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Abauj- és Tornavármegye a hon
foglalás előtt.

Az emberi nem azon őskorát, melyről írott kútfőink 
hallgatnak, melynek történetéhez az adalékokat egyes szórvá
nyos leletek, barlangok üregeibe rejtett vagy halmok alá teme
tett maradványok képezik, a történelem előtti kornak nevezik. 
A kutató emberi elme erős megfigyelés alá vette az őskori 
maradványokat, kutató fényével bevilágított az ősvilágok homá
lyába, rendszert alapított a különböző idők maradványai között, 
különböző korokra osztotta azt az azoknál észlelhető fejlődés 
fokai szerint s megállapitá a kőkort, midőn az ember leg
kezdetlegesebb míveltsége fokán, összes szükségleteit képező 
eszközeit kőből állította elő; a bronzkort, mely a fémek 
megismerésével köszöntött be s a vaskort, midőn a vas 
megismerése biztosította a bronz használatát s annak tar
tama alatt az emberiség lassanként belépett a történelmi korba.

A kőkor ismét két időszakra oszlik. Az őskorra (palaeo- 
lith), midőn az ember durván pattogtatott kőszekerczével 
védekezett kortársai: a mammut, ős-elefánt s a barlangi 
medve ellen s ezekkel ejtette el a táplálékául szolgáló kisebb 
vadakat és az újabb kőkorra (neolith), midőn kőfegyvereit 
nagyobb gonddal állította elő ; szépen kicsiszolta, szekerczéibe 
olykor lyukat fúrt s a vadászat mellett már földmíveléssel is 
foglalkozott.

Az emberek legrégibb nyomait a barlangokban találjuk. 
Ezek képezték első lakóhelyeit. Ezekben találtak menedéket
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az idők viszontagságai, — és oltalmat a vadállatok betöré
sei ellen.

Abauj-Tornavármegye területén négy barlang ismere
tes. Az egyik a szádelői völgyben, a másik Somodi mellett, 
a harmadik Szepsi és a negyedik Jászó közelében. A három 
első régészeti szempontból még nem volt kutatva. A jászói
ról Korponay1) megjegyzi, hogy „első menetelének agyagjá
ban némi ősállatok csontjai is vannak.“ — Ugyanezen bar
langban b. Nyáry Jenő egy napig ásatott2) s ott mindazon 
fajtájú edénytöredékekből talált, melyek az aggteleki barlang
ban előfordulnak. — „Találhatók ott az alsó rétegekben neo- 
lith-korbeli sima vagy egyszerű díszítésű, de azért ízléses, 
szép bronzkorbeli s öblös ízléstelen vaskorbeli bottaggal dí
szített edények. Találtunk azonban (vezeti díszszel kiczifrázott, 
jó gyurmából jól kiégetett afféle edénytöredékeket is, aminők 
Aggteleken előfordulnak s amelyeket ősmagyar időbeli gyárt
mányoknak tartok .... Minthogy azonban Jászón kevés 
ideig ásattunk, paleolithkori művekre s e szerint e korbeli 
cserépgyártmányokra sem akadtunk.“

Miután megyénk területén adataink a paleolithkori ős
ember létezéséről hiányzanak, a neolith vagy csiszolt kőkor 
maradványaival kezdjük ismertetésünket.

Kőkor.

Abaujvármegye területe az itt talált nagyszámú leletek 
tanúsága szerint ezen korban folytonosan erősen lakott volt. 
A régi Tornavármegye e téren még mindig kutatójára vár s 
csak egyes szórványos leletek tanúskodnak szintén lakott 
voltáról.

Ha az őstelepeket vagy vizek mentén, vagy oly helyeken 
kutatjuk, hol az életfentartásukra szükséges eszközök anyagát 
találták, azon meggyőződésre jutunk, hogy a Hernád két 
partja s a kovát, obsidiánt rejtő hegyaljai trachit hegyláncz 
tövei s nyujtványai voltak a leglakottabbak.

О Abaujmegye monogr. I. 139.
-) Nyáry. Aggteleki barlang. 128.
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Ez őstelepek fogalmat nyújtanak a megye azonkori 
vízrajzi viszonyairól. Találunk itt-ott kiszáradt forrásokat, víz
medreket, különösen a cserehát negyedkori képződményt) 
dombjain és völgyein, melyek a neolithkorban gazdagon látták 
el vízzel a partjain letelepült lakosokat. A Hernád ma termé
keny völgye széliében egy posványos területnek kellett lennie, 
mert csak a párkányzatát alkotó magasabb dombhátak lejtőin 
találunk az őskori kulturélet nyomaira. Hasonló jelenség 
mutatkozik Szántó környékén. A mai Szántó helyén is pos- 
vány terült el, a lakosok a két oldalt környező hegyek s par
tok emelkedéseire telepedtek; talán még a Sátor tűzhányó 
sem végzé be teljesen működését, mert dr. Óvári a konyha
hulladékok felett észlelt rapillusokat, melyekre ismét hulladék
réteg következik. Amint a posványok apránként fokozatosan 
száradtak, oly fokozatban foglalták el lefelé a völgyet a lako
sok. Ezt mutatja azon körülmény, hogy a szántói völgykatlan
ban felfedezett 18 telep közül a magasabban fekvők edényeik 
s eszközeik durvasága nagyobb korról tanúskodnak, mint a 
mélyebben fekvő telepek finomabb készítményei.

Azon theoria, hogy a legrégibb települések magasabb 
helyeken keresendők, e megye területén is igaznak bizonyult. 
A legrégibb telepek itt is hegy- és dombhátakon találhatók. 
(Korláth, Feketepatak völgy, Aranyos stb.) S e telepek egy
szersmind a hosszú időkön át, nagyobb társaságban való 
együttlakás mellett is bizonyítanak; mi viszont ellene mond 
amaz elméletnek, mely az első társulásokat a bronzkorba 
helyezi. — Hosszasan és nagy számban lakták különösen az 
olyan helyeket, hol a házi eszközeik előállításához szükségelt 
anyagokat feltalálták. így a korláthi „Ravaszlyuk tető" s az 
azzal egybekötött „Fekete patak“-völgyének roppant kiterje
désű kőkori telepe, hol a hegyi patak friss vízzel, a hegy 
kőzetei nyers, feldolgozásra váró anyaggal látta el őket, — 
valódi őskori gyártelep volt, hol a lakosok kőeszközeiket nagy 
mennyiségben gyártották, miről ott manapság is nagyszámban 
található magkövek, kalapácsok, szilánkok, jól és rosszul 
sikerült kőeszközök tanúskodnak.

Leleteinkben általában kevés a csont-eszköz. Mig a 
Tisza mentén, e kőszegény vidéken a csont pótolta a kő
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hiányát s eszközeik anyagául a csontot használták fel, addig 
itt e kőgazdag vidéken a kőeszközök nagyszáma feltűnő s az 
ősrétegekben csak elvétve találtunk egy csont árra, tűre vagy 
mivel a csont könnyebben volt fúrható, mint a kő, agancsból 
készített csákányokra s kalapácsokra. A tokajhegyaljai hegy- 
láncz bőven szolgáltatott az őrlőköveknek anderitot vagy 
amphiból — trachytot, a kova gömböknek hydro-, dyno- 
quarczot, a csiszolt kőeszközöknek dyoritot, késeknek és 
nyílhegyeknek obsidiant, jaspist, calcedont, carneolt, szaru
követ.

Az anyag e nagy bősége okozta talán, hogy bár a hosz- 
szasabb használatra s birtokolásra számított csiszolt kőeszkö
zöket kellő figyelemmel és szorgalommal dolgozták ki s 
azokból nagyon csinos példányokat bírunk: a kova- s obsi- 
diánból pattogatott késpengék, szilánkok és nyílhegyek között 
nagyon ritka a szép s ennek szépsége is csupán szerencsés 
lepattantásnak köszönhető; utólagos egyengetés, csinosítás 
rajtok — daczára roppant számuknak — csak nagy ritkán 
észlelhető.

Kőkori telepek.

Apáthy. Kőkori halom (1. Halmok.)
Aranyos. Az aranyosvölgy torkolatának általellenében a 

földeken, mély szántás alkalmával hamuréteg, csontok, cse
repek találtatnak. Fent, a völgyben két kulturréteg, egyik az 
„Ádám szakála“ nevű sziklaképlettel szemben, másik az 
előbbitől 200 lépés távolra fekszik kelet felé. Mindkettő a 
megye legrégibb őstelepe. E helyről van gyűjteményemben 
nehány durva ékités nélküli veres cserépdarab; egyiknek felső 
karimáján 17 mm. távolra lyukak vannak, továbbá két kis 
edény, a lehető legkezdetlegesebbek, egyiknek magassága 
egyik oldalán 45 mm., a másikon 60 mm., ebből látható, hogy 
talpán, mely 15 mm. elhajlást mutat, meg nem áll; szája 
átmérője 39 cm. Másik öblösebb m. 45 mm., szája átmérője 
46 mm. Végül innen került 3 obsidian és 7 kovaszilánk.

Árka. A „Köves“ nevű szőlőhegy alatti szántóföld 
mintegy 70° széles, de ennél jóval hosszabb területet fednek
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a patak mentén a hajdani kultúráiét maradványai. Gyűjte
ményemben e helyről következő tárgyak vannak: Egy kova- 
nucleus, hullámos ékitésü cserépdarab, trachyt simító kő, öt 
kovaszilánk, két nagy, gömbölyű, közepén átfúrt őrlőkő.

Bakta. A „Lese“ völgyön a Basó-féle tanya melletti 
vízmosásokban s az alantasabb szántóföldeken találtak négy 
csiszolt kővésőt s két kőgyalut. Gyűjteményemben van ugyan 
e helyről öt obsidian szilánk, egy obsidian nucleus, ezen 2 
természetes hasáb mellett 11 szilánkhasadás látható, kúpalaku, 
magassága 55 mm. és egy csiszolt kőbalta, h. 9 cm., rend
kívül éles éle 4 cm. széles.

Másik telep a fancsali határnál levő völgyben az 
országút mentén van, hol cserépdarabok, házfalragaszok és 
őrlőkövek találhatók.

Baskó. A Horváti kút és Ricso forrásnál levő telepből 
nucleus és obsidian nyílhegyek láthatók a felső-m. múzeum
ban. Hallgató dűlőn és Reménypataknál őrlőkövek és kovák. 
Hallgatóról obsidianok vannak a nemzeti múzeumban.

Beret. A Kis-Berettől Tengerre vivő út mentén a ref. 
lelkész tagjánál egy kőbaltát találtak (f. m. múz.)

Bozsva (Nagy). A malom felett levő dűlőről, obsidian 
magkő szilánk, nyílhegy, kés, (68 mm.) kovakalapács, lándsa- 
hegy, csiszolt kővéső a f. m. múzeumban.

Bűd (Hernád). Földvár fennsíkjáról, kőeszközök, állat
fogsor, agancsrészletek, obsidianok a nemzeti múzeumban.1) 
Gyűjteményemben ugyaninnen: agancskalapácsok, csontok, 
kövületek, obsidian s kovaeszközök, orsókarikák, agyagkanál, 
csonttű, cserépdarabok, számra 70 db. A felsőmagyarországi 
múzeum ugyaninnen bír kovaszilánkokat s késpengéket, 
kovakalapácsokat, őrlőkövet, orsókarikát, bögrét stb. s egy 
érdekes csontkorcsolyát (?) — E földvár s környéke az u. n. 
Gata óriás vízmosásaival Abaujmegye egyik legkiterjedtebb 
s leggazdagabb praehistoricus leihelyét képezi; leletei nagy kort 
ölelnek fel az obsidian s csonteszközöktől a vaskardokig, 
bennök tehát minden kor képviselve van.

9 Régészeti napló 1870. 2. sz. 141. 1.
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Czécze (Alsó). A temetőtől délre összezúzott csontok, 
cserepek s obsidian szilánkok találhatók.

Czekeháza. „ Baromhalál “-dűlőn csontok, cserepek.
Delek. A szőlőaljtól a faluig, a ref. templom felett min

denütt kulturréteg nyomai észlelhetők.
Devecser. E község egy, a Hernád-völgybe futó kis völ

gyet foglal el határával. E rövid völgy csaknem egész hosz- 
szában az ősidőkben is lakott volt, mit a mindenütt szórvá
nyosan is előforduló kulturmaradványok bizonyítanak, melyek 
még a falu mai területére is kiterjeszkedtek. Tekintve a leletek 
nagy számát és változatosságát, e község a megye egyik leg
érdekesebb praehistoricus leihelye. Gyűjteményemben 300 
darabra megy az itten talált kőkori maradványok száma, 
daczára annak, hogy különösen az obsidián eszközökből 
csakis az érdekesebbeket tartottam meg.

Lakott volt e hely a kőkortól kezdve folytonosan. Kőkori 
telepei következők:

1. a káposztás kertek dűlője;
2. a berki kút környéke;
3. a parlagszőlők alja.
E két utóbbi egy kiterjedt nagy telepnek tekinthető, 

mely vízszükségletét a mai „berki kút“ nevű gazdag forrásból 
pótolá. E telepek nagy számát rejtik a kőkori eszközöknek. 
Többszöri ásatásaim a parlagszőlő sarkán, hol 12 cm. vastag 
humus alatt 62—68 cm. vastag kulturréteg terült el, egész 
halmazát eredményezték az obsidian magköveknek, nyílhegyek
nek, késeknek, forgácsoknak, melyeket a 2 mértföld távol 
Hegyalja vidékéről szereztek. Találtam kova-magköveket, szi
lánkokat és kalapácsnak használt kovagömböket, kerekalakúvá 
idomított cserépdarabokat közepén átfúrva, orsókarikának 
használtakat, kőgyalúkat, csiszolt kővésőket, csontmaradványo
kat, házragaszokat, amuletteket, agyagékszereket és cserép
darabok nagy számát.

Említésre méltóbbak e tárgyak közül:
nehány kúpalakú obsidian magkő 60, 53, 33 mm. ma

gasak, 14, 11, 8 szilánklappal;
zöld obsidian nucleus 8 lappal;
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egy kova magkő, három oldalán durva szabálytalan 
pattogtatások, de negyedik oldalán három szép szilánklapja 
van; ezek hossza 82 mm.;

egy picziny obsidian magkő, a szilánklapok rajta 16—5 
mm. aprók;

egy fogból készült amulett, gyökerén szépen átfúrt lyukkal.
Felette érdekesek az itt nagyrészt csak töredékben ta

lált agyag-nyakékek. Ilyeneket a megye területén sehol másutt 
nem láttam. Ezek hengeralakú gyenge C alakban meghajlott 
50—70 mm. hosszú 7—15 mm. vastag pálczácskák, melyeket 
egyik végükön átlyukasztva zsinórra fűzve hordtak a nyakon. 
Ilyet egészben hármat találtam; ezek egyike közepén van át
fúrva, töredékben különböző vastagságút és elhajlásét 51 darabot.

Nagy változatosságot mutatnak a fazekasművek marad
ványai. A legalsóbb rétegben egy nagy edény 6 darabja ke
rült felszínre, falvastagsága 30 mm. s elhajlásából kört kép
zelve, az edény oly óriás nagyságra üt ki, hogy azt csakis a 
felesleges ételnemű eltételére használhatták. Erre mutat az, 
hogy alig van égetve s szürkés falain a füstnek nyoma sincs. 
Ékités nincs rajta, de egyik darabján köralakú dudorodásban 
8 pont látható, melyek vagy ékitések voltak, vagy mérték
jegyekül szolgáltak. Kedvelt volt náluk egy serlegszerü talpas 
edény-alak; ilyennek több töredékét találtam ; agyagja szürkés 
veres, mértani és hullámzatos vonalakkal vegyes ékitését kez
detleges (nem is hegyes) szerszámmal karczolták belé s rend
szert nem mutatnak. Mindezen edények korong nélkül készültek.

4-ik telep a falu éjszakkeleti sarkán van, hol gödörásás 
alkalmával durva, máztalan edénydarabokat, edényfüleket, velő 
miatt felhasogatott s más egyéb csontokat s nagyszámú unió
csigahéjakat találtak.

A szintén szép számú s többnyire szép kivitelű csiszolt 
kőtáblákat elszórtan a határban, legtöbbjét a falu mai területén 
találták. Ezek egyike kicsinysége által feltűnő; hossza 33 mm., 
élének szélessége 33 mm.

Dobsza (Felső). Kőkori telep a földvár, a mai „Vár
domb“. Rétegei: Jelenik szerint1) televény 0 7 m., a hossza

0 Nyáry: Aggteleki bari. 63.
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V5 m., égett földréteg 036, régi televény 0 85, aztán az 
agyag. Szilágyi Ferencz mérete szerint (talán más helyen): 
televény 63 cm., hamu 125 cm., benne csont, kőszerszámok, 
cserepek, agyagtapasz 3 cm.; hamuréteg, benne szén, csiga
cserép, 10*5 cm.; erősen égetett föld 2 5 cm., agyagtapasz 
5 cm.; hamu, benne szén, csiga, cserép, csontdarabok 6*5; 
sárga agyagtapasz simítás 5 cm.; hamuréteg cserép- s csont- 
törmelékékkel 18 5 cm.; agyag, kiverve, kisimítva 5 cm.; 
szén, búza, csont 16 cm. s végre az agyag. Ez utóbbi fel
mérés szerint a szenesedett búzaréteg 2 60 m. mélyen terül 
el a föld színe alatt, felette négyszer simították be a lakosok 
a felhalmozódott hulladékokat agyaggal s a legfelsőbb réteg 
maradványai is a neolith-korba tehetők. A talált szenesedett 
magvakat dr. Deininger 5 fajra választotta el.1) Ezek közt 
legnagyobb tömeget képez a közönséges búza (triticum vul
gare L), aztán ősbúza (Trit. vulgare antiquorum Hecz), mely 
jellemző s jelenlegi búzánktól elütő; néhány szem egyszemű 
alakor (trit. monococcum L.), csupasz árpa (hordeum), mely 
az ondónak nyomát sem mutatja, nehány szem lencse. 
(Ervum lens. L.)2)

A nemzeti múzeumban van e helyről őrlőkő, két kő
töredék, fekete cserépdarabok, csorba orsófej (átm. 3"), 5 4" 
átmérőjű dúrva cserépkarika (átm. 1" 4"), emberlábfejhez 
hasonló csiszolt csonteszköz (kalapácsrész) töredék; h. Ь11г", 
egyik végén élesített, kevéssé hajlott csonteszköz-töredék h. 
6", 8'"; 21/g" h., 6" sz. csonteszköz töredék kővéső, kova
töredékek, 4 drb szarvasagancsrész, állatlábszárcsontok, áll
kapocsrészek, fekete cserépedény-töredékek.3) Csonteszközök, 
fekete szűrőedény-töredék, kőeszközök,4) hosszú obsidian 
szilánkok, agancstöredék, vakaró csontból, csontvéső, nyílhegy 
csontból, agyagsúly, kőbalta, peczek, mely a fúrásnál kiesett, 
és szenesedett magvak. ')

A f. m. múzeumban szinte képviselve vannak e törrne-

!) Nyáry : Aggteleki bari. 63.
2) U. o.
3) Muzeum r. n. 1869. 103. 4. sz.
4 Muzeum r. n. 1870. 141. 3. sz.
•■>) Muzeum r. n. 1877. 48.
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lékek, köztük több bordakés, egy csizmafej-alaku agyagedény 
s szenesedet! magvak.

Gyűjteményemben e leihelyről van egy szép, teljesen ép 
agancs-csákány, agancs-kalapács, csiszolt kővéső, bordakések 
és szenesedet! magvak.

Encs. Az Encs-Alsó-mérai útnál a czigányházhoz közel 
egy kovakalapácsot találtak.

Fancsat. A helységtől keletre fekvő dűlőn találtak egy 
obsidian nucleust s szilánkokat. Gyűjteményemben van az 
erdei kút környékéről egy csiszolt kőbalta (h. 104. mm., éle 
24 mm. széles) és egy szép obsidian nucleus (mag. 62 mm., 
talpa kerülete 115. mm., átmérője 32 mm.) 14 hasáb törés
sel ; a „Tanord“ dűlőről egy szép obsidian nucleust ajándé
kozott dr. Óváry Pál a nemzeti múzeumnak.

Fony. A „Csonkás“-dűlőn kova-magkövet, a szőlőhegyen 
agancstöredéket, orsókarikát, kova és obsidián szilánkokat 
találtak.1) A falu nagy része culturrétegen terül el. Itt találtak 
(állítólag) egy kova dárdahegyet, mely alsó végén átfúrt és 8 
cm. hosszú volt.

Fügéd (Felső). A f.-fügedi határ éjszaki szélén a rét
lapályból egy domb emelkedik ki, melyet a köznép „V á r- 
domb“-nak nevez; kiterjedése ennek mintegy 200 [H-mtr s 
ez egész terület culturréteggel van borítva. A domb déli 
oldalát megásatván, a culturréteg a felszínen kezdődik, sőt 
a domb megszántott tetején is gyakori az unió, cserépdarab 
és csont. Az ásatás több, köztük karimájánál átfúrt cserép
darabot, csontot, égetett házragaszt, őrlőkő-töredéket, egy 
zúzó-követ, egy kovaszilánkot s egy hat hasadást mutató 
obsidian darabot eredményezett.

Hejcze. A seminarium szőlőjében nagy őstelep, a falu 
északkeleti végén, a szőlőhegyhez vezető út vízmosásaiban is 
észlelhetők praehistoricus nyomok.

Homrogd. Innen a nemzeti múzeumban van egy bögre
töredék rosszul égetett agyagból.2)

0 Felsőm, múzeum.
-) Múzeum r. n. 1876. 167.
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Horváti (Erdő). E falu határában talált csiszolt kőgyalu- 
töredék van a felsőmagyarországi múzeumban.

Jászó. Lásd jászói barlang.
Kéked A. Az Abaujvár felé vivő út mentén kovaszilánkok 

vannak elszórtan.1)
Kemencze (Felső). A falu határában a ranki út mentén, 

attól keletre culturréteg nyomai láthatók, benne durva cserép- 
és obsidian-darabok.

Kérés (Futó). A szebenyei út mentén, az út sánczából 
őrlőkő, obsidian-szilánkok és házfalul használt égetett agyag
darabok vannak gyűjteményemben.

Kéty. A faluban a templom alatt culturréteg terül el, 
melyben vastag cserépdarabokat találtak.

A kétyi és papi határt egy mély, széles vízmosás vá
lasztja el egymástól; e vízmosás partjain vastag culturréteg 
terül el, belőle több cserépdarab, őrlőkő, obsidian-nucleus, 
obsidian- és kova-nyilhegy és szilánk van gyűjteményemben.

Kinyizs (Kis). A kis Hernád uj árkának ásása alkal
mával s a vasútépítésnél őrlőköveket, cserepeket s obsidian- 
forgácsokat találtak.

Komlós. A falu területén culturtelep nyomai vannak.
Korlát. Közvetlen a falu északi végén, a Fonyba vivő 

út keleti oldalán őstelep nyomai láthatók; belőle gyűjtemé
nyemben van egy csiszolt kőszerszám, egy agancsdarab, 
nehány kovaszilánk és cserépdarab.

Egy másik őstelep e határban benn a hegyekben az u. 
n. „Ravasz-lyuk“-tól északra eső hegygerinczen terül el. Ez 
a megye talán legérdekesebb csiszolt kőkorbeli maradványa, 
egy kőeszköz-gyár, bőven lévén itt természettől a kova s 
mindazon kőnemek, melyekből az ősember fegyvereit s minden 
egyéb eszközeit készité. Az ásató itt maga a természet. A 
zápor kimosta a tetőről a culturréteget s az ősmaradványokat 
lesodorja a hegyoldalon kiálló sziklák közé, honnan kis fárad
sággal nagy számban szedegetheti össze a kutató. Különösen 
a kovaszerszámok vannak nagy számmal; némelyik kovagömb- 
zuzókövet nagy súlya miatt hagyjuk helyén. Gyüjteményem-

J) Dr. Óváry E. Arch. Ért. II.
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ben van e helyről: két kova-szekercze, egyik 120 mm., másik 
125 mm. hosszú, kovakések 101, 82, 61 mm. hosszúak; 
magkövek, zuzókövek, dárda-nyílhegyek, kések, vakaró kések, 
szilánkok, kova, jászpisz, chalcedon és obsidianból 168 drb., 
részint innen, részint a falu határában elszórva talált 9 drb. 
csiszolt kővéső s végre cserépdarabok, kezdetleges, de 
jellemzetes ékitésekkel.

Kovácsvágás. A Réta tetőről obsidián-szilánkok és 
cserepek vannnak a f. m. múzeumban.

Mátyásháza. A „Jó“ oldalon Kázmér község felé cultur- 
réteg terül el, melyben cserepeket találtak.

Mikóháza. A Lucski forrás felett és alatt szép obsidián- 
szilánkok, őrlőkő s cserepek találtattak; ugyanitt Wolf bécsi 
geolog csiszolt kőbaltát talált.1) A nemzeti múzeumban van e 
helyről: Obsidianok, fél orsófej, fekete cserépedény-töredék.1 2)

Mislye (Felső). A „Kálmán puszta“ alatt fekvő katlanban 
obsidian, kova s durva cserepek találtattak.3) Úgyszintén 
„Újváros puszta“ környékén.

Novaj. Gödörásás alkalmával egy darab kőbalta-töre- 
déket s egy sötétszürke tojásalaku követ találtak.4)

Nyíri. Az ut mentén cserepeket s egy széles csiszolt 
kőgyalút találtak.5 *)

Pusztafalu. A fensikon culturréteg terül el. Pusztafalu 
és Puszta-lzra közt, Bosva folyónál, Szom és Oszahegy 
északi lejtőjén obsidiánok találtattak.0)

Radvány és Vily között obsidián-szilánkok találtattak.7)
Rásony. A „Véresparttól“ dk.-nek fekvő földeken talál

hatók a culturélet nyomai. E helyről gyűjteményemben van 
2 csiszolt kőbalta, egyiknek hossza 15 cm., szélessége 6 cm., 
egy őrlőkőnek töredéke és egy csontkövület.

Regécz. A vártól nyugatra, a „Csonkás“-majortól é.-k.-nek

1) Arch. Ért. 1. 7.
2) Muz. r. n. 1870. 39.
3) Arch. Ért. II.
■J) Felvidéki Közlöny 1885. 9.
r>) Felsőm, múzeum.
°) Arch. Ért. I. 7.
1) U. o.
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mintegy 500 lépésnyire a Regéczkére vezető út mellett, mind
két oldalt találhatók: obsidian és kova; a falu határában a 
falutól é.-k.-felé szintén, valamint urna-darabok is.1) Gyűjtemé
nyemben a vár alatti dűlőről egy kis obsidian nucleus, rajta 
12 hasáb, a nemzeti múzeumban pedig egy kőcsákány van.1 2)

Rozgony. A falu határában egy szarvasagancs-csákány 
találtatott.3)

Ruszka (üöncz). Az egykori zárda forrása mellett elterülő 
gyepen praehistoricus maradványokra találtam s onnan ob
sidian- és kovaszilánkot s cserépdarabokat hoztam.

Selyeb. Kőkori halom (L. Halmok.) A Tóth Mihály sző
lőjében egy nagy kovakést találtak.4)

Sima. A falu felett a két forrás között terjedt culturréteg 
található, benne obsidian szilánkok, kőkalapácsok és cserepek. 
„Nagy hallgatón“ kovaszilánkok; a „Korsós“ hegyen sok 
agyaggyöngy, köztük ökölnyi nagyságúak5 6) s a helység hatá
rának északi részén egy obsidian nucleus találtatott.1’) Gyűj
teményemben van e helyről egy szerpentin kőgyalú, melynek 
hossza 11.8 cm., élének széle 3.5 cm.

Szádelő. E sziklavölgyben 1878-ban Lehoczky Tivadar 
ásatott.7) Ásatását a völgy bejáratánál a malom előtt elterülő 
lankás dombokon kezdette, hol 30. cm. vastag televény föld alatti 
fekete égetett rétegre akadt, melyben különböző színű és 
vastagságú cserepekkel egy 4 cm. magas és 3 cm. átmérőjű 
égetett agyaggömböt — valószínűleg nyakéket — s egy zöld 
kőből készült 5 cm. h. és 2 cm. széles élesítő átlyukasztott 
kőeszközt talált. Ugyanezen rétegben egy méhköpühöz hasonló 
idomú nagy edény töredékei is voltak. Ez edény ép állapotá
ban 50—60 cm. magas és 30—40 cm. átmérőjű lehetett, 6—8 
cm. vastag oldalain sűrűn behintve ujjnyi nagyságú lyukakkal.

E teleppel szemközt, a víz balpartján, kulturrétegben,

1) Arch. Ért. III. 60.
2) Múz. r. n. 1850. 31. 4.
3) F. m. múzeum.
4) U. o.
5) U. o.
6) Arch. Ért. III. 61.
7) Lehoczky: Adatok hazánk Archáologiájához I. 162. s köv
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három ember csontvázát találta koporsó vagy öltözék nyoma 
nélkül, durva cserepekkel, agyaggömbökkel, egy 10 cm. át
mérőjű nehéz átfúrt agyaggolyóval és egy zöldes színű 17 cm. 
h. és 8 cm. sz. mindkét oldalán simított lapos kővel, mely 
vágóeszközök élesítésére használtatott. Feljebb a Kis zuha- 
tog táján, egy sziklás hegylejtőn 3 cm. vastag pörkölt gabona
rétegre talált. Ezen túl egy 4—5 méter széles sziklaüreg talajú
jában, iszap és korhadékok között, durva őskori cserepek 
voltak. Ez üreg alatt, több méter hosszan, olyan rétegre 
bukkant, melynek alsó részében durva kézzel gyúrt edények 
töredékeit, a felsőbb 2—3 ujjnyi vastag rétegben, korongon 
készült ügyesebb szerkezetű edények cserepeit találta.

„Mindezeknél azonban“ — írja ő maga — „jellemzőbb 
volt itt azon lelet, mely a Czukorsüveg közelében, délfelől a 
patak balpartján, a félig lemosott meredélyes part felső részén, 
mintegy 15 méternyi magasan feltűnt. Ugyanis itt a fekete 
égetett földből két emberi lábszárcsont meredezett ki; ennek 
következtében gondosan lehányatván a felette volt kövecses 
földet, meglátszott, hogy a hulla, melynek felső részeit már 
elhordta a víz, egykor nyugatról keletfelé volt fektetve a 
puszta földbe. A lábaknál dúrva edény töredékeit és — mi 
nagy örömömre szolgált — egy 8 cm. hosszú és 1 43 cm. 
vastag, itteni mészkőből csiszolt fehérszinü kővésőt s e mellett 
fekete-zöldes szironnyal bevont rézlemezt találtam, mely tár
gyakból ítélve, biztosan megállapítható, hogy e hulla a kő- 
és bronzkor átmeneti idejéből származott s hogy e szerint e 
szűk völgyben, már a történelem előtti korban, a neolith 
s később a bronzkorban is tartózkodtak emberek. Az egy
más felett emelkedő rétegek szerint, fent vas, közepén bronz, 
és alól kőkorszaki emlékek rejlenek.“

Szaláncz (Nagy). Őskori leihelyek: a gróf Forgách 
angol kertje s a várhegy keleti lejtője obsidianok, szép 
nucleus (f. m. múz.) Gyűjteményemben szenesedett búza. 
b) Kalsa felé vezető út éjszaki oldalán elterülő dűlő (obsidian 
s kova) c) Ruszka felé vezető úton a ligeten egy vízmosás
ban (obsidian, kova, cserép). A nemzeti múzeumban e helyről 
vannak obsidian szilánkok.1)

•) Muz. r. n. 1877. 45
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Szanticska. A tetőn vízmosásokban culturréteg nyomait 
s benne cserepeket találtam.

Szántó. A szántói völgykatlan az ősidőkben erősen 
lakott volt, minek oka főkép az, hogy ezen kőkor lakói e 
vidéken bőven megtalálták az eszközeikhez alkalmas kőne
meket : az obsidiant, a kovát s trachytot. A város határában 
eddig ismert 17 őstelep közül 15 a kőkorba tartozik. Ezek 
a következők:

1) Kolduska czigányvölgy, cserép, őrlő-kő.
2) К о h á n у kova, obsidian, őrlőkő, csiszoló kő, két 

csiszolt balta, cserép, falragaszok, kovagömbök.
3) Csipkés, az előbbitől egy patak választja el, nagy 

telep, hossza 600 m., szélessége 400 m. tűzhelyek, benne 
orsókarikák, kova, obsidian, achát, carneol, trachyt eszközök 
s szilánkok, a kevés cserép durva, a sok obsidian s kova 
szilánk mutatja, hogy e helyen készültek az eszközök s azok
nak ez, mintegy gyárául tekinthető.

4) Zemán rét aljában durva cserepek.
5) Hátulsó Tót, agyagsúly, orsókarika, csontfibula (?) 

melynek lófejhez hasonló faragványa letört.
6) Szeles szol lő sarkánál a sátor oldalban, obsidian, 

kova, petrificalt csontok s cserepek.
7) Tű köri rész: szilánkok.
8) Margita szol lő: átfúrt agancs kalapács, cserepek.
9) Hanyicza (szántóföld) csiszolt kőeszköz égetett 

föld között.
10) Középső gyűr, kova kalapács, őrlőkövek, a fel

sőbb rétegekben csiga-czifrázatu cserepek a bronzkorból.
11) Kőpad, a löszben cserép, kova, obsidian, a lősz 

felett rapillusok észlelhetők.
12) Nagy bánya tető 5—6 hold kiterjedésű nagy 

telep, rajta dr. Szabó csiszolt kova eszközt talált.
13) Bányafark: hullámos ékitésű elszórt cserepek, 

csont eszközök, kova s obsidán nyílhegyek és kések, kova 
gombok. — Itt találtak egy egész edényt, mely jelenleg 
Ivancso szántói lakos birtokában van.

14) Szilas, szántás alkalmával durva cserepek s kova 
forgácsok kerülnek elő.



flbauj- és Tornavármcgye a honfoglalás előtt 15

15) Sátorfenék, őrlőkő, cserepek,
16) A nyugatra fekvő fennsík partján Kisbánya szőlő

hegytől a Gyűr hegyfokig, kőeszközök, _ tűzhelyek s egész 
hamvvedrek is találhatók.1)

E telepeknél felsorolt leletek s tárgyak nagyrésze néhai 
dr. Őváry Pál által gyűjtve s szakszerűen rendezve a felső
magyarországi múzeumban láthatók.

A debreczeni múzeumban is vannak obsidian eszközök 
Szántó határából s az ott látható hatalmas obsidian nucleusok 
legszebb példányai a megye területén talált neolithkorbeli 
emlékeknek. Különösen kettő feltűnően szép. Egyik 180 mm. 
magas 12 lapu, talpa átmérője 56 mm., másik 170 mm. ma
gas 16 lapu.

Gyűjteményemben egy feltűnően szép Serpentin kőgyalu 
s nehány durva ékitésü cserép darab a Dobszára vivő ut 
oldaláról képviselik a szántói leleteket.

Szemere. E határban több helyen constatálhatök ős
telepek :

a) Szénvölgyben, hol égetett agyagházfal töredéke
ket, őrlőkődarabokat,

b) a meleg oldalon, hol nagy mennyiségű obsidian 
szilánkot s eke által apróra tört cserépdarabokat,

c) a kakasdombon, hol egy jászpisz nyílhegyet s 
egy őrlőkövet találtam.

Mindezek gyűjteményemben láthatók.
Szikszó. A magyar hegyről a nemzeti múzeumban van 

egy kaptafa alakú csont csákány, hossza törött állapotban 16 
cm., talpánál! szélessége 4 cm., magassága 7 cm., foka letört, 
lyuka 24 mm. Ugyancsak itt találtak egy áttört agancs
kalapácsot.

Szinye (Pető-). A falu határában a kemenczei patak 
medrében őrlőkő és obsidian szilánkokat találtak. (Dr. Óváry 
Endre).

Téhány. A Kassa-Oderbergi vonal építése alkalmával fúrt 
alagút építésénél talált feltűnően hosszú kovakés (h. 18 cm.) 
a nemzeti múzeum birtokában van. i)

i) Arch. Ért. III. 60-61.
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Tömör. Az „Á r p a s z e r" egy terjedt kőkori culturtelep, 
hol nagyszámú cserép és obsidian s egy csiszolt kővéső 
találtatott.

„Ambrusháza“ völgyén a vízmosásban cserép és 
őrlőkő.

Újfalu. A falu határában a kenderföldeken culturtelep 
terül el.

Vadász (Felső-). Praehistoricus leihelye az u. n. földvár, 
mely alakjára nézve a megye területén található ilyen erődít
ményekkel teljesen egyezik, úgyszintén leleteire nézve is. A 
tulajdonos gróf Vay birtokában vannak e leihelyről: egy 
agyagedény, szürke, durva anyagból, ékités és korong nélkül, 
csorba és füle letörött. Mag. 10 cm., átmérője 11 cm., törött 
orsókarika ritka nagy, átm. 11 cm., lyuka 9 mm. szürke 
agyag; szerpentin csiszolt kőbalta, hossza 7 cm., éle széle 
47 mm., átfúrt kőbalta töredék, mely a lyukon tört el; kő
kalapácsok, kis agyagedény töredéke, melynek karimáján két 
párhuzamos vonal által zárt pontos ékités látható; agancs
darab, végén a vágás nyomaival; agancskalapács szépen 
átfúrt lyukkal; agyag kúpok; őrlőkő és obsidian szilánk s 
edényfülek.

Gyűjteményemben: agancsvég h. 31 cm. vastag, végén 
az elvágás nyomaival; Serpentin kőgyalu töredék 15 cm. h. 
ép állapotában 18 cm. hosszú lehetett; kőgyalu és szekercze 
töredékek; egy cserépdarab, mely egész ugyan, de sajátsá
gos alakjánál fogva rendeltetése ösmeretlen. Alakja 5 szögletü 
s mintegy piczi hegedűhöz hasonlít, mert mig négy szöglete 
meglehetős négyszöget képez, az ötödik messze kúpalakulag 
kinyúlik; anyaga vereses agyag s mindkét oldalán díszítve van, 
egyiken pontokból alkotott vonalak szegletet képezve követik egy
mást ötszörösen s a még ezek által üresen hagyott felületet 
csillagszerű pontozatok töltik be, a másikon a kupalakulag 
kinyúló szögletből hét pontos vonal ereszkedik le egy víz
szintes pontos vonalra, melyen alól még két ilyen pontos 
vonal húzódik s a három vonal két közét sürü függélyes 
vonalak töltik be. Az e telepen talált agyagmüvek durvák, 
napon szárítottak, vagy alig égetettek, korong nélkül készültek, 
ékítéseik kezdetlegesek. Csorna József.
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Vily. Lásd Radvány.
Visoly. Az őstelep az országút nyugati oldalán végződő 

fennsík lejtőjén a falutól északra terül el s egyike azon sza
kadozott lánczolatban sorakozó őstelepeknek, melyek ezen 
özönvizkori képződményü fennsík karimáját Sz.-J.-Baksától 
északnak mintegy 5 mfd. hosszúságban borítják.

Gyűjteményemben van a telepről: egy csiszolt Serpentin 
kővésőtöredék, egy őrlőkőtöredék, egy őrlőkő, 5 obsidian, 4 
kovaszilánk s nehány ékített cserépdarab.

Halmok.
A halmok használata csaknem az ember létezésére vo

natkozó első nyomokig felvihető; úgy tekintendők azok mint 
az ősidők mousoleumai; eredetük, használatuk egyetlen nép
faj kegyeleti szokásaival kapcsolatba nem hozhatók. El vannak 
azok terjedve egész Európában és Észak-Afrikában, Közép-, 
Nyugat-Ázsiában, Szibériában, Indiában roppant számban ta
lálhatók. Nemzetközi kegyeleti szokás volt halmot emelni az 
elhunyt kiválóbb egyének sirja felett, a kőkor népeitől kezdve 
a keresztény századokig; mert e roppant évezredekre terjedő 
idő minden korszakának temetkezési szokásait megtaláljuk e 
halmok reánk maradt kincsei között. Az egyptomi óriás pyra- 
misoknak, az egyptomiak legrégibb funebralis emlékeinek,— 
melyek felett már hat évezred vonult el, — az őskori 
halmok szolgáltak előképül s azok is úgy tekintendők, mint 
a műépítészet körébe vont kőhalmok, melyeket elhunyt jele
seik hamvai felé emeltek.

Abaujmegye területén eddig általam észlelt halmok 
száma 38. — Ezek a következők:

Dobsza felső határa 
Sz.-J.-Baksa
Gibárt.....................
Abapuszta • • • •
Szemere.................
Rásony .................
Selyeb.....................
Apáthi......
Monaj.....................
Beret.....................
Kétyi tető ...

3
2
1
3
9
2
3
1
1

2
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Litka...................................................... 1
Újfalu..................................................... 2
Bölse • • .............................................2
Enyiczke • • ........................................ 2
Tömör......................................................1
Buzita......................................................1

összesen • 38
Ezen halmok közül részint általam, részint mások által 

szakszerűen átvizsgáltatott, vagy megbolygattatott 9. A többi 
vagy érintetlen, vagy megbolygatásáról nincs tudomás; de a 
kilencz megásott halom időkori különbözeié is pár évezredre 
terjed, mert mig egyiknek kora a kőkor homályában vész el, 
a másiké benyulik messze, időszámításunk századaiba.

Feltűnő, hogy mindezen halmok a dombok, hegyhátak 
oly kimagasló pontjaira és gerinczeire vannak helyezve, hogy 
azok az egyes vidékeken szinte uralkodni látszanak s az 
ásató, a tudományos eredmények utáni várakozásban, elme
rülhet az alatta elterülő messze táj szépségeinek szemléletében.

A következőkben a halmok ásatásait s azok eredmé
nyeit adom sorrendben.

/. Apdti-i halom.

E halom a Kétytől, Vendégi felé a hegyháton vezető 
úttól nehány ölnyire északi irányban a tetőn fekszik; kerü
lete mai állapotában 94 méter, átmérője 28 méter, ma
gassága 2 méter. Ásatását egy a domb központját metsző 
DDNy.-ról ÉÉK.-re vonuló átvágással kezdettem. — Hossza
san ástunk eredménytelenül a sárga agyagos talajban, anél
kül, hogy abban itt-ott elszórt borsónagyságu veres rozsda
foltoknál egyébre találtunk volna. — Végre 60 cm. mélyen 
egy durva kovaszilánkra akadtunk, mely az ásó alatt ketté
tört. — Majd 1 m. mélységben két kicsiny durva cserép
darab volt, melyeken azonban semmi ékités sem látszott. 
120 cm. mélységben ismét egy másik kovaszilánk került elő, 
az elsőnél valamivel nagyobb, de még annál is alaktalanabb. 
— Végre 164 cm. mélységben, tehát körülbelül a földsziné- 
vel egy magasságban megtaláltuk a vázat, még pedig fejjel
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délnek, arczczal nyugatnak fordulva, összezsugoritott helyzet
ben ; de a nyirkos talaj évezredek óta annyira megsemmisí
tette, hogy sem koponyájának, sem más testrészének méretét 
venni, vagy nemét és korát közelebbről meghatározni nem 
volt lehető. — A váz fekvése is csupán a föld elütő színé
ből s az elkorhadt csontok itt-ott található csekély maradvá
nyából volt konstatálható. — A koponya is teljesen elpor- 
lott. — A váz mellett, a csipőcsontok környékén egyetlen 
kis, — durván pattantott — obsidian szilánkot találtam.

II. Selyebi halom.
A halom a berencsi határhoz közel a dombhát tetején 

fekszik, alakja csaknem szabályos kör, kerülete 120 m., át
mérője K.-Ny. 37 m.; E—D. 38 cm., magassága IV2 mr. Az 
ásatást egy, a halmot derékban metsző kelet-nyugati irány
ban vonuló 120 cm. széles árok ásásával kezdettem meg, a 
halom központján azonban ezt 2 m.-re szélesítettem ki.

A föld mindenütt sziklakeménynek mutatkozott. 45 cm. 
mélyen némi szénmaradványt, 1 m. mélyen egy hosszában 
elhasitott csontdarbot találtam. 60 cm. mélyen két kicsiny 
IQ" nagyságú cserépdarabot vettek ki, mely kívül fekete 
grafitos, belül pirosra égetett volt, de rajta semmi ékités sem 
volt látható. 80 cm. mélyen kevés korhadt csontra s két em
beri fogra akadtunk, ekkor északi irányban nagy 
fáradsággal és vigyázattal kezdtük a földet elszedetni s 
lassan kibontottuk a csontváz maradványait, a kar, csipőcsont 
s lábszármaradványok helyzetéből képes voltam konstatálni 
a temetkezési módot. A koponyának nyomát csupán a talált 
két fog jelezte. A hulla D—E. irányban feküdt, arczczal nyu
gatnak, összezsugoritott helyzetben. A csekély csontmaradvá
nyok kiszedése után elértük az ősföldet, anélkül, hogy csak 
a legkisebb kegyeleti emléket találtuk volna az eltemetett 
mellett.

III. Abapusztai halom.

E szép halom a Hernád folyó balpartjan húzódó fensik 
egyik gerinczén emelkedik, fenséges kilátást nyújtva az alatta 
elterülő Hernádvölgyérc s a LV/ol torna:, gömön és szepesi

2*
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hegységekre. Kerülete 130 méter, alakja szabályos kör. Az 
ásatást egy nyugatról keletre vonuló 12 60 mtr hosszú és 
185 mtr széles árokkal kezdettem. 127 cm. mélységben 
némi csekély hamu- és szénmaradványokra bukkantunk s 
időközben két kezdetleges pattantásu kovaszilánkot találtunk, 
melynek egyike nyílhegyhez hasonlított. Két kis vereses durva 
cserépdarabot is kivetett az ásó, melynek törése durva fekete 
szemcsés volt. 173 cm. mélységben megtaláltam a csontvázat, 
melyet nagy vigyázattal tártam fel. Észak-déli helyzetben 
feküdt, fejjel északnak, arcza és zsugorított teste nyugatnak 
fordulva. A kegyeleti emlékek hiányoztak.

E három halom ugyanegy temetkezési módot tüntet fel. 
Az ülő és zsugorított helyzetbe való temetkezés, a temetkezési 
szokások legrégibb módja. Régisége mellett bizonyít szegény
sége is. Nagy halom rakásával tüntették ki a halottat, de a 
kegyeleti emlékek hiányzanak. Az apáthii és abapusztai halom
ban három szilánkot találtam, a selyebiben azt sem; mint 
kegyeleti jelek a kis bögrék is elmaradtak, sőt a halotti tor 
maradványait, az állatcsontokat és cserépdarabokat is hiába 
kerestük, holott ezek a bronzkortól kezdve minden temetke
zésnél, különösen halmokban láthatók. Mindez okoknál fogva 
e három halom keletkezését a kőkorba kell helyeznünk.

IV—V. Sz.-I.-Baksai halmok.

A dombhát gerinczén Sz.-I.-Baksa felett két halom lát
ható egymás mellett, mely már mindkettő felásatott.

Az egyiket birtokosa kezdette ásatni s 4'-nyi föld eltisz- 
titása után nagy halmazra és a kőhalmazat alatt faragott 
tölgyoszlopokra talált, melyek rovátkákkal vannak ellátva és 
a rovátkák deszkával kitöltve, úgy, hogy a faalkotmány egy 
négyszögü szobát ábrázol, melynek teteje padlás helyett 
élére felállított és szorosan összerakott vastag fákkal van 
befedve.1) A halotti kamra oldalait képező deszkák mellé 
kívülről összekunkorodott fahéj-rétegek és mohából készült 
vízmentes fal volt rakva, melyet aztán a kőhalom vett körül

’) Hon. 1869. 48. sz. esti kiadás.
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minden oldalról, mig az ezekre rakott föld adta meg a 
halomnak szokott, már messziről szembeötlő alakját.1)

A másik halom ásását dr. Römer kezdte meg 1869. 
aug. 3-án. A halom átmérője a talapnál 4°, felületén 14°, 
magassága csonkult állapotban 6°, 2. Aug. 14-ig tartott az 
ásatás, mely alatt roppant mennyiségű kőtömegre bukkantak, 
de melynek helyzete a halomnak már előbbi megbolygatásáról 
tanúskodott.

Az ásatást Hampel József folytatta 1869. decz. 7-én, a 
midőn is a már kiásott sir délnyugati részén czölöpökre 
akadtak s 10-én 2°, 3' mélységben részint egyenkint, részint 
csoportosan, összesen 15, találtatott részint álló, részint fekvő 
helyzetben. A czölöpöknek, melyek korhadtak voltak, átmé
rője 18—20" s köztük földdel vegyest kövek, szenes és kor
hadt fák s hamu találtattak. A czölöpök belülről mintegy 2 -re 
el voltak égve; ez s az anyag- és köveken észlelhető tüzfol- 
tok, a hamu, egy a sirkamrában dühöngő tűz mellett tanús
kodnak, mely annak összeomlását is eredményezte. Az összes 
lelet nehány darab csont s egy kis érczdarab volt.2)

Czölöpökből alkotott sirkamrákat Magyarország több 
helyein fedeztek fel s több szerencsével ásattak meg a 
sz.-j.-baksaiak, mert a sir tartalma is benn volt a halomban. 
Ilyen a csurgói halom, melyet Pados János ásatott fel s 
ismertetett.3) A halom tetején 1 V20 mélyen terméskő rétegre 
akadt s ez alatt két ásónyomra 4 drb. oszlopra, melyek négy
szöget képeztek s felibök gerendák voltak fektetve. Az oszlo
pok által képezett négyszöget roppant kőhalmazok vették 
körül. A sírban talált tárgyak, cserepek, rozsdaemésztett vas
darabok, hamvvedrek, bennük hamu, vaslándsa, két szuró- 
eszköz, két rézgomb, 4 gyönyörű vastag rézkarika, számos 
apróbb kerekecske és csatt, melyek lószerszámon, vagy 
kardszijon lehettek, benne bőrmaradványok, hosszú réztü, 
2 cserépkarika, égett állatcsont-maradványok halotti torra 
mutattak.4)

1) Arch. Köz. Vili. 216.
2) Arch. Ért. II. 257.
:l) Arch. Ért. 1857. 159. I.
4) Akad. Évkönyv 1856 évf.
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Ilyen Érden a 3-ik sz. halom1); „ebben fakamara volt, 
melynek lesulykolt padozatán 32 edény állott, a kamra tetejét 
a felébe rakott nagy és sok kő bezúzta, mégis épen maradt 
több edénye hasonló a hatvanihoz, pátkaihoz, a hallstattihoz 
stb. Találtak még vasvésőt, kést, bronzgyürüt, égett ember- 
csontmaradványokat, két agyagból gyúrt állatalakot.“

Ilyen az istvánházi kunhalom, melyben egy faragatlan 
fakamrában három elporlott emberi csontvázra akadtak.2)

Az érdi edények teljesen hasonlítanak a hatvaniakhoz. 
Ezek classicus formák által római befolyást mutatnak, a nélkül, 
hogy rómaiak volnának. A pátkai halomból kiásott edényeket 
dr. Henszlmann római minták után készülteknek tartja.3)

Ha tehát tekintetbe veszszük azt, hogy a hazánkban ta
lált hasonló czölöpkamrák, melyek a rómaiak által bírt terü
letekhez közelebb feküdtek, a bennük talált tárgyakban hatá
rozott római befolyásra vallanak, azokat a rómaiak panno- 
niábani uralmával egykoruaknak, vagy közvetlen az uralmukat 
követő korból származottaknak tekinthetjük. A sz.-i.-baksai 
halmoknak is, bár a római uralom határán jóval kívül estek 
s bennük semmi tárgy sem találtatott, tekintve a czölöpkamra 
s halom amazokkal minden tekintetben egyező constructióját, 
korukat időszámításunk II—III. századába tehetjük.

VI—VII. Szemerei halmok.
A falutól nyugatnak fekvő erdővel borított part tetején 

a fák közt körülbelül 9 kicsi halomszerü emelkedés látszik, 
melyből kettőt a tulajdonos gr. Pallavicini felásatván, csekély 
agyagvas által előidézett rozsdafoltokat, csontok teljesen el
porlott maradványait és egy rozsda által teljesen felemésztett 
vaskarikát talált.

VIII. Monaji halom.
E halom a berencsi szőlők délnyugati sarkánál a mo

naji gazdák legelőjén, a vendégi tetőtől Aszaló m.-városig 
húzódó domblánczolat egyik magaslatán terül el.

1) Arch. Ért. X. 256.
2) Arch. Ért. X. 94., 293. 
a) Arch. Ért. IX. 77., 78.
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A halom alapja szabályos köralaku volt, kerülete 82 
méter, átmérője é.-k. és k.-ny. 24—24 m., magassága mint
egy 2 m. Az ásatást egy é.-k.-ről délnyugatra húzódó IV2 ni. 
széles árokkal kezdtem meg s mindjárt kezdetben egy ökör
fogat s egy kova-vakarókést találtak, melyen az idomitás 
alkalmával tett pattogtatások nagyon feltűnők: egyik lapja 
piros barna kéreggel, minden valószínűség szerint reáragadt 
vérrel bevont. 40 cm. mélyen a halom é.-ny.-i hajlásán em
beri csontváz elporlott részeire találtam; a koponyájának 
csupán kis darabja volt felismerhető a homlokcsontból. Az 
apró, teljesen porlékonynyá vált részletekből következtetve, dél
északi irányban kinyújtva feküdt. Folytatva az ásatást, a 
központ felé 60 cm. mélyen sima kőeszközt vetett ki az 
ásó. Ez nagyon hasonlít a mai kor fenköveihez1) s a neo- 
lithkor kőgyaluihoz, hossza 12 cm., vastagabb végétől 11 mm. 
távolra 2 mm. átmérőjű lyuk van fúrva, melyen keresztül 
tulajdonosa zsineget húzott, hogy övén viselhesse. E puha 
homokkőből készült eszközt vasszerszámainak élesítésére 
használta. 80 cm. mélyen a munkások ásója egy edény 
frissen letört karimáját hozta fel. — Figyelemmel tovább 
ásva, egy szép nagy öblöny került napfényre. Ennek magas
sága 25 cm., kerülete gyomránál 91 cm., szájánál 57 cm., 
korongon szépen készült, tökéletesen kiégetett, fekete grafit
tal bevont, falvastagsága 7 mm. ; ékités nincs rajta, benne 
piszkos földnél egyéb nem találtatott. Ezen edényhez közel 
egy tál feküdt s e mellett közvetlen egy kis bögre s több 
edénynek még a temetkezés alkalmával összetört darabjai, 
de ezeken sem volt semmi ékités. — Némelyike pirosán tört; 
ezek falvastagsága 13 mm. volt, s mind nagyobb edény 
töredékeinek látszottak; mások egy tál töredékei voltak; a 
megmaradt karima-részeken 3 lyuk volt fúrva, anyaguk erő
sen kiégetett. A töredékekből ítélve e tálkának ép oly kecses 
alakja volt, mint a fentebb említett nagyobbnak, melyet 
egészben sikerült kivennem. Ennek kerülete karimáján 85 cm., 
átmérője 27 cm., magassága 8 7 cm., fenekén 8 mrn.-re be- 
horpadás van, mint a mostani üvegek fenekén, fekete grafit
tal bevonva s nincs rajta semmi ékités. — A kis bögre

9 Simonyi, Alterthümer des Hallstätter Salzburges VI. tb. 7. ábra.
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9 cm. magas, füle karimájától kiemelkedik, kerülete szájánál 
19 cm., gyomránál 26 cm. fekete grafitos s erősen égetett, 
ékités nélkül. Általában ez edények oly vaskeményre voltak 
égetve, hogy azokat a földből kiemelve, a külső lég szilárdító 
hatásának kitenni sem volt szükséges, azonnal meg lehetett 
őket szabadítani a kívülről ráragadt s a belsejüket betöltött 
földtől. 90 cm. mélyen egy kis bronzgyürüt találtak.1)

Az ásatás további folyama alatt több ízben találtak szór
ványosan cserépdarabokat, formátlanul pattogtatott kovaszilán
kokat, köztük egy magkövet s nyílhegyet, kis rozsdaette vas
tárgyakat, melyeknek alakja nem volt felismerhető. 170 cm. 
mélyen egy koponya kis elkorhadt darabja, nehány fog, egy 
karnak alsó és felső csontja találtattak; még pedig a koponya
maradványok a karcsontokkal együtt feküdtek, egymás mellé 
téve. Csontváznak egyéb része a legnagyobb elővigyázat s 
figyelem daczára sem találtatott. Közel e csontvázmaradvány
hoz azokkal egy magasságban egymásra rakva, halmozva kö
vetkező vastárgyak feküdtek: két kengyelvas (I. tb. 11., 12.)2), 
egyik törött, másik egész; egy egyszerű karikás zabola (I. tb.
10. sz.), mindkét karikája letörve, egy egyenes vaskés, hegye 
letörve (I. tb. 1. sz.), nyélnyujtványán egykori faburkolatának 
korhadt maradványai látszanak; egy görbe széles pengéjű 
vaskés töredéke, nyelét egy lapos koronggá hajlított nyujtvány 
képezi (I. tb. 5. sz.), melynek közepén lyuk hagyatott; teljesen 
egyezik a Szabolcsmegyében Tétben találttal3); egy vasvéső 
(I. tb. 6. sz.) (?), háromszög idomú, nyelén némi bőr vagy 
fakéreg maradványok látszanak, melylyel egykor nyeléhez volt 
erősítve; egy vaskardnak hegye s ezenkívül több rozsdaette 
vastárgy töredékei, melyeknek már eredeti rendeltetésük ki 
nem vehető.

E leletek alatt 175 cm. mélyen egy 9 cm. vastag rot
hadt reves fából álló réteg s alatta közvetlenül 6—12 cm. 
vastag szénréteg terült el, melyből kosárszámra lehetett szedni 
a szenet. E szénrétegben találtam 20 darab háromélü tokos,

О Pusztaszentbenedeki lelet. Arch. Értesítő III. 280.
2) Minő Pilinben. Ant préhist. II. 24-ik tb. 33., 36; Szeged- 

Öthalom. Arch. Ért. XIV. k. L. IV. tb. 7. sz.; Pörös: Arch. Ért. VI. 40.
3) Ant. préhist. 2. XIII. 66.
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2 5 — 3 cm. hosszú ép, de a tűz hatását mutató bronznyilat1) 
s ilyen bronznyilnak idétlen görbe alakká, vagy egész kis 
gömbökké olvadt maradványait.

A szén réteg alatt egy 7 cm. széles agyagtapasz volt, ez 
alatt hordott, hányott föld, melyben egy nagy veresmázu, erő
sen égetett, korongon készült edénytöredék volt; végre 250 cm. 
mélyen megtaláltuk az ősföldet. Az egész halom tárgyai közt 
egyedül egy kis cserépdarab mutat ékitést, de az is azon 
szokott hullámos sáv, mely a csiszolt kőkortól napjainkig 
(ma az edényre festve) fenntartotta magát.

A népvándorlás és különösen a magyar honfoglalás 
emlékeit kutató tudományos világ előtt, nem kis feltűnést 
keltett a monaji halom, különösen eltérő korokból származó 
maradványaival.

Régészeink egyrésze e halomról úgy vélekedik, hogy 
leleteiből csak az elkorhadt faréteg fölött 5 cm.-el magasabban 
fekvő koponya csontmaradványai s a vastárgyak nagyrésze 
származnak a honfoglalás korából. A mi ez alatt volt az 
régibb keletű. — A sirfenéken, a szénrétegben talált, három
szögű, tokos bronz nyilcsucsok eltérők a honfoglaláskori le
letek ismert nyiltipusától, mely levélidomu; hegyes szeggel 
erősítették nyelére s anyaga mindig vas. — A monajihoz 
hasonló nyilcsucsok nálunk népvándorláskori tárgyakkal 
csak ezen egy esetben találtattak. Kelet-Oroszországban 
az ananinoi temetőben találtak, a mely a bronz és vaskor 
átmeneti időszakából való; déli Oroszországban Szkitha és 
Sarmata sírokban fordulnak elő. S igy a monaji halomba 
kétszer temetkeztek. S e két temetkezést körülbelül egy év
ezred választja el egymástól.2)

Halmunkban a teljes ember- és lócsontváz helyett csu
pán egy emberkoponya részletet s két karcsontot találunk, 
ezen körülmény e sirlelet második fontos momentuma.

!) Ehhez hasonlót találtak: Pilinben, Anarcson (Arch. Ért. II. 225); 
Verebem (X. szd), Sámsonban (Biharmegyei római leihely. Debreczeni 
Coll. Múzeuma), Akáron (Hevesmegye, Baltics J. gyűjteménye), Koron- 
ezón, Tétben (Ebenböck, Arch. Közi. uj f. V. 168.). Ugyanilyeneket láttam, 
Aquilejában találtakat, a római korból.

2) Dr. Sziklay János: Magyarország vármegyéi és városai. 1. 473. 
Nagy Géza: Arch. Értesítő. 1896. 358.
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Már a görögök- és rómaiaknál szokásban volt a tengeren 
elveszettek s a háborúban elesettek emlékére sirlakot építeni. 
A XII táblás törvények megengedik, hogy annak, ki hadban 
vagy idegen földön elhalt, testének egyrészét hazájába vissza
hozva, eltemethessék. így hozatott Varus feje Marobod közve
títésére Rómába, hogy ott a család sírboltjába teljes diszszel 
eltemettessék.1) Ezen szokásra utalnak a Svájczban, Angliában, 
Németországban, Skandináviában előforduló sirleletek, valamint 
egy dr. Handelmann által Bronshvogban fölfedezett sirkamra 
is.2) Itt ugyanis egy kis kövekből összerakott koporsó alakú 
sirládát talált, benne a fej felé eső részen egy elporlott kopo
nya volt, melyből csupán a homlokcsont nehány darabját ve
hette ki. Szorgalmas megfigyelés után meggyőződött, hogy itt 
csupán egy levágott fej — balfülére fektetve — temettetett el, 
még pedig egy 72 cm. széles s ugyanilyen hosszú helyen, mely 
a sirláda többi részétől kőgáttal volt elválasztva.

A fej, vagy a test bizonyos részének eltemetése, míg 
egyrészt már a bronzkorban, valamint a görögök és rómaiak
nál már Kr. e. 450 évvel szokásban volt, másrészt nem hi
ányoznak bizonyítékok arra nézve, hogy az a germánoknál is 
fenntartotta magát s benyúl messze a történelmi időkbe is. — 
A metzi Arnulf életiratában olvasható: Midőn I. Dagobert 
frank király egyik útjában, kíséretéből egy előkelő ifjú megbe
tegedett, miután betegsége miatt tovább nem utazhatott, elha
tározták, hogy pogány szokás szerint fejét levágják s testét 
elégetik. Arnulf püspök azonban csodásán meggyógyította, hogy 
e pogány szokásnak elejét vegye.3)

Hasonló szokásra vall a monaji sirlelet, hol a csontváz
ból csupán a koponyát s egy alsó és egy felső karcsontot ta
láltam, egymás mellé fektetve. E mellett bizonyít a harczi pa
ripa csontvázának hiánya is, mely a csatában szintén ott ve
szett s a sírba csupán a zabola s a lovag fegyverzete rendet
lenül egy rakásra letéve mellékeltetett, a halott testrészei 
mellé.

Azon szokás, hogy a fejet, mint a lélek lakhelyét halott

1) Göll. Die Bestattung der Griechen und Römer.
2) Dr. Handelmann. Die amtlichen Ausgrabungen auf Sylt.
•’) Handelmann u. o. az Acta Sanctorum Julii etc. után.
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égetésnél a törzsről levágva égetetlenül temették el, daczára 
annak, hogy a hun-scytha fajnál a halottégetés is dívott — itt 
nem alkalmazható, mert egyrészt itt a fejjel együtt még két 
karcsontot is találtam, másrészt hiányoztak a pallóra letett 
hamvvedrek, az elhunyt hamvaival.

A csontvázmaradvány s vastárgyak felett 50—60 cm. 
vastagságban, a hányod földben, cseréptöredékek nagy meny- 
nyiségben találtattak, melyek a halotti tor maradványaiul te
kinthetők s a cserepek a torban használt edények töredékei, 
miket a torozók az elhunyt iránti kegyeletből a sir göröngyei 
közé hajigáltak. A halom tetejétől 80 cm. mélységben három 
ép edény találtatott, egy nagy öblöny, egy mély tál és egy 
kis bögre. E három edény ismét egy ős pogánykori kegyeleti 
szokással hozható — még pedig kétségtelen — kapcsolatba. 
Ez edények a halott hosszú útjára mellékelt élelmi szereket 
tartalmazták.1)

Még pedig a mély tál az ételt, az öblöny az italt, a kis 
bögre mintegy füles pohárul szolgált az italnak az öblönyből 
való merítésére.

Még egy utolsó körülményre kell figyelemmel lennünk 
s ez azon csontváz, melyre az ásatás kezdetén 40 cm. mélyen, 
mint első leletre akadtam, a halom északkeleti lejtőjén. Semmi 
jel sem mutatta, hogy ez nem a halommal egyidős, a csontok 
s koponyarészek mállóit állapota miben sem különbözött a 
főhalott maradványaitól. Régi írók a hun-scytha temetkezések 
leírásánál említik2), hogy előkelő férfi temetésénél nemcsak 
annak harczi paripája, de szolgái s esetleg hadi foglyok is 
leöletnek s azok véle együtt temettetnek el. Ez eset állhat a 
mi csontvázunkra nézve is, mely a halom központjától eltérőleg 
oldalt s csak a szertartások bevégzése után, magasabb réte-

0 E szokást illetőleg olvasni lehet a nyugati népekre nézve: I. 
Klopfleisch. Vorgeschichtl. Alterth. der Provinz Sachsen Heft I. Sonntag 
W. Die Todtenbestattung 186; Lindenschmidt. Handbuch d. Deutschen 
Alterthumskunde 1. 131—132. A keletiekre, finnekre, csuvaszokra stb. 
Sonntag. Die Todtemb. u. o. Castrén: Vorlesungen über die Finnische 
Mythologie stb. müvekben.

2) Leo Diaconus Hist. Lib., Herodot IV. k.; Acta Sanctorum tom. 
V. p. 672.
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gekben ásatott el. Nem lehetetlen, hogy a halom általunk 
meg nem bolygatott részeiben a felsőbb rétegekben akadhat
nánk még hasonló csontvázakra, mi az előbbi feltevés mellett 
bizonyítana.

Földvárak.

Az őskorszak embereinek élete folytonos harczból állt, 
melyet önfentartásuk érdekében vívtak. E küzdelmeiknél csu
pán durván készült kő-, fa-, csontfegyvereikre szorítkoztak s 
elképzelhető, hogy ez mennyire nem volt kielégítő a hatalmas 
ős állatokkal szemben, vagy a kisebb, de gyorsabb futó vadak 
elejtésére, éppen úgy, mint csontból készült horgaik a halá
szatra. — így már önfentartásuk érdekében a legrégibb idő
ben a nomád életről a földmivelésre lettek szorítva, a midőn 
is a föld terményei s a házi állatok könnyebb megélhetési 
módot biztosítottak részükre. — Ez életmód maradványaival 
találkozunk a csiszolt kőkorszaki telepek konyhahulladékainál; 
a csontmaradványokban házi állatok csontjait határozhatjuk 
meg, melyek egyrészét a velőért hosszában kettéhasogatták; 
találunk nagymennyiségű őrlőköveket, melyekkel megpörkölt 
ételnemüiket lisztté őrlötték, sőt megtaláljuk néhol a pörkölt 
ételnemük szenesedet! magvait is. — Ruházatuknál az állat
bőrök mellé lenszövetü vászon társult, melyről a fonásra hasz
nált orsókarikák s az edények falaiba nyers állapotban díszí
tésül lenyomott vászonfonatok tanúskodnak; sőt volt idejük 
arra, hogy az emberi nemmel veleszületett hiúságnak is 
áldozzanak és magukat agyagból gyúrt gyöngysorokkal és 
átfúrt fogakból készült amulettekkel ékesítsék. A munkakör 
terjedésével az anyagi eredmény is nagyobb lett, a szükség
letnek nem csupán pillanatnyi szerencsés véletlenre bízott 
kielégítését tartották szem előtt, hanem számítva a halászat s 
vadászat mostoha eredményeire, megélhetésüket az állattenyész
tés és földmivelés utján nyert élelmükkel biztosították.

így jutottak olyan helyzetbe, hogy lett a vadállatok s 
embertársaik ellen mit védelmezniük s félteniük. E korban 
kell keresnünk a védelmi helyek u. n. pogányvárak első ke
letkezését.

Abaujmegye területén négy ilyen pogány vár ismeretes:
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a f.-dobszai, büdi, f.-mérai s f.-vadászi pogányvárak, melyek 
mind egy korban, még pedig a neolith-korban keletkeztek, egy 
népfaj által alkottattak s igy azokat egyszerre fogjuk tár
gyalni.

A három első a Hernádvölgyet két oldalt kerítő domb
hátak kimagasló pontjain fekszenek, még pedig a büdi s 
f.-dobszai a folyó bal-, a f.-mérai annak jobbpartján, a f.-va
dászi a Cserehát egyik szűk völgyében.

A f.-dobszai közvetlen a falu felett emelkedik, a büdi a 
falu s Gibárt hegység közt nyugatról keletre vonuló „Gata“ 
völgy legmagasabb pontját képezi, a mérai a novaji szőlők
től délre vonuló dombháton, attól mintegy 150° távolságra 
fekszik, a f.-vadászi, a falutól délre mintegy 200°-re egy ma
gasabb part délnyugati lejtőjén terül el.

Az erődítési rendszer mindeniknél ugyanaz, mindenik 
egy dombhát egy-egy nyujtványán terül el; alaprajza egy 
tojásdad alakú fensik, melynek oldalai három oldalról csak
nem függélyes meredekséggel esnek a völgybe s csak a 
negyedikről volt a dombháttal összeköttetésben. — A tojás
dad sik volt tehát a pogányvár alapterülete, mely az egyes 
erődöknél különböző nagyságú volt; a f.-vadászi 50° hosszú, 
30° széles; a budi 35“ h., 25 ' széles. — E fensik főerőssé
gének három oldalról csaknem függélyes meredekséggel eső 
karimája volt, mely meredekség nem természetes alakulás, 
hanem emberi kéz müve volt, mit különösen a büdi. pogány
vár mutat, melynek meredek oldalai két scarpirozott terrasse 
megszakítással mintegy óriás lépcsőzetet képeznek. — A fen
sik karimáit ezenkívül kőből rakott u. n. száraz kőfal (trockene 
Mauer) kerítette.

E faluknak ugyan ma már semmi nyoma sincsen, de 
létezésük bizonyításánál segítségünkre vannak a leletek s a 
szájhagyományok. — Fenn a fennsíkon s lenn a meredek 
oldalak tövén még most is nagymennyiségű kövek találtatnak, 
melyeket e kőszegény vidékre messze földről hordtak. Hogy 
az itt maradt s most itt található kőmennyiség nagyon csekély 
nemcsak arra, hogy belőle falat rakjanak, de talán arra is, 
hogy véle a hajdani fal irányát kirakják, ez nem csodálható 
oly vidéken, hol a kő kincset ér s hol a lakosok távol hegyek-
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bői drága pénzen juthatnak hozzá. Ha tehát ezt közelben 
találják, mennyivel inkább elhordják szükségleteikre, kivált 
mikor azzal hasznot is tesznek; amennyiben a pogányvárak 
fennsíkja évtizedek hosszú sora óta szántatik s a culturréteg 
hamuval telt humusa gazdagon fizeti a gazda fáradságát, ki 
a szántás s vetést akadályozó kövektől megtisztítani igyekszik 
területét.

De hogy a pogányváraknál nagy mennyiségben volt 
hajdan kő, ezt a szájhagyomány is bizonyítja. A f.-dobszai 
pogányvárat ma is „várdombnak“ nevezik, tehát oly dombnak, 
melyen kőromok állottak, ugyanígy hívják a f.-vadászit; a 
bűdi tetejére a fejedelem-gyilkos Kátay Mihály kastélyát he
lyezi a néphagyomány; a f.-mérairól azt regéli, hogy ott 
veresbarátok kolostora volt, s a törökök elől eldugott arany 
kereszt mai napig is ott van a beomlott kút fenekén.

Ha az egykori kőfalak hypothesisét elvetjük, miután 
azoknak mai nap'sehol felálló maradványait nem látjuk, akkor 
ez őskori pogányvárak összes erődítési módszere a partol
dalak erős meredekségében állott s ez esetben az itt még 
most is nagy számban található nagyobb súlyú kődarabokat 
úgy tekinthetjük, mint védelmi fegyvereket, melyeket a meredek 
partoldalokon felhatolni igyekvő ellenség közé dobáltak.

A fallal kerített erőd belső területén sárkunyhók sora
koztak egymás mellé; ezek vázát rőzsegalyak képezték, melyek 
később sárral betapasztattak s úgy elégetvén; az agyagsár 
szilárd téglaszerü anyaggá kéményedéit. Ily falmaradványok 
a kiégett gályák benyomataival a plateau területén nagy szám
ban találtatnak, — s úgy ezek mint az alattok elterülő 70—80 
cm. vastag konyhahulladékrétegben roppant mennyiségben 
található őskori maradványok azt bizonyítják, hogy e pogány
várak nem valami áldozati helyek, hanem folytonosan és 
hosszú ideig lakott erődök voltak. Ez őskori maradványok 
egyszersmind biztos útmutatóink a kor meghatározására nézve is.

E maradványok állatbordákból használat végett kisimí
tott kések, átfúrt agancskalapácsok, agyag kanál, orsó karikák, 
kova vakarókések, trachit egyszerű örlőkövek egészben és 
töredékben, csiszolt kis vésők, hömpölyök, agyaggolyók, kova
kalapácsok, obsidian- és kovaszilánkok s házi állatok csont
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maradványai nagy mennyiségben. A képzőmüiparnak tehát 
kizárólag oly maradványai ezek, melyekkel a kultúra leg
alantabb fokán éltek az emberek, tehát az érez ismerete 
előtt, melynek itt legkisebb nyomát sem találjuk. — E fel
tevésünket igazolják az itt nagy számban található keramikus 
töredékek. Ezek vastagok, anyaguk alig égetett, mind szabad 
kézzel alakítottak, s e roppant mennyiség között egy darabot 
sem találunk, mely a fazekas korong ismeretét bizonyítaná. 
Az ékítettek köztök gyakoriak, de ez ékítmények is nagyon 
kezdetlegesek. Vannak köztök hegyes eszközzel karczolt 
párhuzamos vonalak; — hármas vonalas ékítmény szabály
talan hullámzatokkal; — hegyes eszközzel karczolt egyes 
hullámvonal ékités, egymás alatt párhuzamosan, de szabály
talan hullámzással ismétlődve. Gyakoriak az olyan ékité- 
sek, midőn a még puha edényt, durva vászonszövetbe csa
varták s annak benyomódott szálai képezik az ékitést, mely 
egyszersmind a szövet durvaságáról is tanúskodik; de leg
sajátságosabbak azon edény-töredékek, melyeknek belső fa
lára vannak csücskök alkalmazva, egymáshoz 1—3 cm. távol
ságra s ezek mind utólagosan ragasztalak az edény falához; 
némelyiken az ujjak helye s az azokat oda erősítő csavaritás 
nyoma is meglátszik. Ez edénydarabok a legkezdetlegesebb 
durvaságnak s a külsejükön szabálytalanul húzódó, gyakran 
egymást keresztező egyenes vonalak, valami vesszőből alko
tott formára engednek következtetni. Kagyló (unió pictoris) 
héjak mindenütt nagy számban találhatók, mi vagy éhínség 
mellett bizonyít, vagy azt mutatja, hogy ez az őslakóknak 
kedvencz csemegéjük volt, mint most az osztriga.

Az itt elősorolt leletek, mind a négy pogányvárnál ugyan
azok, s mig az erődítési rendszer, a házi eszközök egyenlő
sége ugyanazon korra, addig az edények teljesen egybevágó 
díszítése rokon fajra utal. — Egy díszített edénydarabkát 
sem találhatunk egyik helyen, melynek a másikon párjára 
nem akadnánk s ezeknek úgy anyaga, mint díszítése, a fém 
ismeretét megelőző kor korlátolt technikája között mozog; 
sehol nem találjuk itt a fémkor finomabb készítményeinek 
legkisebb töredékét sem, sehol egy dudor, csigavonal-ékités 
vagy a korong nyoma. A vár területét képező fennsík 70—80
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cm. mély töredékekkel telt culturrétegben sem a bronznak, 
sem a bronz ismeretének semmi jele. Mindezekből követ
keztetve ezen Abaujmegye területén létező pogányvárakat a 
fémismeretét megelőző kor maradványainak tekinthetjük.

Bronzkor.
Mielőtt a bronzkori maradványokról szólanék, megem

lítem, hogy a megye területén szórványosan három vörös 
rézeszköz találtatott. Egyik F.-Mislyén, másik Bereten, har
madik Csobádon; mindhárom egyszerű keskeny véső.

Annál fényesebb emlékeket hagyott maga után a bronz
kor. Egész múzeumot tenne ki a megye területén talált tárgyak 
összessége.

A megye területén oly hosszan lakott pontok, melyeknél 
a hulladékrétegben talált maradványok közt, különböző korok 
műveire akadnánk, még pedig a mélyebbekben k ezdetlegesebbre, 
a felsőbb rétegekben előhaladottabb technikájuakra (Szihalom, 
Tőszeg), a szádelői völgy telepeinek kivételével, nem észlel
teitek s jellemző különösen az, hogy oly helyeken, melyek 
úgy a kő-, mint a bronzkorban lakottak voltak, a kőkori 
lakosok a magaslatokon tanyáztak, a bronzkoriak a völgy 
felé húzódtak (Bűd, Gibárt, Szántó, Árka, F.-Dobsza stb.)

A leletek vagy letét-kincsleletek, vagy szórványosak; u. 
n. kereskedelmi lelet egy sincs köztök, s öntőműhely marad
ványának csupán az egyik f.-dobszai lelet tekinthető. A 
tárgyak névszerint kardok, karvédek, fibulák, csákányok, sze- 
kerczék, tokos vésők, nagy változatosságuk daczára, mind a 
szokott magyarországi typusokat mutatják. Csupán három 
tárgy van, mely rendkivülisége által tűnik fel: egyik a Zsujtán 
talált bronzkardok egyike, mely az e fajta kardok szokott 
korongos markolat-végtag helyett mandula idomot mutat; 
másik ugyanezen lelet kacsanyak idomú rúdvége (?); a har
madik a Dobszán (?) talált kalapács, mely szokatlan alakjában 
a vésőt és kalapácsot egyesíti.

A megyében tett legfontosabb lelet a zsujtai, mely lánd- 
sák és karikák mellett 8 kardot tartalmazott s az 5 kardból 
álló buzitai, melynek egyikét a találók törték össze s ez vég
kép megsemmisült, másik a f. m. o. múzeumba, harmadik a
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A megyében talált legfontosabb lelet a zsujtai, mely lánd- 
sák és karikák mellett 8 kardot tartalmazott s az 5 kardból 
álló buzitai, melynek egyikét a találók törték össze s ez vég
kép megsemmisült, másik a f. m. o. múzeumba, harmadik a 
Graffenried-féle gyűjteménybe került; továbbá a papii lelet, 
mely két nagyon szép, kitünően fentartott lándsával gazdagitá 
a felsőmagyarországi muzeum tárait s végre a forrói, mely
ben számos korongos és hengertekercses bronztűk mellett 
egy díszes bronzkard is volt.

A többi ismert leletekben fegyver alig találtatott; bennök 
a díszítésre, ékitésre szolgáló tárgyak tulnyomóak. A szántói 
lelet 15 dísztárgy mellett 4 fegyvert (dárda, szekercze) tartal
mazott, az erdő-horvátii szintén többnyire ékitésül használt 
tárgyakból: karpereczekből (9), csüngő díszekből (13), sodrony
tekercsekből (7) s fibulákból (3) áll, egyetlen fegyver benne 
egy dárda. Ilyenek továbbá a leginkább fibulákból (9 drb) 
álló bologdi, a nagyrészt karikákat (8) tartalmazó csáji és 
f.-mislyei (5 drb). A f.-dobszai egyik leletben 73 drb ékitési 
tágry mellett a fegyvereket 2 dárda képviseli, a másik felső- 
dobszai lelet, mint már említettem, az egyetlen öntőműhely
maradvány a megye területén.

Feltűnő és nagyon jellemző az összes, úgy a szórványo
san napfényre került, mint a kincsleletekre nézve a henger
tekercsek nagy száma. E tárgyak a kincsleletekben ritkán hiány
zanak ; néha azok túlnyomó részét képezik s mint szórványos 
leletek is gyakoriak. E tárgyak rendeltetése mindeddig nincs meg
határozva. A nagyobbakat, daczára annak, hogy mindkét vé
güket lapos korongtekercs zárja el, karvédnek nevezik, a kicsi
nyeket, melyeknek belső tágassága egy közönséges gyűrűnek 
felel meg, ujjvédnek tartják. E feltevés azonban, eltekintve a 
már említett körülményt, hogy végeik zártak, azért sem igen 
állja ki a kritikát, mert ha e tekercsek védenék is a kart 
vagy ujjakat, de egyszersmind ezek használatát teljesen meg
akadályozzák s ellene mond ezen feltevésnek azok változó 
nagysága is. Van köztük olyan, mely karra szűk, ujjra tág; 
viszont vannak köztük olyanok, melyek alig 1—2 milliméter 
átmérőjű belső nyílással bírnak, sőt a legkisebbeknél ez tel
jesen hiányzik s vékony sodrott pálczácskáknak látszanak.

3
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Végül a tömöri lelet egy kis agyagbögrében kizárólag 
219 darab bronzpitykét, vagyis boglárkát tartalmazott. E bog
lárkáknak ily nagy száma nem első eset hazai leleteinknél. 
Fekete-Tóton 497 darab találtatott együtt. A tömöri leletben 
a sima, laposok között karimás pipakupak-alakuak is voltak; 
ebből idomul a csücskös boglár, mely Magyaroszágon több 
helyen találtatott s néha feltűnően nagy korongja s kiálló 
tüskéje van. Ez alak s nagy számuk, arra enged következtet
nünk, hogy ruhára felvarrva az ékités mellett önvédelemül is 
szolgáltak s azokat a mellvéd és pánczéling első csiráinak 
tekinthetjük.

Bronzkori telepek.

Abaujvár. A falutól keletnek culturtelep s kővel kirakott 
tűzhelyek láthatók. A f. m. múzeumban van e helyről egy 
bronzfibula darabja, s egy agyaggyöngy. A culturtelep rétegei: 
3—5 televény alatt égetett földben tégladarabok s kőrakás.1)

Aika. A „Köves“ szőllő alatti terjedt culturtelep a bronz
korban is lakott volt, mit az ott található bronzkort jellemző 
dudoros és csigavonalakkal ékített cserépdarabok bizonyítanak.

Baksa. (Sz.J.) Több bronzkori fegyverrel két lapos négy- 
szögű sodrony tekercs találtatott, mely azért érdekes, mivel a 
középpontól szélesbedő sodrony nemcsak kitűnő szépségű 
szironya, szabályosan és igen nagy gonddal karczolt czifrázata 
által, melyben a vonalas háromszög nagy szerepet játszik, 
feltűnő, hanem az által is, hogy a sodrony tekercsek köz
pontjában egy kereklap 14 mm-re kidudorodó közepével, 
hosszúkás somdomb idomú pöczökkel van erősítve, mely a 
bronzkori gyakran előforduló pipafödéldarabokkal nagy hason
latossággal bir.-) A tekercsek szélesbedő sodronya egyenesen 
távozik a köztől és majd körben visszahajolván egészen 
hengeressé válik, hogy csavarba átmenvén lapos fülben vég
ződjék. A nagyobb tekercs átmérője 12 cm., a kisebbé 8 5 
cm., a kerek, középütt lazán ide-oda mozogható lapok 38 és

*) Dr. Óváry. Arch. Ért. III. 260.
a) Arch, képatlasz t. I. 1. és III. b).



32. mm. A tekercsek egyike jobbról balra, a másik ellenkezőleg 
van csavarva s minthogy nem egyenlő nagyságúak, alkalmasint 
eredetileg legalább 4 drb lehetett együtt.

Egy igen csinos, ugyanolyan sodronyból készült, mint
egy 15-ször tekeredett 5 5 cm-nyi henger, mely mindkét végén 
lapos 8-szor tekeredett közepe fele vékonyuló sodronylappal 
volt bezárva. Ezen darab is kitűnő szépségű patinával bir és 
helylyel-közzel harántos sávokkal van díszítve.1) Bakics János 
gyűjteményében.

Ugyanezen község határában a szőllőhegyen találtak egy 
tekercses karvédet, mely 9 hajlású, lapos körkörös, közepén 
hegyes gombbal védett, háromszögű czifrázatokkal végig ékítve, 
fogantyújának végrésze csavart. A n. muzeum birtokában van.2)

Bakta. Az „Ártányhát“ nevű dűlőn két szép korongos 
karvédet találtak. A két karvéd egymásnak párja volt; egyik 
a jobb, másik a bal karra való volt, nagyságra, művészetre 
teljesen hasonlók egymáshoz. A korong négy oldalú huzal
ból kétszer csavarodik s e huzal, mely a központnál 3 mm. 
átmérőjű, a legszélső hajlatnál 12 mm.-re erősödik. A korong 
átmérője 168 mm., központján egy keresztpeczekkel ellátott 
12 mm.-re emelkedő gomb van, mely azonban egyikből 
hiányzik. A négyszögletű huzal a karra felhúzandó perecznél 
hengeressé változik s kis kunkorodásban végződik. Egyik 
gyűjteményemben van, másik Eggernél.

Beret. A „Kenyérmező“ dűlőn egy veresréz, keskeny 
vésőt találtak. Hossza 162 mm., élének szélessége 57 mm., 
patinája világoszöld; rajta néhol sérülések s karczolások lát
hatók. (Gyűjt.)

Boldogkő. E falu határában 4 darab 11 aranyat nyomó 
lánczszemet és egy kapcsot találtak. Az arany ezüsttel vegyí
tett. Gr. Péchy Manó birtokában.3) Ugyanitt találtatott egy 
bronztekercs, gyűrűalaku, kétfelől 3 2 cm. átm. csigatekercs- 
csel és egy bronzkarika.4)

!) Römer Arch. közi. II. 168.
2) Arch. Ért. II. 95. Máz. Rég. napló, 1869. 106.
:{) Arch. Ért. II. í) t.
4) Muz. rég. napló 1876. 267. sz.
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Bologd. A f. m. múzeumban van c határból egy nagy 
s nyolcz kisebb dupla csigatekercses u. n. pápaszemes fibula, 
három keskeny sodronytekercs, egy karperecz, két kis koron
gos karvédtöredék, gyűrűtöredékek, rovátkos ékitéssel és egy 
bronzgyöngy.

Bozsva. Itt két hengeridomu karvédet találtak.
Buzafalva. Két darab bronzkorbeli sarló.1)
Buzita. Pongrácz Sebestyén birtokos e község határá

ban 3 bronzkardot talált; egyik a munkások által széttöretett, 
másik a Graffenried-féle gyűjteménybe került, harmadik a 
f. m. muzeum tulajdona. Ez utóbbi 70 cm. hosszú, melyből 
nádlevél idomú pengéjére 60, markolatjára 10 cm. esik. 
Markolatja szintén tömör bronz, végtagja lapos korongot ké
pez, melynek közepéről kúp emelkedik ki.

Bűd. (Hernád-). A bronzkori lakosok otthagyták az elő
deik által lakott magas acropolist, a földvárat s lejjebb a 
völgyben, közélebb a Hernád partjához, a mai kenderföldek 
mentén ütötték fel tanyáikat. Itt számos tűzhely található, 
melyeknek átmérője 3—4‘ s a jelenlegi talajba 1—3‘-ra van
nak bemélyitve; alakjuk kör, tartalmuk szén- és hamuréteg, 
soknak alapja kővel van kirakva. Ezeknek egy része rhyolit, 
más része trachyt, bennök egy csonteszköz, agyaggyöngyök 
s összeomlott bögre találtattak. (F. m. muz.)

1869-ben a Gatapatak északi hídfőjének ásása közben 
Csekély mélységben E—D. irányban arczonfekvő csontvázat 
találtak, mely kivitelkor összeomlott. Ettől 18"-re bronzdarabot, 
agyaggyöngyöket és kovaszilánkokat találtak.

Ezen hely leletei közé tartozik azon bronztű is, mely 
most birtokomban van. Ennek hossza 290 mm., feje lapos 
gomb, átmérője 17 mm., lapján egymást keresztező vonalas 
ékítmények láthatók, testén a gombtövén 7 vonalas disz után 
egy ferde csipkézet, ugyanilyen bevágott vonal után ugyancsak 
egy ferde csipkézet kezdődik a gombtól; 32 mm. távolságra 
a tű diszitetlcn. Szájhagyomány szerint e tájon aranysodronyt is

9 Felső in Muzeum (j. évk. 89. 1.
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találtak, de ezt tulajdonosa a helybeli korcsmárosnál darabokra 
tördelve itta be.

Biittös. Rézvéső a múzeumban. (Arch. közi. III. köt. 
173. 1.) Talán bronz?

Csáj. „Felső-pinczeszer“-nek nevezett dűlőn egy bronz
leletre bukkantak, mely állott 8 darab karikából s két sodronyfi- 
bulából. (F. m. múzeum.)

Csobád. E falu határában egy veresréz keskeny vésőt 
találtak, hossza 107 mm., élének szélessége 48 mm., patinája 
világoszöld. (Gyűjteményemben.)

Devecser. A devecseri völgy lakottsága a bronzkoron keresz
tül is folyvást tart. A csiszolt kőkorban lakott telepek felsőbb 
rétegeiben elvétve találtatnak egyes cserepek, melyek finom
ságra s ékitésük styljére nézve a bronzkorra utalnak. A falu 
határában talált bronzkori tárgyakból következők az említésre 
méltók.

Két aranydarab: egyik súlya 244/ic, #, másik (lánczként 
összefűzött két aranydarab) súlya 71:7ic, #. (Mindkettő a 
nemzeti muzeum birtokában van.1)

Bronz tű (murgács kert) h. 119 mm., gombja hosszúkás 
11 mm., öt bordázat köríti.

Picziny bronzvéső1) h. 68 mm., éle 3 mm. széles. E két 
utóbbi tárgy gyűjteményemben van.

Dobsza (Felső-). Felső-Dobszánál is az az eset, ami 
Bűdnél; a bronzkori lakosok elhagyták a kőkoriak által lakott 
várhegyet, a lakosok lejjebb húzódtak a völgyben a Hernád 
folyó partjához s itt a falu mai területe gazdag kincses bá
nyájává lett a bronzkori leleteknek, mit a Graffcnricd-féle 
gyűjtemény, a nemzeti s felsőmagyarországi muzeum tárai 
bizonyítanak.

A Graffenried-féle tárgyakat nem ismerem; a nemzeti 
múzeumba e helyről egy tekintélyes lelet került, melyet Bár- 
czay József fundusán kapufélfa-ásás alkalmával egy cserép
edényben együtt találtak. A lelet tárgyai a következők :2)

!) Muz. rég. napló 1848. jan. 18. 1. sz.
2) Lásd nemzeti muzeum XLIV. tb. 1—37. sz. muz. rég. napló 

1857. Nr. 75.
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1. Dárdacsúcs......................... 1
2. Dárdacsúcs törött 1
3. Hosszudad tekercs 9
4. Vastagabb töltsér .... 7
5. Kisebb töltsér.................. 21
6. Különféle boglár • • • • 36
7. Széles rézlemez..................... 1
8. íróeszköz (?)......................... 1
9. Hajtű..................................... 1

10. Apró rézszeg.........................9
11. Hármas szeg.........................2
12. Fémrög................................. 1
13. Töredékek...........................25

összeg 115

A 7—13. sz. a. felsoroltakat ugyanott a kertben, égetett 
földréteg között ember(?)csontokkal együtt találták.1)

E lelet tehát, főképpen az utóbbi öntőműhely marad
vány, eddig mint ilyen egyetlen, mely e megye területén 
találtatott.

Ugyanitt találtak egy bronztűt, melynek vastagabb vége 
négyszögletű2), egy csinos vastag karpereczet és egy gyűrűt 
bronzból.3)

Ugyancsak F.-Dobszánál került az utóbbi időkben a 
nemzeti muzeum birtokába egy négyes korongos tekercs.

A felsőmagyarországi múzeumban van egy tokos véső 
bronzból, füle hiányzik és két oldalán az öntő varrányok 
nyomai még megvannak; felülete sima, teste keskeny és ke- 
rekded idomú, élefelé lapul és szélesbül, éle kevéssé kihajló; 
egész hossza közepeit 0115, nyílásánál átmérője 0 022, élé
nek átmérője 0035 mm.

Egy másik tokos véső bronzból, a karima alatt három 
párhuzamos vonaldiszszel és négy hosszában futó vonaldisz- 
szel, mely hárma felül félkörben végződik; egész hossza 11

9 Muz. rég. n. 1857. Nr. 75.
a) Arch. ért. IV. 61. 62.
я) M. о. II. 93. 99.
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cm., nyílásának átmérője 0 031 és 0 038, szélessége a fül 
alatt 0.04, gyengén kihajló élének átmérője 0.048 mm.1)

Forró. A forrói szőlők alatt elnyúló vízmosás már koráb
ban is ismeretes volt mint bronzkori telep s gyakran talál
tak itt bronzkori ornamentikával ékített cserépdarabokat.

1889 tavaszán, közel e vízmosáshoz, két forrói ember 
burgonyakapálás alkalmával a következő bronzleletre bukkant:

1. Kard: nádlevél idomú pengével, mely a markolatnál 
kiszélesedik, a markolat szintén tömör bronz, nyujtványán 
két szög erősiti a pengét a markolathoz, középtagja hosszáé
ban nyolcz bordázatot mutat s közepe felé kissé kidomborodó. 
Markolat-végtagját ellypticus korong képezi, tetején laposan 
vágódó bütyökkel. A pengén nincs díszítés, de a markolat min
den részlete párhuzamos vonalakkal és körkörös ornamentikával 
díszített. A kard hossza 67 cm., ebből a pengére a markolat- 
nyujtványig 55, a markolatnyujtványra 4, a középtagra 5 6, 
a végtagra 2 4 cm. esik. Az Abaujmegyében talált kardok 
közül jellegére nézve a buzitaihoz hasonlít.

2. Egy 47 cm. hosszú ép bronztü, tömör, gombalaku 
fejjel, melynek átmérője 24 mm. s három kétpárhuzamos 
vonalból álló, a központ felé domborodó körrészlet díszíti. 
A tü szára gombjától 35, 70 és 100 mm. távolságra három
szor dudorodik ki se dudorokat párhuzamos ferde vonalak, 
a mélyedéseket vízszintes, szintén párhuzamos vonalak díszítik.

3. Az elébb leírthoz teljesen hasonló három bronztü, 
de ezek végei le vannak törve s hosszúságúk ily törött álla
potukban 26, 27 4 és 28 cm.

4. Három bronztü letörött vége, hihetőleg az előbbiek
hez tartozók, de törésük nem uj s azokkal többé össze nem 
illeszthetők.

5. Henger-tekercs, mindkét végén hét hajlatu, közepén 
bütykös lapos koronggal elzárva. A huzal háromszegletü és 
25 csavarodása van.

6. Az előbbihez teljesen hasonló zárt hengertekercs, 28 
csavarodással. Nagyon szép példány.

») Arch. Közi. XIII. II. 38. 39.
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7. Hengertekercs, egyik végén törött, müvezete a fenteb
biekhez hasonló, de az egyik végét elzáró lapos korong köze
pén nem volt alkalmazva a peczkes bütyök. 22 hajtása van.

8. Hengertekercs, az egyik végén szintén törött, nem 
valószínűtlen, hogy a most említett töredék kiegészítő darabja. 
24 hajtása van s ha e két töredék csakugyan egy volt, ez 
esetben egyike volt ezen ismeretlen rendeltetésű tárgy leg
nagyobb példányainak.

9. Korongos karvéd, nagyobb, de nem oly díszes pél
dány 10 hajlatu korongjának átmérője 15 cm.; a huzal négy
szegletű, díszítve nincs.

11. Ugyanaz. Középső bütyke hiányzik, karperecz is le 
van törve. Átmérője 14 cm. s tízszer kanyarodik.

12. Két töredék. Egy korongos karvéd, melynek eredeti 
hajtásai szétbontottak, s egy hengertekercs záró korongja.

Ezen 17 darabból álló bronzlelet, mely egyikét képezi 
a megye érdekesebb bronzleleteinek, — gyüjeményemben van.

Gibárt. (1. Hernád-Büd.)
Horváti (Erdő-).Szántás alkalmával a „Korsós“ nevű 

dűlőn egy fazék került az eke alá s ebből a következő tekin
télyes bronzlelet jött napfényre.

Kilencz karperecz, nyolez ép, a kilenczediket a találók a 
bronz megvizsgálása miatt ketté törték. Mindenike különböző 
mintában öntetett; átmérőjük 64—70 mm. közt változik. 
Közülök nyolez rovátkolt ékitésü, a kilenczedik, mely a többinél 
kissé tömörebb, egymással váltakozó rovátkolt, s egymást 
keresztező vonalas ékitések által tizenegy egyenlő részre 
osztatik.

Egy dárda h. 115 mm., ebből köpüjére 55 mm., szár
nyára 65 mm. esik, a szárnyak a köpü folytonos vékonyo- 
dását képező gerinczből egyszerű görbülettel kanyarodnak ki. 
Legnagyobb szélességük 29 mm. Ékités rajta nincs; a gerinczen 
egy jókora lyuk öntési hibából származik.

13 darab tölcséres függő disz különböző nagyságban; 
a legnagyobb 79 mm. hosszú, a legkisebb 30 mm.

Egy korongos sodrony, u. n. pápaszemes fibula, nyolez-
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hajlatu korongja 50 mm. átmérőjű, a középtag átmérője 14 
mm. és négy csavarodással bír.

Egy másik az előbbihez hasonló törött fibula, 44 mm. 
átmérőjű, korongja 9 hajlatu, a 14 mm. átm. középtag 6 csa
varodást mutat.

Egy harmadik fibula-töredék, az előbb leírtakhoz tel
jesen hasonló.

7 drb sodronytekercs u. n. ujjvéd, 20 mm. átmérővel, 
7—15 csavarodással.

Mindezen elősorolt 33 darab tárgynak, melyből 20 gyűj
teményemben, 5 drb a f. m. múzeumban van, patinája fel
tűnően ép és élénk zöld. Ezenkívül állítólag br. Waldbott 
tulajdonában érdekes gyűjtemény van az ezen község határá
ban talált bronzokból. .

Ináncs. Országút készítése alkalmával talált két igen 
érdekes bronzkori csészécske jutott a f. m. muzeum birtokába; 
egyik egyszerű, füleden, egyenes függélyes oldalú, aljánál 
keskenyülő alakkal, magassága 75 mm., átm. szájánál 90 
mm.; másik igen kecses alakú edényke, füle karimáján felül 
ér, hasa hármasával lefelé futó vonalakkal ékesített, talpa fel
tűnően magas és keskeny.

Jászó. B. Nyáry Jenő a jászói barlangban tett ásatásai 
alkalmával bronzkori cserepekre is akadt.1)

Kér. A ezekeházai határ felé, az „Aranyos“ völgy nyílá
sának átellenében, mély szántás alkalmával több egész urna 
találtatott. Ezek egy e helyen létezhető bronzkori urna-teme
tőre engednek következtetni. (A f. m. múzeumban.)

Kércs. A „Lángoldal“ nevű dűlőn bronztöredékeket ta
láltak, melyek egy pár hengertekercses karvédnek maradvá
nyai. A tekercs keresztmetszete háromszögletű, ékités rajta 
nincs, végein tekercses korongban végződött, mely már négy
szögletű. A lelet 10 töredékdarabban gyűjteményemben van.

Kéty. Két kis bronzkori bögre gyűjteményemben.
Komjáthi. Komjáthi falun és vidékén Pongrácz Jenő 

helybeli birtokos kutatott régiségek után. Gyűjteményét sok 
e vidékről kikerült lelet gazdagítja. A falu határában talált

9 Nyáry: Aggteleki barlang. 128. 1.
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két korongos tekercstöredéket kaptam tőle ajándékba, mely
nek egyike gyűjteményemben van, másikát a f. m. múzeumba 
adtam.

Korláth. A neolithkori leletekben gazdag Korláth hatá
rában az 1886. év folytán a „Köves“ szőlőhegy északi részén 
húzódó sziklák közt 4 tokos vésőt és egy bronzcsákányt 
találtak. Mindezen tárgyak a nagyobb példányokból valók. 
Az egyik tokos véső sima karimáju, hossza 120 mm., éle 
szélessége 44 mm., összes ékitése egy a karimával egyen- 
közü horony, másik karimájának eleje kimagaslik, ennek 
hossza 97 mm., kimagasló elejével 110 mm., karimájával 
egyenközüleg horony fut rajta végig s ebből fogas ékitések 
nyúlnak le 17 mm. hosszúságban. A harmadik karimájának 
eleje szintén kimagaslik; ennek h. 104 mm., kimagasló ele
jével 114 mm., ennek is van karimájával egyenközü horonyos 
díszítése, valamint hosszában is mindkét oldalon végig fut 
rajta két-két horony. A negyedik tokos vésőt nem láttam. 
A csákány hossza 320 mm., tehát a legnagyobb példányok 
közül való; pengéje mindkét szélén kettős horonynyal ékített, 
hajlott, élénél erősen kiszélesedő; szélessége tövénél 24 mm., 
élénél 82. Köpüjének hossza 72 mm., két oldalt 10 mm.-rc 
kiülő dudorral, foka horonyos hegyes nyujtványban végződik 
s feltűnő, hogy az öntvényben a fok egy hegyes nyujtványt 
képezett s a tokos korong, mely nem öntött, hanem vert 
bronz, csak azután lett a hegyes nyujtványra ráforrasztva. 
Mind a négy tárgy gyűjteményemben van.

Lengyelfalva. Lengyelfalván a bronzkort egy kis lelet 
képviseli, mely négy nyitott aranykarikából áll. E karikák 
huzalja négyoldalú, mely csak elvéknyult végeinél válik hen
geressé. Nagyságuk különböző: kettő nagyobb, kettő kisebb, 
díszítés egyiken sincs.

A nagyobbak kerülete 158 mm., átmérője 52 mm., súlya 
26 3 és 24 7 grm.

A kisebbek kerülete 130 és 132 mm., átmérője 40 és 
42 mm., súlya 12 9 és 12 3 grm. A lelet gyűjteményemben van.

Mislye (Felső-). A f. m. muzeum gyűjteményében van 
e határból 5 drb bronzkarika1), továbbá egy veresréz lapos

9 F. m. muzeumegyl. évk. I. 51.
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véső, h. 126 mm., élének széle 44 mm.
Papi puszta. Az itt talált bronztárgyak közül legneve

zetesebb két lándsa.
Egyiknek hossza 320 mm., miből köpüjére 100 mm. 

esik, a szárnya hirtelen .domborodással indul a köpüböl, 
majd hirtelen csinos kanyarodással visszahajlik a gerincz 
felé s innen arányos keskenyedéssel halad hegyéig. A szárny 
kiindulási pontjától a lándsa mindkét oldalán horony fut 
végig, kihajlásával jelezve a szárny széleinek kihajlását a nél
kül, hogy a kihajlással párhuzamosan haladna. Ott, hol a 
szárny széle keskenyedik, a horony a gerinczczel egyesül.

A másik hossza 346 mm., melyből köpüjére 115 mm. 
esik; alakra nagyrészt egyezik az előbbivel, csupán a díszítő 
horony iránya mutat eltérést, amennyiben ez mindjárt a szárny 
tövénél a gerincz felé indul s ezzel egyesülve halad a lándsa 
hegye felé.

Találtak itt még egy tokos vésőt, karimája alatt három 
párhuzamos vonaldiszszel, hosszában ugyancsak négy futó 
vonaldisz, melyek közül három felül félkörben végződik, 
hossza 11 cm.; egy hengeridomu karvédet és egy bronz
karikát. Mindezen tárgyak a f. m. múzeum tulajdonában 
vannak.

Pere. E határban két magas urnát s benne két lapos 
fejű 185 és 237 mm. hosszú bronztüt találtak.

Prépost és H.-Kércs. Itt és a szomszéd H.-Kércs határá
ban szórványosan találnak bronzokat. Bronzkarikát, rovatolva 
mindkét szélén, 2 példányt; nyílt, vékony bronzkarikát, egyik 
végén felhajlitva; bőnyilásu, fekete cserépedény, nyakékszerül 
használt átfúrt fekete agyagszemet. Mind e tárgyak a nemzeti 
múzeumban vannak.1) Egy bronzkori csupor van ugyanezen 
határból a f. m. múzeumban.

Regécz. A falu mélyebb kertjeiben alluvium réteget mu
tat, hol három különböző nagyságú hamuveder találtatott; 
fedelök állítólag bronzsodronynyal volt lefoglalva, bennök 
hamu.2)

') Muz. r. n. 1869. 113., 1871. 106. sz.
2) Dr. Óváry Endre: Arch. ért. III. 60.
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Szaláncz (Nagy-). A várhegy tövében levő culturrétcg- 
ben szenesedéit búza található, belőle gyűjteményemben is 
van. A nemzeti múzeumban van egy nyolczhajlatu henger- (?) 
idomú bronztekercs, közepén gombbal és egy tizenhathajlátu 
tekercs.1)

Szántó (Abauj-) A „Felső Gyűr“ nevű szőlőhegyen a 
gyógyszerész szőlőjében egész urnákat találtak, egyiknek két 
füléhez egy-egy kis bögre volt dróttal erősítve. (F. m. muz.)

A „Középső Gyűr“-ön csigavonalas czifrázatu «serepek, 
kovazuzókő s őrlőkövek találtattak.

A „Középső Gyertyámos“ nevű szőlőhegyen találták 
azon jelentékeny bronzleletet, mely ma a nemzeti múzeum
ban látható.

E lelet tárgyai:-)
Különböző bronzkarika sima, ékités nélkül, két kigyó-

fejes végű..................................................................................... 10
Kettétört bronz korongtekercses fibula........................... 1
Kisebbfajta tölcséres disz..................................................1
Ékített bronz tokos véső • • • • ............................ 1
Egész lándsa...................................................................... 2
Törött „  1
Csákány 250 mm. hosszú, végén hajlított....................... 1
Rovátkos karpcrecz.................................
Szekercze 170 mm. hosszú............................................. 1
Szemere. Gr. Pallavicini adott gyűjteményembe egy kis 

agyag füles edényt (tagjában találták), mely kétfelé vált, ma
gassága 42 mm., gyomra kerülete 200 mm., "szája átmérője 
34 mm., benne 10 drb összekuszált kis sodronytekercs töre
dék találtatott, mellette egy — a találók által kettétört bonztü, 
ékités nélküli, kupakosan lekonyuló szélű fejjel; hossza i92 
miliméter.

Szikszó. A „Magyar hegy“-ről egy csinos alakú kis fü
les bögre került gyűjteményembe. Kissé oldalt kinyúló hasa 
s fél red ülő felső része mutatják, hogy szabad kéz müve. 
Töredezett felső karimájának átmérője 60 mm., az egész

*) Muz. r. n. 1850. V. A. 3.
4 M. r. n. 1872. 145. sz.



fibauj- és Torn au ár megy c a honfoglalás előtt 45

bögre magassága 51 mm., füle karimáján túl alig 1 mm-re. 
maga síik ki, felső karimájának kerülete 180 mm., gyomráé 
210; karimája belső oldalán fürész-fries vonul végig, kívül 
nyakát kettős sima vonal keríti, alább gyomrának domboru
lata felé egy czakkos vonal fut végig, ugyanilyen látható az 
erősen gerinczezett gyomron s ez alatt közvetlenül egy kettős 
sima vonalból álló stráf, mely a lapos fül két oldalán fel
vonul s az edényke karimáján belül végződik. Alul a fenék 
mellett ismét a fürészes fries köríti. Mindezen ékitések, melyek 
az edényke szürkés falát ellepik, fehér mészszerü anyaggal 
vannak kitöltve.

Tenger. A völgyből a tengeri szőlőhegyhez vezető ut 
mentén lévő árokban egy csontváz, egy szép bronzkori fe
kete grafittal bevont, dudorokkal ékített tálka és egy kova
szilánk találtatott. Mindkettő a f. m. múzeumban van.

Tömör. A szőlőkhöz vezető ut mentén egy vízmosás 
oldalában egy díszítés nélküli agyagedényben, mely csak 
töredékekben került elő, 219 darab bronz pityke-ruhadisz 
találtatott. Közülök hat nagyobb 18 mm.-re kidomborodó 
pipakupak alakú, a kúp tetején mindeniknél kisebb-nagyobb 
lyuk van, alól kalapkarima módjára ellapulnak, a kúp tövén 
gyöngyös ékités köríti, melyet két egymás átellenében lévő 
lyuk szakit meg, minélfogva ezen disz bizonyosan a ruhára 
volt felvarrva. E kupalaku pitykék átmérője 24—30 mm. közt 
váltakozik. A többi mind sima, rajtok semmi díszítés, min- 
deniken egymás átellenében két lyuk van, alakjuk részint 
kör, részint tojásdad, nagyságuk különböző, átmérőjük a 17 
és 27 mm. közt változik. Sok köztük a törött; patinájuk nem 
szép, piszkos barna, sok helyen kérgesen élegült, mi vegyi 
összetételükből származik. (Gyűjteményemben.)

Tornyosnémeti. 1893 őszén burgonyaverem ásása köz
ben, a falutól nyugatra levő halmos felszín talajában körül
belül 15 méter mélyben bronzleletre bukkantak. A lelet egy 
még nem korongon készült, szürkére gyöngén égetett 11 cm. 
magas, ugyanilyen átmérőjű kétfülü agyagedényben volt el
helyezve. Ezen edény teljesen ép, ékités nélkül, s a benne 
talált bronzokkal együtt a f. m. múzeum birtokában van. A 
talált tárgyak a következők: négy bronzkarika, kettő vasta
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gabb és súlyosabb, kettő vékonyabb és könnyebb, amazok 
súlya 100 és 135 gr., ezeké 70 és 80 gr., mind vilá
gos zöld patinával, egynek kivételével, melyről a találó — 
megtudandó, nem arany-e — a patinát levakarta. Egy há
rom darabra tört korongos fibula. A korongokat egy 13 for- 
dulatu keskeny hengertekercs köti össze.

Egy jobbról-balról 8—8 foggal bíró lemezből kiemel
kedő, a gerinczen 7 lyukkal áttört diszitmény, mely talán bőr
övnek összetűzésére használtatott. Egy tölcséres függődisz — 
az erdőhorvátiakhoz hasonló — tükörfémből, törött. 19 darab 
gömbszelvény-idomu pityke, vékony bronzlemezből, alól fél
kör-alakú füllel. Egy makk-alaku bronzból tömörre öntött, 
kisebb gombszerü disz, valamely nagyobb eszköz vagy diszit
mény befejező része. Egy lapos bronzdrótból, végein kihegye- 
sedve végződő hengertekercs, 7 darab vékonyabb s 9 darab 
szélesebb hengertekercsnek töredéke. 4

Újfalu (Boldogkő-). A falu határában levő, már alig fel
ismerhető emelkedésű két halom egyikét felásattam, azonban 
azt már egyszer megásottnak találtam s az összes lelet nagy
mennyiségű kő s egy kicsiny bronztárgy volt, melynek ren
deltetését nem ismerem ; hihetőleg töredék. (Gyűjteményemben).

Vily. Ezen község határában is találtak bronzot, közü
lök két bronztőr a nemzeti muzeum birtokában van.-)

Zsujta. A falutól mintegy 1 kilométer távolságra cső 
Ortvány nevű dűlőnek egyik meredek oldalában pihenő mun
kások tekintélyes bronzleletre akadtak. E lelet tárgyai: 8 kard, 
8 karperecz, 6 lándsa s egy madár- (kacsa-) fejet ábrázoló 
rúd, vagy póznavég. A találók elbeszélése szerint a földtől 
alig eltakarva bukkantak reájuk; legfelül feküdtek egymás 
mellett a karpereczek, alattok közvetlen a lándsák és a rud- 
vég s legalól a kardok szépen egymás mellé fektetve, még 
pedig úgy, hogy egyiknek hegye a másiknak markolata felé 
volt fordítva. A tárgyak mind épek voltak s a találók csak 
később, az éreznek megtudása végett törtek el három kardot 
s egy karpereczet.

i) Arch. Ért. XIV-ik k. 19—20.
-) Hampel: „A bronzkor emlékei Magyarországon“ I. к. XVIII. 

tb. 8. ábr.. XIX. tb. 3. ábr.
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A tárgyak leírva következők:
Kardok: 1. hossza 650 mm., pengéje 550, markolata 

100, ebből a nyujtvány 30, középső tag 58, végső tag 12. 
Liliomlevélalaku pengéjének legnagyobb szélessége 50 mm., 
a markolatnyujtványtól 32 mm. távolra egy bevágással 27 
mm.-re keskenyedik. A penge hegyétől markolata felé mind
két oldalán ötszörös vonaldisz húzódik, mely azonban 217 
mm. hosszúság után megszűnik. Alsó vége két bronzszöggel 
van a markolathoz erősítve, melynek nyujtványa meander- 
vonalakkal ékesített, középső tagján 3 egyenes vonalakkal 
ékített gyürüpánt dudorodik ki, végső tagja lapos gombbal 
végződik hét ágú csillagdiszitéssel.

2. Hossza 675 mm., melyből pengéjére 556, markolat- 
nyujtványára 28, középső tagjára 74, végső tagjára 17 mm. 
esik. Pengéjének széle 48 mm., végső tagja lapos gombbal 
végződik, külső lapján félkörös diszitéssel. A bütyök tövén 
lyuk van.

3. Hossza 687 mm., pengéje 576, markolatnyujtványa 
30, középső tagja 64, végső tagja 17 mm. Pengéje legn. szél. 
47 mm. s a markolat felé fokozatosan 31 mm.-re keskenyedik. 
Pengéjét párhuzamos vonalak ékesítik, csupán a középtag 
harmadik bordáján látszanak némi háromszögalaku díszítések 
s a végső tag lapos gombjának külső lapján egyes pontozatok.

4. Hossza 626 mm., pengéje 526, markolatnyujtványa 29, 
középtagja 60, végső tagja 11. Pengéjének legnagyobb szél. 
43, markolatánál fokozatosan keskenyedve 23 mm.-re. Hegyé
től markolata felé 410 mm. hosszú párhuzamos vonalak futnak 
végig s végükön bokrétaszerüleg kicsavarodnak, innen a 
markolat felé 76 mm. hosszúságban egymást keresztbe met
sző egyenes vonaldisz következik, két szélén kettős félkörös 
ékitéssel szegélyezve. A markolatnyujtványon csillagos díszítés 
van fél körös szegélylyel, a középtag a végső tag felé fokoza
tosan keskenyedik, a 3 borda az alapból alig emelkedik ki, 
csak 3 párhuzamos vonal jelöli; ezek közei reczézéssel vannak 
kitöltve; a végtag lapos korong, rajta 9 ágú csillagdiszités.

5. Hossza 665 mm., ebből pengéje 560 mm., markolat
nyujtványa 25 mm., középtagja 65 mm., végső tagja 25 mm.,



46 Csorna íózsef

pengéjének legn. szél. 49 mm., markolatánál 26 mm.-re kes- 
kenyedik; a pengét 5 párhuzamosan haladó vonal, a markolat- 
nyujtványt meanderékitések, a középtag erősen kidomborodó 
bordáit függélyes s vízszintes vonalak, a végső tag lapos 
gombját 14 ágú csillag díszíti.

6. Hossza 600 mm., ebből pengéje 490, markolatnyujt- 
ványa 28, középső tagja 68, végső tagja 14 mm., pengéje 
legn. szél. 50 mm., markolatánál 25 mm.-re keskenyedik. 
A markolatnyujtványt pontos vonalak, a korong külső lapját 
14 ágú csillag díszíti.

7. Hossza 608 mm., ebből pengéje 482, markolatnyujt- 
ványa 28, középső tagja 74, végső tagja 24 mm. A penge 
legn. szél. 53 mm., mely 37 mm.-re keskenyedik, de a mar
kolat tövénél ismét 53 mm.-re szélesedik. E kard pengéstől, 
markolatostól egy darabból van öntve s ékítve nincs.

8. Hossza 500 mm., ebből pengéje 377, markolatnyujt- 
ványa 28, középtagja 62, végső tagja 33 mm. A pengét há
rom párhuzamos vonal ékíti, a markolatnyujtvány sima, de a 
középtagon a három borda közeit gondosan vésett mértani 
ábrák töltik ki. — A végtag a többiektől eltérőleg mandula- 
alaku; rajta mindkét oldalon 3—3 vonalas pontos ékités fut 
végig.

Lándsák. 1. hossza 150 mm., 2. h. 150 mm., 3. h. 110 
mm., 4. h. 84 mm. Mind a négy a bronzlándsák azon egy
szerű fajához tartozik, melyeknél a szárnyak széle egyszerű 
görbülettel kanyarodik ki.

Karpereczek. Számuk nyolcz. Ezek közül 7 egész, 
egyet próbául eltörtek, hét zárt, egy — a törött — nyílt, a zártak 
közül hat valószínűleg egy mintában öntetett; nagyságuk, 
súlyúk ugyanaz ; midannyian köralakuak; külső kerületűk 294 
mm., belső átmérőjük 75 mm., négy élüek s az élek csak 
legkeskenyebb részükön mennek át henger idomba. A 7-ik 
zárt karperecz szinte köridomu, de amazoknál laposabb, két 
élű, vékony részénél egy domborodás öntési hibából szárma
zik, külső kerülete 262 mm., belső átmérője 62 mm. — A 
nyilt karperecztöredék hengeridomu, köralaku, átmérője 73 mm.

E karpereczek egyikén sincs semmi disz.
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Vaskor.

A tárgyalt korszakok elmúltával elveszítjük a biztos 
fonalat, mely eddigi utunkban követett. Az ezeket követő idők
ben — noha közelebb esnek hozzánk — az emlékek s leletek 
gyérebbek lesznek. Ennek oka részben a vasanyag romlan
dóságában, részben abban keresendő, hogy ezen romlékony 
leletekre még néhány évvel ezelőtt sem voltak a találók kellő 
figyelemmel.

Nem említve kelet népeinek magas miveltségét e korban, 
midőn már az indus fényes sziklatemplomok állottak s az 
egyiptomi piramisok több ezredéves múltról regélhettek, föld
részünk kulturnépeinek írott emlékei hazánk akkori múltjának 
homályára is némi világosságot vetettek.

így értesítenek arról, hogy Kr. e. a IV-ik században a 
kelta népvándorlás és telepedés kezdődött meg hazánkban s 
azon területen, mely Abauj-Torna megyét magában foglalja, 
egy gall törzs, a bányaműveléssel s vastermeléssel foglalkozó 
gotinok lakoztak.

Egyetlen authenticus keltakori lelet a megye területéről 
a gibárti és budi határ közt elvonuló Gata árokban talált 
lelet, melyben legjellemzőbb a nagy cserépedénybe helyezett 
összehajlitott vaskard, mely most úgy ahogy kiegyenesítve 
a felsőmagyarországi múzeumban látható; e lelethez tar
toznak a szintén jellemzetes vaskések, a kardtok pántjai, egy 
paizs fogantyú, csattok s egy ezüsttel kivert lándsa.

Megyénk kiesett a római foglalás területéből s igy 
római emlékek után itt nem kutathatunk. E korról egy bronz- 
fibula tanúskodik, melyet Bernátfalván találtak s egy kicsiny 
éremlelet Ináncsról, mely Vespasianus, Domitianus, Nerva, 
Trajanus, Hadrianus, Antonius Pius, Faustina senior és junior 
s. M. Aurelius császároktól veretett érmeket tartalmazott. E 
lelet is azon körülménynek tudható be, hogy a rómaiak a 
mai Dubnikon Sárosmegyében már ismerték s mivelték az 
opálbányákat s ide megyénk területén át közlekedtek Pan
nóniával.

A népvándorlás korát kassai lelet képviseli. E leletről 
Mihalik József a következőket írja: „Kassán a köztemetőben,
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mely a Kassa és Bárcza között húzódó domb északkeleti 
lejtőjén fekszik, sirásás közben, körülbelül három, négy ember 
csontvázára bukkantak. A csontok mellett különböző tárgyak 
feküdtek, nevezetesen egy fekete agyagból készített, részben 
fényesre simított és zegzug vonalakkal ékesített füles edény, 
továbbá egy vaskéznek négy darabra esett rozsdaette töredéke, 
egy kerek, mellsőalapján domboruan kiemelkedő, szaruból 
készített csatt, melynek peczke bronzból van s végül egy 
ezüst fibula vagy ruhakapocs, mely teljesen egyező a bakodi, 
szabolcsi és perjámosi leletek fibuláival. Ez a lelet korát is 
közelebbről megállapítja. Mindezek a népvándorláskori germán 
fibulák kifejlődésének legkoraibb idomai közé tartoznak s 
igy a kassai köztemető e telepéből származó leletek korát a 
III. század végétől a IV-ik század derekáig terjedő időbe 
tehetjük s az ezen időtájban itt tanyázó vandal-féle germánok
nak tulajdoníthatjuk."1)

A IX-ik század végén honfoglaló őseink lépték át 
mai hazánk határát. Diadalmas utjokat csatáikban elszórt 
fegyvermaradványok, hálaáldozatok, áldomások helyei s az 
elhunytak felett emelt sir) almok jelölik.

Minden az ezen korból s első településük idejéből fenn
maradt emlék kiváló értékkel bir reánk, mert ezekből 
ismerhetjük meg honfoglaló őseink életmódját, házi eszközeit, 
ékszereit, fegyvereit s temetkezési szokásait.

Ezen korból is maradtak fenn emlékek megyénk terüle
tén. A monai halom ősmagyar temetkezését már fentebb 
ismertettük. Ezen kornak maradványa a rásonyi halom is, 
mely az ötvenes években avatatlanok által felásatott; benne 
még élők tanúsága szerint, zabola, kengyel s más egyébb 
vastárgyak s töredékek találtattak. E leletekhez társulnak még 
a szórványosan talált zabolák, kengyelvasak, sarkantyuk, 
melyeket szántás közben az eke forgat ki.

Ezek jelölik a helyeket, hol egy évezred előtt a hon
foglalás nagy munkájában véres tusák s győzelmek vivattak.

Ezen kor már a történelemé.
Csorna József.

1) Dr. Sziklay János: Magyarország vármegyéi és városai. 472.1. 
Arch. Ért. XlV-ik k. 77-78 I.
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Abaujvármegye politikai és hadi története.

i.

Az a föld, mely ma Abauj-Tornavármegye területe, a 
honfoglalás előtt is folytonosan lakott volt. Számos régészeti 
leleten kívül ezt az is bizonyítja, hogy a Hernádon, a vár
megye legnagyobb folyóvizén idegen eredetű név ragadt meg, 
melyet a magyarság, midőn ezer év előtt ezt a földet elfog
lalta, az itt lakozó néptől átvett.

A Hernád neve — legrégibb emlékeinkben Hornad 
(1232.), Harnad (1234.), Horrad (1255.), Chonrad (1245.), 
Hornath (1293), Conrad i1299л, *) a németek ajkán még ma

Forrásidézetek rövidítéseinek magyarázata.
A M. N. T. zz A Magyar Nemzet Története. Szerkeszti Szilágyi 

Sándor.
F. — Fejér György, Codex diplomatics.
H. oki. =z Hazai oklevéltár. Kiadta a Magyar Történelmi Társulat.
H. O. zz Hazai Okmánytár.
К. V. ny. It lajstl. zz Kassa város nyilv. levéltára, lajstromozatlan.
К. V. t. It. — Kassa város titkos levéltára.
Orsz. It. Dipl — Országos levéltár. Diplomatikai Osztály.
Teleky zz Gr. Teleky József, Hunyadiak kora.
W. — Wenczel Gusztáv. Uj Árpádkori Okmánytár.
Z. O. zz Zichy Okmánytár.

i) Fejér. Cod. dipl W/l 398. VI/I. 246. Vl/il. 211. 349. és Kassa 
V. ny. lt. 3 , 4. és 1064. sz.
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is Kundert, — az ófelnémet hornath szóval, melynek ágas- 
bogas, kanyargós a jelentése, magyarázható meg,1) s tanú
sága annak, hogy völgyében egykor germánok tanyáztak.

Tőlük szlávok vették át e nevet a földdel együtt Itt
létük nyomát kétségtelenül szláv eredetű, felesszámu helység
név őrzi.

A honfoglalás után a mai Heves-, Abauj- és Sáros
vármegye területén az Aba-nemzetség szállott meg. Aba Sá
muel, a nemzetség ősatya,2) a Mátraalján volt birtokos. Midőn 
a 13. században először emlékeznek meg Írott emlékeink az 
Abák birtokáról, ennek határa Borsodtól délnyugatra az Eger 
vizén túl, a Mátra aljában le a Tiszáig terjedt, azután Bor
sodon túl éjszak-keletre fel a Hernádvölgyében, Zempléntől 
nyugatra. A két külön tagnak összefüggését s rokon lakos
ságát az azonos nevek, mint Csány, Fancsal, Zsadány, Bakta, 
Méra, Encs, Fügéd, Halmaj, Szikszó, Karácsond máig 
hirdetik.3)

Ennek a területnek — a mai Heves-, Abauj- és Sáros
vármegyének — Szt István, az országot vármegyékre osztván, 
az Újvár nevet adta.

A szent király ugyanis első sorban honvédelmi, de 
gazdasági czélból is az uralkodó családnak az ország minden 
részében fekvő nagykiterjedésü birtokaiból kerületeket — 
Kálmán törvényeiben megye a nevük.4) — alkotott, ispánokat 
helyezvén beléjük. Az ispán volt a várkatonaság vezére; ő 
gyűjtötte egybe a vármegye központján, a várban, az adót, 
melynek harmadrésze illette őt; ugyancsak őt illette a bír
ságok harmadrésze.

A kereszténység védelmére is közrehatott az uj intéz
mény, mellyel a szabadok, a nemesség semmi közösségben 
sem voltak. Az ő vezérük, birájuk a fejedelem maradt.

A gyér lakosság volt az oka, hogy Újvár-megye ispán
jának hatósága oly nagy területre terjedt s mint annak első

!) Dr. Borovszky S. A honfoglalás története. 1894.
2) Szilágyi—Marczali. A magyar nemzet története. 1896. 11. k. 

13—14. I. — Kandra Kabos, Aba Samu király.
3) Pauler Gyula. A magyar nemzet története az Árpádházi ki

rályok alatt. I. k. 72 1.
4) Szilágyi S. A. M. N. T. II. k. 218. 1.
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tisztviselője megfelelhetett úgy katonai, mint adószedői kö
telességének.

Első ispánjával, Antallal,1) elég későn, 1173-ban talál
kozunk. A király III. Béla „egy vasárnap Széna ispán ud
varán Dénes bácsi, Gál erdélyi fejérvári, Tamás kolosi, Sze
mere semptei, Pongrácz temesi, Antal újvári, Csoba eszter
gomi, Kornél győri ispánok és más urak társaságában egy 
tölgyfa alatt ülve, meghallgatta Kaba urat s rendelkezését, 
mellyel vagyonát a pannonhalmi apátságnak hagyta, az urak 
beleegyezésével jóváhagyta.“2)

Az ok, hogy okleveleinkben oly későn bukkan fel az 
újvári ispán, abban rejlik, hogy a gyér lakosság miatt e hi
vatal nem volt jövedelmező s igy előkelőbb, a király környe
zetében levő urak nem kaptak rajta; de abban is, hogy a 
herczeg, a kisebbik király (rex iunior) országa az északkeleti 
részekből telt ki. Újvárt már ott találjuk 1. Béla, mint herceg, 
birtokában.3) A két fejedelem közt a viszony nem lévén a 
[egbarátságosabb, ez udvari embereikre is átháromlott Amikor 
pedig a király öccse vagy fia lett a valóságos uralkodó, 
híveit bizonyára más nagyobb méltósággal jutalmazta meg.

Katonai szempontból Ujvármegye korán fontosságra 
emelkedett A Hernád, a Tárca folyó völgye az ország bel
sejébe vezetett; ez által a vármegye megközelithetőbbé lett, 
de az oltalomra is inkább reászorul. Az ujvármegyei vár
birtoknak csak Imre király óta találjuk nyomát;4) de bátran 
vezethetjük vissza eredetét szent Istvánra.

Vármegyénkén keresztül vezetett a trónkövetelők útja.
Az Oroszországból behívott Endrét Aba király Újvárában 

fogadta (1046.) a Péter ellen fellázadt nép.
Álmos, midőn 1106-ban az országba tör, Aba-Ujvárt 

siet elfoglalni. „A király ennek hallatára ostrom alá fogta a 
várat. Másnapra ki volt már tűzve a roham. Ekkor a herceg 
lóra kapva, egyedül kiment a vár kapuján és gyors vágta- 
tással a király tábora felé indult. És midőn a király sátra

0 Wenzel. I. 69. 1.
-) Fauler Gyula fordítása. Id. müve. I. к 328. 1.
3) U. о. I. 125.
4) Fauler id. m. 1 125.
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elé ért, leszökött lováról, bátyja lábai elé borult és mindenki 
előtt nyilvánosan bűnösnek vallotta magát til) A király erre 
megbocsátott Álmosnak s a várban levő híveinek.

Ujvármegye területéről a 13. századdal kezd a homály 
eloszlani.

1217-ben felbukkannak Petri, Tömör, Gyanda (ma puszta 
Tomortól délre), Fel-Németi és Ruszka helységek.2)

1219-ben tiz falu német telepedővei találkozunk a ki
rályné itt fekvő birtokain; a királyné németjeinek nevezik 
magukat s a század derekán Vizsoly névvel3 külön kerületet 
— uradalmat — alkottak. A tiz falu neve: Fel-, Közép- és 
Al-Németi,4) Perény, Göncz, Oroszka ma Ruszka, Vizsoly, 
Egyházasvizsoly, Czecze és Dobsza; közülök a három Németi 
rávall lakossága nemzetiségére s Göncz nevéről is tudjuk, 
hogy német eredetű.5)

Ez időben alapították királyaink a premontrei rendű s 
keresztelő sz. Jánosról nevezett jászai káptalant, melynek 
birtokait Kálmán, II. Endre fia, gyarapítja.6)

A déli szomszédságunkban vívott vesztett muhi csata 
után a tatárság Újvár megyét is elárasztja. Elpusztítják Kér
ését; 7) a jászai kolostort felégetik, amikor a szerzet ado
mánylevelei is elpusztulnak. A tatárokkal való harcban esett 
el a Perény helységbeli Bende vitéz.0)

A pusztulás e korszakában az Abanembeli Izsák mester 
a jászai kolostorra tör, prépostját fogságra veti s a kápta
lannak mintegy 300 márka kárt okozott.9)

') Bécsi képes krónika. 66. fejezet. Lásd A M. N. T. II. k. 245. 
Pauler id. m. I k. 273.

2) Pesty Frigyes. Eltűnt vármegyék 169.
3) Wenczel. X. 180.
4) A mai Hidas-Németi. Lásd Korponay J. Abaujvármegye mono. 

graphiája. Kassa. 1875. II. k. 62.
5) Göncz neve 1459-ben Kunczelsdorf. Kassa város jegyzőkönyve- 

Kuncz =• Konrád
”) Fejér. 1V/1I. 300. VI/II 64.
h Fejér. 1V/III. 77.
«) Wenczel. VII. 207.

F VII/V. 314.
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A vész elvonultával a megtérő fejedelem siet megjutal
mazni hűséges alattvalóit.

Dán és Barnabás, szepesi Rugács fiainak, akik neki 
futása közben lovukat engedték át, az újvári Fáj földet ado
mányozta.1) Kécsi Detre, Bélának gyermekkora óta hű szol
gája, aki súlyos sebek árán a királyra törő tatárokat feltar
tóztatván, őt a haláltól megmentette, Sárosban kap birtokot.i) 2'

A tatárjárás után IV. Béla gyakrabban megfordul az 
ország e részében.

1245-ben Kinizsen3) a Benedek és Sándor, Chibirianus 
fiainak Mátyás, szepesi préposttal való birtokperében ítél
kezik s nem lévén kéznél királyi pecsétje, a plébánoséval 
hitelesítteti az okiratot.

1255-ben Tornán időzvén, Albert, jászai prépost kérel
mére megújítja a káptalan kiváltságlevelét.4)

Gondja van arra is, hogy a kiirtott lakosok helyébe 
újakat telepítsen; igy Szinán5 *) és Buzitán,0) bőven megaján
dékozván őket művelhető földekkel

Jászó is mihamar felépül. S mivel a tapasztalat meg
mutatta, hogy a tatárok ereje a várak falain megtört, a király 
a budai vár építésébe fogott s Abaujvára fentartásáról is 
gondoskodik;7) s ekkor vagy kevéssel később épülnek a 
fűzéri, a bodóköi várak8) Szalánczvára s Gönc mellett 
Omodevára.9)

A tatárjárást követő évtizedben oszlik fel a nagy kiter
jedésű Ujvármegye, Heves-, Abauj- és Sárosvármegyékre; a 
megszokott Újvár kifejezéssel azonban még sokáig találko
zunk a hivatalos iratokban.

i) F. 1V/I. 286.
-) F. IV,II. 11. V/l. 33. 72. V/111 477. 581. VI/'ll. 48.
:l) Kassa V. t. It. Szebenye Nr. 1.

9 F. 1V/1I. 300.
5) W. VII. 281.
«) F. 11/111. 300.
7) W. XI. 373.
X) H. О VII. 300.
!l) А. О. II. 330. Jegyzet. A Nagyóvár emléke 1317. felmerül Fel

németi, Szína. Perény és az Ida, Bölzse és Szartos vize között A. O. 
1. 421.
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A vezérszerepet a nagybirtokos Abanemzetség ragadja 
kezébe. Ifjú korukban hősök, kik a csatákban sebeket osz
tanak és vesznek; férfikorukban az ország nagyjai közt sze
repelnek. Abanembeli Demeter ' 235-ben bodrogi ispán,1) 
1240-ben főpohárnokmester2)

Aba fia Miklós a IV. Béla és fia István közt kiütött 
harczban. az isaszegi csatában vitézkedvén, sebet kap, amiért 
István neki adja a sárosmegyei Komlóst,3)

1263-ban IV. Béla asztalitokat mesterének az Aba nb. 
Lőrincznek adja Locsmáud egész megyéjét Lánzsér várával 
együtt.4)

1278-ban, midőn Kun László a pápai székkel viszályba 
elegyedett, Dávid fia Finta az erdélyi vajda. Az urak a pápá
nak óhajtottak engedelmeskedni s a királyt, aki Erdélyben 
húzta meg magát (1280.), fogságra vetették.5)

A király kiegyezett az urakkal. Finta az ország nádora, 
kunok bírája, sümegi és soproni ispán lesz; testvérei: Péter 
országbíró, Omode szebeni ispán.0)

IV. László kiengesztelődése teljesnek látszott; ez évben 
Abaujban, Ungban az Abák jószágain mulat.

Amint a pápai követ az országból eltávozik, a király 
Fintát a nádorságtól, Pétert országbírói tisztétől megfosztja 
(1281), sőt sereget gyüjtvén, az Abák birtokai ellen indul. 
A királyi sereg megtámadta Göncöt, elfoglalta Gedét (Gömör 
vm.) s augusztus elején a hütelenek főfészkét, a szalánci 
várat ostromolja. Itt találja Miklós, galgóci ispánt az ellen
séges nyíl arcban; Tétény Pétert egy kő lábáról leverte. A 
sereg melyben IV. László is jelen volt, végre is megvívta 
Szaláncvárát.7)

1) F. IV/I. 27.
2) F. IV/I. 204
3) H. О Vili 119.
4) F. IV/III. 148 Az Aba nemzetség szerepléséről hazánk törté

netében lásd Abauj-Tornavármegye történelmi monográfiájának 1. köte
tét, irta Csorna József. 1896. 1 —48. lap.

5) Pauler id. m. II. k. 474. 1.
") Sztáray okit. I. 26 F. V/I1I. 61.
7) F. V./III. 207. 259. 509. W. IV. 239. IX. 276. 297. XII 386. 

H. О VI. 289. 291. 311. 332. Vili. 277. Szabó Károly. Kun László. 
109. I.
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A király 1282-ben is Abaujban, Nádasdon van.1) 
1285-ben a tatárok ismét betörtek az országba s Abaujba 

is behatoltak. A vidék urai: Dávidba Amadé, Regéc alatt 
pedig Baksa Simonba György bátran szembeszáltak a dúló 
csapatokkal. Az utóbbi a viadalban lováról leesett s hű szol
gája, Tamás a maga lovát adta neki s úgy mentette meg a 
haláltól2)

1290-ben III. Endre Abaujban jár.3) Menyasszonya, 
Fenena elé indult s az Abák, kivált Amadé nádor alattvalói 
hűséggel fogadják őt. Amadé felajánlja a királynak jószágait, 
várait s „annyi hűséget tanúsított iránta, hogy sok vár, sok 
erősség, melyeket csak a legnagyobb fáradsággal lehetett 
volna elfoglalni“, az ő körültekintő iparkodásával könnyű 
szerrel III. Endre birtokába került3)

Kassa mellett a királyt Lőcsei Helbrandus fogadja egész 
nemzetségével s kiséri a Szepességbe4)

Amadé a király bizalmát teljesen megnyerte. 1293 
körül Lengyelországban jár követségben ;5) 1295-ben pedig 
őt bízza meg a király képviseletével, hogy a Dunán innen 
az összes felmerülő ügyekben bíráskodjék/’)

1298-ban ő is ott van azon főurak közt, akik egymással 
és a királlyal szövetséget kötnek a közrend fenntartására.7)

Aba Amadé, a későbbi nádor, mint vitéz bajnok tűnik 
fel. A stillfridi ütközetben (1278). jobb kezének kis ujját 
veszté, de a csatából nem távozott.8) A kunokkal vívott hód
mezei ütközetben (1280.) is jelen van. Itt esett el, Olivér, 
Pata fia, az Aba nemzetségből.

Amadé 1272-ben vasmegyei ispán,9) 1280-ban szebeni,

Ö Tört. Tár. 1889. 570
2) F. VI./II. 151, V/1II. 397. és Szabó K. id. m.
3) F. Vl/I. 255.
:l) W. V. 2. XII. 496. Pauler, 11. 539.
4) Hazai oklvt. 134.
4 Z. O. 1. 8!.
c) Hazai oklvt. 145. 151.
9 H. О. VI. 431.
8) W. XII. 496.
8 H. O. Vili. 149.
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1288-ban mosonyi ispán,1' 1290-ben nádor,1 2) 1293-ban kunok 
bírája is,3) 1296-ban mosonyi ispán,4) 1299—1300. ismét 
nádor s az első évben zalai ispán is,5) majd kunok bírája, 
karakói ás zalai ispán.6;

2.

Az Arpádház férfitagja a XIII század vége felé kihaló
ban volt.

A királyi hatalom hanyatlásához ez szintén hozzájárult. 
Nem volt fitestvér, nagybátya, rokon, aki az uralkodóház 
családi érdekeit támogatta volna s a királyi hatalmat egyes 
főurak bitorolták, kezeik közé ragadván a királyi vármegyéket.

Midőn „Szent István, magyarok első királya nemzetsé
gének utolsó arany ágacskája“7) letört, a fejetlenség teljes 
Ion s az ország részei felett nehány olygarchia uralkodott.

Északkeleten Amadét, akit továbbra is nádornak nevez
nek,8) vallják uroknak a kisebb birtokos nemesek s példá
jára András, egri püspök s a vidék többi urai, Kassa városa 
is, a cseh Venczel pártjára állanak.9 * ii))

Amadé kényuri hajlamai már 1292-ben megnyilatkoz
nak, amikor Semjén nb. Ubulfia Mihály szabolcsi birtokait: 
Napkort, Semjént és Szentmihályt hatalmasul elfoglalja.1 )

A király halálával Abaujvár-, Zemplén- és Szepes-vár- 
megyék királyi jövedelmeit, Munkács és Lubló várát, Gölnic- 
bányát a maga számára lefoglalja n)

1304-ben Károly Róbert király hűségére esküszik s ez 
év augusztus hó 24-én Pozsonyban találjuk szintén Aba nb

1) H O. Vili. 263.
2) F. VJ/l. 75.
3) H О VII. 232.
4; F. VI/II. 43.
•>) H. О. VII. 281.
«) H. О. VII. 288.
ö А. О. I. 52.
«) H. О. VII 350. А. О. I. 88.
») А. О. 1. 52. H. О. VII .... A M. N T. III. k. 8 1.

io; F. Vlll/I 237 H. О. VII. 255. 350. А. О. I. 121.
ii) F. Vlll./I. 405
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Kompolti Péter vajdával, ama főurak sorában, akik eskü alatt 
kötelezik magukat, hogy Rudolf osztrák és stájer herceget és 
híveit mindenki ellen megvédelmezik, amint Rudolf is meg
segíti Károly Róbertét ellenségei ellen.1)

A szövetség megkötése után a magyar hadak egy része 
Cseh- és Morvaország dulására indul. A cseh Kothubánya 
(Kuttenberg I vívásánál esett le lováról néhai Rozgonyi Rajnáid 
fia, Gyula s hű szolgái vérük hullásával mentették meg életét 
más lovat adván alája. Ezért (1309) hálából az ujvármegyei 
Zakula (Szakaly?) nevű birtokának egy részét nekik ado
mányozza.-

Omode nádor Lokietek Ulászló lengyel fejedelemmel, 
akit Vencel elűzvén, ez Omode vendégszeretetével élt, Galícia 
nyugati részébe vonult s ott több erősséget megvevén, a 
csehek hatalmát Lengyelországban megtörte.i) * 3

Vencel ekkor már az országból eltávozott s András 
egri püspök és káptalana a trónt megüresedettnek jelentik.4)

Omode továbbra is híven kitart Károly mellett s ezért 
Ottó Károly (1307.) siet igazságot szolgáltatni Ubulfia Mihály
nak s visszaadatja neki az Omode által elfoglalt szabolcsi 
birtokait.5)

Ez csak megerősítette Omodét hűségében s az ez évi 
rákosi6) s a következő évben Pesten tartott királyválasztó 
országgyűlésen is megjelent.7)

Mint Károly nádora Vizsolyban szeret tartózkodni, ahol 
mint a király képe, a nemesség ügyeiben ítélkezik.8)

Károly Róbert a hatalmas főurat azzal kötelezte le, 
hogy Kassa birtokát is neki adományozta.

Kassa a 13. század közepén, mint villa regia azaz ki
rályi birtok tűnik fel az oklevelekben s vagyonosodó lakos
sága révén csakhamar fontosságra jut az ország éjszakkeleti

i) F. Vlll/l. 160.
2| A. O. 1. 190.
■1) A. M. N. T. 111. 22.
4) Hazai okit. 180.
5)
=) A O. 1. 121.
') F. Vlll/l. 221.
«) A. M. N. T. 111. 39.



fibauj- és Tornavármegye története a honfoglalástól az 1626-ík évig 61

részén. A 13. század utolsó évtizedében felszabadítja magát az 
abaujvári espéresség lelki fenhatósága alól. 1307-ben pol
gársága céhekbe szervezkedik.

Kassa nem óhajtott más urat a királyon kívül maga 
fölött s midőn Omode az 1311. év őszén1) a városban meg
jelenik, hogy az adományt birtokába vegye, a lakosság, mely
nek Omode fiai is pártját fogták, felzendiilt ellene s a véres 
összeütközésnek maga Omode is — mint a kassaiak állítják, 
véletlenül — áldozatul esik; fiai közül János és Dávid pedig 
elfogattak

A király beösmerte a hibát s egyrészről Omode öz
vegye és fiai, másrészről a kassaiak, kiknek igazságához a 
király a magáét is kötötte, közt való egyezkedés végett két 
főpapot, Tamás esztergomi érseket és István veszprémi 
püspököt küldte ki.

Az egyezség szerint Omode fiai kötelezik magukat, 
hogy a várost sem ők, sem utódaik Károlytól vagy a követ
kező királyoktól nem fogják adományul felkérni. Vissza- 
bocsátják a király kezére Újvár- és Zemplénvármegyéket, 
Munkács és Lubló várát, továbbá a Szepességet, Gölnic- 
bányát, Kassát az összes harmincad, vám és egyéb királyi 
jövedelmekkel egyetemben. Eltörlik az általuk felállított vá
mokat s újakat nem állítanak; nem emelnek várakat a király 
különös engedetnie nélkül sem a saját, sem idegenek bir
tokán. Nem háborgatják a jövő-menő vásáros népet. Az 
említett vármegyékben s a hatalmuk alatt élő nemeseket nem 
fogják gátolni abban, hogy bárkinek is szabadon szolgál
janak s nem kényszerítik őket reá, hogy bírói székük elé 
járuljanak, hanem bármely rendű lakosok kereshetik igaz
ságukat a vármegyék ispánjai előtt. Megfogadták, hogy a 
királyhoz hívek lesznek s tehetségük szerint készek neki szol
gálni. Minderre, a feszületre téve ujjúkat, megesküdtek ki- 
átkozás terhe alatt s kezeseket adtak, hogy esküjüket meg
tartják.2)

4> Szeptember végén lehetett, mert a város és az Omode fiák 
közt való egyezség megkötése végett kiküldött esztergomi érsek okt. 
hó 3-án Kassáról keltezi oklevelét. A. O. 1. 234.

2) F. Vlll/1. 405. XI. 423. A. O. 1. 234.
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3.

Az országrész békéje biztosítottnak látszott. A nyugha
tatlan vérit Omodefiak azonban az egyezséget csak színből 
kötötték meg s a következő tavasszal a harc ismét kitört.

A királyi hadak Sáros várát vívták, de Csák Máté fel
mentő serege közeledtére a Szepességbe vonultak. Ott volt a 
király is.

Az ellenség most Demeter ispán és a nagy vagy szép
nek is nevezett Semptei Aba vezérek alatt Kassa ellen indult.

Mialatt Kassa ostroma folyt, a királyi had is szervez
kedett és megindult az ellenséget felkeresni. Alig értesültek 
az Omodefiak a király szándékáról, legott felhagytak Kassa 
szorongatásával s a királyi sereg elé indultak, hogy a ked
vezőbb hadállást, a városhoz közel eső Furcsa erdőt elfog
lalhassák. Alant, a Tárca völgyében, a rozgonyi mezőn fog
lalt állást a király.

S most beszéltessük az Anjouk nagyérdemű történet
íróját, Pór Antalt:1)

„A csata napján, — 1312 junius hó 15-én, — melyhez 
a királyiak gyónással és áldozással készülének, a béke ádáz 
ellenségei magokra öltvén fegyvereiket, a hegyről lerohanva 
támadtak. Az összeütközés a vad ügetéssel leszáguldó ellen
ség és a roham elé siető hadak közt felette heves volt. A 
főrohamot a királyi zászlóaljnak kellett kiállania; reá vetette 
magát az ellenség főereje, hogy a király személyét élve vagy 
halva megejtse.

Sok jeles vitéz hagyta ott életét; már a király zászlója 
is elbukott tartójával együtt. De Szécsényi Tamás „a hadi 
borostyánnal koszoruzott“, apuliai Drugeth Fülöp „a hadértő“ 
és Nekcsei Sándor „a hatalmas karú“, kiváltképen e három 
ifjú hős tartotta még magát. Halált megvetve küzdöttek to
vább, jóllehet nem egy atyjokfia és csatlósuk hullott el mel
lőlük s önmagok is vértől áztak. Be-becsapva az ellenség 
harci vonalába, többeket leverve föntartották ugyan a csata
rendet ; de a harc kezdett egyenetlen lenni, mivel a királyiak i)

i) Századok. 1893. 505. 1. és 1903. 526. lap.



fl bau j- és Tornavármegye története a honfoglalástól az 16Z6-ik évig 63

közül számra többen estek el, csaknem valamennyien sebesek 
valának és Nagy-Mihályi Gergely, a Sztáray grófok őse, élte 
kockáztatásával is alig győzte a királynak szánt csapásokat 
föntartani. E válságos percekben jöttek segítségül a keresztes 
vitézek, kik fölvették soraikba a királyi dandár gyér marad
ványait és akiknek zászlója alatt küzdött tovább a király is. 
A harc új lelkesedéssel folyt; az ellenség nem vette számba 
kisebb veszteségeit. Azonban a keresztesek súlyos kardja 
megforditá az esélyeket. A hűtlenek főbbjei, Demeter ispán 
és a „nagy“ Aba, a vezérek, azonképpen néhai Omode nádor 
két fia, Miklós és Dávid elhullottak. A zavart, mely vezéreik 
elestéből az ellenséges táborban keletkezett, növelte a kassai 
polgárok oldaltámadása. A szászok fölmentve látván városukat 
az ostrom alól, szorongatóik után indulának és még jókor 
érkeztek, hogy a király győzelmét teljessé tegyék.“

A győzedelmes nap után a király, ki a Felvidéken 
időzik,1) — 1312. aug. 11. Perényben van1 2) — s közelében 
vannak főpapjai3) is, jutalmazza híveit.

Az Abanemzetségből származó Lipolczi Nekcsei Sándor,4) 
Nagymihályi Lőrincfia Gergely, a Sztáray grófok őse, ki 
vérét hullatta,5) Debreczeni Dózsa, 1319-ben erdélyi vajda,6) 
a Zoárdnemzetségbeli Lőrincfia István, aki a csatában súlyo
san megsebesült,7) a gölnicbányai Detrikfia Albert, aki Nagy- 
Sáros vívásában is részt vett,8) Rikolt mester, a Berzeviczyek 
őse,9) a szintén súlyosan sebesült Pálfia Benedek,10 *) Farkas
fia Tamás mester, a Széchenyiek őse, lublói várnagy, kinek 
szintén ömlött vére,11) a Thekule nemzetségbeli Andrásijai:

1) A. 0. 1. 267.
2) Ráth. A magyar királyok tartózkodási helyei. Győr. 1861. 47. 1.
3) A M. N. T. 111. k. 1.
4) A. O. 1. 261. F. Vlll/1. 433
5) F. Vlll/1. 440. Sztáray oki. 40. 55. 1.
°) Z. O. 1. 173.
b H. O. vil. 373.
8) К. V. t. lt. Cassovia Nr. 9.
») F. Vlll/1 446. Vlll/11. 626.

10) F. Vlll/1. 450.
») Vlll/11. 202. 489. V111/1V. 655. A. O. 1. 289. 528. 11. 65. 134. 

152. 280.
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Pál és Péter1) és Merse unokái1 2) vérük hullásáért, a Csanád- 
nemzetségbeli Tamásfia Miklós mester, súlyosan megsebe
sülvén,3) Éliás fiai István és Arnold, kiknek testvérük, Jordán 
a harcban elesett és Hannusfia Gyula,4) Itefia János,5) Dénes- 
fia János,6) akik Rozgony mellett a király oldalán harcoltak, 
adományokat nyernek vitézségük jutalmául. Károly a szepesiek 
kiváltságait is megerősíti7,) Kassát jó későn, 1342-ben, azzal 
jutalmazza, hogy a tárnokmester alá helyezi.8 *) A város ezzel 
a vármegye hatósága alól kikerült

A hűtlen kércsi nemesek sárosi birtokait Rikolf,11) az 
Amadéba к széplaki birtokát Itefia János (1327.)1 ), zempléni 
birtokát Pánki Jakab,11) a hevesit Kompoldi Gergely12 *) nyeri 
el adományul

Az Abanemzetségből származó Kompoldiak közül Péter 
a hevesujvári Fegyverneket18) kapja, mig Pálfia Imre mester 
a Csobánka Pál itteni birtokait, mert ez Rozgonynál királya 
ellen harcolt.14)

Ezért veszti el Kosmafia János Garadna birtokát, a 
csatában nyilfegyverét királya ellen irányozván.15 *)

Ott hafcoltak a Kachyk nemzetségbeli Péter fiai: 
Leustachius és Jakow, a hűtlenek pártján s csatát vesztvén, 
birtokukat Tamás erdélyi vajda kapja.10 11)

1) F. Vlll/1. 542.
2) А. О. I. 259.
3) А. О. 1. 263.
*) F. Vlll/ll. 44.
5) A. O. 11. 84. К. V. ny. lt. 19149.
«) A. O. 11. 149.
7) F. Vlll/1. 435.
8) К. V. lt. B. Privilegia. Nr. 1.
») F. Vlll/1. 446.

10) К. V ny. lt. 19149.
11) А. О. 1. 560.
12) А. О. 1. 571.
iä) А. О. 1. 569.
W) F. Vlll/ll. 397.
io) Kassa v. t. It. K. Garadna. Nr. 1. 2. A. O. 11. 105.
io) A. O. 11. 65.
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A hűtlen Csobánkák abauji birtoka, Ida és Pólyi Dru- 
geth Fülöp kezére jut, de nehány év múlva a lengyel fejedelem 
kérelmére Károly király a birtokokat visszabocsátja ősi bir
tokosuk kezére.1;

A győzelmes harc emlékét az okiratokon kívül egy fal
festmény örökíti meg a szepesváraljai prépostsági templom
ban. A festményen Semsey Frank alakja is látható.

4.
A harc szakadatlanul folyt a hűtlenek ellen.
Drugeth Fülöp — immár Szepes-, majd Abaujvármegye 

ispánja2) — Regécet vívta meg.3) S ismét csak ő mérkőzik 
meg Csák Mátéval, aki a Szepességre tört. A harcból Dru
geth csak híveinek önfeláldozása árán menekülhetett meg, 
Éles János, a tornai Egerszeg ura felcserélvén a vezér fáradt 
lovát a sajátjával.4)

A Csák ellen való küzdelemben Sírok és Fülek várak 
alatt harcol ltefia János, ahol sebeket is nyer; majd Tren- 
csény alatt. Jutalmul Zemplénben kap birtokot, majd 1327-ben 
az abauji Kalsát; míg Drugeth Fülöp regéd és dédesi vár
nagyává teszi hü emberét.5) Fiát, Pétert Trencsény és Tapol- 
csány ostrománál a király szemeláttára sebzi meg súlyosan a 
lehulló kő s két nyíl találta bátor mellét; sebeiért kapja az 
abauji Széplakot s zempléni birtokát6) s a jeszenői várnagy
ságot.7)

A Perényiek második ismert őse, Miklós szintén Dru
geth Fülöp oldalán harcolt Csák ellen bátyjával Jánossal, ki 
a csatamezőn elesik. Az életben maradt Perényi jutalmát 
szintén az Omodéfiak birtokából nyeri el.8)

Omode megtért fia, Miklós felé a király kegyelemmel

1) A. O. 11. 90.
4 Z. О. I. 218„ 255.
3) F. Vl/11. 342.
«) Z. 0. 1. 255.
6) A. O. 11. 84., 331. Z. O. 1.
») Z. O. 11. 214.
7) Z 0. 1. 409.
8) F. Vlll/11. 33.

5
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fordul s 1317-ben a baranyai és bácsi,1) 1318-ban a sop
roni ispánságba emeli.2)

Omode másik fia János s a szintén Abanemzetségbeli 
Elefánti Dezső, aki 1328-oan Marcheggnél is kitüntette ma
gát, a lázadó Kopasz nádor ellen (1317.) vitézkednek.8)

E kornak legkimagaslóbb alakja, királyi urának leghűbb 
vitéze Drugeth Fülöp.

Az olasz ispán,4) kinek családja Apuliából származott, 
elhagyván régi hazájában apái örökét, mint a királylyal majd
nem egykorú ifjú, útra kelt vele Magyarországba s kisérte őt a 
viszontagságok utján „a hűség megvihatatlan pajzsával.“ 
A harcok mezején kockára tette életét uráért; Sáros vára 
vívásánál két súlyos sebet is kapott; a rozgonyi síkon pedig, 
mint hadban jártas vezérének, aki halált megvető bátorság
gal tört elsőnek az ellenség hadsoraira s kardjával soka
kat levert, neki köszönhette első sorban a király, hogy győ- 
zedelmet nyert ellenségein. Csák Mátéval is megküzdött, 
övéinek nagy vérehullásával.

Mindezért a király elhalmozza őt földi javakkal s mél
tóságokkal, behelyezvén őt Omode birtokaiba és ispánságaiba;5) 
neki adja a palocsai kővárat, hogy a halicsi fejedelem ellen, 
kit a lázadók a királyi trónra óhajtottak, őrt álljon az ország 
határán 6) 1322-ben a királyné tárnokmestere lesz,7) a követ
kező évben nádor, kunok és bessenyők bírája,8) megtartván 
eddigi méltóságait9) 1327-ben’bekövetkezett haláláig.10) Palocsa 
várán kívül bírja Lubló várát,11) Abaujvárban12) és Vizsolyban13)

1) А. О. 1. 428.
2) А. О. 1. 490.
3) A. M. N. T. 347. 1.
4) Szalánc mellett (1330.) Ollasysponteleke — Olaszispántelke 

nevű helység volt. F. Vlll/111. 512.
5) Z. О. I. 218., 255. А. О. I. 562. F. VI1I/1I. 337. stb.
«) А. О. I. 445.
7) Soós család lvt. a Nemzeti Múzeumban. Z. О. I. 218.
8) Z. О. 1. 218.
9) А. О. II. 61. 117. 138. Z. О. 1. 287. 303.

и») А. О. II. 316.
ii) F. V1II/I1. 453.
13) А. О. I. 562.
13) А. О. II. 61. 138. 277.
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tartván ispánt, majd nádori székét. Vallásos,1) de akinek 
gondja van földi javaira és hü embereire is. Birtokaira s a 
kezére bízott vármegyékre népeket telepit, védelmébe vevén 
őket s meghagyván ugyanezt tisztviselőinek, mint fiizéri vár
nagyának, Mihálynak.1 2 >

Most említett hü emberének adja Kalsát3) 1319-ben 
Jakab fia Jánosnak Forró vámját4) s Béli Miklós fia Lacknak 
a király, mint kedvelt hive, Drugeth Fülöp jászai várnagyának 
Borsodban ad birtokot.5 6)

Az utódok nélkül elhunyt főur örököse a nádori méltó
ságban öcscse János lesz,0) birtokait s ispánságait ennek fia, 
Vilmos örökli,7) aki ispáni székét szintén Vizsolyban tartja.8)

1329-ben a gömöri, később a győri és zarándi, a 
szerémi és borsodi9) ispánságba is belehelyezi őt a király10 *) 
s abaujvári ispán korában már nádor-helyettes,11) majd 
(1334—1342.) nádor és kunok bírája,12 *) az újvári és szepesi 
ispánság is kezén maradván.18) Öcscse Miklós, a későbbi 
országbíró, (1330.) a királyfiak nevelője.14)

Vilmos ispán, bár földi javakban dúsgazdag volt, újakkal 
gyarapította azokat. 1330-ban öröklött sárosmegyei birtokait 
elcseréli Szalánc váráért s uradalmáért;15) 1332-ben megszerzi 
a sárosi Szedlice, Miklósvágása, Szopotnicafő és Szopotnica 
nevű falvakat16 *) s reá kényszeríti Somosi Miklós fiait, Kaylt

1) А. О. I. 540.
2) A. O. 1. 592. II. 237. F. VHI/II. 389. Z. О. I. 303.
8) К. V. t. It. N. Kalsa Nr. 1.
4) А. О. I. 504.
5) А. О. II. 131.
6) А. О. II. 434. 457.
?) А. О. II. 316. F. VIII/III. 458, 485
8) А. О. II. 429.
») F. VIII/III. 423.

io) H. oki. 201.
и) F. VI/II. 348.
12) К. V. t. It. M. M. Leukus. Nr. 1. A. 0. 111. 76.
и) A. O. 111. 90.
14) A M. N. T.
io) F. Vlll/lli. 512.
io) F. 1X/1V. 298.

5*



68 Kemény Lajos

és Tamást, hogy Sáros vármegyében fekvő két birtokukat 
neki örökbevallják.1)

Erőszakos természete más Ízben is megnyilatkozik, 
amiről végrendeletében is vallást tesz s 1334-ben feldúlja 
Aladár fiai szabolcsi birtokát s a szathmármegyeit hatalmasul 
elfoglalja.2)

1334-ben a szepesi Schreiberfalva birtokába iktatja őt 
be a szepesi káptalan, mely nádori bírságok fejében jut 
kezére;8) 1337-ben pedig a margitszigeti apácák elhagyott 
birtokait Nógrádban, Esztergom- és Fehérmegyékben s Soly
márt Buda mellett bérbe veszi4)

Azonban ispánságai érdekeit sem hanyagolja el s 1331-ben 
engedélyt ad Eperjes lakosságának, hogy tűzi és épületfáját 
vám fizetése nélkül beszállíthassa, utasítván ily irányban 
vámszedőjét.5)

A szerencsétlen Záchok benne is egyik kérlelhetetlen 
birájukat találták.6)

1330-ban a lengyel királynak a német lovagrend ellen 
való megsegítése végett 8—10000 főnyi sereg élén harcba 
indul s a hadjáratban (1330—1332) számos abauji vitéz is 
résztvesz, köztük Csirke fiai.7

Ekkor készül említett végrendelete, amely mély bepillan
tást enged a főur leikébe s életefolyásáról is tájékoztat. A vég
rendelet Sáros várában kelt Péter mislyei prépost, János 
széplaki apát, Jakab mester kassai plébános és János, a 
Sárosban levő szerzetesrend perjele előtt.8)

Hálásan említi fel benne, hogy Isten után Károly király
nak köszönheti földi jólétét, amiért is neki 200 márka finom 
ezüstöt hagy. Uradalmai Abauj-, Zemplén-, Szepes- és Szath- 
márvármegyékben s a Duna mellett fekszenek, rajtuk a kö-

*) К. V. t. It. U. Somosi. Nr. 1.
2) Z. O. 1. 420.
3) A. O. 111. 187.
4) A. 0. 111. 353.
5) F. Vlll/111. 562.
«) F. Vlll/111. 423.
?) А. О. II. 515.
8) F. VIII/1I1. 506. XI. 439.
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vetkező várak: Szalánc, Parys(?), Barkó, Jeszenő, Palocsa, 
Lubló, Dunajecz, Szokoló, Regéc, ahol a birtokairól szóló 
okleveleket őrzik. A gönci vár vastag falai rejtegetik kincseit: 
tálak, kelyhek, korsók, ivó poharak, ezek közül tokban 12 
egyforma, kanalak s egyéb ezüstből való eszközök nagy so
kasága, továbbá egy drágakövekkel ékített aranyozott korona, 
mely egymaga száz márka ezüstöt nyom; ezüsttel kivert 
övék, aranynyal átszőtt bársonyból, biborszin selyemből varrt 
ruhák feles számmal; Szepesvárában egy drágakövekkel 
ékes aranyozott nagy ezüst kereszt. Ménesbeli és lovagló 
lovait is emlegeti. Nagy jövedelmet hajtott a lublói és doma- 
hidi vám, a szomolnoki ezüstbányák, melyeknek művelésére 
Gery nevű francia ügyel.

A főur környezetében van Mátyás Íródeákja, fegyver
hordozói egyenruhában, lovászok, kocsisok, szolgák nagy 
serege, kiket hü szolgálataikért megjutalmaz.

Azonban hatalmának érzetében nem kíméli azokat, akik 
vele ujjat mernek huzni s Zemplénben egy nemes urnák 
birtokát erejére támaszkodva elfoglalja. Vagyona gyarapítására 
is a jó alkalmat el nem mulasztja. Lőcse biráját, Jánost ki
rályi parancsra készségesen fogságra veti annálinkább, mert 
javait a maga részére elkobozhatja. Haragos indulatának az 
emberélet is áldozatul esik. Nerengeust, Gölnicbánya biráját, 
vétkeiért, melyeket ez bűnbánóan bevallott, szigorúan lakol- 
tatja, felakasztatván őt.

Végrendelete szól minderről. A halál felidézett képe 
meglágyítja zordon szivét s hibáit jóvátenni igyekszik. Az 
élőknek javaikat visszaadatja s a halott megengesztelése vé
gett miséket rendel.

1343-ban neje már mint özvegy kiséri nápolyi útjára a 
szintén özvegygyé lett anyakirálynét.1)

Néhai Vilmos nádor öcscse, Miklós 1350-ben Lajos 
király bosszuló hadseregével Olaszországban jár s Salerno 
kapitánya lesz.2)

Abaujvármegye főispánja 1346-ban Poháros Péter lesz,3)

1) A. M. N. T. HI. K. 156.
2) U. o. 219. 1.
3) К. V. t. It. B. Privilegia. Nr. 2
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a Gyengének nevezett Miklós fia. Lajos királynak nevelője, 
majd udvari vitéze, testőre volt; urával száll hadba 1346-ban 
Velence ellen s Zára alatt vérét ontotta. Ezért kapja ado
mányba a sárosi Kapit (1347)/) majd Zadát és Kudulént 
(1349),2) a szepesmegyei Szalókot (1352)/) az abauji Saápot 
máskép Chypóházát.4)

Az uralkodó családjának a lengyel királyi házzal való 
rokonsága révén a vármegye gyakrabban látja vendégül a 
királyi ház tagjait. 1352-ben Erzsébet királyné Lengyelország
ból megtérvén, Vizsolyban megszállt.5) 1362-ben Lajos király 
Kassán van0) s 1374. szeptemberében szintén Vizsolyban7), 
majd Kassán, ahol országgyűlést tart.8)

5.
Zsigmonddal a Perényiek, Semseyek, Rozgonyiak és 

Pálóczyak emelkednek vármegyénk vezérlő férfiai közzé. Török
verő hősök s a könnyelmű királynak hű jobbágyai.

A Perényiek első ismert őse Orbán 1292-ben nyerte 
adományul III. Endre királytól a családi nevet adó Perényt. 
Két fia közül János a Csákkal vívott harcokban esik el; 
Miklós Drugeth Fülöp és Vilmos nádor udvarbirája lesz s 
Abaujvár várnagya9) s 1321-ben 60 márkán megszerzi a 
sárosi Szentkereszt nevű birtokot.10) Miklósnak két fia volt : 
István és Miklós,11) akik közül az utóbbi 1388-ban Abaujvár- 
megye főispánja.12) A család egy másik tagja, Péter, diósgyőri 
várnagy s kezeli a hadi költségekre szánt heted-adót 1388-ban

•) А. О. V. 132.
2) К. V. t. lt. N. N. Miscellanea. Nr. 17.
3) А. О. V. 622.
4) А. О. VI. 107.
5) Pesti Fr. Az eltűnt vármegyék. I. 170.
6) К. V. ny. lt. 4.
') Ráth. 76.
8) A M. N. T. III.
°) F. VI/11. 348. A. 0.11. 8., 235., 341.,429 ,460., 588., 591., 111. 65., 70.

10) F. Vlll/11. 306.
n) К. V. t. It. V. Pouch. Nr. 2.
12) Orsz. It. Dipl. 7437.
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bekövetkezett haláláig, követvén őt e tisztségeiben Imre 
nevű fia.1)

A nikápolyi ütközetben (1396.) részt vett Perényi Miklós, 
János és Imre, Semsey László, főpohárnokmester és négy 
Rozgonyi: Simon, János, Osvát és Lőrinc s ott estek el 
vitézi harcban Perényi Miklós és János, Semsey László; a 
Rozgonyiak közül egyedül Simon menekült meg.1 2)

Zsigmond idegeneknek kedvező uralma 1403-ban kiterjedt 
felkelést támasztott országszerte, melynek célja nápolyi László
nak a királyi trónra helyezése volt. Éjszakkeleten Ludányi 
Tamás egri püspök, a Bebekek, Debrőiek, Vadásziak, Homonnai 
Drugethek, voltak a lázadás vezérei.

Zsigmond kipróbált híveire a Perényiekre bízta a tiszai 
részek lecsendesitését, akik közül Perényi Péterrel és fiaival, 
Simonnal és Jánossal beregmegyei birtokukat 1402-ben elcse
rélte az abauji Nagyida, Komaróc, Szeszta, Csécs, Makranc 
és Bodoló birtokáért.3)

Az ellenséges hadak Sáros-Pataknál álltak először szem
ben, ahol Perényi Péter és Imre, mindketten sebet kapván 
a pártos sereget kemény küzdelem után szétszórták.4 *) Péter 
most Rozgonyi Simonnal Tállya, majd Eger és Szarvaskő 
ostromára indult s azokat megvívta. Perényi Eger vívására 
két ízben 100—100 frtot vesz fel királyi parancsra Kassa 
városától.6)

A béke helyreállítása végett a király Kassára indult s 
Azarból rendelet ment a városhoz, hogy Zsigmond jövetelét 
hirdesse ki, egybehiván oda úgy híveit, mint a pártos neme
seket,0) ahol a király 1404-ben meg is jelent.7)

Perényi Imre főpohárnok jutalmul (1403.) a hűtlen 
Vadászi Imre birtokait nyeri, az abauji Vadászt és Jánosdit, 
a borsodi Balázsházát, Ormóst, Nyárádot, Tövisest és Kele-

1) Z. О. IV. 341-365. 11.
2) A. M N. T. 432.
3) F. X/1V. 104
0 F. 1X/V111. 480.
6) К. V. ny. It. 38., 39. sz.
«) К. V. ny. It. 30. F X/1V. 200.
0 F. X/1V. 316.
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cét, a hevesi Németmezőt1) s mivel előbbi birtokosuk magva
szakadtéval az uj tulajdonost számosán perrel támadták meg, 
a király kegyelme jeléül elrendeli azoknak gyors lebonyolí
tását.1 2) A vadászi birtok iránt Perényi Imre a perlekedőkkel 
egyezségre lép, leánynegyed fejében 120 frtot fizetvén ki.3) 
Perényi Péter a Debrőiek abauji birtokait kapja adományul.4 5)

1405-ben délen, Bosnyákországban harcol diadalmasan 
Perényi Péter, 1408-ban Rozgonyi István.3)

E győzedelmes harcok vezéreit Zsigmond a sárkányrend 
vitézei sorába vette fel, köztük vannak Perényi Péter, székelyek 
grófja és máramarosi főispán, Perényi Imre titkos kancellár6) 
és a vitéz bán, Eözdögei Bessenyő Pál, Torna földesura.

A husszitákkal való harcokban ontják vérüket a Sem- 
seyek, István és Frank, akik közül az utóbbi 1426-ban el
nyeri néhai Csyrke Péter abauji Górd, Szent-Lőrincpuszta, 
máskép Felgord, Pólyi és Miszlóka birtokait, Saca negyedét, 
Enyicke harmadát, ruszkai részbirtokát, sárosi és hevesi fal
vak, azzal, hogy ha Frank fiutódok nélkül hal el, úgy e 
birtokok testvérére, Lászlóra szállanak.7)

Semsey István királyi kegyelemből neje révén a fiutódok 
nélkül kihalt pazdicsi Vörösök birtokaiban lesz részes.3)

Itt közöljük a Semseyek leszármazását:
Semsey Frank (Ferenc)

1312.

Tamás
1318

szepesi várnagy. 

Domokos
1347

Benedek
1*47.

királyi testőr.

1) Z. О. V. 346., 359.
2) Z. О V. 368.
3) Z. О. V. 451., 535.
4) F. X/Vl. 184.
5) A M. N. T. 478., 479.
<*•) F. X/1V. 687.

F. X/Vl. 815.
8) F. X/Vl. 969.
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Benedek
1347.

királyi testőr.

Demeter
1386.

László, János
meghalt 1396. 1406-1426.

Frank István
1439-1466. 1416-1420.

Neje: Csehi Vörös Krisztina.

László János Vilmos Apollónia
1466- 487. 1477-1487. Neje: Borbála.

Neje: Borbála. Neje: Margit.

Ferenc Katalin Júlia István Lajos, Mátyás, Zsófia, Helena, Jeromina, János 
1487 1487-1498. 1490

Ferenc
1525 néhai.

Özvegye: Potentiana.
X------------------------ ' ' —■■ ■ к

Ferenc Gáspár Boldizsár László.

Törökök és hussziták ellen való harcokban szereztek 
érdemeket a Rozgonyiak : Péter egri, Simon veszprémi püspö
kök, néhai Rozgonyi László temesi gróf fia István s néhai 
Rozgonyi Simon pozsonyi ispán fiai István és György.1,

Hasonló érdemekért hagyja a király jóvá 1430-ban az 
osztályt, melyet egy részről néhai Herényi Imre fiai János 
és István, másrészt Herényi Péter fiai János és Miklós a 
szepesi káptalan előtt megejtettek,2) utasítván a jászói és leleszi 
káptalanokat a beiktatásra. Herényi Jánosnak és Istvánnak 
jut ugocsai és beregi birtokukon felül Abaujban Nagyida vára 
és községe, Komaróc, Szeszta, Csécs, Makranc, Bodoló, Lánc, 
Perény, Detek, Hányok, Zsujta, (Aba-)Ujvár, Közép- (ma Hidas-) 
Némethi, Kenyhecnémethi, Sándornémethi, Szikszó, Alsó- 
Vadász, Újfalu, Sziget, Hernádnémethi és három puszta: 
Zsadány, Szinnye és Zsobrákháza. Néhai Herényi Péter fiainak 
jut zempléni és beregi birtokuk mellett Abaujban Szinye, 
Kelecseny, Kemence, Bőd, Csákány, Zsír, Ránk, Bátyok, 
Bordafalva, Perény, Nempty, Szína, Vadász, Selyeb, Jánosd

1) F. X/VII. 201.
2) F. X/VII. 229.
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és Detek, továbbá a füzért uradalom: Füzér, Kápolna, Nyíri, 
Komlós, Ratka, Biste, Pálháza, Radvány, Vily, Mátyásháza, 
Alsó- és Felső-Regmec, Mikóháza.1) Az osztályt hosszas per 
előzte meg az utódok apái között.1 2)

Zsigmond a lengyel Ulászlóval is harcba keveredett 
(1411.) s a királyi hadsereggel Bárczay László Lengyel- 
országban jár.3)

Az örökös hadakozás a hadszervezet újjáalakítását 
követelte. Ezért volt szükséges a portákat megint összeírni 
1427-ben Abaujban s Tornában is.

Az uj hadszervezetről (1430.) szóló munkálatot tárgyalás 
végett megküldték a vármegyéknek is. A hussziták ellen 
Abauj- és Tornavármegye, az egri püspök, Perényi Imre fia4) 
János, Semsey Frank hadait, egy másik ugyanez évbeli terve
zet szerint a németek és hussziták ellen az egri püspök két 
bandériumát, Perényi János 200, Abauj, Sáros, Zólyom 600, 
Torna, Nógrád és Pestvármegyék 1000 embert állítanak a sikra.5 *)

1438-ban Erzsébet királyné Füleket zálogosítja el tárnok- 
mesterének, Perényi Jánosnak 6000 arany erejéig, mely összeg 
pénzt a tárnok az ország védelmére kölcsönadott.0)

A következő évben Albert birtokokkal adományozza meg 
őt az egyház egysége érdekében, tehát a hussziták ellen tett 
szolgálataiért.7)

Albert ez évben hadra kel a török ellen s seregében 
ott van Semsey Frank és Tornai Szilveszter is.8; A király 
halála azonban a hadjáratot meghiúsítja.

6.

Az özvegy királyné a felső vidékeket brandeisi Giskra János 
kezére adja,9) hosszantartó bajoknak nyitván meg ezzel forrását.

1) F. X/Vll. 229., 233., 235., 236., 238-
2) Z. О. VI. 216., 218., 236 , 249.
3) H oki. 352.
*) F. X/Vll. 260.
5) F X/Vll. 266.
«) F. XI. 39.
?) F. XI. 292.
8) Teleki X. 72. 1.
*) F. XI. 337.
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A Perényiek közül János és Miklós Ulászló pártjára 
kelnek s ezért a lerombolt szokolyi várhoz (Sárosvárm.) tar
tozó uradalmat, Oöl nie várát s a hozzákapcsolt falvakat s 
Abaujban Tehányt, Jánosfalvát máskép Szentvért (ma Kassa- 
Béla), Miszlókát, Telkibányát és Verengpusztát kapják ado
mányul.1)

A Perényiek abauji erősségei állják útját — úgy, ahogy 
— a cseh főkapitány terjeszkedő vágyának. Nagyida a 40-es 
években Perényi Jánosnak 24000 írtban megszabott fe j váltsa- 
gában Giskra kezére került; Szaláncvára ellenáll.2)

Az országrész, melynek déli határán Abaujban Jászó, 
Telkibánya,8) Mislye 'és Szepsi4) megerősített templomaikkal 
a cseheket uralta Giskra, mint sárosi főispán, kapitánysága 
alatt, ineg-megujuló harcok s békekötések színhelye.

1443-ban Igló mellett kötnek fegyverszünetet Giskrával 
Ulászló hadai, melyben ott van Rozgonyi Simon egri püspök, 
Pálóczy László főajtónállómester, Pelsőci Bebek István és 
László, Széchenyi László nógrádi főispán, Homonnay István, 
Olnodi Czudar Jakab, Nagymihályi László, Serkei Lóránt fia 
György, Tornai Szilveszter, Perényi Miklós, Tarkeői László 
és Sebesi István. A békébe bevonják Kassát, Lőcsét és a 
többi várost is, melyek három év óta az özvegy királyné 
pártján vannak. A királyi jövedelmek, a kamarahaszna, a 
jobbágyadó Giskrát illeti5)

Kassa 1444-ig a cseh vezérnek 16,388 irtot ad kölcsön 
s azonfelül ágyukkal, puskaporral, nyilakkal látja el jászai, 
telkibányai, rozsnyói szerencsi, sárosi, berzevicei, gölnic- 
bányai és szomolnoki várait.0)

1445-ben a felvidéknek vármegyéivel és városaival Szi- 
nán tartanak részleges országgyűlést Rozgonyi György ország
bíró, Pelsőci Bebek Imre s Giskra részéről Dobrai Berczal

О К. V. t. It. M. M. Perényi Nr. 4.
2) Csánki id. m. 1. k. 197—198. 11.
3) К. V. ny. lt. 232. sz.
0 Csánki 1. 197.
8) Teleki X. 135
«) К. V. ny. lt. 232.
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Miklós, Kézsmárk kapitánya, az országrész békéje érdekében. 
Ott voltak még Perényi János tárnokmester, Pálóczi László, 
Homonnay István, Olnódi Czudar Simon, ifj. Perényi János, 
Tornai Szilveszter, Pelsőczi László, Benedek széplaki apát, 
Fülöp egri prépost, György abaujvári főesperes s Abauj- 
vármegye részéről: Pányi Demeter, Szécsy Simon, Perényi 
Pál, Soós Miklós, Semsey Ferenc és László, Sebesi László, 
Nagy volt a panasz Giskrának lézengő, kóbor emberekből 
toborzott rablóbandái ellen. Nagy kelete volt az orgazdaság
nak ; harmincadot, vámot szokatlan helyeken szedtek; a papi 
tized sem jutott a jogos kezekbe. Mindezeknek orvoslására 
a két fél közösen fogadkozott. Elhatározták azt is, hogy a 
vármegyei itélőszékeket a szokott helyen és időben megtar
tatják. Aki ezek ellen vét, közösen megtorolják.1)

A garázdálkodás nem szűnt meg s 1449-ben az ország 
rendei meghagyják Kassa városának, hogy mivel félő, hogy 
Semsey Frank sacai kastélyát a csehek elfoglalván, abból 
erősséget alakítanak, tehát ha tulajdonosa a kastélyt nyolc 
nap alatt le nem rontatja, cselekedje azt a város.2)

1452-ben Kassa, Lőcse és Bártfa Giskra pártjáról el- 
állanak3) s a következő évben a cseh Axamith ellen, ki Kassa 
közelében erősségeket emelt s onnét ki-kicsapva zaklatta a 
föld népét, a király Hunyadi László besztercei grófot, dalmát 
és horvát bánt küldi, akinek seregéhez a vidék hadereje 
csatlakozott; sőt V. László személyesen ígérkezett a hadat 
vezetni.4)

A folytonos dulással, égetéssel végsőkig zaklatott felső 
részek 1454-ben Terebesen gyülekeznek, hogy a cseh rablókat 
megtörjék. Rozgonyi László egri püspök, Pálóczy László or
szágbíró, Perényi János tárnokmester, Pálóczy László fő- 
lovászmester, Rozgonyi György pozsonyi ispán, Rozgonyi 
Oszváld székelyek grófja és Zemplén főispánja, Pálóczy János 
ungi főispán, Homonnay István és Bertalan, Olnódi Czudar

!) Teleki 1. 164.
2) U. o. 1. 242.
3) U. o. 1. 328.
J) Teleki 1. 386., 389.



Simon és Jakab, Semsey László s a felvidéki városok főbirái 
erélyes határozatokat hoznak közös ellenségeik megfékezésére, 
megválasztván kapitányokul Rozgonyi Oszváldot, akinek had
fogadásra az első negyedévre 500 aranyforintot kötnek le, a 
következő időkre a szükség szerint többet. A kapitány tar
tozik 200 lovast mindig felkészülten tartani, amely célra egy- 
egy lovas után negyedévenkint 10 aranyforintot kap, hogy 
katonái magukat a zsarolástól megtarthassák. Az igy előálló 
költségekre Újvár-, Torna-, Sáros-, Szepes-, Zemplén-, Ung-, 
Gömör-, Hont-, Nógrád-, Heves- és Borsodvármegyékben 
minden négy jobbágykapura egy-egy aranyforint taksát vetnek 
ki, mely adót az egyes vármegyék által megválasztandó egy 
vagy két nemes a szolgabiróval együtt — megesküdvén 
tisztük hűséges vitelére — szednek be s arról számadással 
tartoznak, mindezért fizetést vagy jutalmat nem várván. Az 
adó beszedésére tizenöt napi határidőt szabtak s aki nem 
fizeti, kényszerítse reá a főispán, esetleg a kapitány, három 
márka birság terhe alatt.

A dolgok komolyra való fordulásának a csehek neszét 
vevén, még a gyűlés folyama alatt követeket küldtek a tanács
kozókhoz, akik most választott kapitányukat bízzák meg a 
béketárgyalásokkal.1)

Kivált Abauj és Zemplén áldottabb vidékein a dulások 
nem szűntek meg s 1456-ban a király Perényi János tárnok- 
mestert bízza meg a védelemmel, felhiván Kassát, hogy 
annyiszor, ahányszor, segítse meg őt hadaival.1 2)

Amit a vas ki nem tudott vívni, az arany megadta. 
A cseh Thalafuss Jánossal, akit Axamithnak is neveztek, 
Rozgonyi László és megbízott társai egyességet kötnek (1456.), 
mely szerint jó összeg pénzért Thalafuss a jászai erősséget 
Kassa kezére adja, kiutalván a városnak a vár fentartására 
egyelőre 200 frtot a taksából.3) Az erősség még . ez évben
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1) H. О. VII. 470.
2) К. V. ny. It. 268.
3) Teleki X. 258. K. v. ny. It. 275.
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Kassa kezére jut,1) utasítván a király Abauj- és Tornavár
megyéket annak fentartására.1 2)

Lukács a jászai káptalan prépostja maga óhajtotta volna a 
várat birtokába venni; de mivel a káptalan megrendült anyagi 
erejével annak védelmére és fentartására egyelőre képtelen 
volt, a király nem teljesítette ez óhajt s a vár továbbra is 
Kassa kezén maradt.3)

7.
A budai Sz.-György-téri véres tragédia után V. László 

az országból elmenekült s Felsőmagyarország kapitányává 
Giskrát kinevezte,4) akinek e hivatalban társa Perényi János 
tárnokmester lett.5 *)

Mátyás már a következő évben a kapitányi tisztet Roz- 
gonyi Sebestyénre bízta;0) 1461-ben Szapolyay István7) s 
1464-ben Dengelegi Pongrácz András bírják.8)

A király személye ellen való mozgalmak leküzdése 
1464-ben, még mint főkapitányára, Sza pólyái Istvánra 
hárult.9)

1470-ben is ezért küld oda sereget a király10 11) s a követ
kező évben is Vingárti Geréb Péter vezérlete alatt.11)

Személye varázsával is igyekszik alattvalóit meghódítani 
s 1460-ban, 1474-ben és 1478-ban is itt időzik.12) A Perényiek, 
Miklós és István fosztogatásai, akik rablólovagok módjára 
sarcolják meg a birtokaikon átvonuló kereskedőket, hosszasab
ban veszélyeztették a közbiztonságot. A király végre is elren

1) К. V. ny. lt. 276.
2) Teleki X. 539.
3) U. o. 540—541
*) К. V. ny. lt. 289., 290.
3) U. o. 295.
в) U. o. 302.
1) U. o. 330., 344.
8) Teleki XI. 99.
6) К. V. ny. lt. 344.

10) U. o. 394.
11) U. o. 404.
12) К. V. t. It. D. Nr. 32. U. o. C. Ecclesia. Nr. 9. K. v. ny. 

lt. 452.
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deli, hogy újvári sárosi és zempléni váraikat ostromolják 
meg.1)

Mátyás halálával II. Ulászló ellenében öccse, János 
Albert is igényt támasztott a magyar trónra és seregével, 
melynek főkapitánya Magyar Balázs,i) 2) az országba tör. Hozzá
csatlakozik Herényi Imre zempléni és nógrádi főispán is,3) 
aki Kassával tudatja, hogy János Albertet a város alatt ütött 
táborban királylyá választották.4)

Az Ulászlóhoz hű várost, melynek falai alatt táborozott 
barát és ellenség, Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál 
temesi gróf titkon beküldött levelükkel kitartásra buzdították. 
Az oklevélen, mely Kassa városa levéltárában máig őriztetik, 
látszik, hogy az a levélvivő ruhájába volt bevarrva.5 *

János Albert a következő évben (1491.) ismét betört az 
országba s Ulászló a Felvidék felmentésére Szapolyai Istvánt 
küldte.0)

A lengyelek feldúlták Kassa-Bélát és Sz.-Jánosról neve
zett templomát sem kímélték;7) Telkibánya jó összeg pénzen 
váltotta meg magát a felégetéstől,8) a Kinizsieknek, Oszváld, 
János, Pál és Detrének okleveleik is ekkor pusztulnak el s 
kérelmükre a király 1494-ben megújítja azokat.9 #

A békét még az év husvétjén megkötik s Ulászló a 
felsőrészek védelmét továbbra is Szapolyai István szepesi 
grófra bízta.10 *)

A hűtlen Kornisok, Dávid és Mihály birtokait a hű 
Kassa nyeri (1494.) adományul.11)

1514-ben Bakócz Tamás esztergomi érsek meghagyta

i) К. V. ny. lt. 491., 530., 534., 535.
3) К. V. ny. lt. 659.
з) U. o. 656.
9 U. o. 18135.
5) U. 0. 654.
6) U. o. 670.
7) К. V. t. lt. A. Cassovia. Nr. 40.
8) К. V. ny. lt. 692.
8) F. M. Muzeumegylet lvt.

10) К. V. ny. lt. 781.
и) К. V. t. It. P. Ruszka. N. 2.
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az ország összes plébánosainak, hogy hirdessék ki a török 
ellen a keresztes hadjáratot, melynek vezére Dózsa György lett.

A felhívásnak Abaujban is gyors foganatja lett. Illyés 
tolcsvai plébános, Lőrincz sacai lakost bízta meg, hogy a 
török ellen hadakozókat összegyűjtse s az erre szóló meg
hatalmazást Kassának Péter zsebesi és Benedek gecsei plébá
nosok mutatták fel. Göncön Bagói Ferenc ütötte fel táborát. 
Különösen nagy buzgalmat fejtett ki a szikszói plébános, 
Bereczk, aki a népnek sajátkezüleg osztogatta a kereszteket 
s gyülekezéseket tartott velük. Enyickén is csoportosult a nép, 
melyet Kecskés Tamás aszalói s Mészáros Lőrinc megyasszói 
lakos vezettek.1)

A pórhad azonban csakhamar kihágásokra ragadtatta 
magát, kivált Szikszó vidékén,2) ahol Gagyi Demeter, a vár
megye alispánja és Perényi István megjelennek a nép lecsen- 
desitése végett.3)

Úgy látszik sikerrel, mert Abaujvármegyét Nógrád, 
Hont, Pest és Hevesvármegyék nemesei szentlőrinci táboruk
ból, sőt maga Ulászló király több ízben, fej és jószágvesz
téssel fenyegetvén őket, nógatják a felkelésre.4)

1526-ban Miskolcról keresik meg levelükkel Kassa vá
rosát Várdai Pál egri püspök, Bebek János és Abauj, Torna, 
Heves, Gömör és Borsod választott nemesei, hogy katonáit 
Verpelétre küldje, ahonnét, János vajda hadaival egyesülvén, 
a török ellen indulnak.5)

A mohácsi nagytemetőn ott nyugosznak Abaujvármegyé- 
nek a hazáért elvérzett hű fiai, köztük Bárczay János, a vár
megye alispánja.6)

!) К. V. ny. lt. 925., 936.
2) U. o. 18852. — »1514. Feria quinta ante Pentecosten nobilis 

Priccius de Myndzenth fecit arestum super quatuor boves sibi per 
cruciferos violenter ademptos et receptos et apud (Johannem lanium 
hic in civitate (t. i. Kassa) receptos.“ Kassa város jegyzőkönyve.

3) К. V. ny. lt. lajstl.
4) Dr. Márki Sándor. Dózsa György és forradalma. 1883. 107. és 

következő lapjai.
5) К. V. ny. lt. 1127. sz.
6) Csorna J., A. T. várni. tört. monog. 1. k. 79. 1.



A vármegye és tisztviselői.
í.

Midőn szent István a vármegyéket megalkotta, azt a 
területet, melynek ma Heves-, Abauj- és Sárosvármegye a 
neve, Ujvármegyé-nek nevezte el.

A vármegye feje a megyeispán, aki harcban a vár
jobbágyság vezére, békében a nem nemes lakosság bírája, 
kormányzója

A nagyobb terjedelmű s kivált népesebb megyékben 
mihamar találkozunk az udvarbiróval icomes curialis), akit a 
megyeispán nevezett ki, hogy a vármegye népei felett bírás
kodjék. A 13. század elejéről ismerjük Sándor újvári megye- 
spán hevesi udvarbiráját, Mihályt;1) Dénesnek (1216—1219.) 
udvarbirája Péter.3) Az udvarbirót idővel alispán-пак nevez
ték el.

Főbb tisztek voltak a várnagy (praefeclus castri), a had
nagy (princeps exercitus), a főhirdető (archipraeco), a száza
dos (centurio).

Ujvármegyében a 13-ik század elején Jordán várnagy, 
Farkas hadnagy, Poson és Jakab főhirdetők ismeretesek.3)

A vár fentartására a király földeket jelölt ki, melyeket a 
várjobbágyok müveitek meg. Azt, hogy mely földek tartoztak 
egy-egy várhoz, többnyire abból tudjuk meg, amikor azokat 
a király eladományozza.

IV. Béla 1249-ben a Bocsárd és Kaetetiv4) nevű földe
ket az újvári ispánság alól kiveszi s a szinai vendégeknek

>) F. VII/I. 202.
-) Pesty Fr. Eltűnt vármegyék. 187. 1.
3) F. VII/I. 202.
*) W. VII. 281.

ti
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adományozza; 1255-ben1) pedig Csány földjét, mely eddig 
Mochfia Marcel abaujvári várjobbágy birtoka, szintén nekik 
adja; 1258-ban Golop1 2) — terra castri nostri de Abaujvár — 
földjét Andronikusnak, Mátyás szepesi prépost testvérének 
adományozza azzal a kötelezettséggel, hogy ő és örökösei 
két páncélos emberrel tartoznak a királyi seregben szolgálni. 
Ez a kikötés fényt vet a vármegyei földek természetére.

Garadna 1259-ben részben várföld, részben Pál és Far
kas várjobbágyok tulajdona.3) Ez évben cseréli el a király ez 
utóbbiak birtokát s a királynék jószágához, melynek neve 
Vizsolymegye, csatolja.

1262-ben Kércs várbirtokot4) V. István a jászai káptalan
nak adományozza; 1265-ben Zaka, máskép Nádasd5) földjét adja 
Hertvig tubuli várnagynak és testvérének, Henriknek, Kom
polt fiainak. A birtokot már Imre király adományozta, Hert
vig őseinek, de időközben az a várhoz ismét visszacsatol
tatok.

1267-ben Enyicke,6) mely valaha Izrád abauji vár
jobbágyé volt, 1270-ben pedig Csány és Fel-Gönyő kerül 
magánkézre.7)

1275-ben Forró, Devecser, Fancsal és Fáj várföldek 
emlittetnek8) s 1290-ben Bölzsén9) várjobbágyok laknak.

Miszlóka szintén várföld volt.10)
A sűrű adományozásokat a II. Endre és fia, majd a IV. 

Béla és V. István közt dúló pártharcok magyarázzák meg; 
híveiket kellett azokkal lekenyerezni.

A vár fentartása, a várjobbágyok ellátása igy mind
inkább nehezebbé vált s a vármegye az eddigi forfnában nem 
állhatott fenn.

1) W. XI. 410. F. IV/II. 317.
ä) W. VII. 480.
8) Kassa V. t. lt. Garadna. 1.
*) F. IV/I1I. 77.
s) F. 1V/III. 297.
6) F. IV/111. 410. W. VIII. 173.
1 H. О. VI. 172
8) W. IX. 122.
») H. O. Vili. 288.

10) К. V. ny. lt. 17. szb. másolat.
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A várbirtokon meggazdagodott nemesség ragadta magá
hoz a vármegyék kormányzatát.

Ekkor oszlik fel három részre — Abauj-, Sáros- 
és Hevesvármegyére — a nagyterjedelmti Ujvármegye is, 
melynek lakossága idővel felszaporodott. Abaujvármegye e 
néven 1346-ban1) tűnik fel először s 1247-ben2) az első sáros
vármegyei ispán, Tekus; Hevesvármegye pedig 1248-ban.3) 
A konzervatív egyház csak jóval később követte e felosztás
ban a politikai hatóságot, továbbra is megmaradván az új
vári esperesség.

A várszerkezet bomlása volt az oka a további királyi 
adományozásoknak; ebben gyökerezik az a jelenség, hogy 
mind több várjobbágyot, első sorban hadi érdemekért, emel 
ki alacsonyabb állapotából a királyi kegy a szabadok, a ne
mesek sorába, mint Kun László 1274-ben Ivánkafia Pált, 
Ivánchfiait: Pétert, Mikót, Jánost és Miklóst és Dusafia Egye- 
det, abauji várjobbágyokat, akik már a király atyja, V. István 
alatt vitézkedtek a németek ellen Győr vára alatt, ahol Péter, 
Pál és Miklós súlyosan meg is sebesültek.4)

A vármegye gyűlésén ezután a nemesek is megjelentek 
a más állapotú lakossággal együtt s mert a megyeispán csu
pán a nem nemeseknek volt a feje, most a vármegyei gyűlé
sek élén magát a királyt vagy helyettesét, a nádort látjuk.

Mig a király csupán a nemesség ügyeiben bíráskodott, 
addig a szükségnek megfelelt a törvény: „Évenkint Fejér- 
várott fogjuk megülni a szent-király ünnepét, ha csak fontos 
ok vagy betegség nem akadályoz meg benne Ha pedig mi 
(t. i. a király) nem lehetnénk ott, kétségtelenül ott lesz a 
nádorispán, hogy helyettünk törvényt lásson.“5;

Most a király felkeresi alattvalóit, hogy igazságot tegyen 
közöttük, összegyüjtvén a szomszédos vármegyék népeit.

így Ítélkezik István, mint ifjabb király, Borsod, Újvár,

«) W. VII. 207.
2) F. Vl/ll. 376.
'■>) F. IV/II. 19.
<) F. V/ll. 197. W. V. 197.
5) Az aranybulla első pontja. Marczali fordítása. A M. N. T. 

II. k. 396
6*
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Zemplén-, Heves- és Gömörvármegyék lakosaival (1263.)1) 
Marczel fiai, Miklós és János ügyében, akiket lopással vádol
tak. A vádlottak bűnösöknek találtattak s elmenekülvén, jó
szágaik elvesztésére ítéltettek, melyeket a király azután el
adományoz.

Az abauji vár, mint központ elveszti jelentőségét. 
1273-ban2) a megyei székhely (locus cathedralis) Forró lesz; 
később Petri, Buzita, Középnémethi, Garadna, szóval a megye
ispán vagy udvarbirája lakóhelye.

2.

A vármegyei szervezet, amint az utolsó Árpádok eltűnő 
világa alatt megalakul, a 14-ik század első évtizedében gyors 
fejlődésnek indul.

A megyeispán'és helyettese, az alispán (comes curialis, 
vicecomes) mellett a négy szolgabiró, mióta az Anjouk a 
magyar trónra léptek, állandóan szerepel a vármegyei életben,

Az alispán és a négy szolgabiró azonban csupán elő
készíti az ügyeket, vagy a közgyűlés megbízásait hajtja végre. 
A század első évtizedében kelt oklevelek arról értesítenek, 
hogy gyilkossági perben esküt vesznek ki, birtokjogi egyez
séget vagy tizedfizetés iránt való végzést foglalnak Írásba, 
leánynegyed ügyében és birtokbaiktatásról tanúskodnak, pe
reket halasztanak el, a nádor vagy a megyeispán, — eset
leg a nádor, mint a vármegye ispánjának parancsára ? — nem 
tűnik ki. Az okiratokban, melyek kezdetben alig egy-két 
ujjnyi széles hártyaszalagok, hátukon az alispán és a négy 
szolgabiró családi pecsétjével fehér viaszban, sok esetben 
említés sincs arról, ki adja ki azt s a kelet is hiányzik.

1303-ból kelt az első oklevél, melyben az abauji megye
ispán, Péter s a négy szolgabiró — ezeknek nevével csak 
évtizedek múlva találkozunk az okiratokban — együttesen 
szerepelnek. A Bárczay Illés és Ede közt tizedfizetés miatt 
keletkezett perről szól s a két földesur megegyezik a job
bágyaik és termesztményeik után a bárcai, sz. András apos-

') H. O. Vili. 93.
ä) F. V/II. 145
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tóiról nevezett egyházat megillető tized iránt.1) Az ispán, 
Györgyfia Péter, az Amadé nádor rokona.2)

1304-ben ugyancsak Péter és szolgabirái előtt Fekete 
Miklós comes és két jobbágya ötvened magukkal megesküsz
nek, hogy Mikó halálában ártatlanok. A megölt fiai: Miklós, 
Mók és Benedek erre a pertől elállanak.3)

1309-ben Веке alispán a és négy szolgabiró előtt Laczk 
mester esküszik huszonötöd magával büntelenségére szintén 
gyilkossági perben s az ellenfél ügyvédje, Abafia Péter ebben 
megnyugszik.4)

Ily esküt — 1310 körül — a jászói káptalan is kivesz.5)
Az 1312-ik évben van tudomásunk az első vármegyei 

közgyűlésről, melynek a nádor — Kopasz — az elnöke, aki 
ez év tavaszán Kassa, majd Sáros vára alatt Újvár- és Zem- 
plénvármegyék nemes és nem nemes lakosaival közgyűlést 
tart, megidézvén arra Péter fiait: Pétert és Lukácsot, hogy 
feleljenek meg a vádra, mely szerint Lipóczi Sándor 
várát elfoglalták, 5C0 márka kárt is okozván neki. A király 
még ugyanezen év május hó 9-ikére Sáros vára alá Újvár 
nemes és nem nemes lakosainak gyűlést hirdetett s arra 
Péter fiait újra megidéztette. A gyűlésen a felperesek nyolc 
napon át állták a pert; az alperesek azonban meg nem je
lentek s nem is küldöttek részükről, aki igazolná elmaradá
sukat. A határidő leteltével ez iránt megkérdeztetvén, a ne
vezett vármegyék összes lakossága jogtalannak nyilvánította 
az alperesek tettét, mire a király őket fej- és jószágvesztésre 
Ítélte; elrendelte végül, hogy az ítéletet a vármegye piaccal 
(forum) bíró helységeiben kikiáltsák.6)

Mihály újvári ispán elnöklete alatt 1312. december hó 
24-én Forrón szintén tartatott vármegyei közgyűlés (congre- 
gatio generalis), amint arról egy ugyanez évben kelt okirat 
emlékszik, melyben Mihály mester s a négy szolgabiró tud-

9 А. О. I. 60. H. 0. Vll. 347.
2) H. O. Vll. 351.
3) H. O. Vll. 353.
4) H. O. Vll. -58.

H. O. Vll. 363.
«) А. О. I. 256.
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túl adják, hogy Fancsalban Aladár mester az ispán emberét, 
aki a közgyűlés határozatát rajta végre volt hajtandó, meg
sebezte.1)

1314-ben Mihály megyeispán Enyickén tart közgyűlést 
s arra a várjobbágyok (jobagiones castri) által a vármegye 
fórumain az összes peres feleket (causatores) megidézte. 
Abban a május 12-én, Enyickén kelt bizonyítványban említi 
ezeket, melyben négy szolgabirójával tanúsítja, hogy Bolez- 
laus fia Bálint az idézésre nem jelent meg.1 2

Ez ügyben már az 1314-ik év április 16-án Mihály is
pán alispánja, István és a négy szolgabiró bizonyítványt 
ad arról, hogy Bocsárdi Bálint az idézésre meg nem 
jelent.3) Ugyancsak e perben Buzitán, 1314. augusztus 6-án, 
István alispán és a négy szolgabiró tudtul adja, hogy Bálint 
ismét nem jelent meg, míg a felperes a törvényes időig állta 
a határnapot.4) Valószínűen még ez évben — az okiratban 
az évszám hiányzik — szeptember hó 3-án István alispán 
Buzitán a felek megegyezésével uj határnapra halasztja el a 
tárgyalást.5)

1314-ben Buzitán az alispán s a négy szolgabiró előtt 
kötnek egyezséget a Bárczayak malomárokra szükséges föld
terület iránt.6)

1316- ban Középnémetiben az alispán és a négy szolga
biró bizonyítják, hogy az egyik peres fél a törvényes időig 
várt.7) Ugyanily ügyben Forrón adnak ki bizonyítványt.8)

1317- ben Péter alispán előtt Szepsi község bírája és 
esküdtjei pereskednek a péderi földbirtokosokkal s tanácsára 
egyezséget kötnek a jászai káptalan előtt.9)

1318- ban Középnémetiben ad halasztást Веке alispán

1) H. O. VII. 369.
2) А. О. 1. 344.
3) А. О. 1. 339.
*) А. О. I. 359.
3) H. О. VII. 371.
6) А. О. 1. 345
ö А. О. 1. 394.
8> А. О. 1. 410.
'■’) А. О. 1. 433.
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és a négy szolgabiró ;*) ugyanott leánynegyedben nyert birtok 
átadásáról s a püspök és a vármegye embere által történt 
birtokbaiktatásról tanúskodnak ;1 2) Középnémetiben pedig ma
lomhasználat ügyében ítélkeznek ;3) Forrón ismét leánynegyed 
ügyében.4)

1320-ban Drugeth Fülöp ispán Gönczön osztályperben 
ejt ítéletet 3 *)

Ugyanez évben Forrón Péter alispán és a négy szolga - 
biró birtokperben ítélkezik, de mivel kevesen vannak jelen, 
az ügyet elhalasztván, még ez évben a vármegye (provincia) 
nemeseivel érvényes Ítéletet hoz.0)

1323-ban a király rendeletére Drugeth Fülöp ispán, — 
ekkor már nádor és kunok bírája — Vizsolyban a vármegye 
nemeseit közgyűlésre hívja össze, melyen az egri püspök, 
Csanád, aki a nagyváradi prépostságból emelkedett a püspöki 
székbe, és káptalana közt keletkezett perben hoznak Ítéletet, 
kiküldvén a nádor és a püspük emberét a tizedek, vámok 
és a többi jogok megvizsgálására.7)

Egy 1325-ben Középnémetiben Lukács alispán és a 
négy szolgabiró által kiadott bizonyítványban István várme
gyei jegyzőről (nótárius noster) van említés. Az alperest 
Simon várnagy (maior castri) idézte meg a vármegye embere 
(testimonium provinciáé), Petheuchfia György előtt s mivel 
meg nem jelent, bírsággal sújtják, ha csak nem menti ki 
magát.8)

1327-ben Fülöp nádor udvarbirája (vagy alnádora(?) 
viceiudex) Perényi Miklós előtt a felek birtokperükben vég
legesen egyezkednek, mely előbb Lukács újvári alispán és a 
négy szolgabiró előtt folyt.9)

1) H. O. VII 377.
2) А. О. I. 470.
•') A. 0.1. 472.
4) А. О. I. 483.
•r>) А. О I. 583.
ll) А. О. 1. 586.
•I F. VIII/II. 487.
X) А. О. II. 227.
'■>) А. О. II. 341.
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3.
Amint az elősorolt példákból látjuk, az Árpádkorbeli 

vármegye alakjai az uj időkkel még nem tűntek el teljesen.
A várjobbágyokkal idézteti meg a megyeispán (1314.) a 

peres feleket a vármegyei közgyűlés elé.1) 1325-ben a vár
megye várnagyával idézik meg az alperest.-)

1335-ben mint az ispán tanúja szerepel Bölzsei Lőrinc 
várjobbágy a vármegye kiküldött embere mellett.3),

1348-ban az alispán és a négy szolgabiró határozatá
ból Mokyan várnagy, mint a főispán embere a vármegye 
tanújával egyetemben tiltják el bizonyos birtok eladását, 
illetve megvételét, felmutatván az ispán pecsétjét.4)

Sőt még 1357-ben is Miklós várnagyot s a vármegye 
emberét küldik ki az ispán pecsétjével5), hogy Jordán fiait 
Bölzsei Bedő birtokának elfoglalásától eltiltsa.

A várjobbágyi intézmény azonban túlélvén korát, tartóz- 
hatatlanul enyészetnek indult s a várjobbágyok birtokai ide
gen kézre kerülnek.

1318-ban Cuchfia Domokos várjobbágy örökösök nél
kül elhalt s birtokát, Felbaksát, Apród István nyeri ado
mányul.0)

1350-ben Szendi András fia Tamás füzéri alvárnagy 
szintén várjobbágyi földeket kap.7)

Az uj vármegyei szervezetnek legmodernebb alakja a 
szolgabiró (judex nobilium, judlium), akinek tisztéről első 
ízben a III. Endre királyunk alatt az 1290-ik évben alkotott 
országgyűlési törvénycikkek intézkednek.

A névleg is ismert első abaujvármegyei szolgabiró, Sza- 
niszló, akit 1330-ban Középnémetiből János alispán és szolga- 
birótársai a felek kérelmére osztálytevés végett kiküldenek,

b А. О. I. 344.
-’) А. О II. 227.
>) A. O. 111. 138
4) А О. V. 173.
•>) А. О. VI. 602.
К) А. О. 1. 462.
О А. О V. 419.
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utasítván a peres feleket 20 márka ezüst bírság terhe alatt a 
birtokosztálynak a jászai káptalan előtt való írásba fogla
lására1)

Bűnügyekben a szolgabiró kötelessége a nyomozat meg- 
ejtése.

így küldik ki Drugeth Vilmos nádornak Vizsolyban kelt 
rendeletére ugyancsak Szaniszló szolgabirót 1337-ben Simon 
alispán és a szolgabirák, hogy Bárczán egy gyújtogató jobbágy 
ügyében vizsgálatot tartson, a megtért Szaniszló jelentését 
híven megjelentvén a nádornak.1 2)

Péter ispán és a négy szolgabiró ugyancsak a nádor 
felhívására 1347-ben Forrón kelt okiratban jelentést tesz, hogy 
kiküldött szolgabiró a Forrón történt utonállás és rablás 
ügyében a nyomozatot megtartotta.3)

Az esküdtek és szolgabirák eskü alatt tett vallomása 
döntötte el a vármegyei közgyűléseken (1347.) a pert a ké
tes tulajdonjogok esetében.4 *)

Sürgős esetben a nádor a közgyűlésből is kiküldte az 
esküdteket és a szolgabirákat (1349.) a bűnügyi nyomozat 
megejtésére s mivel, megtérvén, ezek a vádlott ártatlanságát 
eskü alatt vallották, erről a nádor oklevelet ad ki/')

A gonosztevők fogságban tartása (1349.) szintén az 
ispán s a szolgabirák terhére esett.6)

Tanuvallatás végett küldik ki az ispán és a szolgabirák 
1413-ban Kinizsi Demeter szolgabirót ;7) azzal bízzák meg 
ugyanez évben Szebenyei Bakó Andrást, a vármegye em
berét (homo provinciáé), kezéhez adván Tomory Miháiy 
szolgabiró pecsétjét.8)

1482-ben az alispán a Perényi István szinyei vám
szedője által kassai polgárokon elkövetett hatalmaskodásnak

1) A. O. 11. 515.
2) A. O. 111. 428.
3) А. О V. . . .
4 А. О. V. 93. 94.
•>) А. О. V. 310.
°) Kassa város ny. It lajstr.
T) Orsz. Ivt. Dipl. 10112. sz.
8) Felsőmagyarországi Muzeuin-Egylet lt.
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megvizsgálására Hollóházai Lukács és Bölzsei Sándor szolga- 
szolgabirákat küldi ki j1) 1490-ben Kassának Bárczay Miklós 
ellen való perében Szebenyei Bakó Tóbiás esküdtet és Szendy 
István szolgabirát, hogy a tanukat kihallgassák a vonakodó- 
kat 16 márka ezüst birsággal fenyegetvén ;2) és ugyanez év
ben ismét,8) mig 1498-ban birtokháboritási perben Gadnai 
István szolgabirót4)

Hasonlóan jár el a vármegye a 16-ik század első ne
gyedében, megjegyezvén az is módon elintézett ügyekről ki
adott okleveleken, hogy megnevezett szolgabirája előadására 
(relatio) hozta határozatát/1)

Az alispán, akit az egész középkoron át a vármegye 
ispánja nevez ki, a szolgabirákkal együttesen adja ki a birtok 
eltiltásról,6) a jegyajándék és hozomány kiadásáról7) vagy a 
zálogbavetésről8) szóló hivatalos okiratot.

Az 1413-ik évben két,6) az 1495-ikben egyszerre három10) 
alispánja is van Abanjvármegyének. Ez a szám a 16-ik szá
zadban leapad ismét kettőre, sőt egyre.

Főispánjának az alispán közvetlenül is tesz jelentést, 
mint Somosi Péterfia János aki Mária királyné parancsára 
jelenti, hogy a Rozgonyiaknak Rozgony határában levő erde
jét a Lapispatakiak kivágták.'1)

1411-ben Pálóczy Imre, diósgyőri várnagy Abaujvármegye 
főispánja meghagyja alispánjának, hogy Bárczay Lászlót a 
széplaki apáttal való perében ugyan arra utasította, hogy a 
legközelebb megtartandó megyei itélőszéken esküt tegyen, de 
minthogy Bárczay most a királyi sereggel Lengyelországban 
jár, az ügyet halasszák el.12)

') К. V. ny. It. lajstr.
-) К. V. ny. lt. 650. sz.
:l) К. V. ny. tv 651. sz.
■*) Orsz. I. Dipt. 20719.
>) Orsz. Iv. Dip!. 21204., 21587., 23524., 26690. sz.

''•) Orsz. lt. 20796.
9 Orsz. It. Dipl. 20263.
») U. o. 14542, 15769., 21587., 21606., 22126.
°) U. o. 10112. és Melczer okit. 52. 1.

•o) Orsz. lt. Dipl 20263, 20277, 20719, 20196.
и) U. o. 6977. sz.
i2) H. oki. 352 1.
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Mátyás király 1482-ben egyenesen Abaujvármegye fő- 
és alispánjához intézi meghagyását, mely szerint kobozzák el 
azoknak a javait, akik vonakodnak az uj pénzt elfogadni oly 
módon, hogy abból egy forintra száz dénár járjon.'

4.
Az uj szervezettel a közgyűlések élére a nádor kerül. 

A vármegyei közgyűléseknek egyik legnagyobb feladata ugyanis 
az igazságszolgáltatás volt, amely az egész középkoron át az 
uralkodó joga lévén, ezért az elnöki széket a király képe fog
lalja el.

A nádor, a napokig, igy pl. 1366-ban tizenkét napig,3) 
1406-ban 28 napig tartó3) közgyűlésekre rendesen együttesen 
hivja meg Abauj- és Sáros-, ritkábban Zemplénvármegye 
nemes lakosságát is Kassa mellé.

A gyűlés napján, annak megnyitása után a nádor vár
megyénket 12—12 nemest felkért az esküdd tiszt elvállalá
sára, akik azután az alispánnal s a négy szolgabiróval meg
esküsznek a feszületre, hogy az igazsághoz híven fognak 
Ítélkezni.

A közgyűlések lefolyásáról, hatásköréről az eddig fel
hozott példákon kívül tudomást nyerhetünk az erre vonat
kozó, fennmaradt okirati emlékekből, melyeket időrendben 
felsorolunk.

Az 1329-ben Vizsolyban tartott közgyűlésen János, Fer- 
tes fia, a Komjáthiak őse perdöntő bajvivásra hívta fel Do
mokost, Halyagosi Jakab fiát.4)

1332-ben Drugeth Vilmos szepesi és újvári ispán hét 
vármegye nemeseivel közgyűlést tart Vizsolyban pünkösd 
oktáváján a gonosztevők kifürkészése végett.5)

1334-ben Vilmos nádor Újvár és Sáros nemeseivel 
Kassa mellett tart gyűlést, melyen birtokperben Ítélkeznek.”)

•) K. V. ny. lt. 506.
4 H. oki. 280.
') w. XII. 533.

4) F. Vlll/lll. 391.
■') А. О. II. 601.
") A. 0. 111. 101.
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1337-ben Drugeth Vilmos Újvár-, Sáros- és Zemplén- 
vármegyékkel ötödik napja tart közgyűlést Középnémetiben 
s esküre Ítéli a peres félt, melyet ez a jászai káptalan em
bere s a nádor szalánci és terebesi várnagya előtt tegyen le.1) 
A gyűlés hatodik napján birtokperben halasztást adnak.2)

1339-ben Újvár és Sáros nemessége Középnémetiben 
negyedik napja gyülésezik.3)

Midőn Nagy Lajos trónra lépett, első uralkodói ténye 
volt, hogy a vármegyei közgyűlések egybehivását elrendelte, 
melyeken a gonosztevőket, tolvajokat és halalmaskodókat 
számbavegyék s a lajstromot az évi szeptember hó közepéig 
terjesszék eléje.4)

Megtartották-e Abaujvármegyében a gyűlést? nincs 
nyoma.

1343-ban Kont Miklós nádor alatt Abauj Sárossal kö
zösen tart gyűlést Kassa mellett, melynek hatodik napján 
Arnold, kassai bíró panaszára, hogy újabban a kassai pol
gároktól Szinán vámot vesznek, miután a vármegyei szolga
birák és esküdtek megesküdtek, hogy ez eddig nem volt 
szokásban, bizonyítványt állítanak ki/')

E vármegyei végzés alapján a király (1345.) megtiltja, 
hogy Szinán a kassaiaktól vámot szedjenek.0)

A fenti közgyűlésen Jeszenői Literatus Péter birtokperé
ben is hoznak végzést.7)

1347-ben ugyancsak Miklós nádor alatt tartanak köz
gyűlést, melynek negyedik napján az esküdtek és szolgabirák 
esküje szerint ítélkeznek Szebenye tulajdonjoga felől.8)

,A gyűlés ötödik napján az esküdtek és szolgabirák 
megesküsznek, hogy Szepsi a Rozgonyiak öröklött birtoka.9) 
A gyűlés hatodik napjáról kelt okiratban a nádor megemlíti,

i) z. o. VI.
ö A. O. 111. 362.
3) A. 0. 111. 592.
<) A. M. N. T. 111. 152. 1.
:>) К. V. t. It. F. Telonium. Nr. 2.

U. o. Nr. 3.
7) Z О. II. 214.
я) А. О. V. 93.
®) А. О. V. 94.
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hogy a király megbízta őt a gonosztévők üldözésével, négy 
testőrét (milites aulae suae t. i. a királyé) adván mellé, u. m. 
Semsey Domokosba Benedeket, Gombai Herbordfia Pétert, 
Szunyogh Lászlót és Mochkfia Domokost. Az elnöklő nádor 
a gyűlésen megjelentek közül 12—12 nemest felkért, hogy 
az esküdti tisztet elvállalja és pedig Abaujvármegye részéről 
Tőkési Itefia Jánost, Tornai Lászlófia Jánost, Bulchi Dénesfia 
Domokost, Bárczay Mi kőt, Idái Pálfia Jánost, Szinnyey Pe- 
tőcsfia Jánost, Gagyi Gerevenfia Mihályt, Vadászi Lőkösfia 
Lászlót, Ruszkai Izsépet, Forral Jakabba Jánost, Rozgonyi 
Jánosba Lászlót és Kázméri Istvánba Miklóst. Az esküdteket 
s Pouch alispánt és л négy szolgabirót, Kázméri Mikócsafia 
Dénesi, Szolnoki Dózsába Gergelyt, Fáy Gergelyt és Zsadá- 
nyi Jákót erre a feszületre megeskette, akik azután a gonosz
tevők hosszú sorát fej- és jószágvesztésre ítélvén, jogot adnak 
bárkinek is, hogy kézrekeritvén őket, kivégezzék s javaikat 
elkobozzák.1)

1349-ben a nádor Abaujvár nemeseivel tart közgyűlést 
ötödik napja, melyen Poháros Péter megyeispán arra hivat
kozván, hogy a gyűlés első sorban a rablók és gonosztevők 
üldözésére s az igazságszolgáltatásra szolgál, a nádor a gyű
lésből kiküldi a szolgabirákat és esküdteket egy rablást eset 
kiderítésére, akik a vizsgálatot megejtvén visszatértek s eskü 
alatt a vádlott ártatlanságát bizonyították. Erről a nádor ok
levelet állít ki.2)

1351-ben Abaujvár és Sáros nemessége ismét együtte
sen tartja közgyűlését Kassa mellett, melynek hatodik napján 
az esküdtek és szolgabirák esküjére birtokperben döntenek.3)

1360. november hó 7-én hatodik napja4) s 1364-ben 
is5) ily együttesen tartott gyűlésekről emlékeznek meg okira
taink s az utóbbi évben birtokperekben Ítélnek, Fel- és Al-Szend 
osztályáról bizonyítványt adván Szendy Andrásnak.0)

!) K. V. ny. lt. 3.
А. О. V. 310.

3) Sztáray oki. I 225. А. О. V. 510.
4) H. oki. 364.
s) w. IX. 34.
«) F. IX/111 459.
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A következő évben Kont Miklós nádor, kunok bírája 
az elmúlt évben Kassa mellett tartott közgyűlésen kiadott 
leánynegyedről állít ki oklevelet.1)

Az 1366-ban tartott gyűlés tizenkettedik napján Szebe- 
nyei Domokos birtokát elkobozzák, mert Rókafia Simont, 
akit az esküdtek (iurati assesores) az Ítélet alá eső gonosz
tevők lajstromába iktattak, Szebenyei, jóllehet a bűnös az ő 
birtokán tartózkodott, nem vetette fogságra s nem állította 
elő megbüntetés végett. A rokonság révén Komlósi György 
az elkobzott birtokot felkérvén, a nádor neki átadja, elenged
vén egyúttal a Simonra kirótt tizenhárom és fél arany forint 
vérdij (homagium) megfizetését.1 2)

1370-ben László oppelni herceg, nádor előtt Miklós, 
Kassa bírája kérelmére3) a város vitás határait állapítják meg 
a Rozgonyiakkal szemben, mig a gyűlés nyolcadik napján — 
augusztus hó 29-én -- sárosi dolgokban ítélnek.4)

1376-ban a király meghagyja Szepesi Jakab országbíró
nak, hogy Abaujvármegye legközelebb tartandó közgyűlésén, 
megidézvén az alperest, leánynegyed-ügyben igazságot szol
gáltasson.5)

Az 1381 -ik évben Abauj- és Sárosvármegye közösen 
megtartott gyűlésének nyolcadik napján birtokfoglalástól tiltja 
el a nádor a peres félt.6)

1406-ban ily együttes gyűlésen, melyen a két vármegye 
nemes és nem nemes lakossága vett részt, elsősorban a 
gonosztevők felett való Ítélethozatal végett, a nádor Abauj
vármegye részéről esküdtekül a következőket kérte fel: Dob- 
szai András, Rásonyi Péter, Bárczay Péter, Semsey Demeter- 
fia János, Himy Sebestyén, Kékedy Cselfia László, Rakattyásy 
Balázs, Fügedy Pál, Alapyani Csyrke János, Olcsvári András, 
Kayoy Szaniszlófia András és Kéry Miklós, akik Miskey 
Miklósba Tamás alispánnal és Czéczey Jánosba Miklós, Káz-

1) F. IX/Vll. 531.
2) H. oki. 280.
3) W. IX. 34. és К. V. t. lvt. Cassovia. Nr. 24.
4) H. oki. 292.
r-) H. oki. 303.
«) Z. О. IV. 196.
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méry Tamás, Sárvári Péter és Baksai László szolgabirákkaj 
együtt a feszületre megesküdvén, szép lajstromát állítják össze 
a nemes és nem nemes tolvajoknak s egyéb gonosztevőknek, 
akiket a közgyűlés fej- és jószágvesztésre ítélvén, jogot ad 
bárkinek is őket üldözni s életüktől s javaiktól megfosztani.1)

A gyűlés 14-ik napján Kis-Szeben vámügyében határoz
nak, mig a 16-ik napon, mindkét vármegye alispánja, szolga- 
birái és esküdtjei megesküdvén, hogy Lapispatak és az abauj- 
vármegyei Szinye magvaszakadt birtokosai az Abanemzetség- 
ből származtak, a közgyűlés e nemzetség élő tagjait a birto
kok tulajdonjogában megerősítette.2) A gyűlés 28-dik napján 
a Bornak nevezett Halmaji Mihály és a Bocsárdiak közt tá
madt birtokperben ítélkeznek.3)

Vármegyei közgyűléseket tartottak 1412-ben4) és 1423-ban 
is, mely utóbbinak huszadik napján nászhozomány és jegy
ajándék ügyes-bajos dolgában intézkednek.5)

A gyűléseken való megjelenés a nemességre nagy terhet 
rótt s Abaujvármegye 1467-ben arra kérte a királyt, hogy 
mentse fel őket öt évre a nádori közgyűlések (generalis seu 
palatinalis), vagyis itélőszékek tartásától. A király a kérelmet 
teljesíti, elengedvén egyúttal az összes bírságokat, melyeket 
koronázása óta a vármegyében kiróttak. Kikötötte azonban, 
hogy az addig egymás ellen vitt pereikben egyezkedjenek ki °)

A 15-ik században a közgyűlések székhelye Garadna 
lesz, ahol 1515-ben7) és 1525-ben már csupán Abaujvár
megye nemesei gyülekeznek, az utolsó évben Kassa város pa
naszára, hogy a gonosztevők elszaporodtak.8)

*i F. X/ 570. és К. V. ny. It. 47. sz.
2) K. X/1V. 568 , 575 
a) W. XII. 533.
4) Melczer okit. 47.
"') H. oki. 376.
°) К. V. ny. It. 465.
7i К. V. t. It. В. Privilegia. Nr. 52 
8) К. V. ny. It. 1087.
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Pénz- és adóügyek.
1.

A vármegyék, amint azokat sz. István megalkotta, kez
detben katonai bélyegük mellett királyi birtoktestek, melyek
nek kormányzója a vármegyeispán. Az ispánt illette meg a 
jövedelem harmadrésze.

A király egyéb jövedelmeit, melyek a vámokból, har
mincadból, só- és egyéb bányákból folytak be, továbbá a 
kamara hasznát, vagyis a pénzbeváltásból eredő jövedelmet a 
kamaraispánok kezelték, akiknek hatósága több vármegyére 
terjedt.

A kassai, más nevén szomolnoki kamaraispánságról az 
1297. évben van már szó.1) Az ispán Hannusfia Herbord. 
Hatósága alá a következő vármegyék tartoztak: Abaujvár, 
Szepes, Sáios, Zemplén, Ung, Borsod és Heves.2)

1367-ben Miklós óbudai várnagy a kamara ispánja.3)
A királyi főtisztviselők: a nádor és az országbíró jöve

delme a makacs vagy pervesztes felektől járó bírságokból 
telt ki se bírságpénzek behajtására úgy a nádor, mint az 
országbíró végrehajtókat (exactor iudiciorum) alkalmaztak. 
1337-ben Vilmos nádornak Marcelfia Gergely az exactora,4) 
1339-ben Dezső,5) 1329-ben az országbíróé Dezső mester.6)

A bírságok jelentékenyen felszaporodhattak, mert ugyan
csak 1329-ben Ugali Ivánkafia Jakab, mint az országbíró 
Újvár területén működő birságszedője szerepel.7)

Az egyháznak a jobbágyság termény- és bortizeddel 
adózott

Azt hisszük, hogy a törökök előnyomulása miatt szinte 
állandóvá lett védelmi harcok kény szeritették reá Zsigmond 
királyt, hogy eddig szokatlan adókkal rójja meg a népet. *) •*)

*) Tutkó. Kassa évk. 207.
2) Thallóczy. A kamara haszna. 1879 63. 1.
3) Z. O. 111. 340.
•*) A. O. 111. 374.
5) F. M. Muzeum-Egylet lvt.
9 А. О. II. 290.
7) A. O. 11. 390.
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A tized, régibb nevén dézsma a latin decima szóból 
lett. Tizedet szedtek a csikók, borjak, bárányok és malacok, 
a méhkasok s az összes növényi termesztmények s a bor 
után. A terménytizedet rendesen a németek szokása szerint 
(modo theutonicorum) természetben szedték be, de a pénzen 
való megváltásnak is voltak esetei már az Árpádok korában. 
Úgy a termény-, de különösen a bortized beszedését az egy
házi testületek bérbe is adták, ami a külfölddel űzött élénk 
borkereskedelemnek a jele.

1387-ben feltűnik a hetedadó, melyet az egyház és a 
jobbágyok fizettek. Kezelését a mi vidékünkön Perényi Péter 
diósgyőri várnagyra s halálával ennek fiára, Imrére bízta a 
király, aki a hadi költségek fedezésére közel húszezer forin
tot1) utalt ki belőle.

Göncre ezer forintot s 500 hordó bor vetettek ki heted
adó fejében, de kérelmükre a király a bort elengedi.1 2 *)

A pénzbeváltásból nyert kamarahasznát idővel a köz
ségek megválthatták s a megváltási összeget portánként 
vetették ki; innét kapuadó lett a neve.8)

Az 1427-ik évből fenmaradt az összeirt kapuk laj
stroma, melyből kitűnik, hogy Abaujvármegyében a szolga- 
birák 5184 portát Írtak össze, melyek után a kirótt adó 
összege 3100 forint 90 dénár.4)

1) Z. О. IV. 341—365.
2) u. o. 344.
3) Thallóczy id. m. 44. 1.
4) Thallóczy id. m. 172—180. 1. Csánki id. m. I. 202.

7
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Az első járásban a következő helységek feküdtek

Apáti 8 portával, Him 7
Alsó-Bárca 25 Komaróc 24
Alnémeti 28 Közép-németi 71
Alsó-Baksa 1 Kis-lda 28
Alsó-Koksómindszent 4 Kácsik 5
Buza-Péterfalva 3 Lánc 17
Bocsárd 8 Legenye 10
Baska 5 Miszlóka 11
Bukóc 15 Migléc 25 ,
Bölzse 1 ' Mindszent 5
Buzinka 10 Nagyida 61
Csany 30 Pány 29
Csecs 53 Perény. 45
Enyicke 37 Pólyi 24
Felső-Gecse 4 Roszput 17
Felső-Baksa 15 Szakaly 23
Felső-Koksómindszent 1 Semse 12
Felső-Bárca 2 Szőllős 24
Gönyü 9 Szurdok 26
Gergelyfalva 13 Szina 91
Gecse 8 Szeszta 88
Gárd 14 Újfalu 20
Hilyó 28 Zsebes 39 portával.
Hatkóc 9

A második járásban feküdtek:

Alsó-Mecenzéf 58 portával Csenéte 23
Ambrusháza 1 Debrőd 20
Bakta 8 Betek 16
Bátor 42 Devecser 28
Buzita 20 Dezsőháza 1
Bénye 10 Fáj 5
Beret 5 Fancsal 28
Bodoló 33 Felső-Mecenzéf 28
Büttős 22 Fel vadász 38
Cseb 6 Gagyi 30
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Gadna 8 
Gyanda 15 
Garadna 21 
Heech (?) 24 
Jánok 24 
Jászó 70 
Karácsond 3 
Keresztéte 24 
Középmonaj 3 
Kány 2 
Kelecsény 8 
Kéty 10 
Litka 30 
Lyuba 17
Mindszent (Jászó) 20
Monaj 7
Makranc 51
Novaj 23
Papi 1
Féder 16
Percese 15

Petri 26 
Pocsaj 7 
Radvány 7 
Reste 13 
Rudnok 21 
Szőllős 38 
Szőled 11 
Szászfa 29 
Szedlec 1 
Somodi 76 
Szepsi 180 
Szentjakab 10 
Szolnok 7 
Szemere 10 
Szala 7 
Tengerfalva 5 
Tömör 2 
Újlak 36 
Vajda 19 
Vécse 9
Vendégi 10 portával.

A harmadik járás községei:
Alsó Kemej 11 Felső-Kázsmárk 21
Alsó-Cece 2 Fügéd 5
Árka 7 Gibárt 4
Baksa 4 Galozd 11
Berencs 20 Gönc 191
Bűd 13 Halmaj 11
Belenice 4 Hejce 40
Borsva 2 Homrogd 20
Bölcs 20 Jánosdi 13
Csobád 11 Korlátfalva 15
Csatóháza 1 Kisvilmány 12
Didicháza 4 Kemej 8
Dobsza 22 Kér 28
Felső-Cece 4 Kércs 13
Forró 61 Kinizs 8

7*
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Kelecsény 5 Szántó 109
Kázsmárk 31 Sáp 7
Léh 1 Szentandrás 10
Marcelfalva 17 Sziget 14
Méra 39 Szerencs 8
Nyavalyád 2 Tuzsa 11
Pere 13 Újfalu 70
Ruszka 62 Vadász 51
Rásony 5 Vilmány 55
Rád 10 Vizsoly 31 portával.

A negyedik járásban feküdtek :
Abaujvár 61 portával 
Alsó-Kemence 31 
Alsó-Kázmér 5 
Alsó-Regmec 29 
Beszter 20 
Benyék 8 
Bologd 21 
Bőd 30 
Bogdány 21 
Borsva 11 
Bordafalva 10 
Csaj 12 
Cékháza 1 
Csákány 20 
Felső-Regmec 23 
Felső-Kemence 20 
Füzér 16 
Felső-Csáj 13 
Garbóé 10 
Györke 51 
Hegyalja 4 
Kalsa 13 
Kajata 17 
Kolbásza 8 
Kislapispatak 23 
Kelecsény 10

Kendeléd 17 
Kozmafalva 12 
Kisfalu 5 
Kázmér 9 
Kápolna 8 
Komlós 11 
Kis-Nádasd 14 
Kis-Rozgony 6 
Kis-Szántó 12 
Lengyelfalva 26 
Lucska 12 
Mátyásháza 8 
Mislye 66 
Mikóháza 33 
Nádasd 1 
Nagy-Bátyok 22 
Nagy-Haraszti 10 
Nagy-Szalánc 25 
Nyíri 29 
Olcsvár 31 
Ósva 25 
Pányok 32 
Pálháza 13 
Pusztaujfalu 12 
Rákos 6 
Ránk 25
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Rakattyás 1 Széplak 42
Radvány 11 Szinye (Pető) 70
Regécke 12 Újfalu 24
Rozgony 44 Újváros 62
Rás 10 Vágás 19
Regöld 20 Vily 27
Ruszka 24 Vitány 13
Szkáros 15 Zsadány 36
Sujtha 27 Zdoba 17
Szakaly 10 Zsír 12 portával

Az első járás főbb helyei Nagy Ida 91, Közép-Németi 
71, Szína 91, Csécs 53, Szeszta 88 portával, a második 
járásban Szepsi 180, Jászó 70, Debrőd 51, Alsó-Mecenzéf 58, 
Somodi 76 portával; a harmadikban Gönc 191, Szántó 109, 
Ruszka 62, Forró 61, Vilmány 55, Vadász 51 és a negyedik
ben Györke 51, Szinye 70, Abaujvár 61 portával. A legha
talmasabb község Gönc volt.

1494-ben a porták száma 3640 s a következő évben is 
alig változott.1)

Úgy a kirovásnál, mint az adó beszedésénél a vár
megyei szolgabirák a kamara adószedőinek (dicator) sege
delmére voltak.2)

1432-ben a király fejenként rójja meg a jobbágylakos
ságot, s rendeletében felhívja Abaujvármegye birtokos neme
seit, hogy minden egyes jobbágyuk után hat dénárt fizesse
nek ;3) ugyanekkor Kassa városának is meghagyja, hogy az or
szág védelmére abaujvármegye! birtokain lakó jobbágyai után 
fejenkint 66 dénárt fizessen a quartingnak nevezett járatos 
pénzben4.)

2.
Mátyás trónraléptével a vármegye közönsége rendkívüli 

adók terhét volt kénytelen vállaira venni, hogy a vidék a 
cseh zsebrákoktól megszabaduljon.

1) Engel. Monumenta Ungrica. II. 23. 140.
2) Thallóczy id. m. 45. és 96.
a) К. V. ny. It. 185.
Ь К. V. ny. lt. 19171.
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A sárosi Komlós várában fészkelő csehek kapitánya, 
Pozowai Jakab ugyanis hajlandó volt várát lerontani, ha 
kárpótlásul 4250 forintot nyer. Palóczi László országbíró az 
alkura reáállott s mivel a kötés Abauj, Szepes, Sáros, Zemp
lén és Ung vármegyéknek, továbbá Kassa, Lőcse, Bártfa és 
Eperjes városoknak adta meg a rég óhajtott békét, ezek 
viselték az árát. A cseh vezér 1460-ban Kassán nyugtatja 
Pálóczit a felvett összegről.1)

Így bocsátja ki kezéből Talafuss Rihnó várát 1000 
forintért.2)

A békés hódítás tovább folyt s 1462-ben a vármegyei 
adószedők Kézsmárknak és több más erősségnek a csehektől 
való megváltására ismét adót szednek3) A királyi rendelet sze
rint a félforintjával beszedett adót Kassa városához kellett 
beszolgáltatni s az Abauj, Heves és Borsod vármegyékből 
összegyűlt 6412 forintról Domokos székesfehérvári prépost 
és Zétényi Makó Jakab még ez évben nyugtatják a várost.4)

1467-ben ismét járnak a király által kiküldött dikátorok, 
hogy az eltörölt kamarahaszna helyébe lépett kincstári adót 
(tributum fisci regalis) beszedjék. Ez adót megyei birtokai 
után Kassa is fizette.5)

Mátyásnak a török ellen való hadakozására az 1476. 
évi országgyűlés, melyen Abauj vármegye követei is résztvettek, 
portánként egy forint adót szavazott meg. Királyi rendelet 
jött a vármegyéhez, hogy úgy a fő-, mint az alispánok és 
szolgabirák a vonakodókat minden módon szorítsák reá a 
fizetésre6).

A király az adó beszedésével Abauj- és Sáros várme
gyékben Tokiár János kassai főbírót bízta meg,7) aki György 
pécsi prépost kezéhez 2179 forintot,8) Laaki Kiss Tamás

1) U. o. 321.
2) U. o. 318.
Ь К. V. йу. It 336.
*) U. о.
») и. о. 367,
6) U. о. 440. 443.
7) К. V. пу. И 483.
8) U. о. 445.
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királyi kamarásnak pedig 3755 forintot adott át,1) mig Mátyás 
parancsára Szapolyai Imrének hadai fentartására 1000 forintot 
fizetett ki.2)

Abauj- és Sáros vármegyék adószedője 1481-ben Deb- 
réthei Mihály mester.2)

Kassa a 15. században nagybirtokos volt s II. Ulászló 
alatt a vármegyében tizenegy falunak ura. Midőn tehát a 
király hűségéért s egyéb szolgálataiért 1491-ben, majd 1508- 
ban felmenti a várost a jobbágyai után fizetendő mindennemű 
adó alól, jelentékenyen csorbította a haderő fentartására ren
delt jövedelmet.4)

A város a kiváltságot úgy értelmezte, hogy a zálogban 
birt vármegyei birtokok után is ment az adófizetés alól; 
sőt egyes, a vármegyében birtokos kassai polgárok is meg
tagadták az adószedőknek a fizetést, szidalmazván őket.

A vármegye panaszára Ulászló 1499-ben rendeletet 
küld a városhoz, melyben az országgyűlés határozatára 
hivatkozik s a zálogos vagy egyes polgárok kezén levő bir
tokok után az adófizetést meghagyja.5)

1515-ben ismét kénytelen őket meginteni, hogy zálogos 
birtokaik után Putnoky Jánosnak, Abaujvármegye adószedő
jének, fizessék le a Buda vára megerősítésére portánként 
kivetett félforintnyi adót.0)

Egyes községek adójáról 1522-ben értesülünk. Szendy 
Miklós a vármegye dikátora Ruszka adójában 53 lz2 forintot, 
Forróéban 53 forintot nyugtat.7)

') U. o. 446.
2) U. o. 441.
3) U. o. 497.
4) К. V. ny. It. lajstl. 
s) U. o. 782.
«) К. V ny. lt. 938.
7) U. o. 1035.
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Egyháztörténet.
1.

A magyarság pogánykorának Abaujvármegyében nem 
maradt fenn nyoma. Talán az Enyicke határában említett 
Bálványkő (1259)') e kultusz egyetlen emléke.

Midőn a szent király a térítés munkáját megindította, 
tiz püspökséget alapított s Ujvármegyét az egri püspök fen- 
hatósága alá helyezte. A püspökség dotációul nyerte az itt 
bárki által szedett vám tizedét; alapítványi birtoka volt 
Hejcze, melyről úgy szól okiratunk, hogy azt még sz. István 
adományozta a püspökségnek.2)

Az egyházmegye dézsmája részben a püspököt, részben 
káptalanét illette

Endre egri püspök 1275-ben felsorolja azon községeket 
a Hernád mentén, amelyek neki tartoztak dézsmával; ezek 
Forró, Fancsal, Devecser, Fáj, Kércs, Aszaló, Apáti, Buzita, 
Kassa, Ida, Kendi-Monaj, Hidvég és Szántó.3)

Ugyanő 1297-ben úgy határoz, hogy Herbordfia Han- 
nus birtokán, mely a Miszla, Csermely, Béla és Kis-Gölnic 
vize közt terült el, tized fejében minden ötven házhely után 
egy ezüst márkát fizet.4)

Az egri káptalan tizedfizető helysége volt Kassa is A 
lakosság a tizednek természetben való fizetését terhesnek 
találván, 1292-ben a káptalannal úgy egyezett meg Arnold 
kassai plébánus s a város, hogy évi 15 márkát fizet; azon
ban a Fel-Kassa, Lebenye és Garbóé után járó tizedet a 
káptalan ezután is természetben kapja, melynek negyedrésze 
(quarta) Kassa plébánusát illeti.5)

A püspök a 14 század elején, követvén a világiak 
példáját, a káptalannak számosabb, Abaujvármegyében fekvő 
helységeinek tizedét magához ragadta s éveken át bitorolta.

Hosszas perlekedés után 1317-ben Tamás esztergomi

i) w. Vili. 17.
Ь F. 1V/III. 33. H. oki 15.
•') F. V/ll. 303.
4) К. V. t. ti. A Cassovia. 7
ai U. o. A Cassovia. 4.
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érsek a következő tizedfizető helyeket Ítéli meg az. egri káp
talannak u. in. Szikszó, Vadász, Jánosi, Sáp, Újfalu, Pam- 
lény, Vajda, Büttös, Szesztu, Jánok, Bodoló, Féder, Makranc, 
Csécs, Szászfa és Panyi.1)

1363-ban Mihály egri püspök a káptalannak átengedi 
Ruszka és Gönc összes dézsmáját, Gönc bordézsmája eddig 
is a káptalant illetvén.2)

A mai Abauj- és Sárosvármegye területén az újvári 
esperes bírta a közvetlen lelki fenhatóságot, aki rendesen 
az egri háptalannak is tagja volt; igy Niger Eustachius 
(1246—1270. P) Mátyás4) és Simon (1299—1304.)"')

Szokás volt Magyarországon, hogy ha vajakit „karddal, 
bottal vagy más fegyverrel, méreggel vagy akármi más bűnös 
módon megöltek,“ ennek egyházi temetéséért a főesperesnek 
egy márka ezüst járt.0) Kassa ezt mind sűrűbben megtagadta 
s emiatt az újvári esperessel pörbe elegyedett. Endre egri 
püspök végül is a helységet (1290.) saját fenhatósága alá 
helyezte.7)

A plébániák számáról az Árpádkorban nincs tudomá
sunk, 1245-ben Kinizsen a plébánus Achilles,8) 1299-ben a 
mérainak neve Egyed9) 1255-ben Jászon sz. Mihály,1“) 1271- 
ben Kétyen sz. János11) 1299-ben Alnémetiben12) — a mai 
Hidasnémeti — sz. Jakab egyháza áll, Egyházas-Vizsoly és 
Egyházas-lda13) neve is templomi épületre utal. Kassán (1283.) 
a mai dóm helyén egy ennél jóval kisebb méretű, sz.

t) F. V11I/I1 233. 681. és Pesty. Az eltűnt vármegyék.
2) F. IX/III. 362.
») F IV/II. 26 260. VII/V. 369. H. O. Vili. 95.
•») W. X. 200.
-') F. Vlil/I. 106. W. XII. 641. А. О. 1. 2. 49. 90 92.
°) Pauler id. m. II. 465.
■1 W. V. 14.
R) К. V. t. It.
”) Melcer okit. 8.

10) F. IV/II. 300
11) F. V/l. 72. W. V. 72
12; W. X. 351
»I F. V III. 61.
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Erzsébetről nevezett egyház') s hozzátartozó kórház állott, 
valamint a ma is fennálló sz. Mihály temetkező kápolna 
(coemeterium.) Szebenye határában állt sz. Egyed kápolnája.21

Az Árpádok korában épültek a máig fennálló román- 
stilü templomok Felső-Regmecen, Gönc-Ruszkán, Hernád- 
Büdön és Rásonyban s valószínűen a szinai, felső-cecei, se- 
Iyebi, petőszinyei/ csécsi, kéri átmeneti stilü s a vizsolyi 
eredetileg román de gótstilü átépítésben fenmaradt egyházak.8)

2.

Az Anjouk alatt fennálló plébániákról, a plébánusok 
személyéről, jövedelmekről világosabb képet nyerünk a pápai 
adószedőknek az 1332—1337-ik évekre terjedő lajstromából.4)

A főesperes Domokos (1314—1344.)/’) akinek évi 
jövedelme mintegy 40 márka, mely után a pápai adószedőknek 
négy márkát fizetett

Az esperesség két kerületre (districtus), a kassaira és 
forróira oszlott.

A forrói alesperes Benedek s jövedelme egy márka; a 
kassai kerület alesperese Miklós; Perényben lakik s 17 
garast fizet.

A plébánusok a következők: Mislyén Albert s jöve
delme két márka, mely után tized fejében 12 garast fizetett. 
János szinai plébánus 20 garast, János középnémetii 25 
garast fizetett; Gergely beszteri jövedelme másfél márka 
után hét garast és három dénárt; Tamás széplaki és Bancus 
ugyancsak széplaki három dénár híján tiz-tiz garast; István 
enyickei, Mihály zsebesi egy-egy fertőt; Pál idai pap jöve
delme négy márka, mely után 48 garast vetettek ki reá s 
nyolc dénár híján húsz garast fizetett; János vizsolyi 19 
garast és három dénárt. Gergely sacai jövedelme 3 márka;

>) Tutkó J. Kassa történelmi évkönyve 1861. 205. 1.
-) К. V. t. It.
3; Archaeologiai Értesítő. Uj folyam. VI. k. 336.
4i Monumenta Vaticana Hungáriáé Rationes collectorum pontifi- 

corum in Hungária 1281—1375. Budapest 1887. 203 216.
&) F. Vlll/1. 552. Vill/ll. 264. 306. Vili Ili. 254. 316. 402. XI. 399. 

Z. О. I. 2u9. 287. Á. О. I. 390 413. 451. 491. II. 161. 550.
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fizetett 14 és Va garast, Jakab kassai tekintélyes jövedelme, 
11 márka után 18 garast; András jánoki 14 garast, Demeter 
kisidai 15 garast, Lukács péderi 8, János szakalyi 12, István 
ftizéri 4, Egyed szalánci 6, Lőrincz abaujvári 29, Péter gecsei 
10, Péter kázméri 14 és 12 garast fizettek. János felnémetii 
papnak csak nevét találjuk a jegyzékben.

Az eddig felsorolt plébániák a kassai kerületben feküd
tek. A pápai adószedők itt sorolják fel a széplaki monostort, 
melynek jövedelme 100 márka s ez után 10 márkát fizetett.

A forrói kerület plébánusai Pál baktai 18 garast fizet, 
Benedek sz. andrási ugyan annyit János csobádi papra 28 
garast vetnek ki, melyből 12-őt megfizet; a gagyi Istvánra 
egy márkát, melyet részben lefizet. Benedek kinizsi 10, János 
bátori 15, Mihály ruszkai 18, Zanoc (?) monaji 18, Miklós 
papi 19, Gergely kéri 18, János kázsmárki 12, János selyebi 
10, Miklós alsó-mérai 8, János homrogdi 12, Egyed f. mérai 
12, Jakab aszalói 10, András kupái 15, Mátyás szikszai 26, 
Tamás ugyancsak szikszai 24, István halmaji 12, Miklós 
alsóvadászi 20, Tamás felsőszendi 8, Imre, Noé plébánusa 
14 garast fizettek. Tamás petrii, Benedek radványi, Gábor 
dobszai pap jövedelméről a jegyzék hallgat.

3.
A középkorban a művelődés terjesztésére az egyház volt a 

legnagyobb hatással; minden plébánia alapításával a művelő
désnek egy-egy gócpontja létesült. Ezért jegyeztünk fel minden 
legcsekélyebb adatot, mely az egyházi életről hirt ad e 
messze korban.

Az újvári föesperesi székben 1311 Péter ül;1) 1373-ban 
az abaujvári esperesség administratora György egri kanonok ;2) 
1405-ben János,3) 1435. Pál;4) 1471 —1480. Körtvélyessy 
András, egri kanonok;5) 1492-ben Szatmári István.0)

') A 0. 1. 246
4 H. oki. 300.
:l) Nemzeti Muzeum. Rhédey lvt.
4) К V. ny. It. lajstl.
г>) H. О. V. 311. К. V. t. It N. Kalsa. Nr. 13.
»I H. oki 447
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Alesperesek: 1317 kürül Pál.1) 1333. Miklós,2) 1351. 
Miklós, Papi plébánusa,3) 1352—1353. János újvári pap4) 
1377. Keresztély szikszai pap a forró kerület alesperese5) 
1414. Pál ruszkai,6) 1438. Mihály gönczi7) 1463. Demeter 
forrói8) és Balázs szinai,9; Gáspár olsvai,10) 1517. Bereczk 
szikszai plébánosok.11)

1303 körül Fülöp zsebesi plébános,12: 1317-ben Miklós 
bárcai, István ruszkai,13) 1318. Pál középnémeti,14) Marcellus 
idai15) 1330. Jakab mester kassai,16) Domokos perényi, János 
koksói, István zsarnói, Péter bárcai,17) 1337. Benedek forrói, 
Pál pányi,18) ez utóbbi 1341. is,19) 1348. István enyickei, 
János szinai,20) a 14 század első felében Tamás középnémetii,21) 
1350. Jakab idai,22) 1351. Péter középnémetii, János újvári 
János szinai, István enyickei,23) János sepsii,24) 1377. György 
forrói,25) 1385, Gergely rozgonyi,26) 1386. Barta litkei,27-

1) H. О. VII. 375.
2) А. О. Ш. 11.
3) А О. V. 432.
4) А. О. V. 598. VI. 7.
5> F. 1X/V11. 604.
r>) К. V. ny lt. lajstl.
7) Orsz. It. Dipl. 13191.
8) U. о 15861.
!)) U. o. 15879.

10) К. V. t lt. c. Ecclesia. Nr. 17.
Ц) Kemény L. A reformáció Kassán. 39. 1.
12) H. 0. Vll. 351.
13) А. О. I 414.
14) А. О. I. 470.
lv U. o. 507.
1«) F Vili /111. 506.
17) A. O. 111. 11.
15) F. V111/1V 274
10. U. 0. 524.
20) А. О. V. 185.
21) H. O. Vll. 341.
22) А. О. V. 395.
23j U. о 432
24) U. 0. 515.
й) F. 1X/V11. 604.
2«) Z О IV. 307.
27) Z. О. IV. 319.
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1438. György telkibányai Antal ruszkai1) 1456. György 
vilmányi, János raadi, János ruszkai, János vizsolyi,1 2) 
1463. Máté fancsali,3) 1482. Sebestyén homrogdi,4) 1485. 
János hejcei,5) 1486. Rákóczy Benedek szepsii,6) 1492—1494. 
György és 1496. Péter gönci,7) 1495. György széplaki,8) a 
15. század végén Thyr Mihály gönci,9 * *) 1504. Mátyás fel ki
bányai,1) 1507—1513. Balázs sepsii,11) 1510. Jakab ongai,12) 
1514. Péter zsebesi, Benedek gecsei,13) Pál enyickei,14) 1514. 
István rozgonyi,15) 1516, Miklós debrődi,16) 1517. János forrói,17) 
Bereck szikszói, — káplánjai Benedek és Márton, — Demeter 
homrogdi, Oszvald szántói,18) 1518. Ambrus mecenzéfi,19) 1519. 
János homrogdi,20) s 1524 előtt Vince somodi21) plébánosok.

A mérai anyaegyház mellett, mely sz Péterről nevezte
tett, Al-Mérán a Bogáthi István által épített kápolna áll (1302) 
s alatta családi sírbolt.22) Bárczán sz. András apostol temp
loma,23) 1317. Újfalun máskép Németfalván, a mai Miszlókán 
a sz. keresztről nevezett,24) Tökésujfaluban is templom épül

1) Ősz. It. Dipl. 15088.
2) Orsz. It. Dipl. 15861.
3) Orsz. It. 13191.
4) К. V. ny. lt. 523.
5) Orsz. lt. Dipl. 19013.
°) Kassa város jegyzők.
7) Kassa város jegyzők.
8) К. V. ny lt. lajstl.
ö) Kassa város jegyzők.

10) Orsz. lt. Dipl. 25485 és Kassa v. j.
п) К. V. ny. lt. 885.
12) Kassa város jegyzők,
и) К. V. ny. lt. 925
14) U. . lajstl.
iő) К. V. t. It. C. Ecclesia. Nr. 70
iG) К. V. ny. lt lajstl.
17) Kassa város jegyzők,
is) К. V. ny. It. 978.
i®) Kassa város jegyzők.
20) К. V. ny. lt. 999.
21) U. 0. lajstl.
22) А. О. I. 47.
23) u. o. 60 H. 0. Vll. 347.
24) К. V. t lt. A Cassovia. Nr. 10.
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(1324.) melyet ltefia János regéczi várnagy kezd építeni,1) 
Egyházas-Szaláncz (1316),1 2 *) és Egyházas-Péder (1317),®) 
neve is fennálló templomra utal. Bocsárdon (1327 sz. Imre 
egyháza, melynek kegyurai a Bocsárdiak,4 1332-ben Hegy- 
megen Tömör mellett parochialis kápolna s plébánusának az 
osztályos birtokosok egy házhelyet engednek át,5) 1335-ben 
Egyházas-Semse említetik,6) Enyickén (1348.) sz. István7) 
Kinizs máskép Gergelytelkén — Baksa és Kércs között — 
sz. János,8) Somodiban (1354) is templom áll,9) 1373-ban 
F. Tőkésen fakápolna. A Tőkésen a sz. keresztről nevezett 
kőtemplom s Miszlókan újonnan épült kőegyház van,10 11) 
Telkibánya parochiális temploma sz. Máriáról, kórháza sz. 
Katalinról neveztetett (1428).n) Páson 1476-ban fatemplom 
épül,12» Baskán (1505.) sz. László,13) Csányban a Boldogságos 
Szűz, Szendén sz. Kozma és sz. Dömjén temploma állt 
(1509)14); Szentvérfalván, a mai Kassa-Bélán, sz. János egy
háza, amelyet Kassa ez évben restaurálta!,15) Ongán (1510.) 
a boldogságos Szűz,16) Homrogdon (1519.) sz. Péter, Szikszón 
a boldogságos Szűz temploma, Dicházán ugyanennek tisz
teletére épült kápolna áll,17) Szína mellett pedig utszéli kereszt 
sz. Miklós képével.18)

1) A. o. 11. 167.
2) А. О. I. 401. Ili 302.
=) A. 0. 1. 433.
4) А. О 11. 341.

A. 0. 11 610.
«, A. O. 111. 183
7) А. О. V. 185.
8) U 0. 5.
») А. О. VI. 201.

10) К. V. ny. It. 17. szb. másolat.
11) Orsz. It Dipl. 11976.
12) Kassa V. jegyzők.
iá) К. V. t. It. L. Baska Nr. 12.
1«) Tört. Tár. 1900. 311. 1.
,5) К. V. t. lt. A Cassovia. Nr. 40.
1«) к. у. ny. lt. 885.
1") U. o. 999. Dicháza Vadász és Jánosd határában feküdt. Z O. 

VI. 249.
18) К. V. ny. lt.
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4.
A szerzetes rendek vármegyénk földjén való letelepítése 

több irányban hatott jótékonyan.
A premontreiek jászói káptalanának megalapítása a föld

művelésnek felvirágzására szembetűnően közrehatott. Birtokai
kon a legelők szántóföldekké, az erdős halmok szőlőhegyekké 
változnak. A jó példa követőkre találván, a föld értéke becs
ben magasabbra hágott.

De sokkal fontosabb s ebbeli működése a vármegye 
területén messze túl terjedt, hogy az írástudó szerzetesek 
káptalanát a király a hiteles helyek közzé sorozta. Az ingat
lan tulajdonjogának megóvására ez az intézkedés elsőrangú 
tényezővé lett.

Mikor alapittatott a káptalan ? arra biztosan nem vála
szolhatunk Valószínű, hogy még a 12. század végén.1)

Okirataink csak a tatárjárás után (1243.) emlékeznek 
meg róla, mely szerint az ellenség a kolostort feldúlta s az 
alapító oklevelek az elhamvadt épületekben bennégtek.

A káptalan birtokait már a vész előtt Kálmán herceg, 
a király öccse gyarapitottta Pochym (Po-Him ?), Pocsaj, (Po- 
Csáj ?) Monaj-Kendi, Nyeste, Percese és Jethe, nevű birto
kokkal ; az Aba nb. Ábrahám fia Izsák pedig kénytelen
kelletlen Myhluk,3) földjével azon 300 márkával fölérő kártéte
lekért, melyeket a tatárok elvonultával, rabló módjára a szer
zetre törvén, elkövetett, prépostjukat is fogságra hurcolván.3)

Az országos csapás után a szerzet sem marad hátra a 
szervezés munkájában s 1243-ban,4) Albert prépost Jászó 
helységét kiváltságokkal ajándékozza meg, meghatározván 
először is a földesúri jog fejében járó adót. Szölleik, valamint 
földjeik után, akár vétel, akár irtás utján jutnak birtokukba, 
a lakosokat a fizetés alól felmenti ; egy-egy malom után 
pedig annyit fizetnek, mint egy házhely után; a bérbenlakó, 
mesterséget űző lakosság, ácsok, vargák, pékek, mészárosok,

*. Nátafalussy Kornél. A jászóvári egyház prépostjai 1883
2) Más oklevelekben Mettük. Talán Miszlóka rejtezik e nevekben.
3) F. IV. И. 300. Vll/V. 314.
4) F. 1V/1. 304
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szűcsök évenként 12 dénárt. Sz. Mihály arkangyal napján s 
karácsonykor minden ház a tőle kitelhető ajándékkal tartozik, 
keresztelő sz. János napján pedig a helység nevében egy 
kost s egy hordó sört tartoznak felajánlani, valamint minden 
ház után egy kalácsot. Mindezért birájukat szabadon választ
ják, aki felettük bíráskodik, a gyilkosság, vérontás és egyéb 
erőszak kivételével, melyek felett a káptalan maga mond 
ítéletet, a bírságpénzek kétharmada a kolostort, egyharmada 
a község biráját illetvén. A sz. Mihály arkangyal templomá
nak papját is szabadon választják s a neki járó dézsmál a 
a németek szokása szerint a termőföldön hagyják, tehát 
beszállításáról nem tartoznak gondoskodni. A káptalan királyi 
adójának (collecta) felét ők fizetik; örökös nemlétében tet
szésük szerint rendelkeznek javaikról; szabadon költözköd
hetnek ; a vadászatot, halászatot, bányászatot űzhetik s végül 
minden hétfőn heti vásárt tarthatnak.

IV. Béla 1255-ben Torna tájékán időzvén, Albert prépost 
eléje járult azzal a kéréssel, hogy a kolostor elégett okiratait 
újítsa meg.

A király a kérelmet kegyesen teljesiti, megerősítvén a 
káptalant összes jogaiban és birtokaiban.1 Az oklevél szerint 
a jászai birtoktest határai a következők: Szekeresfalva a mai 
Szepsi, a Bódva folyó, a Fekete erdő, Debrőd, az ájfői és a 
Hegyeshegy, a Szomolnokfő, Gölnicz, Vizzuhanás és Barna 
nevű patakok, a Golcha hegység, az Ida és Aranyos folyók 
s a.Gard nevű erdő. Megerősíti őket Kálmán herceg és Izsák 
mester adományaiban, költséget is adván nekik az elpusztult 
kolostor felépítésére. Jobbágyaik fölé a prépostság helyez 
bírót, kivévén őket az abaujvári vagy bármely más ispán 
hatósága alól; meghagyja vásártartási jogukat s a jászai sz. 
Mihály templomnak ők jelölnek papot. A király végül a káp
talannak adományozza Noé (Novaj) és Saul földeket s Debrőd, 
Olchuan és Rudnok dézsmáját.

Gondos prépostja kérelmére a király a káptalannak néhai 
Kálmán hercegtől nyert abauji birtokait is megjáratja a követ
kező évben az egri káptalan megbízottja, Leustachius újvári 
esperessel s Kinizsi Miklós király embere által.2)

1) F. IV/II. 300. Vll/V. 314. 316.
2) F. Vll/V. 316.
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Az ара és fiú közt kiütött harcban a jászai kolostor sem 
örvendhetett békességnek. Percese birtokát, melyet a király 
elhunyt fia, Kálmán lelke üdvéért ajándékozott a szerzetnek, 
a pártos ifjú király, István elfoglalta; IV. Béla 1263-ban János 
prépost kérelmére visszaadja jogos tulajdonosuknak.1 2)

1289-ben IV. László szerez bajt a káptalannak. A király 
uj bányavárosát, Gölnicet óhajtja adományával gyarapítani. 
Azom ban Vigandus, ki már 1275-ben is a préposti székben 
ül,3) az egri káptalan előtt óvást érnél, mert a király tilosban 
jár, a prépostságnak a Gölnic folyó mentén levő birtokát 
ajándékozván el.4 * * *)

Prépostjai közül az Árpád-korban ismerjük még Pétert 
(1249),B) Andrást (1270),“) Miklóst (1275)/) Márkot (1278),8 * 
Lászlót (1284)/) Lőrincet (1289)10)

III. Endre (1290)") azzal növeli a prépostság szabadal
mát, hogy jobbágyait a megszállás (descensus) terhe alól fel
menti ; jogot ad neki — az arany és ezüst kivételével — 
birtokain a kamaraispán beavatkozása nélkül réz, vas, ólom 
és ónbányát nyitni; Jászó helység királyi vámjövedelmét a 
kolostor épületei fentartására rendelte.

1) F. IV/III. 146. 191.
2) F. V1I/II. 223. VII/V. 403,
3) F. V/III. 476.
*) H. О. VI. 51.
6) F. V/I. 102.
») F. V/H. 438.
7) U. o.
8) H. О. VI. 305
») F. VII/II. 250.

i") F. VI/I. 58
8
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5.

Károly királylyal az országban a nyugalom helyreállván, 
a káptalan áldásos működését zavartalanul folytathatta. Királyi 
és nádori parancsra határtjárat, birtokba iktat, egyezteti a 
peres feleket színe előtt, a felek kivánatára adományleveleket 
állít ki másban, osztályt igazit, a zálogbavetést írásba fog
lalja,1) készségesen kezére járván mindezzel a bíráskodásnak 
és közigazgatásnak.

Közben a maga jussát is meg kell védenie A gömör- 
megyei Saul- és Endreföldje birtokait 1339-ben a szomszé
dok elfoglalták s bár Vilmos nádor helyettese, lzsép, még 
ugyanazon évben parancsot küld 2) az egri káptalanhoz, hogy 
a jogos birtokost igtassa be újólag, de Sankfalvai György 
annak ellentmondott s csak 1341-ben sikerül3) Tamás per
jelnek, a káptalan ügyészének az óvásnak elejét venni, ami
kor a birtokba való uj beiktatás háboritlanul megtörténik.

A század közepén a káptalan jászai birtokaival határos 
községek terjeszkedési vágya támaszt pert köztük s a kápta
lan között. Szomolnok, Gölnicbánya, Idabánya és Szepsi 
lakossága a káptalan határos földjére majorokat épít; az 
erdőket vágja, pusztítja. Az uj prépost, Miklós, ezt nem tűr
hetvén, kivált Szepsi lakosait zálogolta. A község nevében 
János plébánus és Jakab esküdt parancsot eszközöltek ki, 
amelyben a király meghagyja, hogy a káptalan ne háborgassa 
őket a királyi Feketeerdő használatában.4)

A pernek ezzel nem szakad vége. 1359-ben maga lzsép, 
a nádor helyettese járja meg a szepesi káptalan emberével 
Jászó határait. Kitűnt, hogy a káptalan jogai megcsorbultak. 
A nádorhelyettes erre a régi határokat megújítja, aminek a 
szepsiek Lajos király, a többiek Károly király adományleve
leire hivatkozva ellentmondottak.5)

>) А. О. I. 341. 364. 421. 422. 559. II. 50. 515. III. 96.
2) F. VIII/IV. 421.
3) U. o. 524. 546.
4) А. О. V. 515.
:') F. IX/VII. 179.
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A szomolnoki polgárok István tárnokmester előtt (1362)1) 
úgy egyeztek meg a káptalannal, hogy a község a Gölnic és 
Bódva folyók közt éjszakra fekvő erdőt vághatja s ennek 
fejében sz. Mihály napjának nyolcadjára egy vég vásznat 
adnak a káptalannak; ha pedig elmulasztják, úgy kétszer 
annyit, a használt terület azonnal visszaesvén a prépostság 
birtokába. Uj per esetén pedig a bíró részén kívül 100 már
kát kell letenniük.

A per meg-megujul s a prépostok azzal vágnak elébe, 
hogy a káptalan adományleveleit királyainkkal megerősítik; 
1436-ban Szaniszló prépost Zsigmond királylyal.-i

A jászai káptalan jogain 11 Ulászló 1508-ban csorbát 
ütött oly módon, hogy annak kegy uraságát Szathmáry pécsi 
püspökre s ennek halála után Kassára, Szathmáry szülőváro
sára ruházta.3) A király ez intézkedését II. Gyula pápa is 
(1518) jóváhagyta.

A patronátus gyakorlását azonban Bakócz Tamás esz
tergomi érsek kétségessé tette azzal, hogy (1508) Pál jászai 
plébánost kinevezte a káptalan prépostjává, amibe Szathmáry 
végre is belé nyugszik.4)

Pál prépost halálával (1515.) Kassa él jogával s Kará- 
csondy Györgyöt ülteti a megüresedett főpapi székbe,5) akinek 
utódjává Kassa ellenzésére a káptalan Bálintot, a kolostor 
perjelét választja meg. A város azzal felelt, hogy a káptalan 
javait lefoglalta s csak Szathmáry közbelépésére nyugszik 
bele a szerzetesek akaratába, akiktől azonban azt követelte, 
hogy írásban ösmerjék el Szathmárynak és Kassának kegyúri 
jogát.6) Erre azután mindketten hozzájárulnak a kinevezéshez.7)

Jászó prépostjai e korban a következők : Mihály

1) F. IX/VII. 209.
2) F. X/VII. 754.
8) К. V. t. It. C. Ecclesia Nr. 59.
4) К. V. t. It. C. Ecclesia. Nr. 62.
6) U. o. Nr. 66.
°) К. V. ny. lt lajstl.
7) К. V. t. It. C. Ecclessia. Nr. 71. 72.

8*
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(1310—1330.)/) Pál (1331 —1349.),2) Miklós (1351—1378)/) 
Pál (1378—1381.)/) János (1382—1398.)/) Miklós (1411 — 
1414.)/) Péter (\ 420 -1428.)/) János (1430— 1432.)/) 
Szaniszló (1435—1439.)/) Lukács (1453 - 1457.)/°) Bertalan 
(1479.).n) Márton (1488—1495.)12) Báthory Domokos (1498 ),18) 
Pál (1508—1514.),14) Karácsondy György (15 i 5 —1520.)15) 
Bálint (1521.)/°) Kassai Péter (1523—1525 )17).

Káptalani jegyzők: Lukács (1314 ),18) Mihály (1355.),10) 
László mester (1395.)/") Máté (1426.)21). Perjelek: (prior) 
Tamás, a káptalan ügyésze (1341.)/2) Frigyes (1355.)/') Bálint

1) F. VI1I./1I. 238. А О. I. 341. 364. 42 559. II 50. 515. Melczer 
cs. oki. 13.

2) F. VIII /III. 563. VIII./1V. 278. 421. 526 А. О. II. 610, Ili. 96. 
269. V. 284. Z. О. I. 585. F. M. Muzeumegylet lvt.

3) Z. О. II. 542. Ili 153. 218 416. 478. 607. А. О. VI. 99. 237. 
525. 605. F. IX./III. 83 K. v. ny. lt. 19153. 19155. és u. o. lajstl.

4) Z. О. IV. 37. 157. 218. K. v. t. lt. Cassovia. Nr. 24.
;>) F. IX./VII. 476. X./V1II 235. Z О. IV. 495. 621. V 91. H. O. 

VII. 421. Melczer oki. 41 K. v. ny. lt 19161.
«) К. V. ny. If. 88. U. o. lajstl. Z. О. VI. 236. 249 K. v. t. It. C.

Ecclesia. Nr. 39.
7) К. V. t. It. D. Nr. 21. К. V. ny. lt. lajstl. K. v. t. lt. Cassovia. 

Nr. 29. F. X/VI. 292. 644. K. v. ny. lt. 17. szb. másolat. Z. О. VIII. 172. 
267. 322.

R) Melczer oki. 60. К v. ny. lt. 173. 184. F X./VII. 366. 368. 
ö) F. X./V1I. 716. 754. К. V ny. lt. 215. Melczer oki. 67.

10) К. V. ny. lt. 281. К. V. t. It. D. Nr. 27. 
n) К. V. ny. lt. 457.
12) К. V. t. It. Z. Gytze. Nr. 8. Melczer oki. 116. 129. K. ny. lt.

19192 К. V. t. It. D. 35. 38. K. v. ny. lt. 628. 635. 648.
13) К. V. t. It. Qu. Miscellanea. Nr. 6.
14) К, V. t. It. C. 62. E. 20. К. V. ny. lt. 874. 898 18124.
i*) К. V. ny. lt. 1013. 950. К. V. t. It. C. 66.
io) К. V. t. It. C. 71. 72.
17) К. V. ny. lt. 1065. és lajstl. K. v. t. It. C. Ccclesia. 17. 19.
18) А. О. I. 421.
io) Z. U. IV. 621.
20, А. О. VI, 336.
21) К. V. ny. lt. 17. szb. másolat.
22) F. VIII/IV. 524.
23) А. О. VI. 336.
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(1521.У). Kanonokok: Péter olvasó kanonokok (1355.),2) 
Péter őrkanonok (1386)/) Ágoston éneklő kanonok (clericus- 
chori 1351—1353.),4) Péter, Balázs (1379.),5) Egyed (1404.)«) 
András (1435. )7) káptalani tagok (presbyter), mig Ábrahám 
fráter 1334-ben a konvent fizetőtiszt (provisor).8)

Jászó község plébánosai Miklós (1314—1317),“) Máté 
(1347 ,'°) Mihály (1516), kinek káplánja Balázs.11)

6.

A benczéseknek a Boldogságos Szűzről nevezett szép
laki apátsága 1280-ban12) már fennáll s első ismert apátja 
(1288.) János.13) Kegyura s valószinüen alapítója is az Aba 
nemzetiség volt. Amadé fiairól a királyra14), majd a Rozgo- 
nyiakra száll, akik 1471-ben1“) az apáti méltóságot Tokiár 
János kassai főbíró fiának, Istvánnak adományozzák, de 
1521-ben már ismét a király ajándékozza el Szathmáry György 
pécsi püspök kérelmére Chewff Jánosnak.10)

Birtokai jól miveit szántóföldekkel, szőlőkkel17) a Hernád, 
Tárcza és 11 sva folyók közt feküdtek.18) Péter apát alatt (1344.) 
a széplaki előfokon levő birtokrészükön, amely Kassával ha
táros, a rend a szőlőmivelésre engedélyt ad oly módon, hogy 
a szőlő tulajdonosa köteles a tizedet megadni s azonfelül У

У Kemény L. A reformáció Kassán. 48. 1.
2) U. o.
У H. О. VII. 421.
4) К. V. ny. It. lajstl.
6) К. V. t. lt. A. Cassovia. Nr. 24.
«) F. X./IV. 334.
9 F. X./VII. 716.
8) А. О. Ili 96.
o) F. VIII./I. 542. А. О. I. 341. K. v. t. It. Cassovia Nr. 19.

io) А. О. V 55.
И) К. V. t. It. C. Nr. 70.
12) Sztáray okit. I. 26. F. V./III. 61.
13) Z. О. III. 240.
14) U. 0.
•о) К. V. t. lt. N. N. Miscellanea. Nr. 54.
10) К. V. ny. lt. 1024.
11) К V. t. lt. A. Cassovia. Nr. 11.
1«) F VI11./IV. 254.
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minden 120 vedres hordó után két garast fizet, amit ha el
mulaszt, 12 garassal tartozik; a szüret megtartását pedig 
egy-két nappal előbb be kell jelenteniük, hogy a tizedbor 
összegyűjtésére a káptalan az edényeket előkészíttesse.1)

Apátjai : János (1288.),2) Szigfrid (1328.),8) János 
1330—1337.),4) Péter (1344.)/') Lőrincz (1353.)/) Demeter 
(1364.)/) Pál (1379.)/) János (1383 )/) Konrád (1401.)/") 
Mihály (1410.)/‘) István (1435.),“) Tokiár István (1471.),«) 
Mihály (1488—1493./4) János (1499.)/5) Vas Pál (1503.)/«) 
András (1513—15I9.)/7) Chewff János 1521 -)18)

Széplak községben sz. Miklós egyháza áll, melynek 
kegyura (1371.) Széplaki Péterfia Fülöp.19)

A sz. Miklósról nevezett mislyei prépostságot a Lapis- 
patakiak ősei alapították, Nagy-Mislye, Kisfalud, Bologd és 
Olsva abauji, Boroszló és János (?) sárosi falvakat s az 
ugyanitt fekvő Mérk felét adván alapítványul.20) Első ismert 
apátja, Mihály mester (1288—1297).21) A káptalan 1289-ben 
hiteles okiratot ad ki.22) Övék volt a Sajó mellett Zemplénben

1) К. V. ny lt. 19151. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle II. évf. 
1895 A szőlőművelés történetéhez Abaujvármegyében.

2) Z. O. III. 240.
3) К. V. t. lt. A, A. Széplak. Nr. 1
b U. o. T. Jeszcnői. Nr. 2. 6. F. VI1I./11I. 506.
5) К. V. ny. lt. 19151.
I!) U. o. lajstl.
7) Z. О III. 240.
к) К. V. t. It. Cassovia. Nr. 24.
») Z. О. V. 231.

10) К. V. ny. It 9. 
и) U. o. 7 . 
is) F. X./VI1. 716.
13) К. V. t. It. N. N. Miscellanea. Nr 54.
"I Melczer okit. 129. К. v. ny. It. 19192.
15) К. V. t. It. S. Darholcz. 19.
1») К. V. ny. It 826.
i") U. o. 907. К. V. t. It. Qu. Nádasd. Nr. 2.
is) К. V. ny. It. 1024.
lu) К. V. t. It. A. A. Széplak. Nr. 2.
a>) F. X/VII. 642. 646.
21) Z O. III. 240. W. X. 218. XII. 609.
22) F. V/lll. 473.
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fekvő Keren is, melyet Péter prépost Csanád egri püspöknek 
átenged 1325-ben Egyházas-Mislye, Fel-Mislye, Bologd, 
Boroszló és Mérk falvak püspöki dézsmájáért, éven kint két 
budai márkával toldván azt meg a prépost.1) Györgyi Német 
János 1390-ben Györgyivel,-) 1398-ban Somost János az 
abauji IIsvával gyarapítják az apátságot.3)

A prépostság apátjai: Mihály (1288—1297),4) Péter 
(1217—1332),5) László (1352)/') László (1396), ez évben a 
bécsi egyetem bölcseleti karának hallgatója,7 Balázs (1398),8) 
Tamás (1403),9 Dömjén (1435),10) Szathmáry János (1501 )u) 
és Fülöp (1518- 1527), akinek káplánja János.12)

Középnémetiben, a Hernádon levő szigeten 1319-ben 
Egyed, ágoston-rendi remete sz. László tiszteletére kápolnát 
építtetett, amelyben a szent király ereklyéjét, — egyik ujjá- 
nak középizét — őrizték. Márton, egri püspök a szent hely
hez zarándoklóknak negyvennapi bünbocsánatot engedélye
zett s annak kinyerése végett Drugeth Fülöp is közbenjárván, 
azt Tamás esztergomi érsek is jóváhagyta.13)

Göncön a pálosok sz. Katalinról nevezett kolostorát 
Nagy Lajos alapította 1371-ben.14) Perjelük 1495-ben Imre.15)

Göncön a 15. században ismeretlen-rendű kolostor is 
állott fenn, melyet Gönci boldogasszonynak neveztek. 1438-bán

’) К. V. t. It. U. Mislye. Nr. 1.
2) U. o. Nr. 3.
3) U. o. Nr. 5. és U. Somosi 5. Z. О IV. 145. 307.
4) W. X. 218. XII. 609. Z. О. III. 240.
•r<) А. О. I 414. F. VIII/III. 506. K. v. t. It. U Bekényi. Nr. 1. U 

o. U. Mislye. Nr. 1 2.
о) А О. V. 627.
7) Fraknói V., Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyete

men 1874 39. lap.
8) К. V. t. It. U. Mislye. Nr. 5.
°) Kassa város jegyzőkönyve.

10) F. X/VII. 642. 646.
11) Kassa város jegyzőkönyve.
12) К. V. t. lt. 9. qu. Czeczei. Nr. 1. K. v. ny. It. 1176. és lajstl. 

К. V. j k.
и) А. О. 1. 531. 540.
и) Csánki 1. 198. Orsz. It. Dipl. 15088, 19013.
io) U. o. 20277.
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Cuprar György telkibányai lakos a szántói Csatárhegyen levő 
szőlőjét s Teikibányán levő malmát hagyja a zárdára.1) Per
jele 1428-ban Gál.2)

Keren Szántó irányában karthausi kolostor állt.3)
Az iskolaügyről alig vannak adataink. Szepsiben 1458-ban 

Simon,4) Mislyén 1493-ban Barnabás,5) Szántón 1516-ban 
Lőrincz6) a tanító; Gergely (1524) Somodiban.7) 1517-ben 
Szikszón8) is van tanító; Nagy-ldán 1520-ban Miklós orgo
nista emlittetik.9 10}

Talán a homrogdi iskolamestert kell keresnünk Pálban, 
akit oklevelünk (1519) magisternek nevez.'“)

Birtokviszonyok.

1.
Abaujvármegye területén az Árpádok korszakában az 

uralkodó ház és az Aba nemzetség osztozott.
A nagy kiterjedésű Ujvármegyének a mai Abaujvárme- 

gyét alkotó részében királyi vagyis várbirtokok voltak Bo- 
csárd, Csany, Golop, Forró, Devecser, Fancsal, Gönc, Zsujta, 
Kaetetiv (?), Kércs, Szaka ma Nádasd, Enyicke, Fel-Gönyü, 
Miszlóka, Delek, Vadász, Gyanda, Vezekény, Deménfölde, 
Rozgony, Kassa, Füzér, Komlós, Nyíri, Kápolna, Teleki ké
sőbb Telkibánya, Vereng, Ratka, Kanászfölde, Koycha, Ders- 
Teleki, Biste, Ináncs, Rás, Lapispatak, Fáj, Szína és Szalánc.")

4 Orsz. lvt. Dipt. 13191.
2) U. o. 11976.
3) Nátafalussy K. id. m. 71.
4) Dr. Békefi Rémig. A népoktatás története Magyarországon 

1540-ig. Budapest. 1906. 296. 1.
5) Kassa város jegyzőkönyve.
o) U. o.
7) Kassa V. lvt. lajstr.
8) К V. ny. lt. 978. sz.
9) Kassa város jegyzők.

10) U. o. 999.
11) F. 1V/1. 286. 1V/11. 317. 1V/1I1. 77. 297. 410. 416. H. O. Vili. 167. 

Z 0. 111. 1. W. V. 169. Vll. 212. Vili. 33. 225. 255. IX. 34. Xll. 12.



Birtokviszonyok 121

E helységek szolgáltak a királyi várak fentartására, me
lyeknek száma a tatárjárás után megnövekedett. Abaujban a
13. század végén már fennállanak Boldogkő, Füzér, Göncz, 
Regéc és Szalánc vára.

Füzér várát s a hozzátartozó uradalmat, mely tizenegy 
faluból áll — Füzér, Komlós, Nyíri, Kápolna, Teleki, Vereng, 
Ratka, Kanászfölde, Kajata, Dersteleki és Biste — 1270-ben 
Endre fiai, Demeter és Mihály nyerik el királyi adományul.1) 
Zsigmond alatt ismét királyi vár s 1389-ben a Perényiek 
kapják adományul. A uradalomhoz fűződik az 15. században 
Pusztafalu, Radvány, Pálháza és Középnémeti.1 2 3)

A vizsolyi kerület tiz faluja, mint már említettük, a ki
rálynék birtoka volt. Közülök Fel-, Közép- és Al-németit IV. 
László dajkája, Menna, királyi adományul nyeri.8)

V. István, még mint kisebbik király 1262-ben Forrót, 
Devecsert, Fancsalt, Göncöt és Zsujtát a királyné tárnok- 
mesterének, Aladárnak adományozza ;4 * *) ugyanő a Rozgonyiak 
ősének, a hős Rénold mesternek, ki az isaszegi csatában 
Henrik bánt lándzsájával lováról levetvén, foglyul ejti, 1265-ben 
Rozgonyt s már mint főlovászmesterének (1270.) Raásföldét, 
Lapispatakot és Szaláncot ;r>) 1265-ben Hertvig toboli vár
nagynak és testvérének, Henriknek, Kompolt fiainak Szakát 
(Nádasd);') 1271 ben Forrót és Ináncsot országbirájának, 
Miklósnak.7)

Kun László 1274-ben Detek földjét a csehekkel szem
ben vitézkedett Kenézfia Jánosnak és Gergelyfia Pálnak ado
mányozza.8) 1279-ben Lőrincz, zólyomi ispán fiának, Miklós
nak, a Vadászyak ősének Vadászt, Gyandát, Vezekényt és 
Deménföldét. Miklós István és László királyok alatt a csehek 
ellen harcolt; ott volt a stillfridi ütközetben, hol sokakat

1) W. Vili. 255.
2) Csánki id. m. 1. 197.
3) W X. 180.
4) W Vili. 33. Eözd és Gutha helyett Gönc és Zsujta a helyes.
->) F. 1V./111. 416. W. IX. 34. Xll. 12.
G) F. 1V/111. 297.
7) W. Vili. 225.

H. O. Vili. 167.
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megsebesített s nem keveseket megölt; de legnagyobb ér
deméül rój ja fel királya, hogy midőn az ország bárói Fö
vénynél vele szembeszálltak, Miklós az ő oldalán harcolt,1) 
Hűtlensége révén veszti el e javakat az utolsó Vadászy (1403.) 
s azokat Perényi Imre nyeri el.1 2)

III. Endre a Miszla, Csermely, Béla és Kis-Gölnic pa
takok közt levő területet 1297-ben Jánosnak, a Herbord 
kamaraispán fiának adja.3)

2.

Az Aba nemzetség birtokában volt „a mai Hevesvár
megye nagy része, a Taktaköz, Abaujvármegye nagy része 
Sárosmegye egy részével, körülbelől Gönctől fel, egész közel 
Eperjes város szomszédságáig.“4 * *)

Vármegyénk területén bírják Al-Gárd, Aszaló, Bogdány, 
Bőd, Csákány, a két Csáj, Enyicke, Gagy, Garadna, Gyanda, 
Györgyi, Gyöike, Nagy-Ida, Jurk(?), Kajata, Kemej, Komlós, 
Lengyelfalva, Literi, Myzluk Miszlóka), Nádasd, Olaszispán- 
telke, Olcsvár, Olsva, Pólyi, Romáritelek, Ruszka, Zsebes, 
Zsúp, Szalánc, Szemere, Széplak, Szikszó, Pető-Szinnye, 
Szkáros, Téhány, Vendégi és Zsadány falvakat,31 melyek 
nagy részét a 14. század folyamán elvesztik.

1330-ban Drugeth Vilmos, a hatalmas sárosi és abauj- 
vári ispán apjától örökölt négy sárosmegyei faluját elcseréli 
a Szalánczyakkal Szalánc váráért s hozzátartozó Szalánc, 
Olaszispántelke, Olcsvár falvakért s Ruszka feléért;0) az 
Abák birtokai közül pedig 1335-ben az ő kezére jutnak Nádasd, 
Zsadány, Szkaros, Alsó- és Felső-Csáj, Ilsva, Bogdány, Len
gyelfalva, Fel-Nádasd és részben Széplak.7) Szalánc vára és 
nyolc faluja 1387-től a Losoncziaké.8)

1) Z. O. 111. 1.
2) и. о. V. 346. 359.
3) W. V. 169.
4) Csorna id. m. 2. 1.
5) Dr. Wertner Mór, A magyar nemzetségek a 14. század köze

péig. 25-32. 11.
6) F. Vlll/111. 512.
7) F. Vlll/Vll. 272.
8) Csánki id. m. 197.
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Az olnódi Czudarok 1352-ben a fi utódok nélkül elhalt 
Főnyi Balázs birtokait — Abaujban Fonyt és Ongát — bír
ják, a király fiusitván Balázs leányát, Anythot, Czudar Péter 
diósgyőri várnagy nejét.') A Czudarok veszik zálogba a ki
rályi Boldogkővárát 1388-ban 8838 írton, majd 1396-ban 
10830 írton. A vár 1427—1453-ig a Brankovics György ke
zén van. 1461-ben Mátyás a Parlagiaknak adományozza, 
1467-ben Kassának veti zálogba, de 1471-ben már ismét a 
a magáének mondja. Tartozékai: Vizsoly, Szerencs, Novaj, 
Abatelke, Újfalu, Árka, Boldogkő, Rád és Baskó. Az olnódi 
Czudarok birtoka 1470-ben a Rozgonyiakra száll.2)

A Petényiek őse Orbán még III. Endrétől nyeri ado
mányul Perényt. 1378-ban az abauji Szegedet,3) 1386-ban 
Alsó-Regmeczet bírják,4) 1402-ben beregmegyei birtokukért 
cserébe kapják Nagyidát, Komaróczót, Szesztát, Csécset, Mak
ra nczot és BodolóP) s az övék lesz Láncz, Betek, Pányok, 
Zsujta, Abaujvár, Közép-, Hernád- és Sándor-Németi, Szikszó, 
Újfalu, Sziget és három puszta: Zsadány, Szinnye és Zsob- 
rákháza, továbbá Kelecsény, Kemencze, Bőd, Csákány, Zsir, 
Ránk, Bátyok, Bordafalva, Szína, Selyeb, Jánosd és a füzéri 
uradalom.0)

1403-ban az agg Izsépy Péter Ruszka birtokát a Pe
ré nyi Péter familiárisaira, Tabajdi Bertalan, Antal és Kornisra 
hagyja.7)

Gönczöt 1406-ban Bebek Imre fiai, András és László 
bírják,8) majd 1501-ben Szapólyái István nádor a szepesi 
káptalannak adja.9)

A nagyváradi egyház 1407-től Aszalót és Beechet bírja 
Zsigmond király adományából.10)

1409-ben Pamlény, Encs és Ináncs Özdögei Bessenyő

!) А. О. V. 542. VI. 495.
-) Csánki id. m. 1. 197.
3) Z. О. IV. 34.
4) H. О. VII. 421.
■') F. X./IV. 104.
<!) F X./V11. 229. 233. 368.
?) F. X./IV. 204. 210.
8) Z. О. V. 442.
9) Egyetemi könyvtár.
i") F. X./IV. 613.
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Pál kezére jut.1) Halála után — 1436. — birtokaiban Be- 
rencsi Sáfár István és fiai, Tornai Szilveszter és Vid az örö
kösök. 1439-ban Alsó-Méra is fele részben az övék.1 2)

A Semseyek 1426-ban a kihalt Chyrkék birtokait nyerik 
adományul, Abaujban Gárdot, Sz. Lőrincz pusztát, másnéven 
Fel-Gárdot, Pólyi és Miszlóka felét, Enyiczke egyharmadát, 
részben Saczát és Ruszkát.3)

Kassa városa Miszlókát és a két Tőkést még a 14 
század végén megszerzi s 1423-ban Kavecsányt, majd Baskát 
(1447.), Garadnát (1466.), Kalsát és Szebenyét (1480.) s 
1491-ben bírja Vécsét, Szurdokot, Arany-Idát, Újfalut, Bukó- 
czot, Hilyót, Szentvérképét — a mai Kassa-Béla — a Sá
roshoz tartozó Téhányt s birtokos Kis-Szinán és Lengyelfal
ván.4) 1508-ben bírja Forrót, mely előbb (1502.) 1500 írtban 
a Tótselymesi Tárczay János kezén volt.5)

A hűtlen Perényiek abauji birtokait, Nádasdot, Bogdánt, 
Lengyelfalvát, Szkárost, Zsadányt s részben Széplakot 1493- 
ban Tornai Benedek nyeri el.6)

A Rozgonyiakfiágának magvaszakadtéval abauji birtokaik: 
Rozgony, Gyürke, Szepsi és Szína Rozgonyi István leányára 
Katalinra, Báthory András nejére, majd (1525.) Báthory 
Györgyre és Istvánra szállanak.7)

1517-ben a Rákócziak lépnek megyénk kötelékébe, meg
szerezvén Perényi Imre nádortól Felső-Vadászt és Selyebet.8)

Nemzetiség. Telepítés. Közgazdaság.
1.

A lakosság nemzetiségéről elsősorban a helynevek, a 
vizek és határok nevei világosítanak fel bennünket.

1) F. X./IV, 721. H. oki. 349.
2) Z. 0. Vili. 657. 666.
3) F. X./Vl. 815.
4) Csánki id. m. 1. 197. Az adományokról szóló oklevelek a város 

titkos levéltárában
ь) К V. t. It. K. Forró. Nr. 3. 5.
6) Melczer oklvt. 129.
7) К. V. t. It. M. M. Bátori. Nr. 2.
8) Századok. 1875. 312. lap.
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A Hernád folyó germán-eredetű neve még a honfog
lalás előtt való korra mutat vissza, germán eredetű az Ardó 
(középfelnémet art, ard = szántóföld), Kassa (ófelnémet 
gasuoh, kasuah = szerzemény, legelő) és Kázsmárk (közép
felnémet gaiz = kecske; markt, mark = piac)1) helynevek is.

.Községeink nevei azonban legnagyobb részt szláv és 
magyar eredetre vallanak s alakulásuk a honfoglalás után 
való időre esik.

Szláv eredetűek Kassa-Béla tbelu = fehér), Nova] 
(novu — uj,) Tehány (tichu = csendes, nyugodt), Réka 
(reka = folyó), Árka, (jarak ~ árok), Mortua (1255.),a) 
(mrutva - holt viz). Torna (trunu = tövis), Debrőd (debr — 
völgy), Polyi (poljana - mezőség), Dobsza (dubu = tölgy 
vagy cserfa), Jászó (jasen -■ kőrisfa), Regele (rakita — fűzfa), 
Varvócz (vrbá = fűzfa), Lázi (Torna várm.) és Láz Bölzse 
határában (laz ^ gyepű), Rakocza (rakita = fűzfa), Kelecsény 
(klecane — karó, rőzse), Rákó rak = rák), Kemencze (ka- 
inenu = kő), Rudnok (rudina — ércbánya), Szaláncz, mely 
az Árpád-korban Szelencz 1270)3) is (selo = ülés, szálás), 
Udvarnok (dvoru — udvar), Garadna ígradu - kerített hely), 

"KTnizs (knezu = népfő), Csécs (szecs = vágás),4) Szinye 
(svinye = sertés), Tapolcsány (tepla = meleg), Teresztenye 
(trsztina = sás), Blathan, Kassa határában (1271. blatho = 
sár).5) ...

Azomban a magyarság is korán rányomta bélyegét e 
földre. Forró határában 1246-ban a kétjóközi (jó = folyó)6) 
elnevezéssel találkozunk. Szekeresfalva, a mai Szepsi, Szép
lak (1255), Szikszó (= szikes aszó, szikes völgy), Komlós, 
Füzér, Nyíri (1260), Nádasd (1286), Szántó, Híd vég (1275), 
Kápolna, Apáti magyar birtokosokról vagy lakosságról tanús
kodnak.

Szurdok határában a királyné birtokain (1234) német

!) Borovszky S. A honfoglalás története. 68—97. lt
2) W. XI. 410.
3) W. XII. 12.
4) Tagányi K. Magyar erdészeti oklevéltár.

-r>) Tutko id. m. 204. 1.
") W. VII. 212.
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lakossággal találkozunk, ahol a királyné németjeinek földje 
(terra theutonicorum) említetik.1) Fel-, Közép- és Al-Néme- 
tiben laktak, mint a helységek neve bizonyítja és Göncön, 
mely a Kuncz — Konrád névből eredt, továbbá Perény, 
Ruszka, Vizsoly, Egyházas-Vizsoly, Czecze és Dobsza fal
vakban.1 2)

Miszlóka szintén német telepítés, amint neve: Deutschen
dorf is tanúsítja. Lakói közt még a múlt század első felé
ben is voltak németek.

Gönc az egész középkoron át német marad. A község 
(1520) németül levelez;3) a 15-ik század végén tanítója, majd 
papja, Thyr Mihály szintén.4) A községből származott el 
Melczer András, — Kassa jegyzője (1521), majd (1535) birá- 
jának — családja. 1520-ban egyik lakosának vezetékneve 
Mylchbauch.5) A község építkezése mindmáig rávall az ide
gen eredetre.

JSzepsi. német, nevén „Moldt. Moldau...bírája 1317-ben
Chunkymanus; esküdtek ugyanakkor: Hannus sartor filius 
Menhardi, azaz János szabó a Menyhért fia, Corrardus 
institor, lvan, Hannus filius Albi Hench, Engram.6) 1351-ben 
Jakab esküdt,7; 1359-ben bíró s Henchmann esküdt.8) 1496- 
ban bírája Cley Márton s a lakosok közt Mecenseyfi Benedek, 
Kalmár, Literatus, Rósa, Schnesler nevüekkel találkozunk.9 * *) 
1516-ban németül ir Kassához.1 )

Telkibánya lakossága 1428-ban szemenszedett német. 
A bíró Kabishoept Miklós, az esküdtek: Pudepruczh Miklós, 
Windel János, Grawenpreu János, Pretschüppil János, Polner Já
nos ; egyik lakosának neve Streytgesser. A jegyző neve János.11)

1) w. VII. 545.
2) Pauler id. müve. I. 442.
3) К. V. ny. lt. lajstl.
9 Tört. Tár. 1889. 794. I.
6) К. V. ny. lt. lajstl.

«) А. О. I. 433.
7) А. О. V. 515.
8) А. О. V. 516.
°) К. V. t. 1. D. Depositorium. Nr. 40.

10) К. V. ny. lt. lajstl.
и) Orsz. It. Dipl. 11976.
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Szikszó bírája 1406-ban Jacobus nobilis,1) 1414-ben 
Faber Miklós, esküdtek : Hungorfeyth, Beller, Chany (Csányi), 
Bothfia, két Veres, Zekeres, Habahethei, Zemjéni. Korczolyás 
szikszai lakos.-) 1472-ben Csontos János szikszai bíró, Dakó, 
Liber, Merke, Carnifex, Tharczy, Zathmar, Faber, Parvus, 
Dench, Bona, Damiani és Zombok esküdtek. Smokoda szik
szai lakos.3) 1525-ben Dalcó Gergely a város bírája.4)

Jászó bírája 1496-ban Kyvnel Lőrinc, esküdtjei közül 
ismerjük Varga Györgyöt és Zabó Györgyöt/’) 1517-ban Steer 
János jászai polgár.0)

Mecenzéf bírája 1496-ban Placzkitl András, egyik 
csküdtje Orosz György és ottani lakosok: Schinder Tamás 
és Antal Tamás.7)

A kisebb községekről is maradtak fenn adataink.
Szína bírája ívillicus) 1317-ben László, esküdtjei Mike- 

fia Mihály, Gál.8)
1477-ben Saczán Máté, Szentpéteri, Vég, Tornak, Pó- 

lyiban Byczora, Pál, Baló, Kiss, Mykó, Perge, Kisidán Német, 
Zsebesen Csorba nevű ;9) Vizsolyban Veres, Győré, Biró, 
Tót, Peczc, Szőrös, Vas, Csorna, Farkas, Halmay, Gwnthe, 
Kántor, Nagy, Zabó, Gwthe ;'") Hejczén 1485-ben Fodor, Bak, 
Literatus, Molnos, Farkas, Király, Puczorka, Nádasdi, Lucska, 
Harapós, Zsellér, Bors, Morvát, Dávid, Panicz, Lovag, Molnár, 
Vég, Gönczi, Mészáros, Csomó, Kohnyás, Kovács, Búza, 
Ungi, Kondé, Danes, Ágoston, Faber, Szaniszló, Veres, Paládi, 
Istenes, Bothnár, Kósa, Kolos, Thuba, Gewre, Pamaz, Köles, 
Varga, Major, Kardos, Csigái, Jósa, Gyeperyen, Nempti, Csóka, 
Pálfi, Csontos, Pető nevű jobbágyok laknak.11)

1) Orsz. It. Dipl. 9159.
2) U. o. 10258.
3) U. o.
4) К. V. ny. It. iajstl.
5) К. V. t. It. D. Depositorium. Nr. 40.
o) U. o. C. Eclesia. Nr. 70.
7) U. o. D. Deposiiorium. Nr. 40.
«) А. О. I. 421.
ll) К. V. ny. 11. 451.

10) К. V. ny. It. 544.
11) Orsz. It. Dipl. 19013.
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A zsebesi biró 1490-ben András Máté, zsebesi lakosok: 
Sándor, Neste, Sipos, Ádám, Csupor alias Vég, Hegedűs, 
Farkas, Literatus, Erős, Kopasz, ugyanily nevű van Mind
szenten, Szendén Vad, Buzafalván, Szobonya') és Tarnóczi ;1 2) 
Komaróczon (1498.) Mustár, Porkoláb, Bythes, Somogyi, 
Dagal, Thwl, Gergely, Kathy, Szesztán Sármáló, Áros, Rozsos, 
Bokros, Paczos, Zedlecz, Huszár, Kiss, Király, Szabó, Török, 
Fagyas, Barta, Szőlőssy, Bene, Devecseri, Toppantó, Bak, 
Mákos, Pozár, Zemel, Magócz, Gál, Bona, Iván, Муке, Régi ;3) 
Perényben Zsoldos, Lukács, Barla, Nagyidán Kelemen, Mak- 
ranczi, Csáki, Györgybiró, Sütő, Pap, Trochan, Tót, Oláh, 
Csécsen Túri, Dobze, Gewcze, Makranczon Balog, Literatus, 
Anios IÁnyos), Tholdi, Bodolón Saalk, Szakács, Mikó, Biró;4) 
1498-ban Csécsen Nagy, Isó, Török, Kun, Dobzó, Geche, Jó, 
Boda, Szabó, Tót, Póka, Barta, Istenes, Nagy, Fodor.5)

1510-ben Forró bírája Sárkány András,6) Szántóé (1512.) 
Czakó István,7) olcsvári lakosok (1514. Szép, Horvát, Tót, 
Mikola, györkeiek Hegedűs, Varga, Tót, Sigor, Kovács, 
Puszka,8) téhányiak Pásztor és Hegedűs.9) a léhi biró (1522.) 
Kozma Dömjén, esküdtje Thót Ambrus.10)

1) К. V. ny. lt. 650.
2) U. o. 651.
8) Orsz. It. Dipl. 20080.
9 Orsz. lt. Dipl. 20080.
9 U. o.
e) К. V. t. It. B. Privilegia. Nr. 61. 
7) К. V. ny. lt. lajstl.
3) U. o.
») U. o. 979.
10) U. o. lajstl.
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2.

Az Árpádházi királyok korában a lakosság főfoglalko
zása az állattenyésztés volt.

A 13-ik században, kivált annak második felében a 
földművelés mindinkább tért foglal, amelyre közremunkáltak 
a jászai kolostor alapítása és a telepítések.

1249-ben emlittetnek a szinai vendégek (hospes), akik
nek a király a Bocsárd és Kaetetiv (Kenyhecz?) határában 
levő földeket adja s mindazon szabadalmakat, melyekkel 
Kassa lakói élnek;1) 1255-ben ismét Csany földét.1 2 *)

V. István 1262-ben a buzitai vendégek földjét gyara
pítja a jászai káptalan Precha nevű birtokával, míg a káp
talan a tatárjárás óta lakatlan Kérését nyeri cserébe.8)

A rengeteg erdőség, mely a Felvidéket elborítja lassan- 
lassan vágás alá kerül; Tő kés L Kovácsvágása, Csécs (a szláv 
szecs) községek ily helyeken épülnek meg, mig Aszaló neve 
a tűzzel való irtásról regél. Lánc határában (1298.) az irtvány 
(yrtvan)4) szó a kiirtott erdő emlékét őrzi; 1280-ban Radvány, 
a királyi erdőőrök földje magánkézre jut.5 *)

A legelőkből részben szántóföldek lesznek. 1232-ben 
Bölzse határában négy ekényi föld ára negyven márka ezüst ;e) 
ugyanily nagyságú föld 1246-ban Fügéd határában nyolc 
márka finom ezüst.7) 1256 ban a jászai káptalannak Kendi- 
Monaj és Nyesta, Homrogd és Selyeb, Vizsoly és Felszebenye 
határában vannak szántói;8) 1259-ben Garadnán találkozunk 
szántóföldekkel;°) Szántó község neve is erre vall.

1) W. VII. 281.
2) W. XI. 410. F. 1V/11. 317.
а) F. 1V/111. 377.
4 W. V. 198.
б) F. V/111. 17.
°) Melczer oki. 1.
7) Kassa V. t. It. Szebenye Nr. 1.
8) F. Vll/V. 316.
°) Kassa V. t. lt. Garadna Nr. 2.

9
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Ezzel egyidőben a szőlőművelés is feltűnik.
1245-ben Szebenyén,1) 1275-ben Forrón, Fancsalon, 

Devecseren, Fájban, Kércsen, Aszalón, Apátin, Buzitán, Kassán, 
Idán, Kendi-Monajon, Hidvégen és Szántón szőlőhegyek 
vannak.2)

1299-ben Közép-Németi határában a szinaiak kezdik a 
szőlőültetést, a földesurral, Németi Mihály mesterrel úgy szer
ződvén, hogy minden szőlő után évenkint egy fél fertőt fizet
nek s két kenyérrel s egy csirkével adóznak neki.3)

Az ipari foglalkozások közül a molnárság s a bánya- 
művelés virágzik.

1251-ben az Ida patakon,4) 1255-ben a jászai káptalan 
birtokában van három malom.5) 1289-ben a káptalan gömör- 
megyei Saul- és Andrásfölde nevű birtokait elcseréli a Jászó 
mellett levő Henchmalma nevű malomért, melyet előbbi tu
lajdonosa 32 márka finom ezüstön vett meg.8) 1309-ben 
Forró határában a Hernádon áll malom.7)

Bányaművelésre vall a Jászó mellett levő Rudnok 
(rudina = ércbánya) község neve. A káptalannak IÍI. Endre 
ad jogot, hogy birtokain réz-, vas-, ólom- és ónbányákat 
nyithat.8)

Jászón 1243-ban kovács, varga, pék, ács, mészáros és 
szűcs mesterséget űző néppel találkozunk ;°) a községnek IV. 
Béla 1255-ben engedélyt ad heti vásárok tartására.9 10)

3.
Hogy a virágzásnak indult jólétet a 14-ik század elején 

mennyire megrontották az évtizedek óta tartó pártharcok, 
arról érthetően szól a jászai káptalan egyik kiadványa, mely

9 Kassa V. t. It. Szebenye Nr. 1.
2) W. V. 301. А. О. I. 192.
a) W. XII. 649.
4) W. XI. 373.
Б) F. 1V/11. 300.
«) F. V11/1I. 250.
1) А. О. I. 192.
8) F. Vl/1. 58.
e) F. 1V/1. 304.
io) F. 1V/1I. 300.
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ben (1310.) a peres felek úgy egyeznek meg, hogy a birság 
fizetése három ízben történjék, megnehezülvén az idők já
rása (propter gravitatem temporis).1) A földesur még tiz évvel 
a rozgonyi ütközet után is annyi zaklatásnak van kitéve tu
lajdonjoga iránt, hogy Mihály jászai prépost előtt 1322-ben 
Moytha unokája, György tiz évre zálogba veti évi tiz már
káért bárcai birtokrészét Fűlöp nádor itélőmesterének, mert 
annyi oldalról perük, hogy nem bírván költséggel, fél, hogy 
elveszti.1 2)

Amint azonban kezd beteljesedni Károly király jelmon
data, amelyet pénzeire is veretett s amely igy szól: „Honor 
regis iusticiam diligit, ius dat pacem, pax salutem“, — az 
ország örvendetesen kezd felépülni.

Az állattenyésztés emelkedéséről szól, hogy 1327-ben 
Bocsárdon ménes van,3) a Jeszeneieknek pedig (1351.) Szép
iákon.4)

A szőlőművelés mind nagyobb területen hódit. 1326-ban 
Kéren,5) 1329-ben Vadász és Aszaló közt,6) 1337-ben Zdoba 
határában,7) 1344-ben Széplakon,8 *) — e két utóbbi helyen 
az apátság buzgalmából — 1359-ben Szepsi és Jászó között,0) 
1382-ben Szikszón, ahol a kassai sz. Erzsébet-egyház apos
tolok oltárának van három alapítványi szőlője;10 *) 1395-ben 
Miszlókán11) is vannak szőlők.

1387-ben Perényi Péter Göncre 500 hordó bort vet ki 
a hetedadó fejében.12 13)

1413-ban Jánosd és Vadász határában,18) 1485-ben Hej-

1) А. О. I. 365.
2) A. O. 11. 50.
3) A. O. 11 341.
4) К. V. ny. lt. 19153. sz.

5) Leleszi kápt. lvt.
o) Z. О. IV. 624.
7) К. V. t. lt. A. Cassovia Nr. 11.
8) К. V. ny. lt. 19151.
o) F. 1X/111. 91.
io) К. V. t. It. C. Ecclesia Nr. 5.
и) К. V ny. lt. 19161.
12) Z. О. IV. 344.
13) Z. О. VI. 249.

9*
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tén Fövenyes nevű,1) 1492-ben Ruszkán szőlők emlittetnek.1 2 *) 
1495-ben Kassa a ruszkai és környékbeli dézsmaborokat 80 
írton megveszi.8 *)

A szőlőművelés jelentékenyebb helyei azonban Szántó 
és Szikszó.

Szántón 1438-ban a Csatárhegyen,4) 1522-ben Nagy
sátor, Szobráncziné, Fekete Jakab és Greniczer (ma Geren
csér) nevű szőlők emlittetnek;5) Szikszón a Némethegyen 
(1406.),6) a Magyarhegyen, melyen a lechniczi (Szepesm.) 
kolostornak és a szikszai papnak is vannak szőlői (1414.),7) 
ugyanott Agyagos nevű szőlő (1472.)8) és a Nyúlmálon.0) Ez 
évben (1472.) a Némethegyen fekvő hat szőlő 260 forinton 
kél el.10 *)

A vármegyében a szüretet sz. Mihály napja körül tar
tották meg.11)

A földművelés terjedéséről gyér adataink vannak, de a 
gabonatermesztés mind nagyobb mértékéről a szaporodó mal
mok tanúskodnak.

Szántóföldek emlittetnek (1317.) Szepsi, Bodoló és Féder 
között;12) Zdoba mellett, (1337.);13) a 15. század elején Já- 
nosd és Vadász egész hatarában.14 *)

Malmok állanak (1314 ) Bárcán16) a Miszla vizén (1318. ),16) 
Baksán (1324.),17) Bocsárdon (1327.),18) Kinizsen a Hernádon

1) Orsz. It. Dipl. 19013.
2) К. V. t. It. P. Ruszka. 11. 21.
а) К. V. ny. lt. 731.
*) Orsz. lt. Dipl. 13191.
б) К. V. t. It. C. Ecclesia Nr. 17.
«) Orsz. lt. Dipl. 9159.
7) U. o. 10258.
8) U. o. 17342., 17345.
в) U. o. 17347.
10) К. V. ny. lt. 419.
и) U. o. 544. és Orsz. lt. Dipl. 19013.
12) А. О. I. 433.
13) К. V. t. lt. A. Cassovia. Nr. 11.
и) Z. О. VI. 249.
is) A. O. 1. 345. II. 52.
13) U. о. I. 472.
17) К. V. t. It. U. Bekényi. №.. 1.
и) А. О. II. 341.
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és a Zugón (1352)/) Somodiban kettő is (1354.)/) Miszló-- 
kán (1395.),1 2 3) Al-Németiben (1406 ),4 * Telkibányán (1438.)/) 
malom és kalló Regéc alatt a Tolcsván (1443.),6) Kalsán 
(1484.),7) Ruszkán a Mentádon, mely a gönci pálosoké 
(1506.),8 *) Forró alatt (1513.).»)

Bocsárdon 1327-ben gyümölcsös kerttel találkozunk.10 *) 
Az erdőség a vármegye északi részén még oly sűrű, hogy 
1335-ben Hilyón emiatt nem járnak határt, hanem csak szemre 
Ítélik meg a terület nagyságát.11)

A gazdálkodás úgy is folyik, hogy a rokonok az osz
tályt végre nem hajtják, hanem a földet annyi egyenlő részre 
osztják, ahány örökösnek joga van hozzá s a jobbágyokat 
közösen bírván, azokkal szükség szerint munkáltatják meg 
az egész birtokot. Ily végzést köt Drugeth Miklós országbíró 
előtt 1354-ben János csongrádi főispán neje két fitestvérével 
Somodi birtokuk felől.12)

A munkáskéz a 14-ik század első felétől kezdve mind 
értékesebbé lesz, s a birtokosok kedvezményekkel igyekeznek 
a munkásnépet telepedésre csábítani. Drugeth Fülöp abauj- 
vármegyei főispán 1320-ban Bodolóra s más birtokaira édes
geti a telepeseket, különös védelmet ígérvén nekik.13)

Másrészt a föld is nyer becsben s a termesztmények 
ára emelkedik.

Szepsi, másnéven Szekeresfalva lakossága nevében a 
község bírája, a Tatárnak nevezett Kunczmann 1331-ben 
szerződik a jászai káptalannal, hogy bérfizetés mellett a Jászó

1) А. О. V. 558.
2) U. о. VI. 201.
8) К. V ny. lt. 19161. К. V. t. It. M. Miszlóka. Nr. 4.
*) Z. О. V. 442.
0 Orsz. It. Dipl. 13191.
6) H. oki. 406.
7) К. V. t. lt. N. Kalsa. Nr. 21.
8) Orsz lt. Dípl. 21606.
9) К. V. t. It. K. Forró. Nr. 9.
10) А. О. II. 341.
и) U о. III. 183.
12) U. о. VI. 201.
I8) U. о. I. 562.
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határában a Bódva folyó mindkét partján elterülő szántóföl
dekre alkalmas földet és szőlőművelésre alkalmas hegyet 
bérbevesznek, fizetés fejében adván évenkint sz. Mihály nyol- 
cadjára két vég fehér lengyel posztót, háromszáz budai akó 
bort és két viaszgyertyát, a dézsmát is megadván. Ha a ha
tárnapot elmulasztják, úgy kétszeresével tartoznak, amit ha 
nem teljesítenek s a dolog perre kerül, úgy a birtok a per 
megkezdése előtt visszaszáll a káptalanra.1)

így veszik 1359-ben önkényesen a káptalan birtokait 
használatba a szomszédos Ida-Bánya, Szepsi, Szomolnok és 
Gölnic lakosai, majorokat építvén annak határain belül.1 2)

A pernek elejét úgy vette a király, hogy a káptalannak 
a szomolnokiak részére átengedett földterületéért kárpótlásul 
átengedi (1368.) a Jászó határában feltárt mindennemű ércet 
a kolostor épületeinek jókarban tartására.3)

A bányaművelést már Károly király is, aki az első ma
gyar aranyforintokat vereti, előmozdítja, megadván Szomol- 
noknak midazon kiváltságokat, melyekkel Selmecbánya él.4)

Arany-Idán, melyet Ida-Bányának is neveznek, a bá
nyászatot 1349-ben már űzik.5)

1364-ben Lajos király megerősíti 1358-ban kiadott ki
váltságlevelét, melyben a jászai káptalannak az összes ércek 
bányászatára engedélyt adott.6,i

A bányaművelés (1428.) Telkibányán is folyik. Pude- 
pruczh Miklós bányamester (magister montanarum) ez évben 
a tanács tagja. A bányaművelésről némi képet ad a község 
címerében levő két bányászalak, kezükben ékkel és kala
páccsal.7) Az Ahonbergen művelt bányák után fizetni szokott 
bért Mátyás király 1465-ben 12 évre elengedi Kassa és Telki
bánya együttes kérelmére.8)

1) F. Vlll/lll. 563.
2) F. 1X/V11. 179.
3) F. 1X/V11. 376.
4) A. O. 11. 284.
5) К. V. t. It. L. Arany-Ida. Nr. 1.
в) F. 1X/111. 434.
?) Orsz. It. Dipl. 11976.
8) К. V. ny. lt. 428.
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4.
A vármegye területén űzött mesterségekről feltűnően 

kevés adatunk van. 1480-ban Orbán gönci kőfaragómester1) 
a bártfai egyház építéséhez szállít köveket; 1515-ben Szik
szón a szücsmesterséget űzik.1 2 * 4)

A fellendülő kereskedelemről szól, hogy a király (1346.) 
elrendeli, hogy Garadnán továbbra is szedjenek vámot.8) Az 
országút, a magna via*) mentén, ahol a forgalom a legjöve
delmezőbb, állanak fenn leginkább a vámok mint Garadnán 
(1312.),5 *) Forrón (1319.),8) Somodiban (1354.),7) Közép- 
Németiben — 1413-ban az egri káptalan előtt Perényi Imre til
takozik az ellen, hogy Perényi Péter már hatodik éve nem 
engedi meg, hogy itt vámot szedjenek,8) — Pető-Szinyén (1482.) 
Perényi István birtokán,9) Vizsolyban (1483.),10 11) továbbá Já
szón (1423.), Nádasdon, Szikszón, Szinán, Buzitán, Csájban 
(1472), Jánokon. Kápolnán, Komlóson, Novajban, AIsó- 
Regmecen, Regéckén, Restén, Szerencsen, Verengen, Vilyben 
és Zsadányban.11)

A kereskedelmet mozdítják elő a vásárok. Jászónak 
Mária királyné Keresztelő sz. János napjára engedélyez vásár
tartást.12 13)

Az árakról némi tájékozást nyújthatnak a következő 
adatok: 1315-ben nyolc kas méh egy márka, egy ló két 
márka, nyolcvan kereszt gabona ugyanennyi, 18 ökör másfél18)

1) Tört. Tár. 1884. 325. 1.
2) К. V. ny. 11. 941.
а) К. V. t. It. K. Garadna. Nr. 5.
4) Kassától délnek, W. XI. 373. 410; Szepsi és Kassa között, K. 

V. ny. 11. 18072; Rozgonyból Kassára, K. v. t. 11. A. Cassovia. Nr. 24.
5) A. 0. 1. 261.
«) U. o. 504.
7) А. О. VI. 201. Z. O. Vili. 657.
8) Z. О. VI. 271.
e) К. V. ny. 11. lajstl.
10) U. o. 544. 840.
11) Csánki id. m. 198—221. 1.
12) Egyetemi könyvtár. F. X/ll. 68.
13) Az oklevéliró magyarosan „altera dimidia“-nak fordítja.
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márka.1) 1339-ben egy per alatt levő lóért 13 márka budai 
dénárt ajánlanak fel ;2) 1348-ban egy ló becsára egy márka.1') 
1477-ben egy szekér három frt., egy ló 6 frt.,4) 1499-ben 
300 kereszt gabona 50 frt.5) 1512-ben Kassa városa forrói 
birtokán 447 köböl gabonát, 76Vs köböl árpát, 34'/4 köböl 
zabot aratott, Szurdokon négy köböl gabonát, öt köböl zabot; 
ebből eladott 344 köblöt 89 írton.6)

A pénzszámitás alapja a kassai márka.7) A pénz vásárló 
ereje a 15. században csökkent. Emiatt Abaujvármegye al
ispánja és más nemesei a kassai kereskedőkkel összetűztek 
A város ugyanis uj árszabályt állapított, meg, felemelvén az 
árucikkek árát, melyet a vevők vonakodtak megfizetni s az 
árukat erőszakkal elvitték, a követelt értéknek csupán felét 
térítvén meg. Zsigmond Kassa városa panaszára Pálóczy 
Máté főispánnak meghagyja, hogy a polgárok érdekét védel
mébe vevén, egyeztesse meg a feleket.8)

Igazságszolgáltatás.

1235-ben Sándor újvári megyeispán parancsára hevesi 
udvarbirája, Mihály Nagyváradra tűzesvaspróbára küldi Bárca, 
Zaka — ma Nádasd —, Kér, Bala, Zethu, Erdő és Hort uj- 
vármegyei községek lakosait, akik Iku helység négy lakosát 
megkárosították.9)

A Nagyváradi Regestrum őrizte meg ez adatokat ré
szünkre, melyekből kitűnik, hogy ha a világi hatóság a peres 
felek ügyében nem ítélkezett végérvényesen, úgy az isten-

!) Felsőmagyarországi Muzeum Egylet lt.
2) A. O. 111. 595.
») F. 1X/V11. 76.
4) К. V. ny. lt. 451.
5) К. V. t. It. S. Darholcz. Nr. 19.
e) К. V. ny. lt. lajstl.
7) H. oki. 294. 299. Z. О. I. 385. Sztáray oki. I. 182. 498. A. 0. 

111. 237. V. 537. „marcis parvis seu Cassensibus“ (1414.) K. v. t. lt. 
Appendix. Nr. 89.

8) К. V. It. B. Privilegia. Nr. 28.
8) Pesty Fr., Az eltűnt régi vármegyék. 1. 155. 1.
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ítéletre bízták az igazság kiderítését, ami természetesen csak 
egyházi személyek előtt történhetett meg.

Az egyházi törvényszékek elé tartoztak az özvegyek és 
árvák peres ügyei is.

1317 körül az újvári főesperes meghagyja alesperesé- 
nek s a mislyei prépostnak, hogy az ország szokása szerint 
egyházi és világi embereket vevén magukhoz, hasítsák ki 
Semse vagy Ruszka birtokából a Ruszkai Serephil özvegye 
részére a hozományának és jegyajándékának megfelelő birtok
részt s a két leányát megillető leánynegyedet.1)

Leánynegyed ügyében idézi meg István enyickei és János 
szinai plébános az egri szentszék elé Drugeth Vilmos nádor 
özvegyét, felhiván őt, hogy fizesse meg egyúttal a 22 márka 
bírságot, melyből kétharmad a püspöki helyettest, vikáriust, 
egyharmad a felperest illeti meg.1 2)

Leánynegyed és hozomány ügyében hirdet ítéletet 1380- 
ban a jászai káptalan is.3)

Már 14-ik század végén ily ügyekben néha mellőzték 
az egyházi törvényszékeket s 1380-ban a nádor előtt egyez
nek meg a Perényiek, átengedvén az özvegynek jegyajándék 
és hozomány fejében Monajt.4)

Az egyháznak legerősebb fegyvere volt az egyházi átok 
alá vetés, mellyel a megidézésre megjelenni vonakodó peres 
félt sújtotta.

1350-ben Jakab idai papnak bejelentette a szentpéteri 
és somosi plébános, hogy az egri püspöki vikárius meg
hagyására Szikszai Marhardfia Pálfia János birtokait egyházi 
átok alá vetették s ha a földesur megkeményiti szivét s az 
idézésre meg nem jelen, úgy őt is kiátkozzák. János ugyanis 
nem hajolt meg a szentszéknek leánynegyed ügyében hozott 
ítélete előtt.5)

Erre a következő évben az egri vicarius utasítja a

1) H. О. VII. 375.
2) А. О. V. 185.
3) Melczer oklvt. 41. 1.
4) Z. О. IV. 169.
s) А. О. V. 395.
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középnémeti, perényi, újvári, szinai és enyickei plébánosokat, 
hogy Szikszai Jánost átkozzák ki.1)

Somosi Pétert, aki Stanchi Miklóssal folytatott perében 
makacsságot tanúsít, András kanonok, egri püspöki vicarius 
1385-ben egyházi átokkal, sőt kiközösítéssel sújtja s meg- 
hagzja a kassai, eperjesi és sárosi plébánosoknak, hogy 
Stanchi Miklós megkeresésére vessék átok alá Somosit, csa
ládját és hozzátartozóit s addig fel ne oldozzák, mig szive 
meg nem lágyul s a kivetett bírságot úgy András kanonok, 
mint Stanchi Miklós részére meg nem fizeti s mig a püspök 
penitenciariusától nyert bünbocsánatot fel nem mutatja Az 
eperjesi plebánus az átkot ki is hirdette.1 2)

A világi bíróság számos esetben karöltve jár el az egy
házzal s a jászai, a szepesi,3) a leleszi,4 *) az egri káptalan8) 
kiküldöttei előtt számos birtokbeiktatás történik vármegyénkben.

Az eskü letételére szintén az egri (1332.),6) számosabb 
ízben a jászai káptalan elé utasítják a peres feleket. Így es
küszik meg a jászai káptalan előtt az erre ítélt peres fél 
(1319.) harmincad,7) (1337.) vagy huszonötöd magával8)

1477-ben a király utasítja Semsey Lászlót, hogy birtok
háborítással vádoltatván, tegye le az esküt Jászón ötvened
magával; ennek megtörténtével 15-öd napra a vármegye, ki
hallgatván a tanukat, hozzon ítéletet s azt a király elé ter
jessze fel.9)

Fülöp nádor albirája, Perényi Miklós (1323.) Vizsoly
ban tartott bírói széke előtt felhívja a gyilkossággal vádolt 
alperest, hogy tizenötödmagával tegye le az esküt; az alperes 
erre felajánlja az esküt a felperesnek hetedmagával; ezt három 
ízben kölcsönösen visszaajánlják s végül a felperes nyolcad-

1) А. О. V. 432.
2) Z. О. IV. 307.
3) Melczer oklvt. 16.
4) Leleszi káptalani jegyzőkönyvek.
5) Melczer oklvt. 8. H. 0. Vll. 290. Hazai oki. 189.
o) F. Vlll/111. 670.
7) F. Vlll/11. 238.
8) F. Vlll/111. 701.
9) К. V. ny. lt. 451. sz.
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magával megesküdött, hogy szolgáját az alperes elfogván, 
vizbefojtotta.1)

Középkori jogszolgáltatásunkat jellemzi a perhalasztás. 
A biró a pert elhalasztja hadba való szállás miatt,i) 2) más íz
ben hét évre halasztják el királyi parancsra, mert az alpere
sek kiskorúak s törvény elé nem idézhetők ;3) majd haláleset 
miatt.4)

Pusztán a meg nem jelenés is ok perhalasztásra, de 
ekkor bírsággal sújtották azt, aki a rendesen hét napra ter
jedő terminusra meg nem jelent s elmaradását nem igazolta.5 *) 
A bírságot bármely pénzt érő dologban leróhatták.0)

A bírósági idézetekkel zaklatott felek a királyhoz for
dultak oltalomért s 1326-ban Károly király tudatja nádorával 
s a sárosi, zempléni és újvári megyeispánokkal, hogy ez 
okon a sóváriak ügyében ő vagy az országbíró fog Ítél
kezni.7)

íme egy kép a 14. századbeli igazságszolgáltatás me
netéről :

Tamás országbíró ítéleteinek végrehajtója, Csirke Tamás 
1351-ben embereivel Széplaki Literatus Péter fiának Miklós
nak zemplénmegyei stancsi birtokát elpusztítja s bírságok fe
jében Miklósnak széplaki ménesét elhajtja, jóllehet a tulaj
donos ennek ellentmondott s kielégítésül birtokát felajánlotta. 
A dologról a jászai káptalan levelet állít ki.

1353-ban László csázmai prépost, királyi káplán és tit
kos cancellárius elrendeli, hogy ez ügyben a jászai káptalan 
előtt hat kifogástalan férfiú hozzon ítéletet s ha Csirke Tamás 
ennek magát alá nem veti, úgy az uj per megindítása előtt 
fizessen le hat márkát. Csirke, mint a jászai káptalan jelenti, 
az első idézésre meg nem jelent. Még ez évben a peres felek 
belenyugodtak abba, hogy ügyükben Jászón hat ember itéle-

i) Z. O. 1. 241.
5) Z. О. I. 118.
3) H. oki. 206.
4) А. О. II. 485.
6) Z. О. I. 181. 116. H. 0. Vll. 289.
«) Z. O. 1. 241.
7) Melczer oklvt. 41.
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tét mondjon; a bírák azonban meg nem tudván egyezni, a 
káptalan a peres feleket az országbíró elé utasítja.

Tamás országbíró ismét a káptalan elé utasítja a feleket, 
akik 1354-ben László csázmai prépost előtt végre megegyez
nek oly módon, hogy Csirke nem fogja háborgatni ellenfelét 
Széplak birtokában, ez pedig eláll a ménese miatt indított 
pertől.1)

1347-ben a Kálnaiak pereskednek s ügyükben a nádor 
még 1384-ben is halasztást ad.2)

Az istenítéletek közül a 14-ik században a párbaj 
szokása még íenmaradt, de az erre Ítélték rendesen más mó
don egyeznek meg.

János boldogkői várnagy előtt (1300.) Benedeket azzal 
vádolják, hogy nejét megölte s a vádlott erre kötelezi magát, 
hogy nejét eltemeti, fizet két márka ezüstöt s Rómába zarán
dokol. Ha mindezt nem teljesíti, úgy ő, mint jótállói úgy 
bűnhődjenek, mintha párbajban legyőzettek volna.3)

1305-ben Omode nádor albirája Pál előtt Szebenyei 
Lőrinc fiai azzal vádolják Herbordfia Bekét, hogy gabonájuk
ban 60 márka kárt tett. Az albiró párbajt rendel cl.közöttük. 
Веке erre ötven nemessel megesküdött a jászai káptalan előtt, 
hogy a kárt nem ő okozta.4)

Gyilkosság miatt párbajt rendel el a nádor bírája, Pe- 
rényPMiklós 1323-ban, melyet Vizsoly ban. gyalog, yiyjpn meg 
a két peres fél felfogadott bajvívója meztelenül ;5) erre ítéli 
T329-ben is a feleket, hanem a párbaj lovon s fegyverzetben 
történjék meg.6)

Birtokperekben a felmutatott oklevelek döntenek. Az 
Abanemzetségbeli Sándor fiai Szurdokbénye miatt perre kel
nek a Weychei Chépánfiakkal István alországbiró előtt, aki 
okleveleik felmutatására utasítja őkőt. A Sándorfiak II. Endre 
király, a Chépánfiak István király oklevelével védekeznek.7)

*) Az oklevelek Kassa v. nyíl. levéltárában, laistromozatlan.
3) U. о
3) F. Vll/Il. 203.
4) К. V. t. lt. Szebenye. Nr. 2.
5) F. Vlll/11. 490.
6) F. Vlll/111. 391.
7) H. 0. Vili. 405.



Igazságszolgáltatás #41

A birtokjogok ellen eshető sérelmeknek a király azzal 
igyekezett elejét venni, hogy az uj adománylevelet három 
népesebb községben a vásár napján kihirdetette.

Midőn Károly király Széplak egyharmadát Jánosfia Pé
ternek adományozza, meghagyja az egri káptalannak, hogy azt a 
szokás szerint hirdesse ki, ami 1333-ban Kassa és Terebes 
piacán a vásár napján meg is történt.1) S mert az adomá
nyozásnak ellentmondtak, a kihirdetést a következő évben 
Kassán, Vizsolyban és Terebesen, majd ismét Kassán, Szinán 
és Sárospatakon megismételték^

Más ízben a kihirdetés (1330.) Kassán, Egerben és 
Sárosban történt meg.1 2 3)

A földesur az ország régi joga szerint, mint Zsigmond 
király megjegyzi, a tolvaj lás, rablás, emberölés s egyéb fő
benjáró bűnök kivételével bíráskodik jobbágyai és szolgái 
felett s a király (1397.) jogot ad erre Széplaki Péternek is; 
ő vagy tiszttartója ítélkezik, ha jobbágyaikkal bárkinek pere 
van, jogában állván az elégedetlennek, hogy az ügyet a ki
rály vagy nádor elé vigye ahol azonban nem a jobbágy, de 
ura tartozik megjelenni.4)

A földesurnak a király azonban pallosjogot is ad s 
Zsigmond király megerősíti ebben (1406.) a Semseyeket5) s 
1412-ben megajándékozza az Uzfalviakat s a velők osztályos 
Kisidaiakat, akik Kisidát, más néven Gergelyidát bírták.6 7)

Jászó határában a pallosjog jelképéül (1331.) akasztófa 
állott*)... "......... ......'........ ...-..... .....................

Az igazságszolgáltatást a vármegye területén kivételesen 
Kassa városára bízza a király, így 1346-ban, midőn Poháros 
Péterrel, a vármegye főispánjával hadba szállt,8) s maga a 
vármegye 1515-ben Garadnán tartott közgyűlésében, okul 
hozván fel, hogy a gonosztévők elszaporodtak.9)

1) z. O. I. 409.
2) и. о. 1 443.
8) Gr. Sztáray oklevéltár. 1. 64.
*) Z. О. V. 47.
6) F. X/1V. 545.
о) H. oki. 359.
7) F. Vlll/111. 563.
8) Kassa V. t. It. B. Privilegia. Nr. 2.
6) U. o. Nr. 61. 62.
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Kassát bízza meg Mátyás király, az igazságos, hogy 
Literatus János és Polyánkay György volt szikszai bírák ellen, 
akik a király nevében szokatlan taksákkal zsarolták a népet, 
vizsgálatot indítson.1)

Ő hozza be az igazságszolgáltatás uj rendjét s midőn 
1488-ban Zbugyay István többedmagával Kántor Bálint len
gyelfalvi házára tör, lovait s egyéb javait elrabolja, magát 
Lipóc várába foglyul viszi, elrendeli, hogy a vármegye „juxta 
vim et formám generalis növi decreti“ járjon el ez ügyben, 
eskü alatt hallgatván ki a tanukat, nemeseket, a vonakodókat 
16 márka ezüst birsággal sújtván.2)

Abaujvármegye főispánjai. (1181—1526.)

1181. Antal,3) 1198—1199. Dénes,4) 1199. Bőr nb. Bánk, 
a későbbi nádor és bán,5) 1201. Eth,°) 1203. és 1205. Mik- 
lós nádor,7) 1206. ismét Bánk,8) 1209. Márton,9 > és még ez 
évben Benedek,10 *) 1212. Miklós,11) 1213—1214. Sándor,12) 
1216—1219. Ompud fia Dénes,13 királyi tárnokmester, később 
(1227—1228, 1231- 1235.) nádor, aki II. Endre halála után 
megvakittatott. 1220. Samud fia Benedek,14) azelőtt (1219.) 
nyitrai főispán, később (1231 32.) országbíró, 1221. Dénes,

9 K. V. ny. lt. 467,
2) u. o. 614.
3) W. 1. 69.
9 F. 11. 331. 365.
5) H. О. V. 4.
в) F. 11. 388. H. О. V. 5.
9 F. V/l. 293. 111/1. 22. H. O. 1. 3. W. VI. 300.
8) H. 0. Vll. 3. W. VI. 308.
°) F. 111/11. 468! W. XI. 102.

10) F. 111/1. 80.
11) F. 111/1. 114. W. VI. 114.
12) F. 111/1. 163. Vll/1. 192. W. VI. 138.
13) F. 111/1. 175, 195, 197, 199, 201, 214, 226, 227, 236, 242, 249, 

257, 272. 111/11. 476. H. О. IV. 11. Vll. 7. W. 1. 141. VI. 385. 393. 401. 
XI. 134, 136, 138, 142, 144, 147, 149, 152.

w) F. 111/1. 287. 302. W. XI. 159.
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a tárnokmester,1) 1222. Bánk,2) 1222. Márton,3) 1222—1223. 
Lőrincz,4) 1230—1231. Péter,5) aki 1221-ben temesi, 1233-ban 
nyitrai ispán, 1229 1230-ban a királyné udvarbirája, 1233.
Tivadar,0) 1246. Aba nb. Markvart,7) aki 1257 táján résztvesz 
a styriai hadjáratban, 1266. Tombold fia Benedek,8) az ifjabb 
király udvarbirája, 1262. V. István lovászmestere, 1265. óta 
országbíró, 1268-ban nádor, országbíró és szebeni ispán, 
1272. Eth,9) 1288—1300. Aba nb. Somosi György fia Péter,1 ) 
1301 1304. Aba nb. Somosi Györgyfia Péter,11) 1312 - 1314.
Mihály,12) 1316 János,13) 1317—1327. Drugeth Fülöp,14) 
1327—1330. és 1332—1337. Drugeth Vilmos,15) 1331. Mihály,10) 
1343 -1345. Tamás, királyi tárnokmester,17) 1346. Danes,18) 
1346—1359. Kapi Poháros Péter,19) 1364. Czudar Péter,20)

1) H O. VII. 9.
2) F. Vll/V. 567. W. VI. 408. H. О. VII. 9,
3) F. 111/1. 374.
4) F. 111/1 401. W. VI. 420. H. О. V. 10. J. Vll/1. 214.
6) F. 111/11 213. V/l. 306 W. VI. 502. Melczer oki. 3.
«) W. XI. 257.
") F. 1V/1. 407.
8) H. O. Vll/V. 584.
») F. V/l. 182

10) F. V/111. 399. Vl/11. 269. 275. W. IX. 465. H. О. VI. 373. Jegy
zet. Lásd még Tört. Tár. 1897. Dr. Wertner Mór. Az Árpádkori megyei 
tisztviselők.

11) F. Vlll/1. 82. H. O. Vll. 347, 351, 353. А. О. 1. 60.
12) F. Vlll/1. 479. H. O. Vll. 369. А. О. 1. 339, 344, 345, 359. 
iá) А. О. 1. 410.
и) А. О. 1. 446, 504, 562, 586, 540, 583. 11. 117, 138. H. О. 1. 

120. 11. 45. 111. 71. IV. 133. F. Vlll/11. 208, 337, 453. F. Vlll/1. 563. F. 
Vlll/111. 152, 176, 225. Z. О. 1. 218, 222, 271, 287, 303.

15) F. Vlll/111. 336, 348, 389, 439, 458, 506, 562, 725. F. V111/1V. 
409. A. O. 11. 316, 402, 422, 429, 591, 601. A. O. 111. 65, 70, 90, 101. Z. 
О. 1. 420. VI. 1.

i°) F. Vlll/V. 205.
i")'Kassa V. ny. It. lajstr. F. 1X/1 195.
18) F. 1X/1. 457.
io) F. 1X/1. 457. 1X/11. 58, 183, 627. 1X/111. 52. А. О. V. 132, 173, 

310, 622. VI. 107, 602. Sztáray oki. 1. 193, 296. Kassa v. t. It. B. Privi- 
legia. Nr. 2. és Orsz. levéltár. Dipl. Nr. 3925. és 4688.

2°) Pesty. Az eltűnt régi vármegyék. 1. k. 183. 1.
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1383. Oppelni László herceg,1) 1388. Petényi Miklós,1 2) 1390. 
Bebek István fiai László és Ferenc,3) 1406. Gersei Pehőfia 
Tamás,4) 1411, Pálóczy Imre, diósgyőri várnagy,5) 1420. Pá- 
lóczy Máté, diósgyőri várnagy,6; 1430. Pálóczy Máté ország
bíró,7) 1453. Rozgonyi Osvát,8) 1460. Rozgonyi Osvát, (Má- 
riássy levéltár.) 1469. Rozgonyi Rajnáid,9) 1484. Osztó páni 
Zöld János,10 11) 1500—1511. Petényi Imre, 1504-től a vár
megye örökös főispánja és 1506-tól az ország nádora,11) 1525. 
Petényi Péter.12)

Abaujvármegye alispánjai. (1301—1400.)

1309. Веке,13 *) 1313-1316. István,1'. 1317. Péter,15) 
1318. Веке,16) 1320-1321. Péter,17) 1324-1329. Lukács,18) 
1330-1335. Pálfia János mester,19) 1337-1335. Simon,20)

1) Orsz. It. Dipl. 6977.
2) U. o. 7437.
3) F. X/l. 657.
4) Z. О V. 440.
5) H. oki. 352.
6) К. V. t. lt. A. Cassovia Nr. 28.
7) К. V. t. It. B; Privilegia. Nr. 28.
8) Bárdossy, Moldavensis vei Szepsiensis decimae indagatio sat 

Posonii. 1802.
9) Csánky, Magyarország földrajza. I. 234.

10) U. о. 1. 234.
11) К. V. t. It. D. Depositorium. Nr. 41. és 51. C. Ecclesia. Nr. 

60. К. V. ny. lt. 861. 879. sz. Orsz. lt. Dipl. 21204. 21538, 21587, 22177.
12) К. V. ny. lt. lajstr.
13) H. o. Vll. 358.
и) А. О. 1. 339, 346, 359, 394, 414. H. О Vll 369, 371, 373. és 

Máriássy lvt.
13) А. О. 1. 433.
Iе) А. О. 1. 470, 472, 483. H. O. Vll. 377.
17) А. О. 1. 586. H. О. V 97.
18) A. 0. 11. 159, 227, 341. Károlyi levéltár. 1. 72. Orsz. lt. Dipl. 

Nr. 2329.
iQ) A. O. 11. 515. 111. 138.
2°) A. O. 111. 428, 454. Kassa v. t. It. T. Jeszenei. Nr. 8.
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1343 László,1) 1347—1348. Gergelyfia Pouch,2) 1351. Ke
lemen,3) 1376. Kisvárday Jánosfia Domokos (Máriássy lvt.) 
1383. Somosi Péterfia János,4) 1388. Vittchkai (Vitkay) Mi
hályija János.5;

Jegyzők.
1325. István mester nótárius0)
1513. Balathay István vármegyei jegyző.7)

Szolgabirák.
1330 — 1337. Szaniszló,8) 1347. Kázméri Mikócsafia Dé

nes, Szolnoki Dózsafia Gergely, Fáy Gergely és Zsadányi 
Jakab,9) 1390. c *ndi György.10)

Abaujvármegyei esküdtek.
1347 Tőkési Itefia János, Tornai Lászlóba János, Bulchi 

Dénesfia Domokos, Bárczay Mikó, Idái Pálba János, Szinnyey 
Petőcsfia János, Gagyi Gerevenfia Mihály, Vadászi Lőkösfia 
László, Ruszkai Izsép, Forray Jakabba János, Rozgonyi János
ba László és Kázméri Istvánba Miklós.11)

9 Kassa V. ny. lt. lajstromozatlan.
2) Kassa V. ny. lt. 3 sz. és. Z. О. II. 329.
3) Szemere lvt.
4) Orsz. lvt. Dipl. 6977.
5) U. o. 7437. 
o) A. O. 11. 227.
7) Kassa város jegyzőkönyve.
8) A. 0 11. 515. 111. 428. 
ö) Kassa V. ny. lt. 3. sz.

10) F. X/l. 659.
11) Kassa V. ny. lt. 3. sz.

10
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Vármegyei várnagyok.
1325. Simon,1) 1348. Mokyan,1 2) 1357. Miklós.3)

Várnagyok.
1300. János boldogkői,4) 1322. Itefia János regéci,5 * • 

1325. Mihály mester füzéri,0) 1330. körül Perényi Miklós új
vári várnagy,7) 1337. Simoneth szalánci,8) 1337 Itefia János 
jászai és Tybafia Tamás regéci,9 1346. Poháros Péter sza
lánci10 *) és 1351. boldogkői várnagy, 1350. Szendi Andrásba 
Tamás füzéri aivárnagy,11) 1360. Perényi Péter regéci vár
nagy,12) 1375. Miklós, Sáfár István fia, regéci várnagy13)

Abaujvármegye alispánjai. (1401 -1526.)
1401. Szinyéry Péter,14) 1402 Szöledy János,1') 1406. 

Miskei Miklósba Tamás10 *) és Péter,17) 1411. Lasztóczi Domo
kos,18) 1412—1413. Hutkai Fakó János és Lasztóczi Antalba 
Domokos,19) 1417. Baktai Fakó János és Lasztóczi Domo
kos,20) 1437. Szöledy Dobó András,21) 1437—1439. Gecsey

1) A. O. 11. 227.
2) А. О. V. 173.
3) А. О. VI. 602.
4) H. O. Vll. 300
5) A. O. 11. 53.
«) F. Vlll/11. 646.
9 F. Vl/ll 348.
8) Z. 0. VI. 1.
") A. O. 111. 339.

10) Sztáray oki. 1. 193.
и) А. О. V. 419.
12) F. IX/III. 636.
w) Z. 0. ill. 596.
14) Nemzeti Muzeum. Máriássy Ivt.
15) U. O.
iß) F. X/1V. 570. Kassa v. ny. It. 47. sz.
17) Z. О. V. 440.
iß) H. oki. 352.
i®) Orsz. Ivt. Dipl. 10112. Máriássy Ivt.
2°) Melczer oki. 52.
2i) Csánki. 1. 224.
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László,1) 1452. Buzlai Miklós,2) 1453. Ruszkai Kornis János 
és Monaky Simon,3) 1459. Csobádi Gergely,4) Homrogdi 
András,5) 1460. Bárczay András,0) 1462. Pohárnok István,7) 
1464—14^)5. Pohárnok István és Roskoványi Tamás,8) 1467. 
Bárczay András és Kozmafalvi István,9) 1468. Vajday György,10) 
1470. Bárczay András és Leéhi Tamás,11) 1474—1476., 1480. 
Buzlai Miklós,12) 1481. Kápolnay Zsigmond és Haday Ger
gely,13) 1582. Buzlai Miklós,14) 1483. Buzlai Miklós és Bár
czay János,15) 1484. Buzlai Miklós,10) Györgyi Huszti Bálint,17) 
1485. Buzlai Miklós és Czeczey Bereczk,18) 1487—1490. Ká
polnay Zsigmond és Bakthay István,19) 1493. Kápolnay Zsig
mond és Bakthay István,20) 1494. Bakthay István,21) 1495— 
1496. Gagyi Horváth János, Kápolnay Zsigmond és Bakthay 
István,22) 1497. Kápolnay Zsigmond, Gagyi Horváth János és 
Buthkay Mihály23) 1498. Gagyi Horváth János, Kápolnay 
Zsigmond és Thomori István,24) Gagyi Horváth János, Kápol-

9 Nemzeti Muzeum. Кару lvt.
2) Orsz It. Dipl. 14542.
3) Felsőmagyarországi Muzeum lvt.
4) Csánki 1. 223.
5) Csánki I. 226.
6) Máriássy lvt.
7) Orsz. lvt. Dipl. 15769.
H; Máriássy lvt.
°) U. o.

io) U. o.
и) Orsz. lvt. Dipl. 17073.
12) Máriássy lvt. Csánki I. 223; Orsz. lvt. Dipl. 17717; Kassa v. 

t. lvt. T. Karácsondi Nr. 2.
13) Csorna lvt.
14) К. V. ny. It. lajstr.
is) Máriássy lvt.
io) Csánki 1. 223.
17) U. o. 226.
is) Orsz. lvt. Dipl. 19013.
i°) Csánki I. 227., 231. Máriássy lvt. K. v. ny. It 650. 651.
20) Orsz. lvt. Dipl. 20080.
21) Kassa V. ny. lvt. lajstromozatlan.
22) Orsz lvt. Dipl. 20263., 20277. Fövenyessy lvt.
23) Semsey lvt.
24) Orsz. lvt. Dipl. 20719. 20796.

10*
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nay Zsigmond és Buthkay Mihály1) 1502. Jánoky Pál,2) 
1503. Fancsaly László,3) 1506. Fancsaly László,4) 1509. Fan- 
csaly László,5) 1510. Fancsaly László,6) 1511 —1515. Ga- 
gyi Demeter,7) 1517. Tomory Pál és Gagyi Demeter,8) 1518. 
Szemerei Mihály,'1) 1521. Szemerei Mihály,1') Némethy Mik
lós,11) 1522. Bárczay János,12) 1524—1526. Bárczay János,13) 
aki 1526-ban a mohácsi csatatéren elesett.

Szolgabirák (1400—1526).

1406. Czeczey Jánosfia Miklós, Kázméri Tamás, Sárvári 
Péter és Baksai László,14) 1413. Tomory Mihály15) Kinizsi 
Demeter,10) 1427. Bölzsei Sebestyénfia Péter, Szini István, 
Czeczey Péter és Hegyaljai Baglas Péter,17) 1470. Hollóházai 
Lukács,18) 1482. Hollóházai Lukács és Bölzsei Sándor,10) 1390. 
Szendy István,2 ) 1493. Szendy István,21) 1498. Gadnai István,22)

b К. V. ny. lt. 774.
-) Semsey lvt.
3) Orsz. lvt. Dipl. 21204. Csorna lvt.
4) Orsz. lvt. Dipl. 21538., 21587., 21606.
з) К. V. t It. T. Karácsonyi Nr. 7.
,i) Csorna lvt.
7) Orsz. lvt. Dipl. 22126., 22207. Csorna lvt. Kassa v. t. It. H. 

Migratio Nr. 13. K. v. ny. lt. 941. és lajstromozatlan.
8) Kassa V. t. It. T. Karácsondi. Nr. 10.
<J) Kassa V. ny. lvt. lajstromozatlan.

i()) Orsz. lvt Dipl. 23524.
n) Kassa V. ny lvt. lajstromozatlan.
12) U. o. lajstromozatlan.
13) Orsz. lvt. Dipl. 24141., 24142., 24182., 26690., 26695. Kassa v. 

ny lvt. 1087. 1125.
и) F. X/1V. 570.
15) F. M. Muzeum-egylet lvt.
10) Orsz. lvt Dipl. 10112.
17) Thallóczy, A kamara haszna. 1879. 172. 1.
1«) Orsz. lvt. Dipl. 17073
10) Kassa V. ny. lvt. lajstromozatlan.
20) Kassa V. ny. lvt. 650., 651.
21) Orsz. lvt. Dipl. 20080.

U. o, 20719.
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Fáy Miklós,1) 1503. Kékedy Vitalius,i) 2) 1506. Bernáldfalvi 
Bernáld Péter,3) 1511. Literátus Bernét és Bernáth István,4) 
1513. Bernáldfalvai Péter és András,5) 1521. Bernáld András6) 
1524. Szakai Antal.7)

Esküdtek (1400-1526).
1406. Dobszai András, Rásonyi Péter, Bárczay Péter, 

Senisey Demeterfia János, Himy Sebestyén, Kékedi Chelfia 
László, Rakattyási Balázs, Fügedi Pál Alapyáni Csyrke János, 
Olcsváry András, Kayói Szaniszlófia András és Kéry Miklós.8) 
1413. Szebenyei Bakó András (homo provinciáé).9) 1490. 
Szebenyei (máskép Szalai) Bakó Tóbiás és Szakalyi Mátyás.10 *)

Várnagyok.
1400. Tóth Péter regéczi (mint néhai emlittetik).11, 1433. 

Geszti Mihályfia László, Brankovics György tályai, tokaji, 
boldogkői, regéci és munkácsi várnagya.12) 1443. Helembai 
Sandrinus regéci és boldogkői.13) 1462. Csontos János boldog
kői.14) 1493. Sysári János és Bolcsárdi Nagy Ambrus nagy
idat 15) 1520. Bolyári János, Lossonczy Zsigmond szalánci 
várnagya.10) 1521. Némethy Miklós, füzén.17)

i) Kassa V. ny lvt. 774. sz.
-) Orsz. lvt. Dipl. 21204.
3) U. o. 21587.
4) U. o. 22207.
fl) Kassa város jegyzőkönyve
«) Orsz. lvt. Dipl. 23524.
7) Antonius de Zaka. U. о 26690.
8) F. X/1V. 570. К. V ny. lvt. 47.
°) F. M. Muzeum-Egylet lvt.

10) К. V. ny. lvt 650 , 651
n) К. V. ny. lvt. 24.
is) F. X/Vll. 451.
13) H. oki. 406.
14) К. V. t. It. P. Boldogkő. Nr. 4.
is) Orsz. lvt. Dipl. 20080.
io) К. V. t. lvt. N. Kalsa. Nr. 29.
17) К. V. ny. lvt lajstromozatlan.
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Adószedők.
1468. Kányi Miklós.1)
1476. Tokiár János.i) 2)
1481. Debréthei Mihály.3)
1513. Péchy Tamás.4)
1515. Putnoky János.5)
1522. Szendy Miklós.0)

i) К. V. ny. lvt, 370.
s) U. o. 446., 483.
3) U. o. 497.
4) Kassa város jegyzőkönyve. 
:\ К. V. ny. lvt. 938.
°) U. o. 1035.



Tornavármegye története 
a honalapitástól a mohácsi vészig.





1.

Tornavármegye területe, mint királyi birtok (praedium, 
1243.)/) a királyi udvartartás céljaira szolgált. Udvarnokon 
laktak a királyi udvarnokok és Méhész, Almás, Körtvélyes 
nevei e királyi udvartartás nyomait őrzik mindmáig.

IV. Béla szívesen időzik e birtokán,2) melyen Görgő, 
Vendégi és Torna földmives lakossága a mezőgazdaság szá
mos ágában serénykedik.3) Termesztményeik gabona, árpa, 
zab, köles, kender, len és méz; űzik a sertéstenyésztést is.

Mindennek tizedével az esztergomi érseknek tartoznak. 
A görgői tizedet IV. Béla (1263.) felbecsültetvén, a királyi 
udvartartás részére megváltja.

Ez évben Torna mint districtus (kerület) szerepel, ami 
vármegyei szerkezetre vall. Első ispánjául Buzadot ismerjük, 
aki mint a király embere jelen van Teresztenye beiktatásán, 
mely földet (1272.) a Katiz-nembeli Mokudfiainak, Gál, László 
és Gergelynek adományoz V. István azért, hogy midőn apja, 
IV. Béla, őt Feketehalom várában ostromolta, testvérük, Pál 
ott elesett, Gál karján súlyosan megsebesült s László vitézül 
védte István zászlaját. A király egyszersmind a földet a tornai 
ispán hatósága alól felszabadítja.4)

!) Pesty Frigyes, Eltűnt, vármegyék. 1. k. 19. 1.
2) F. 1V/11. 300.
3) F. 1V/111. 126.
*) Z. 0. 1. 32.
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a
1273-ban Sebestyén, tornai ispán nyer itt birtokot, 

melybe őt Mátyás, tornai plébános s a szent Egyedről neve
zett egyház papja iktatja be ;x) ugyanez a Mátyás, a király 
udvari papja a következő évben a királyi pecérek földjét nyeri 
adományul.1 2)

1275-ben Horváti kerül magánkézre.3)
A várszerkezet bomlását mutatja, hogy IV. László 1274- 

ben4) a tornai várföldhöz tartozó Beret nevű föld azon öt 
ekényi részét, melyben Póth várjobbágy lakik, Teodorfia Pé
ternek adományozza; 1279-ben pedig a király két tornai vár
jobbágyát, Fyochfia Mihályt és Zepusfia Turnát a nemesek 
sorába veszi fel s Hegymeg földjét adományozza nekik.5 *) Ez 
utóbbi évben IV. László a vármegyében tartózkodik.0)

Tornavármegye első közgyűléséről, melyet együttesen 
tart Hevesujvár- és Borsodvármegyékkel Szihalomnál,az 1335-ik 
év szól.7)

Rendesen Gömörvármegyével tartja gyűléseit, mint az 
1337-ik évben is.8)

1341-ben Drugeth Vilmos nádor elnöklete alatt Borsod
dal együttesen Edelény mellett harmadik napja tart a gyűlés.9)

Első alispánjának tartsuk e Bertalan mestert, akinek 
mint Vilmos nádor alispánjának s a négy szolgabirónak Já
nos10 *), — Bertalan őt erre pecsétjével felhatalmazván — jelen
tést tesz, hogy Éles lánosjnénesét a Kálnaiak birtokára haj
totta, búzájukat s kölesüket felétetvén, a Kálnaiak egyik 
jobbágyát is megsebezvén, nem döntjük el. Az oklevél Szilas- 
ban kelt.11)

1) W. Xll. 87.
2) F. V/11. 230.
3) F. V/11. 313.
4) Csorna J. Abauj-Tornavárniegye történelmi monographiája. 

I. k. 99. 1.
3) H. O. 111. 32.
°) H. oklvt. 85
7) A. O. 111. 206.
8) F. 1X/V11. 101.
0) F. V111/1V 669.
10) ,,pugil de Babolch.“
n) Kassa V. ny. lvt. lajstomozatlan.
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1347-ben Kont Miklós nádor Gömör mellett tart köz
gyűlést a két szomszédos vármegyével;!) 1364. október hó 
19-én pedig Tornallyán, melyen leánynegyed ügyében Ítél
keznek, határjárást rendelvén el a jászai káptalan emberével.2) 
1372-ben ismét együttes gyűlést tartanak.3)

1381-ben Garai Miklós nádor a király parancsára or
szágszerte gyűléseket tartván a gonosztevők megbüntetése 
végett, ez évben Torna- és Gömörvármegyékkel Gömör mellett 
hatodik napja tart gyűlést, melyen Miklósba Barlabás tornai 
alispán és a vármegye két szolgabirája: Lászai Benedekfia 
Miklós és Nádasdi Kozmafia Lukács a nádor által erre fel
kért esküdtekkel, a megidézett, de meg nem jelent gonosz
tevők, legnagyobbrészt tolvajok felett törvényt látnak, elitél
vén őket fej- és jószágvesztésre.4)

1406-ban Gömör mellett5) s 1423 ban is Garai Miklós 
nádor,6) 1429-ben Pálóczy Máté országbíró,7) 1467-ben Pá- 
lóczy László elnöklete alatt8) tart a két szomszédos vármegye 
közgyűlést. 1512-ben alispánja, Beczkeházai János előtt Kom- 
játiban birtokvétel ügyében tilalmat emelnek ;y) 1526-ban pe
dig Tornavármegye névszerint nem említett jegyzőjéről van 
említés.10)

Torna területe az esztergomi érsek egyházmegyéjéhez 
tartozott. 1330-ban a király parancsára Vilmos nádor visszaadatja 
az érseknek az egy idő óta Zaard (Szád) vára részére ille
téktelenül behajtott tornavármegyei tizedet, mert az, mint az 
okirat mondja, az egyház szolgái élelmére, a templomi szerek 
jókarban tartására, egyházi épületek emelésére s fenntartá
sára van.11)

1) А. О. V. 492.
2)
3) F. 1X/V11. 332.
9 F. 1X/V11. 428.
5) Kassa V. ny. lvt. 19167.
«) F. X/Vl. 575.
7) Melczer oklvt. 59.
8) Kassa V. ny. lvt. 19187.
») Orsz. lvt. Dipl. 22304.
10) Kassa V. ny. lvt. lajstromozatlan.
11) F. V111/1V. 209.
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A vármegye egyházi feje a főesperes; 1494-ben Be- 
reczk,1) 1503-ban Tussai Péter,2) 1522-ben Henkel János.3)

1315-ben Pál tornai, Péter ardói,4; 1324-ben Péter/’) 
1412-ben Tamás szöllősardói plébánus s ugyanekkor Jakab 
az egerszegi egyház gondnoka.6)

1348-ban Egerszegen kőtemplom áll.7)

2.

Torna felerészét a Tornaiak ősi nemzetsége bírta. E nem
zetség már az Árpádok korában főispánokat, püspököket, or
szágbírókat adott az országnak.8) Tornai János, Miklós egri 
püspök atyja, az I. Károly király vitéz katonája.0)”Fiának/
Lászlónak..1357 ben Nagy Lajos...biitolStliißmaHyoz azzal
a kiváltsággal, hogy rajta várakat emelhet.10)

A család 1406-ban kihal s a tornai uradalom a koronára 
száll ván, í409-ben Zsigmond király azt Özdögei Bessenyő 
Pállal, Dalmát-, Morvát- és Szlavonországok volt bánjával el
cseréli a kőrösmegyei Kőkapronca váráért. Az okiratban a király 
felsorolja a bán érdemeit s feldicséri, hogy Nikápolynál hő
siesén harcolt a király védelmében, majd a Durazzói László 
ellen folyt küzdelmekben résztvevőn, fogságba esett, melyből 
kiszabadulván, ismét forgatta ellenük fegyverét s meg is se
besült. Az uradalom birtokába 1410-ben iktatja be az egri 
káptalan a vitéz bánt és Berencsi Gergely fia Sáfár Istvánt. 
Torna várán és vámján felül az adományos birtokok a követ
kezők: Torna, Udvarnok, Lucska, Barka, Szájbülése, Bognár
vágása, Újfalu, Rákó, Kápolna, Berchefelde tornai, Meggyes, 
Szentjakab, Debréte, Viszló, Rakacza, Szentistván máskép 
Vámos-Borsodi, Köbli, Pamlény, Encs, Ináncs abauji, Alsó-

*) Kassa v. ny. lvt. lajstromozatlan.
2) H. oki. 451.
3) Wagner, Analecta Scepusii. I. 372. 1.
4) Felsőmagyarország Muzeum-Egylet lvt.
jjz. O. 1. 255.

®) Kassa V. ny. lvt. lajstromozatlan. 
f 7) Z. O. 11. 329.
/ 8) Csorna J. Abauj-Tornavárni. tört. monogr, I. k. 607. ,

») A. O. 1. 341.
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Bénye, Felső-Bénye, máskép Erdőbénye, Szegi zempléni és 
Rás gömörmegyei falvak.1)

1^24-ben Bessenyő Pál Egerszeget is királyi adományul 
nyeri.1 2)

Halála után (1436.) mind e birtokokat Sáfár István, ki 
a Tornai nevet felvette s fiai: Szilveszter és Vitus nyerik el; 
1439-ben pedig Egerszeget, Alsó-Méra felét s a somodi vá
mot, melyekbe az uj adományosokat a jászai káptalan még 
ez évben beiktatja.3)

1476-ban a tornai uradalom a Szapolyaíak kezére jut. 
Szapolyai Imre már 1470-ben a vármegye főispánja.4 * *) Bírják 
még Szádvárt is s itteni jószágaikra 1494-ben 596 és Ve frt, 
1495-ben 602 frt adót vetettek ki/')

1483-ban a Derencsényiek Görgőt kapják adományba.0) 
Közülök Derencsényi Miklós (1518.) Szapolyai János tornai 
várnagya s a vármegye főispánja,7) 1520-ban a nógrádi Ho- 
mokterenyét királyi adományul nyeri.8) A király 1524-ben 
meghagyja neki, hogy a vármegyei hadakat a hadbaindulás 
előtt vizsgálja meg.9) A mohácsi vész is a főispáni állásban 
találja.10) Okleveleink, mint az egyházi tizedek bérlőjéről em
lékeznek meg róla. 1522-ben az esztergvmi érseknek Torna
vármegye, termény tizedéért 200 forintot fizet;11) 1526-ban pe
dig Várdai Pál egri püspök 100 írtról nyugtatja őt, mely 
összeget a zemplénvármegyei bényei kerület bordézsmájáért 
évi bér fejében lefizetett.12)

1) F. X/1V. 721. H. oki. 349.
2) Z. 0. Vili. 172.
■') Z. O. Vili. 657., 666.
4) Csánki id. m. I. 244.
6) U. o. 243.
'=) U. о 242.

7) Kassa V. t. lt. Derencseni. Nr 13 Kassa v. ny. lvt. lajstr. 
H) Kassa V. ny. lt. 19152.
4) Kassa V. t. lt. Derencseni. Nr. 25
10) Kassa V. ny. lt. lajstr.
n) Kassa V. t. lt. Derencseni. Nr. 19.
12, U. o. Nr. 38.



158 Kemény Lajos

3.
Mily mértékben emelkedett a vármegyében a földművé^ 

lés a 14-ik század közepén, arról tanúskodik az, hogy 1355- 
ben a Torna folyón Hannusmolna, Basaanfiaestvánmolna és 
Mihálkovácsmolna nevű malmok állanak.1) A bányászat üzé- 
sére vall, hogy 1474-ben Mátyás király engedélyt ad a Cset- 
nekieknek, hogy tornai Marthony nevű birtokukon bányát 
nyithatnak s érctörő malmokat építhetnek.-)

~Az 1430-ik év tájékáról fen maradt a vármegye portális 
összeírása a tornai uradalom nélkül.

A porták száma 800 s a kivetett adó összege — 200 
dénár híján — 500 forint.3)

A jegyzék szerint az első járásban a következő helysé
gek feküdtek:

Acskó 14 portával, Perkupa 21 portával,
Becskháza 1, Sernő 28,
Derenk 23, Szöllősardó 50,
Dobódél 7, Szilas 33,
Hidvégardó 43, Szigliget 39,
Horváti 8, Szentandrás 20,
Kőszeg 9, Szín 31,
Kovácsi 24, Teresztenye 2,
Lászó 4, Vendégi 30,
Nenke, ma Lenke 1, 
Petri 16,

Varbócz 15.

A második járásban a következő helységek feküdi
Ardó 18 portával Jolsvafő 21 portával
Almás 34, Kisfalud 8,
Borzva 30, Körtvélyes 40,
Domaháza 5, Kornál ipa 9,
Dernő 26, Kovácsvágása 16
Feketefűz 7, Méhész 8,
Görgő 48, Szilicze 16,
Hárskút 34, Szádelő (?)
Jabloncza 58, Zemlén 1.

1) Z. O. 11. 642.
2) Teleki. XI. 5Q7- 
ЧПШТТЯр1г-34088.
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E falvak közül a pelsőczi Bebekek bírják a következő
ket : Szilas, Acskó, Kőszeg, Derenk, Kovácsi, Szöllősardó, 
Szögliget, Hidvégardó, Vendégi, Szentandrás, Hárskút, Kört- 
vélyes, Jabloncza, Dernő, Almás, Kornalipa, Kovácsvágása; 
a Színiek Teresztenye, Dobódél, Varbócz, Szin, Feketefűz, 
Ardó, Domaháza, Kisfalud, Borzva, Jolsvafő helységeket; 
Görgőt Szobonya Imre.

A. 15-ik század végén az adó alá cső házhelyek száma 
1000—1100 volt.1)

A vármegye királyi adója (dica) 1519-ben 172 forint-) 
s 1525-ben az ország rendei 250 rendkívüli adót (taxa) vet
nek ki reá.3)

Tornavármegye tisztviselői.
Főispánok:

1272. Búzád,4) 1273. Sebestyén,'') 1347. Cykow,“) 1379. 
Bebek Imre,7) 1439. Berencsi Sáfár István,8) 1443—1444. 
Tornai Szilveszter,9) 1470. Szapolyai Imre,10 *) 1520—1526. De- 
rencsényi Miklós.11)

Alispánok:

1320. Bertalanba Máté,12) 1347. Ugrinfia László,13) 1379. 
János,14) 1381. Miklósba Barlabás,15) 1470. Roskoványi Ta
más,16) 1512. Beczkeházai János.17)

9 Engel, Monumenta Ungrica 32., 131. 1.
2) Kassa V. ny. lvt. 997. sz.
9 U. o. 1083. sz.
9 Z. 0. 1. 32.
') W. XII. 87.
°) Kassa V. t. lvt.
7) Wenzel G., Diósgyőr. 35 1.
8) Teleki. 1. 409.
») Teleki. 1. 409. X. 135.

10) Csánki I. 244.
n) Kassa V. t. lt. Derencseni. Nr. 13. Kassa v. ny. lvt. lajstr. 
12) F. Vlll/Vl. r>0.
19 Kassa V. t. lt.
11) Wenzel G., Diósgyőr. 35. 1. 
io) F. IX/V1I. 428.
10) Csánki. 1. 244.
11) Orsz. It. Dipl. 22304.
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Szolgabirák
1381. Lászai Benedekfia Miklós és Nádasdi Kozmafia 

Lukács,1) 1430. körül Nádasdi Barnabás és Chenei Lászlófia 
János.2)

Várnagyok
1339. Péter szárdi alvárnagy,3) 1470. Roskoványi Tamás 

szárdvári,4) 1492, Debrenthei Hymffy Imre tornai,5) 1514. 
Szaniszló tornai alvárnagy,0) 1518. Derencsényi Miklós tor
nai,7) Darholcz Vilmos szárdi.8)

Falusi bírák
1324. Zumboth szöllősardói.9)

!) F. 1X/V11. 428.
2) Orsz. 1. Dipl. 34088. 
•4) A. O. 111. 595.
4) Csánki. 1. 244.
5) Kassa V. ny. lvt. 694. 
”) U. o. lajstr.
7) U. o. lajstr.
8) U. o. 1124.
») Z. O. 1. 255

/г-З- „л....V'a
















