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A FALUSI ÖNKORMÁNYZAT

A helytörténész különös szerencséje, ha az írott források között olyat talál, amelyik 
egy település életét folyamatában mutatja be. Ilyen dokumentum Hegyes község Elöl
járóságának 1826-1832 közötti időszakban felvett Jegyzőkönyve, amelyben a falusi ön
kormányzatból következő falusi, községi bíráskodás eseteiről nyerhetünk bepillantást a 
település mindennapjaiba.

Mielőtt áttérnék a jegyzőkönyvben foglalt esetek elemzésére, egy kis történelmi átte- 
kintőt kell tennünk témánk bővebb megismeréséhez.

A község a XVII. század előtt a kisebb-nagyobb emberi közösségek általános, ritkáb
ban a faluszervezetekben élők elnevezése volt. A mai értelemben vett község a XIX. szá
zad második felében jött létre és a városnál alacsonyabb közigazgatási egységet jelentett.

A feudalizmus korában a közhatalom nem foglalkozott a községekkel, berendezke
désüket, igazgatásukat a magánjog körébe utalta, amely a földesúr és a jobbágyok között 
kötött szerződésekben nyert megállapítást.

A falu önkormányzatát lassú fejlődése során a helyi szükségletekhez mérten maga ala
kította ki. Ebben döntő szerepe volt a XIX. század közepéig fennállt földközösségnek. A te
lepülés mindennapi életét a munka határozta meg. A földet ugyan nem közösen művelték, 
de a nyomáskényszer és a föld újraosztása szükségessé tette a település életét szabályozó 
belső törvények, rendtartások használatát, még akkor is, ha ezek nem voltak leírva.

A faluközösség nemcsak termelési, hanem igazságszolgáltatási egység is volt. A köz
ség önigazgatásának, önkormányzatának természetes következménye, velejárója volt az 
önkormányzati bíráskodás.

A község szervezetét és rendtartását, a települések önkormányzata és a földesűr kö
zötti viszonyt az egész országra kiterjedően először 1767-ben Mária Terézia úrbéri ren
deleté szabályozta.

Az urbárium 9. pontjának nyolc szakasza rendelkezik a faluközösség belső rendtar
tásáról. Ennek első szakasza a bíróválasztás kérdését rendezi: A bírói hivatalra az uraság 
hármat nevezzen, kik közül a község egyet az uraság tisztjének jelenlétében szabadon vá
lasszon; az Uraság mindazon által azt választott rossz viselésére nézve letehesse, s meg is 
büntethesse, a letett Bíró helyett pedig más rendeltessék megírt mód szerént. Ellenben az 
nótáriust (jegyzőt), és esküiteket a község maga földes ura nélkül választ, és el is bocsát- 
hattya. Mai nyelvre lefordítva: az urbárium értelmében a község elsőfokú felettes szerve a 
földesúr volt - esetünkben a kulai kamarai uradalom -, ami a földesúri befolyást a község 
életében azáltal is biztosította, hogy évenként - általában november elsején, a katonai 
év kezdetén - megtartott bíróválasztáson a falu népe csak a földesúr által jelölt három 
személy közül választhatott. Az urbárium adta jogával a földesúr, esetünkben a kamara a 
bírót évközben is leválthatta, sőt meg is büntethette.

A község ügyeiben másodfokon a megye határozott, de az urbárium a megyei ma
gisztrátus intézkedését csak a földesúr hanyagsága esetén tartotta szükségesnek. Az álla
mi adózást illetően a falu közvetlenül a megye felügyelete alá tartozott.
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A falu mindenkori vezetőségének legfontosabb feladata az volt, hogy a területén élő 
népességnek az életkörülményeit a lehetőségekhez képest a legjobban szervezze és irá
nyítsa, ezért önszervező ereje jelentős volt.

A falugyűlés
A falusi önkormányzat szervei általában: a falugyűlés és az általa választott elöljáró

ság. Az elöljáróság élén a bíró állott, akit egy évre választottak. Az ügyeit intéző, s egyben 
a bíráskodást is végző elöljáróság a bíróból, és az esküdtekből (Hegyesen 8 tagból) állt. A 
bíró munkáját a szintén egy évre választott esküdtek segítették. Teendőinek végzésében 
általában két esküdt, hetes esküdt segédkezett. A testület feladata volt a község minden
napi életének irányításával kapcsolatos rendelkezéseket hozni, azok végrehajtásáról in
tézkedni, az adó és egyéb szolgálatok kirovásáról és beszedéséről gondoskodni, továbbá a 
polgári és büntető ügyekben (bizonyos határon belül) ítélkezni. Az ítélkezés természete
sen csak a falusiak kisebb polgári ügyeire, személyes vitáira, kihágásaira terjedt ki.

Egy XVIII. századi jogi kézikönyv kifejti, hogy Magyarországon a világi bíráskodás 
sokféle: van falusi, uradalmi vagy úriszéki, megyei. A sokféle helyi szokásjog lehetett az 
oka annak is, hogy a más településen lakó felperesnek az alperes falujának bíróságán kel
lett keresnie igazságát:

1827. február 10-én Polákovics Ulman szeghegyi zsidó Nagy Mihály hegyesi lakosnál Ob
ligatio szerént lévő 15 forintokat magának kifizetetni könyörög, valamint az illető interest is.

Nagy Mihály a kötelezvényben kitett 15 forintoknak adoságát minden kifogás nélkül 
megismervén, azon Obligationak értelmében nem tsak a tőkének, hanem az 1823. eszten
dei Sz. Mihály napjátúl fogva törvényes 6 pcentumjáró kamatnak 15 napok múlva törté
nendő fizetésre szorítattik.(№ 38)

1830. augusztus 21-én Polákovics Ulman Szeghegyi Boltos zsidó ismételtén kérte, az
1827. február 10-én 38. szám alatt hozott, és mind ekkoráig végre nem hajtott ítéletet 
teljesítetni.

Az újabb kérelmezés után az Elöljáróság meghagyta Kiss János esküdtnek, hogy ezen íté
letet mennél hamarébb végre hajtván, arról szóló Tudósítását annak ideiben beadja.(№ 533)

1830. október 17-én Tudósítást tett Kiss János H.(etes) Esküdt, hogy 533dik szám alatt 
hozott végzésnek következésében Nagy Mihályt tőke fejében 15fnak és kamatok fejében 6 
fnak 18 xnak fizetésére szorítattván, csak 18 forint 12 krajcárt szedhetett be, mellyeket a 
creditornak által is adta. A bíróság tudomásul vette a tudósítását, a hátra maradt 3 Ft 6 
kr-nak beszedése boldogabb üdőkre halasztattik.(№ 550)

Márton István szeghegyi juhász 1828. március 28-án panaszt emelt, hogy 4 héttel ko
rábban az egyik szamarát éjszakának idején megszúrták és az megdöglött, és mivel másik 
szamarát, mellyel az előbbenyi mindig járt Klamár Páll szérős kertyében megköttve találta, 
annál fogva ezen cselekedet most nevezett Klamár Pálinak tulajdonítván, aztat kérdőre 
vonni könyörög.

A szamárszurkálási ügyben Hermecz Pál tanú azt vallotta, hogy ő éjfél után 2 órakor 
Klamár Páll szérős kertyébe menvén és két szamarat ottan lelvén a kertnek tulajdonosát 
/elköltötte, és addig ott mulatott még Klamár Páll, Dudás András béressének hozzájáru
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lásával az egyiket megfogván megkötötte, a másik pedig a nélkül, hogy valaki hozzá nyúlt 
volna, a garádon által Fontányi Péter kertyébe úgymint szomszéd szérős kertyébe ugrott, 
más részrül sem ezen szérős kertekben, sem pedig az úton, mellyen a megsértett szamár 
Papp Páll kertyébe ment, ahol meg is döglött, semmi vér nem látszott.

Klamár Pál a cselekedetet tagadta, így a vád alól felmentették, a felperes Márton Ist
vánt újabb bizonyítékok bemutatására utasították.(№ 209)

1828. július 13-án Philip Scheer szeghegyi lakos panaszkodott, hogy néhai ifjú Sipos 
József a tőle vett 2 lóért még fél lánc búzavetéssel adós maradt, ennek megtérítését kérte.

Noha ugyan Sipos József özvegye ezen adósságról - vallomása szerint - semmit sem 
tudott, mivel mindazonáltal az alkunál jelen volt Klamár András hitnek letétele ajánlása 
melet a keresetet igaznak bizonyítaná, azért az özvegy a kívánt féllánc búzavetést annak 
ideiben megadni köteleztetett.(№ 243)

Philip Phiszter szeghegyi kovácsmester a még 1826-ban Urány Jánosnak tett munká
ért járó 5 forint 18 krajcárt 1829. augusztus 8-án valutában magának megfizettetni kérte.

Urány minden kifogás nélkül a panaszt elismerte az adósságot, abban marasztalta- 
tott.(№397)

1829. október 6-án Gerber Péter szeghegyi lakos panaszképpen előadja, hogy Majer 
Jánostúl 4 láncz földet felébe kapván aztat annak üdéiben megugarolta, most pedig Majer 
a földjét eltserélvén meg nem kaphattya, kérvén az ugaroltatásért lOftokat megfizetetni.

A bevádoltatott elismerte a panasznak valóságát kívánt 10 forintokban marasztaltatott 
mellyeket is azonnal a panaszolkodónak kezébe lefizette415)

A falusi, községi bíráskodási gyakorlata falvanként eltért. Nem volt egységes jogsza
bály, hogy mely büntetendő cselekményért milyen szankciót alkalmazzanak. Egyik he
lyütt több a testi büntetés, másutt a vagyoni büntetések az elterjedtebbek. Esetleges, hogy 
ugyanazért a cselekményért mikor jár az egyik, vagy a másik fajta szankció. Azt azonban 
megállapíthatjuk, hogy a társadalmi rang (Lásd: A kivételezettek: a nemesek), illetve az 
előélet mindenképpen befolyásolta a büntetéseket. Igyekeztek a tettel arányos büntetést 
kiszabni, a büntetés a vétekhezproportionáltassék határozta meg egyik falujegyző-könyv.

A perek a következőképpen folytak le. Miután a felperes bejelentette a panaszát a köz
ségi bíróság - esetünkben az Elöljáróság beidézte az alperest. Az idézés módja a pecsét
küldés (a községi pecsét lenyomata) volt. A pecsétnyomó a közhatalom bírói hatóságának 
jelvénye is volt egyben. Miután a beidézett felek a kitűzött időre megjelentek, megtörtént 
a perfelvétel. A felperes a nyilvános szóbeli tárgyaláson röviden előadta keresetét; az alpe
res érdemben, szószaporítás nélkül válaszolt.

Legfeljebb egyszer következett erre felelet és ellenválasz. Ha ezek alapján a bíró es- 
küdtjeivel együtt már tisztán látott az ügyben, rövid úton kimondták az ítéletet. Ameny- 
nyiben szükség volt, meghallgatták a két fél tanúinak eskü alatt tett vallomásait is.

Chrizlakovics Ferencz panaszképpen előadja, hogy ámbátor Papp Istvánnak három 
fertály telkes házát olly feltétel alatt vette légyen, hogy az Eladó egy Ekét is minden készü
letestül neki adni tartozzon, mégis mostan többszöri kérés után azt kiadni nem akarja. 
Kérvén az alkunak következésében az Ekét kiszolgáltatni.

Az adásvétel körülményei nem voltak eléggé világosak a bíró és az esküdtek számára, 
ezért három tanút is beidéztek.



Első tanú Sipos István 48 Esztendős RCath. Feleséges Hegyesi lakos Hite letétele aján
lása mellett vallja: Szomszédja lévén Papp István Szérüs Kertyének melly házzal együtt 
Chrizlákovics Ferenczé lett több ízben ottan vélek öszvejöttem és többféle tárgyakrúl beszél
getvén, együtt volt Eladótúl és Vevőtül halottam, hogy a Ház alkujába egy Eke is minden 
készülettel foglaltatott, mellyet Papp István tartozott Chrizlákovics Ferencznek adni.

Második tanú Radocz József 52. Észt. RCath feleséges, Hegyesi lakos, Hite letétele 
ajánlása mellet vallja: Bizonyos alkalmatossággal elmenvén fűteni való szalmáért Chirla- 
kovics Ferencz Szérös Kertyébe, halottam Papp Istvánt, és ötét a Ház és a Földvevés tár
gyában porolni, és a sok szóváltás után azt mondotta Papp István: Mit kérsz már egyebet 
tőlem, mikor mindenemet oda adtam, még az Ekét is és a hátulsó Kissafát.

Harmadik tanú Molnár Pál 48 Észt. RCath feleséges, Hegyesi lakos Hite letétele aján
lása mellet vallja: Mikor Radócz József szalmáért volt Chrizlákovics Ferencz szérös Ker- 
tyében, halottam ez és Papp István közt folytatott beszédben azt is, hogy Papp István el 
ösmerte, hogy az Ekét és a hátulsó Kissafát kialkudta Chrizlákovics Ferencz, mellyet a 
Vevönak kiadni magát kötelezte.

Az e tárgyban kihalgatott Tanuk Vallomásaiból kitűnvén az, hogy érintett Ház alku
jában egy Eke is minden készületestül foglalva valla, annak kiszolgáltatására Papp István 
szoritattik.

Az alperes elégedetlenkedett az ítélettel, a ki azon okbúi, mivel az Elöljárósággal go- 
rombáskodott, és a Felperest illetlen szavakkal többszöri megintés után megbántotta, úgy 
az Ekének kiszolgáltatását elfogadni nem akarván, aztat inkább öszvevagdalni, és tűzbe 
vetni mintsem, a Felperesnek kiadni, magát kinyilatkoztatta, efféle durva, és illetlen visele
téért 2 órai arestommal megfenyítetettf№ 718)

A bíróknak kötelességük volt a tudomásukra jutott bűncselekményt üldözni, a tettest 
elfogni, ha ezt nem tették, őket marasztalták el. Hegyesen havonta általában 3-5 törvény
széki napot tartottak, rendszerint szerdán vagy szombaton. Az indokolatlanul távolma
radó ügyeletes esküdteket a tanács pénzbüntetéssel sújtotta.

A távolmaradásért járó büntetés veszélye a panaszos feleket is fenyegette. Amennyi
ben a bepanaszolt nem jelent meg, vagy megjelent, de meghallgatása nélkül eltávozott, 
ismét hivattatott, s ha az érte küldött kis Bíróknak mind szóval, mind fával ellent kívánván 
állani nyakaskodott és engedetlenkedett, bizonyos ideig áristomot, sőt pálcázást, botozást 
is szenvedhetett.

A beidézett fél távolmaradását néha tolerálta az Elöljáróság, ennek ellenére bizonyos íté
letet mégis hozott. 1826 novemberében tartott egyik bíráskodáson Csépey Mihály felesége 
bepanaszolta menyét, hogy az egy ludat erőszakkal tőle elhajtott és visszaadni nem akarja.

A bevádolt személyt kétszer is hívatták, de az makacsságból egyszer sem jelent meg, 
ezért a lúdnak visszaadására kötelezték.(№ 9)

1827-ben történt, hogy Sipos Péter mivel a Bírónak parantsolattyára Dudás János Kiss 
Bíró érette Küldve lévén, mind addig meg nem jelent, méglen Csordás András Esküdt Két 
Kiss Bíróval eőtet hatalommal be nem hajtotta, 6 Páltza ütésekkel megbüntetődött, melly 
is itten tudományúl vétettikfN0 74)

Idős Kiss János esküdtnek úgy, mint tavali (1826.) Esztendőben volt Bírónak azon pa
naszára, hogy Triznya Antal nyilvánságos parantsolatra és többszöri hívásokra a Helység 
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házánál meg nem jelent. És így a parantsolatokat meg vetett panaszoltatott Triznya Antal 
12 Páltza ütésekkel megbüntetetett.(№ 116)

A falu széke előtt előforduló leggyakoribb ügyek a községben folytatott gazdálkodás 
szabályainak megsértéséből fakadtak. (Az általam feldolgozott Jegyzőkönyv nem hasz
nálja a falu széke kifejezést, amint a kötet címe is mutatja: Hegyes Helység Elöljárósá
ga által 1826dik Esztendei Szent András hava 25dik napján tartott Pereket eligazító Ülése 
Jegyzőkönyvének Kivonása lső szám alatt. Ezért a következőkben helyette az Elöljáróság 
kifejezést használom.)
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A FALUSI, KÖZSÉGI BÍRÁSKODÁS

Magánjogi ügyletek
A falusi bíráskodás feladatkörébe tartozott a község lakosainak magánjogi ügyletei: 

öröklés, osztozkodás, ingatlan átruházás, adásvételi adósság és zálogos ügyek közhitelű 
lebonyolítása, a velük kapcsolatos viták eligazítása, pénz- és terménybeli, munkabér-tar
tozás elismerések, illetve azok kiegyenlítése. A közösségi élet alapját biztosító együttes 
gazdálkodás terén elkövetett mulasztások megtorlása, a személyes torzsalkodások és 
egyéb hétköznapi apró-cseprő ügyek elsimítása.

Magánjogi ügyekben - mivel a Tripartitum csak a nemesi rendi magánjogot foglalta 
részletesen magában - ezt vették alapul a jobbágyok esetében is, ha arra nem volt kizáró 
jogszabály.

Örökösödési ügyek
1828. március 23-án Kiss Pál felesége, született Triznya Borbála az Özvegy annya ha

lála után megmaradott ruha, és ágybéli Eszközöket, úgy mint: 1 nyoszolyát, 1 pár fekete 
Kordovány Csizmát, fehér ruháért bejött 5 fkát, 1 abroszt, 1 У2 rőff gyóltsot, 1 Kék Szok
nyát. 2 vászony új Ingválat - nem külömben egy Tehenet, mellyet az Annya még életében 
neki ajánlott és mostan a férfi-testvérei által elfoglaltatott,. Magának a be vett szokás sze
rént kiadattni kíványa.

Minthogy Triznya János és Mihály vallomása szerint boldogúlt Anyok éltében kérdé
ses tehenet a leányának ájánlotta, a ruha, és ágybéli szerek pedig ezen Helységben be vett 
szokás az Özvegyek halála után azoknak leányaira hárulnak, annál is inkább a Panaszol- 
kodónak megítéltettek, minthogy az - leány korában a dolognak súlyát húzván, a többi 
Vagyonbul semmiben sem részesült. Ezen végzésnek végrehajtása Fodor Pál és Kiss János 
H.ekre (hetes esküdtekre V.G.) bízatott, az illető Felek részéről semmi Ellenvetés nem 
tétettvén.(N°205)

Gulyás Imre és öccse, Gulyás János az atyai hagyomány tárgyában önként úgy egyez
tek meg, hogy a fiatalabb fiú ezután az egy fertályos háznak birtokában fog maradni, a 
bátyjának pedig száz forintot valutában fizessen lemondván az minden nemű e tárgyban 
formálandó követelésekről.(№ 236)

László János az atyai hagyományból Mihály öccsénél hátralévő 16 valutabeli forintot 
megfizettetni könyörgött. A bepanaszolt minden kifogás nélkül elvállalta az adósságot, 
abban marasztaltatott. A végzésnek végrehajtását Pecze József esküdtnek meghagyták. 
(№493)

1830. november 6-án Kurin Mihály atyai hagyományból egyesség szerint idős Kurin 
József testvérénél lévő 12 forint 30 krajcárt valutában megfizetni kérte. Elismerte a be
panaszolt testvér ezen adóságot, abban marasztaltatott, a pénznek beszedést és átadását 
Nagy Imre esküdt kapta feladatul.(№ 553)
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Osztozkodás
Ha az örökösök nem tudtak megegyezni az elhunyt szülő, testvér ingóságainak elosz

tásában, az Elöljárósághoz fordultak, tegyen igazságot a kérdéses ügyben.
Győri György hitvese, néhai Kocsis András özvegye, néhai Gubanics György által 

örökbe fogadott Panna leányának számára adott agyi és öltöző ruhákat kiadattni kíványa.
A panaszt helyénvalónak találták: Gubanics György maradéki kérdéses ruházatnak 

kiadására szoríttattak, meghagyták Fontányi János és Szügyi Mátyás esküdteknek, hogy 
mindennemű, a leányzó által kimutattandó már úgy is ez előtt neki kiadott holmikat ki
adassák.^0 143)

Néhai ifjú Majoros András felesége, született Sulyog Ilona és annak Anna nevű leánya, 
Urbány János hitvese mi előttünk személyessen megjelenvén minden Per s Patvar elkerülé
se tekintetéből barátságossan abban megegyeztek, hogy mindennemű vagyonyuk egyformán 
kétfelé közöttök elosztódjon, melly osztálynak következésében az elsőnek jutottak: Egy szöllő 
140 forintokban és Lajkó Györgynél 200forintokért eladott ház árából 175 ftok. Az utóbbi
nak pedig egy szöllő 90fban Majoros Jósef öregnél lévő 100 ftok, Kelemeny Jánosnál lévő 100 
f és Lajkó Györgynél ház árából lévő 25 ftok mind váltó czédulában értvén és így a szöllöket 
természetben, a pénzekrül pedig az illető adósoktúl kötelező leveleket a felek általvévén, ezen 
egyesség tudományúl vétettik, a jegyző könyvbe beiktatni rendeltettvén.(№ 552)

Kohl Bertalan néhai apjának, Kohl Jánosnak végrendelete szerint a neki hagyott pintér 
szerszámból mostoha annya által elsinkeltfőzért, abrints schrófot, fejszét, 2 schróf metszőt, 
egy nagy gyalut, görbe kést és egy igényes kést természetben vissza adatni és a mennyire azt 
nem lehetne természetben vissza adatni, azoknak árát megfizetetni kérte.

Noha ugyan a bepanaszolt fél azt állította, hogy az első három darab szerszámot elad
ván, annak árából kénytelen volt a férje után maradt adósságokat kifizetni. Mivel azon
ban a testamentomnak értelmében azok a felperesnek meghagyva valának, azért azokból 
semmit elidegeníteni nem volt szabad, azokat az asszony visszaadni tartozott, ugyanak
kor a felperest öt héti tartozásért - 45 krajcárjával - 6 Ft 45 kr-t fizetni kötelezték, a pénzt 
az eladott szerszámnak árából levonni rendelték.(№ 684)

A gyámsági ügyek
A törvény a község elöljáróságának feladatai közé sorolta a megyei hatóság befolyása 

és ellenőrzése mellett a községi árvák ügyeiben gyakorlandó felügyeletet. Gyakorlatilag 
az örökléssel kapcsolatosak ezek az ügyek, amelyek az árván maradt gyerekek vagyoná
nak gondozásával, az egyik szülő esetleges újabb házassága utáni vagyonmegosztással 
foglalkoztak. Kiemelt szerepű esküdt volt a gyámatya, aki az elhunytak vagyonának fel
leltározásáért, az esetleges árverésen elkelt tárgyak árának behajtásáért, az ilyen módon 
összegyűlt pénz árvapénztárba történő befizetéséért és az árvapénztár kezeléséért felelt.

1829. november 25-én Ernyes Ferenc Árvák Attya előadta, hogy az 1825. október vé
gével Hirka József 157 Ft 36 kr, idős Süly Imre pedig 184 Ft 47 kr-ral tartozván többszöri 
Intésekre semmitsem akarnak fizetni.

Az ügy korábban már szerepelt a községi bíróság napirendjén, ahonnan az továbbítot
ta az úriszékre, amelyik meghozta végzését, aminek alapján az Elöljáróság újratárgyalta.
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A beadott Adósok elő hivattatván nekiek parancsoltatok, hogy T. Úri Széknek e tárgy
ban hozott kegyes Végzése szerént 15 napok múlva az Interest egészlen, a Capitalis Summá- 
búl pedig 1/ötödrészt lefizessék, külömben az elsőnek 13 darab Juha, az utolsónak 2 darab 
marhája elkotyavetyéltetni, és azoknak ára az Árvák Cassaba befizetődnifog.(№8)

1828. január 26-án Vitéz János Obligatio szerént néhai Dudás József özvegyét és a fiait 
teteivel 16 véka és tsapva 12 véka zabbnak megadásában marasztaltattni könyörgött.

Dudás József maradéki a kérdéses adósságot minden ellenvetés nélkül elismerték, 
minthogy semmi zabjuk nem volt, helyette 28 forint fizetésében marasztaltattak, amit 
annak idején a megboldogult vagyonának árából Ernyes Ferenc árvák atyja kifizetett. 
(№ 178)

1828. február 16-án Buday Menyhárd néhai Dudás József özvegyét és a fiait atyjuk 
tartozásánakyízetésére szorítattni esedezett.

A bepanaszolt Dudás József özvegyének és a fiainak elmondásából kiderült az, hogy 
2 V2 mérő búzával, 6 forintjával; 1 kaszáért If 30 xval, 1 aczélért 30x, 1 Favilláért 13 x, 
30 öli gyékény kötéllel összesen 18 x, Szöllőbül hordott mindenféle fákért 30 x és 1 mérő ga
bona őrléssel Buday Menyhárdnak tartoznának, mellyeket pénzre fordíttván 18 f 30 xkat 
Valutaban ezen adóság fejében járulna. Buday Menyhárd elismerte, hogy Dudás Józsefnek 
2 У2 felöntő őrlésért 30 xat, a Mustnak haza hozásáért 30 xkal a kendernek ásztatóba való 
elviteléért 15 xkat, és így összesen If 15 xkal adós lenne. Miután ezt az összeget levonták, 
néhai Dudás József Maradéki 17 Ft 34 kr fizetésére szórhattak, melly Summa pénz az 
eladott Vagyonnának árából Ernyes Ferencz Árvák Attya által kifizetetni rendeltetett.(№ 
187)

1831. január 29-én Némedy Ilona Hegyesi lakos panaszkodott, hogy Kormos József 
1830-ban utolsó Ínségben lévén, ezért a földjét maga erejével mívelni nem bírván, annak 
egy részét haszonvétel véget nekik kiadta, mivel mostan házát földestül eladta mindnyáját 
a tett Egyesség szerént ki nem elégétheti, azért e dolgot magok között elintéztetni kérték.

A panaszosok elmondásából, valamint a bepanaszolt vallomásából kiderült, hogy 
Dudás Imrének Obligatio szerént 1831 és 1832 Esztendőben még egy-egy láncz földet egy 
lóért adni tartozna, Orovecz Mártonnénak 10 forintért ugyancsak egy láncot, Dudás Al- 
bertnek négy kocsikerékért két láncot, Bálind Józsefnek 7 % véka vegyeles Búzáért, két 
nyolchetes malacért, és 1 forint 30 krajcárért két lánc földet adni köteleztetnék. Mivel 
a házát földestől eladta, ezen esztendőben csak a négy láncból álló Nagy Kaszálót alku 
szerint a maga részére megtartotta, ezért Dudás Imrének ez évben mind a két láncot, 
Orovecz Mártonnénak egy láncot és Dudás Albertnek egy lánc földet adni tartozott. A 
hátralévő és meg nem adható földért Dudás Albertnek 10, Bálind Józsefnek 20 Ft fizeté
sére kötelezték. Továbbá Bálind József a neki Kormos Józseftől általadott, és a most elvett 
földet már kiszántatta, Dudás Imre pedig hasonlóan a Kis Kaszálóban, mely az Hadnagy 
Jánosé lett, egy láncot szántott, azért Bálind József részére Dudás Imre és Hadnagy János 
egy-egy lánc földet kiszántani tartoztak. Végtére mivel a meg nem adható földért felvett 
holmikból nemcsak Kormos József, hanem a vele lakó testvérei is részesültek, annál fogva 
ahelyett fizetendő 30 forintot az eladott vagyonnak árából Ernyes Ferenc Árvák Attya 
által kifizetetni és minthogy e jelen való tárgy az árvákat illetné ezen Végzés kúlai Fiscalis 
Tettes Paukovics Márton Úrnak helyben hagyás véget elküldetni rendeltetik.(№ 581)
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1831. december 3-án Polákovics János ki is az 1830*к Esztendei Böjt elő Hava első nap
ján költ és Barákovits Györgyöt úgy annak hitvesét született Schettinger Josefát szenvedő
lég, a Hegyesi Árvák Pénztárát pedig követőleg illető és 300 Váltói forintokrúl szóló Köte
lezést mint kezes olly Észrevétel melet, hogy érintett Summa pénzen nevezett adózók által 
magokhoz váltót szőlőt az ő engedelme nélkül senkinek eladni szabad ne legyen - alá írta, 
azon okbúi hogy ezen adóság ne szaporodjék, az illető Adósokat az 1830/31dik Esztrendőre 
járó 6 pcentes Kamatnak és a tőke tized részének le fizetésére annyival is inkább szorítatni 
kéri, mivel az 1830ik Esztendőre és kamat fejében járó 13 forintokat 30 xkat Ernyes Ferencz 
Árvák Attyának szóbeli bizonysága szerént maga kíntelenítetett lefizetni, kérvén egyszers
mind e tárgyban hozandó végzést maga bátorságára hitelessen kiadatni

Érintett kötelezésbeli tartozást nevezett adósok olly hozzáadással minden ellenvetés 
nélkül elösmervén, hogy annak behajlására, sem az 1830dik sem az 1831dik Esztendőkben 
legkevesebbet sem fizettek, az e tárgyban a Tettes Űri Szék által kiadott kegyes Parantso- 
lattyának következésében, múlt 1830dtk Esztendőre kamat fejében járó 18 forintoknak, nem 
külömben Tőke fejében 30 forintoknak fizetésében marasztaltattván, azoknak beszedése és 
az Árvák Pénztárába leendő befizetése Papp András és Csordás István Esküdtekre - adan
dó tudósításnak terhe melet bízatott, egyszersmind ezen Végzés a Könyörgőnek a Helység 
Petsétye alat kiadatni rendeltetett.(№ 670)

Tekintetes Nemes Zólyom Vármegyében kebelezett Nyemeczka helységbeli lakos 
Kindernay György 1831. december 17-én néhai Molnár Mihály által hitelbe vett kendőért 
járó két forintot az adós eladott vagyonának árából kifizetni kérte.

A bepanaszolt félnek fia Molnár József azzal a megjegyzéssel ismerte el az adósságot, 
hogy a Kendő feleségének számára vétetett, annak ára az Árvák Attya által kifizetetni ren
delteink.

Ugyanazon a napon Kindernay György Nyemeczka helységbeli lakos még egy tarto
zás kifizettetését kérte, ugyanis néhai Vitéz Erzsébet által hitelbe vett két kendőért járan
dó 9 Ft 30 kr-t annak vagyonából kifizettetni kérte. Az elhunyt Vitéz Erzsébetnek Koleta 
nevű leánya, akinek számára a kendők megvétettek, és a vevésnél jelen volt Molnár József 
ezen adósságot elismerték, az a Boldogulnak Vagyonából Mészáros Mihály Árvák Attya 
által kifizetetni rendeltetett.(№ 682)

1832. március 17-én Kókay Mihály panaszkodott, hogy néhai ifjú Kama József munka 
segédnek megfogadta, nála 10 hetet és 2 napot töltött anélkül, hogy illendően megjutal
maztatott volna, kérte ezen időre járó bérét kifizettetni.

Elismerték Kama József Osztálossai a panasznak valóságát, ezen szolgálatért a felpe
resnek valutában hat forint fizetésére köteleztettnek, amiből levonták a már neki adott 
egy ócska subának 1 Ft 30 kr-ban ez alkalommal megállapított árát, tehát még 4 Ft 30 kr 
járt, amit Kama József eladott vagyonának árából helybeli Árvák Attya Mészáros Mihály 
által Nyúgtatvány melet kifizetetni rendeltettnekf№ 722)

Ricza Ferenc 1831-ben néhai Kama Józsefnél juhász volt, azon esztendőre járó béréből 
még a hátra levő 2 У2 véka búzát, 2 véka árpát és valutában 1 Ft 30 kr-t, azon kívül fejőre 
adott tíz darab birkáért kialkudott öt véka búzát annak vagyonából megadatni könyörgött. 
Kama József örökösei elismerték az adósságot, abban marasztaltattak, amit a bepanaszolt- 
пак vagyonából Mészáros Mihály Árvák Attya által kielégítetni rendeltetett.(№ 723)
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Adásvételi adósság
A meghiúsult ingatlancsere vagy eladás esetében a tulajdonos a fizetett foglaló össze

gének kétszeresét fizette vissza a felperesnek. Mivel az ilyen ügy az Elöljáróság hatásköré
be tartozott, vizsgáljuk meg Bella Péter ügyét, hogyan is történt volna az ingatlan cseréje.

1830. január 2-án az Elöljáróság tudomásul vette Lukács György és Bella megegye
zését. Lukács, aki nagy szükségben volt egy egész sessiós házát Bella Péternek fél sessiós 
házáért ez által feladás fejében fizetendő 700 valutabeli forintoknak terhe melet eltserélte. 
A csere fejében nevezett Bella Pétertől némely holmikat kész pénz gyanánt által vett, de 
szándékát megváltoztatta, a vett holmikért, nevezetesen 1 hízót sertvésért 50 fkát, 1 kazá
nért 40 f 1 kazal szalmáért 20 fkát, fél akó borért 2f50 xat megfizetni és kész pénzben fel
vett 50fkát visszafizetni 15 napok alatt minden további halasztás nékül magát kötelezte, 
az ajánlással Bella Péter megelégedett.(№ 459)

Úgy látszik Bella meggondolta magát, mert az úriszékhez fellebbezett: Tekintetes 
Paukovics Márton Úr Királyi Kamarai Ügyvédnek kegyes meghagyásából felvétetett Bel
la Péternek a Tettes Kulai Úri Székre beadott azon könyörgő levele, melly szerént Lukács 
Györgyöt a háza csere fejében tőle általvett 112 fkát 50 xkat erő holmikat és kész pénzben 
50fés így foglaló gyanánt felvett 162fnak 50xnak kétszeri visszafizetésében marasztaltatni 
könyörög az okáért, mivel a szándékát megváltoztatta.

Miután az űriszék által visszautalt kérelmet az Elöljáróság újratárgyalta, döntött: Lu
kács a 459. szám alatti egyezségben a panaszos jóváhagyása mellett csupán 162 forint 
50 krajcárnak visszafizetésére vállalt kötelezettséget, továbbra abban marasztaltattván. 
Azon ajánlása, hogy tudni illik mostan utolsó Ínségben lévén és azért meg nem fizethetvén 
ezen summa pénzt törvényes 6 pcentes kamattal együtt ef.e. pünkösd napjára minden 
további halasztás nélkül meg fogja fizetni, bevétettvén tudományul véteíízk.(№ 475)

1829. február 20-án Buday István panaszt tett, hogy 1828 télen Urány János házát, 
melyhez föld is kapcsolva volt azt az eladó által tett oly ajánlás és biztatás mellett, hogy 
azt múlt Sz: György napra által veheti és Passiót nyerendi; megalkudott és foglaló fejében 
28 forintot fizetett, de a mai napig, mivel a tekintetes Földes Uraság ezen háztul a földet 
elszakasztani nem akarja, annak birtokába nem juthatván, kíntelenítetett más zselléres 
házat venni. Ezért a már fizetett pénzt visszatéríteni kívánta.

Az alkunak feltételeit elismerte az alperes és efféle a Tekintetes Uradalom nyilvánságos 
engedelme nélkül történt alatomos ház eladásoknak úgy is semmi ereje nem lévén, annyival 
is inkább, mivel a földes zselléres ház gyanánt eladni tilos volna, ezért a foglaló fejében 
helytelenül felvett 28 forint visszatérítésére kötelezték Urány Jánost, annak beszedése és 
átadása Hallassy András esküdt kötelessége lett.(№ 646)

Földbérlet
1829. január 17-én Fontányi Ignác panaszképpen előterjeszti, hogy még 1826-ban a 

helység földjéből öt láncot 30 krajcárjával dinnyének bérelt, amiből 2 У2 láncot Fogarassy 
Györgynek által adott, kitől a panasz napjáig járó 1 Ft 15 kr-t nem kapta meg, fizetésre 
őt szorítatni kívánta. A bepanaszolt Fontányi Ignác követelését elismerte, a kívánt 25 ga
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rasnak fizetésére köteleztetett, azoknak beszedése és általadása Kiss János H(etes esküdt), 
nek meghagyták.(№ 333)

1830. november 6-án Klamár Mártonná panaszképpen előadta, hogy Gaudia András 
és Papp Jánosfél-félföldjét attól járandó adó megfizetésének és kivetett gabona megadásá
nak terhe melet árendában bírván ezen köteleségnek mind eddig eleget nem tettek, kérvén 
annak tellyesétésére őket szorítatni.

A bepanaszolt, felek nevezetesen Gaudia András, hogy a panaszolkodónak fél hely 
földjét érintett teher melet 3 esztendeig bírta, annak pedig tellyesétését megbizonyítani nem 
tudván, az 1822. esztendőre 5 f valutában, 1823ra 2f50 x és 1824re 2 f 20 x pengőben, és így 
öszvesen 7fnak 10 xnak pengőben való fizetésére szorítatott. Papp János pedig, aki 5 esz
tendeigfél hely földet bírt és említett teher fejében 1822. esztendőre 5 fkát valutában, 1823ra 
2f50 xkat, 1824re 2f20 xkat, 1825re 2f37 xkat és 1826ra 3fl0 xkat és így öszvesen 12 fkát 
57 xkat pengőben fizetni, nem külömben 5 véka búzát és 10 véka zabot adni tartozna mivel 
elő mutatott nyugtatvány által 2f7 xnak megfizetését és 8 véka zabnak megadását bebizo
nyította, hátralévő lOfban 50 xban, úgy 5 véka búzában és 2 véka zabban marasztaltatott. 
És mivel első 4 esztendőkben Szíjártó Máttyás Papp Jánosai együtt lévén és azután elvá- 
lakozván minden vagyonnak egy harmadrészét kapta, annál fogva ezen teher egy harmad 
részének viselésére köteleztettvén, kérdéses 4 esztendőkre járó 9 f 47 xbúl, úgy 4 véka búza, 
8 véka zabból tartozik Papp Jánosnak 3f 16 xkat pengőben fizetni, úgy 1 И v. búzát, 2 2/4 v. 
zabot adni. Mind ezeknek végrehajtása Sebők István Esküdtnek meghagyatattván.(№ 555)

Zálog
1827. március 17-én Triznya Antal fiát 13 forint megfizetésére, két véka búzának meg

adására, egy darab három garast érő deszkának és három általa állítólag eltulajdonított 
zsáknak visszatérítésére szorítatni könyörgött.

A pörlekedőknek állításából kisült az, hogy Triznya Antal 13 Ft-tal, két véka búzával 
az anyjának valóban adósa volt, sőt egy darab deszkát is attól elvitt, a zsákokról ellenben 
semmit sem tudott. Az özvegye pedig a fiának két mérő zabbal, 35 garasával mérőjét 
számlálván, az elfogott kenderért 26 garassal és így összesen 4 forint 48 kr-ral tartozott. 
Azon kívül egy hordót is a fiától elvitt, azért ezeket öszvevettvén tartozik még Triznya 
Antal az annyának 8 f 21 xkal és 2 véka búzával és midőn ezeket megadja, akkoron az 
annyánál zálogul letartóztatott hordót visszafogja kapni.(№ 53)

1827. szeptember 8-án Bozsán György zsidó panaszt tett, hogy Gubanics György öreg 
házát 1 egész esztendőre bérbe kivévén abban tsak 7 hónapig lakhatott, mivel pedig a ház 
tulajdonosának foglaló fejében 2 fkát w. (valutában) fizetett, a háznak kimeszeltetésére 1 
f 30 xkat, és 1 kitört ablaknak tsináltatására 2 ftokat költött, azon kívül némelly holmiait 
Gubanics György zálogképpen elfoglalt, annál fogva könyörög mind azokat magának visz- 
sza adattni, mind pedig a már tett fizetést és költségeket megtérítettni.

Gubanics György elmondása szerint a zsidó idő előtt a házból kénytelen volt kimenni, 
azért a házban töltött üdőért semmitsem fizetni tartozván a tulajdonos mind a foglalót, 
mind az elfoglalt holmikat vissza adni köteleztetik, ami pedig a kimeszeltetés és az ablak 
csináltatásának költségét illeti - minthogy a tulajdonos a kimeszeltetésre szabadságot nem
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adott, az ablak pedig azon üdő alatt még a zsidó a házban lakott, következésképpen az eő 
gondatlansága véget eltört, azért ezen 2 terhet a zsidó viselni tartozik. E végzés végrehajtá
sát Csordás András esküdtre bízták.(№ 104)

Ernyes József hetes esküdt bepanaszolta Sallós István takácsmestert, aki a neki szőtt 
52 rőf vásznat zálogba vette, ezúton kérte azt magának kiadatni.

A feleknek jelenlétében tett számítás szerént a panaszolkodó vászon szövésért 49 xkal 
adós maradván azokat azonnal lefizette, kinek is kérdéses vászon kiadatott, a panaszolta- 
tott pedig azért, hogy más holmiát minden elegendő ok nélkül elzálogosította, megdorgál- 
tatott.(№ 442)

1832. március 24-én Ernyes Ferenc panaszkodott, hogy zálogban bírt házat, mellyet 
egy egész szöllőnek végre hajtandó mindennemű munkája terhe melet Vagner Györgynek 
lakássói adta, Harák János, kinek udvarában áll, a többi épülettel együtt Czékus Istvánnak 
eladván, abbúl a lakót üdönek előtte kihajtotta a nélkül, hogy ez a panaszolkodónak szöl- 
lőjében legkevesebbet is dolgozott volna kérvén 19 hétre járó házbért megfizetetni.

A felperes hitelesen bebizonyította, sőt az alperes is elismerte, hogy ezt a házat az ő 
tudtával és engedelmével a felperes zálogban bírta, és érintett feltételek alatt lakásnak 
kiadta, de nem gondolta, hogy Vagner György idő előtt kénytelen lesz a házból kimenni, 
semmi bérrel nem tartozik. Egy egész szőlőnek mindennemű munkáját pedig 30 forintra 
könnyen számlálni lehetne, annál fogva ezen pénz mennyiségbül 19 hátra járó lOfnak 57 
xnak fizetésére Harák János annyival is inkább szorítattván, hogy a másik házban lévő 
zsellérnek lakássát a háznak vevőitül annak eladásakor ki alkudta f№ 729)

Obligatio
A falusi bíráskodás feladatkörébe tartoztak még a pénz- és terménybeli, mun

kabér-tartozás elismerések, illetve azok kiegyenlítése.
Az alábbi esetek már a kötelmi jog fogalma alá esnek. Meghatározott személyek kö

zött olyan jogviszony jött létre, ahol az egyik fél, az adós a másik félnek, a hitelezőnek a 
javára bizonyos magatartásra (tevésre vagy nem tevésre) van kötelezve, és a kötelező az 
adóst jogi eszközökkel szoríthatja arra, hogy ezért a magatartásért helytálljon. A hegyesi 
jegyzőkönyv szerint a vállalást 15 napon belül mindenestől teljesíteni kellett

Krishaber Dávid és Jakab 1827. január 27-én Obligatio szerént Ispány Lőrintznél lévő 8 
forintokat interessel együtt magoknak kifizetettni könyörögtek. A bevádolt Ispány Lőrinc 
az adóságot elismerte, a tartozásnak 15 nap múlva történendő fizetésére szoríttatott.(№ 
34)

Előadta Csordás András úgy mint az 1826dik esztendőben volt kaszér, hogy Sallós István 
helyett még az 1819-ben az Helység Pénz tárából Tekintetes Kovacsics Gáspár kulai Fiscalis 
Úrnak Venderóth András Hegyessen volt Mészáros legény részére kifizetett 13 forintokat 20 
xkat, még mai napig sem fizette meg, kérte az adóst azoknak fizetésére szoríttatni. Sallós 
István magától adott Obligatioban foglalt adósságot elismerte, a kérdéses 13 Ft 20 kr-nak 
15 napon belül történő fizetésére kényszerítették.(№ 35)

Szügyi Mátyás obligatio szerént ifjú Kurin Józsefet húsz véka zab, két véka búzának és 
a gabonától hat esztendőre járó Interesnek megadására szorítattni kérte. Mivel a panaszos 
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hat esztendő óta a kérdéses adósságot törvényesen nem sürgette, a bepanaszolt nyilván
való kárára azt szaporította, ezért 1828 őszén a tőkének megadásában marasztaltatott 
Kurin József. A gabonának beszedését és átadását Kiss János 3dik és Győry György Esküd
tekre bízták. Ami pedig a kért Interest illeti, a Részek abban megegyeztek, hogy az 1828. 
és 1829. Esztendőkben Kurin Jósef nagy Kaszálójának egy negyed részét, a hol a Pana- 
szolkodónak tetszeni fog használtatás véget oda engedi, melly ebbeli egyesség Tudományul 
vétettik.(№156)

1827. december 7-én Ernyes Ferenc obligatio szerént Sallós Istvántól 1826 nyarán négy 
mérő búzát és egy mérő árpát 12 forintokért megvett, és annak árát a felvevő Sz. Mihály 
napjára megadni tartozik, de addig csak 5 % véka búzát és 1 véka árpát kapott vissza, a 
hátralévő gabona mennyiséget kiadatni könyörgött. Sallós István az obligatioban kitett 
feltételt és hátralévő adósságot elismerte, annak 15 napok alatt leendő adásában marasz- 
taltatott.(№ 121)

Csordás András 1825-ben Csóré Istvánnak 16 forintért eladott széna árából még hátra 
levő 6 valutabeli forint kifizettetni kérte. Elismerte ugyan Csóré, hogy Csordás a tőle vett 
juhokért 100 forinttal adós maradt, azokat annak ideiben le nem fizette, és azért azoktól 
kamat járna, melynek fejében a kérdéses 6 forintot beszámolta. Minthogy azonban Csor
dás András az interesnek fizetésére az obligationak értelme szerént magát nem kötelezte, 
ezért annak fizetésétől felmentették. Csóré Istvánt 6 forint fizetésére ítélték.(№ 242)

1828. augusztus 30-án Izsák Stroch zsidó 23 forint fizetésére és egy véka zabnak meg
adására Dukát Józsefet annyival is inkább szorítattni kíványa, minthogy az fizetésnek üdé
je már régen elmúlt és az adós innend elköltözködni szándékoskodna. Elismerte az adós ezt 
a két rendbeli tartozást, így azokban marasztaltatott.(№ 256)

1828. október 4-én Krishaber Márk obligatio szerént Kelemeny Andrásnál tartozás
képpen 14ftokat valutában és azoktúl járó illető kamatot kifizetettni kérte. Az adós a tar
tozást elvállalta, mind a tőkének, mind pedig a kamatnak fizetésére szorítatott.(№ 273)

Krishaber Márk az obligationak értelme szerént Bagi Katalint 15 forint és az illető 
kamatnak fizetésére szoríttatni kérte. Az adós elismerte a kötelező levélnek értelmét, kér
déses 15 Ft és az attól járó kamat fizetésére kötelezték.(№ 274)

Krishaber Márk obligatio szerint Németh Istványnak eladott 2 mérő búzának ára fe
jében járó 14 fkát és azoktúl Sz. Mihály napjátúl fogva járó illető kamatot magának kifize
tettni kívánta.

Az adós a tartozásnak valóságát elismerte.(№ 298)
Rozsán Jakab obligatio szerént Majer Jánosnál tartozásképpen levő 30fkát 15 xkat any- 

nyival is inkább kifizetettni kíványa, minthogy ezen adósságot már múlt Sz. Mihály napján 
lefizetni magát kötelezte az adós. Az adós elvállalta minden ellenmondás nélkül az ados- 
ágot, abban marasztaltatott.(№ 317)

Tisztelt K. Kamarai Ügyvéd Ürnak kegyes meghagyására felvétetett Krishaber Sala
mon feketehegyi zsidónak Tekintetes Kúlai Úri Székhez nyújtott könyörgő levele, mely
ben Finta János hegyesi lakosnál kötelező levél szerinti 35 forint tartozását és az 1827. 
esztendei Sz. Mihály napjától járandó törvényes 6 pcentes kamat kifizetését kifizettetni 
könyörgött. Elismerte az adós minden kifogás nélkül az adósságát, abban marasztaltatott. 
(№406)
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Ugyan tisztelt Ügyvéd Úrnak kegyes meghagyásához képest felvétetett ismét Krishaber 
Salamonnak a Tettes Kulai Úr Székre adott azon könyörgő levele, mellynél fogva Kiss Jósef 
öreg hegyesi lakost kötelező levélnek ereje szerént valutabeli 25 f 20 xroknak és azoknak 
823dik Sz. Mihály napjától fogva járandó 6 pcentes kamatnak megfizetésére szorítattni kö
nyörög. Az adóságot minden ellenvetés nélkül elválalván a panaszoltatott annak megfize
tésére szorítatott.(№ 407)

1829. november 21-én Krishaber Jakab némelly helybéli lakosokat, a kik Obligatiok sze
rént tőle hitelbe vett gabonáért tartoznak, nevezetessen: Ispány Mihályt 2 mérő kukoriczá- 
ért 14 fiókban, Biber Dávidot 1 mérő búzáért és 2 mérő zabbért 19fban, Kelemeny Andrást 
2 mérő árpáért és 2 mérő kukoriczáért 26 f, Nyírády Györgyöt 2 mérő búzáért és 1 mérő 
kukoriczáért 25 fban marasztaltatni és az illető summákat magának kifizetetni könyörög. 
A megnevezett adósok minden ellenvetés nélkül elismerték a kérdéses tartozásoknak va
lóságát azoknak fizetésére szorítattakf№ 432)

Krishaber Dávid obligatiokhoz képest némelly helybéli lakosoknál tartozásképen lévő 
pénzeket, úgy mint Szabó Gergelynél lévő 14 fkát, Bélik Jósefnél 4 fkát, Biber Dávidnál 7 
fkát, Varga János ifiunál 21 fkát, Németh Jósefnél 17fkát és Galambos Imrénél 21 fkát és 1 
mérő zabot megfizetetni és beszedetni kívánta. A tartozásokat az adósok elismerték, ma- 
rasztaltattak, meghagyták Nagy Imre esküdtnek, minél előbb beszedje, és a panaszosnak 
átadja.(№ 433)

Krishaber Jakab tartozásképpen obligatio szerént Majer Jakabnak eladott gabonáért 
nála lévő 16 valutabeli forintokat magának megfizetettni kívánta. A bepanaszolt elismerte 
az adóságot, abban marasztaltatott.(№ 455)

Krishaber Jakab némelly hegyesi lakosoknál obligatiok szerént lévő tartozásokat, neve
zetesen Majoros Pálnál 5 fkát, Ruzsovics Pálnál 6f, Ispány Lőrincznél 17f, Kormos Jósef és 
testvéreinél 22fés Molnár Jánosnál 6 fkát beszedetni könyörgött. Nevezett adósok minden 
kifogás nélkül az illető tartozásokat elismerték, azokban marasztaltattak, annak beszedé
sét Nagy Imre esküdtnek meghagyták.(№ 463)

Jelentést tett Tisztelendő Csepelley István helybéli Káplány Úr, hogy néhai Szegi Ilo
na Szent Missék szolgáltatására obligatio szerént Majoros Jósef öreg mostoha fiánál lévő 
21 fkát neki hagyta légyen. Kérvén azokat magának megfizetetni. Elismerte ugyan idős 
Majoros József, hogy mostoha anyjának 21 forinttal tartozott, de ezen adóságból 3 V2 szál 
koporsójához vett deszkákért 36 xval 2 fkát 6 xkát, szegekért 5 xkat még éltében neki adott 
1 véka kukoriczával 1 főt (forint) lefizetett és így tsak 17f49 xkal már most adós légyen. 
Ezeknek - Káplány Úrnak megegyezésével 1830 esztendő Sz. Mihály napjára leendő fizeté
sére szorítatott, ha hogy pedig ezen üdőre eleget nem tenne, Fontányi Ignácz Esküdt által a 
fizetésre késztetni rendeltettik. Kérdéses 17fkát 49 xkat beszedvén tisztelt Úrnak általadni 
fogja.(№ 503)

Jelentést tett Terényi István, hogy Izsák Márton béresével, akinek gondatlansága mi
att két lova elveszett 90 forint fizetésében megegyezett, hogy a béréből 30 forintot lefog
jon, 60 forintot pedig készpénzben fizessen a béres. Az egyességet a béres is elvállalta, 60 
forintról kötelezést adottfN0 549)

1831. november 5-én Szabó Pál panaszt tett, hogy Hajdú Ferenc 10 esztendők óta kö
telező levél szerint 20 forinttal és 20 napszámmal adós, ezen adóság fejében a jelzett napig 
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nem többet, mint 1 forintot fizetett légyen, kérvén ötét az elégtételre szorítatni. Az adóságot 
elvállaló Hajdú Ferenc abban olly formán marasztaltatok, hogy általa fizetett 1 forint 3 
napszámban be tevődvén, valamint a hátra levő 17 napszámokat mennél előbb letölcse, úgy 
a 20 fkát le fizesse, mellyeknek szorgalmaztatása Szügyi Máttyás Esküdtnek meghagyata- 
tottfN0 627)

1831. november 5-én helybeli tanító Farkas Antal Ür kötelezés szerint Urány János 17 
Ft 20 krajcár tartozását a Sz: Mihály napjától fogva járandó kamattal együtt kifizettetni 
könyörgött.

Az adóságot elvállaló Urány János abban marasztaltatott.(№ 645)
Krishaber Lebl kötelező levél szerint idős Majoros Józseftől két mérő búza tartozá

sáért 22 Ft megfizettetését kérte. Valamint a panaszoltatok úgy a panaszolkodó valóban 
22 fkai adós lévén, azon kívül Üjvidékrül útban kétszer terhet hozni tartozón, de ellenben 
a felperes 4 véka zabbért 4 fiókkal és egy fa abrintsos 6 akós hordóval az alperesnek adós 
légyen, azért érintett 4 fiók levonatván tartozik Majoros Jóseffizetni 18 fkát, aminek besze
dése és a felperesnek leendő általadása Csordás István Esküdtnek meghagyatatott, a többi 
követelések tudományúl vétettvén.(№ 649)

Tekintetes Tábla Bíró és Királyi Kintstári Ügyvéd Paukovits Márton Úrf. e. költ kegyes 
Meghagyásának következésében felvétetett Krishaber Lebl zsidónak azon panasza, melly- 
nélfogva Lénárd Jósefet ki is neki kötelezés szerént hitelbe vett lóért 60 forintokkal tartozik, 
valamint azoknak, úgy azoktól járó törvényes 6 pcentes kamatnak fizetésére szorítatni kéri.

Ámbátor ugyan Lénárd Jósef azt állítaná, hogy ezen ló megtaknyosodván, nála rövid 
üdő múlva megdöglött, mivel azomban annak megvevésekor való taknyos létét be nem bi
zonyíthatná és az okáért az adóságot elválalván, sőt a fizetést is ajánlván egyedül azért, 
mivel más lovat vennie kelletet, a fizetés üdéit meghosszabítatni kívánna, annál fogva a 
felperes négy hetet engedvén, hogy ha akkor az alperes eleget nem tenne, Papp András és 
Hallassy András Esküdtek őtet a kívánt fizetésre szorítani és a felperest kielégéteni fogják. 
(№669)

Kezesség
A kezes a főadós nem teljesítése esetére kötelezettséget vállal a kötelem teljesítésére. 

A kezes tehát a főadóshoz képest járulékos adós. Ha az adós nem teljesíti kötelezettségét, 
akkor az érte kezességet vállaló helyette teljesíti annak tartozását.

1826. november 25-én Krishaber Jakab helybéli boltos zsidó jelentette, hogy Erdéli 
Panna leányzónak 5 f 15 xroknak adósága véget magánál letartóztatott ruháját Fabó Ist
ván feleségének kezessége mellet kiadta. A kezes azt ígérte, hogy a kérdéses 5 Ft 15 kr-t
1827. esztendei Szent György napjára, amidőn a leánynak, aki nála szolgál, ideje kitelik, 
ki fogja fizetni, melly ebbéli ígéret itten tudomásul vétetik 2)

Gajer Pál az 1827-es esztendőre Németh György József nevű fiát béresnek megfogad
ta, ez azonban 3 Vi hónap szolgálat után megszökött, és a panaszosnak akarata ellenére 
máshova elszegődött. Annak bérében adott egy pár csizmáért fizetett 4 Ft 30 kr-t, Töviske 
Szállásrúl az apjának hozott 1 kotsi szalmáért járó 1 f, 1 itze olajért 24 x foglaló fejében 
27 x és készpénzben nekifizetett 1 f 15 xkat öszvessen 7f36 xkat minthogy szökött cseléd- 
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пек bére nem járna és az attya érette kezes lett, magának megtérítettni könyörög Németh 
György a panasznak kitételét és a felvállalt kezességet elismerte, kérdéses 7f36 xnak fize
tésére szorítatott.( № 138)

Krishaber Dávid kötelezés szerinti két mérő kukoricáért néhai Török Mátyás 8 Ft 20 
krajcár tartozásának megfizettetéséért könyörgött. Ezen adóságot ellenvetés nélkül elis
merő Török Mátyásnak özvegye abban marasztaltatott. A pénznek beszedése és átadása 
Nagy Imre esküdtre olly észrevétel melet bízatattván, ha hogy nevezett özvegynek annyi ér
téke nem volna, ezen adoságot Kurin Jánostúl ki is mint kezes a kötelezést aláírta beszedje, 
és a hitelezőnek általadja.(N° 719)

Az elmaradt munkabér kiegyenlítése
A vagyonnal, a gazdálkodással kapcsolatos ügyek egyik csoportja a gazdák és a cse

lédek közötti nézeteltérések. A téma kérdéskörének lényege: a gazda által valami oknál 
fogva kifizetetlen bértartozások. Ennek mindig volt indítéka: a béres idő előtt elhagyta 
gazdáját, elbocsátották, betegség folytán képtelen volt folytatni munkáját, kárt okozott, 
lopott. Előfordult az is, hogy a gazda, fontos okokra hivatkozva, apjával társult, emiatt 
történt az elbocsátás; az özvegy férjének halála miatt bocsátotta el a béresét. Tragédia 
miatt is ki kellett egyenlíteni a munkabér-tartozást, például, ha a béres menykő által az 
életét elvesztette. Ilyen esetekben az Elöljáróság elé került az ügy, a panasznak nagyobb 
világoságára computus (kiszámítás) tétetett.

1827-ben Tóth János panaszt tett idős Gubanits Györgyre, akinél az 1826. esztendő
ben szolgált, gazdája a béréből 10 Ft 48 kr-t lefogott. Kérte, a gazdáját azoknak megfizeté
sére szorítani. Elismerte Gubanits György a panasznak valóságát, ellenben azt is állította, 
hogy a panaszos öthétig betegeskedett, és egy ökörnek szemét kivágta, ezért tőle a már 
említett 10 Ft 48 kr-t lefogta. A további vizsgálatból kiderült, a béres háromheti beteg
ség után a gazdájához visszament, de ez őt nem fogadta be, ezért csupán a három héti 
mulasztásért 4 Ft 7 У2 kr-t és egy elveszett baltáért 1 Ft-ot, az ökörnek a szeméért pedig, 
minthogy ezen cselekedet a nem volt bizonyítható, semmit sem foghat le. Tóth János a 
megegyezett 71 Ft 7 У2 kr évi bérből a tétetett computus után 4 Ft 52 У2 kr-t kapott.(№ 20)

1827. január 13-án Rakontza Péter panaszkodott, hogy Fodor János, aki előző esz
tendőben volt bérese, őt otthagyta, de bérébe 10 Ft 15 kr-t, 1 malacot, egy pár új csizmát 
patkóval együtt és egy pár bocskort neki adott. Mivel a megszökött cselédnek semmi bér 
nem jár, azért az adott pénzt és ruházatot visszakívánta. Fodor János a panaszt elismerte, 
a kitett pénznek és ruházatnak árában marasztaltatott, de mivel Rakontza Péter a ruhá
zatot önként elengedte, azért csak 10 Ft 15 kr-t 15 nap alatt visszafizetni tartozott.(№ 21)

Lengyel Antal Papp Mihálynénál 1826-ban volt béres. A gazdája által lefogott bért 
kiadatni könyörgött. Papp Mihályné öccse, Illés István azt állította, hogy a béres négy na
pot mulasztott, és ezért két forintot lefogott. Mivel bizonyos volt az, hogy a béres három 
napig betegeskedett, ezért a napokért semmit, az egy napért pedig 15 krajcárt kifoghat. 
A gazdát a hátralévő bérnek minél előbb való kiszolgáltatására ítélték, ugyanakkor mind 
a két félnek kívánságára computus tétetett: a 43 Ft 30 kr bér fejében - pénzben, illetve 
természetben - korábban felvett 31 Ft 12 kr-t, így tehát kapott még a béres 11 Ft 48 kr-t, 
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illetve Subát 8 fi fejelés csizmát 2f30x, bocskort 45 x és kész pénzben 27 xkat.(№ 23)
Takáts István 1826-ban Lénárd Istvánnál béresként szolgált, hátralévő bérnek kifi

zetését kérte. Lénárd István azt állította, hogy a bérestől némelly hibákért 7ftokat 2 xkat 
elfogot, nevezetessen pedig a tehénnek béres által letört csépejéért 5 fkát elveszet üsztökért 1 
fi az el-mulasztott 2 У2 nap robottért Ifi 2 x. Mivel a béres a tehénben tett kárt kisebbnek 
vélte, ezért annak megszemlélésére az Elöljáróság Szügyi Mátyás és Győri György esküd
teket kiküldte, akik a hibát 10 forintra megbecsülték, fele a gazdát, másik fele a gondatlan 
és kártevő bérest illeti, ennek fejében 5 forintban marasztaltatott, a többi hibáért 2 Ft 2 
kr-ban. Ezek után a panasz bővebb elintézésére computus tétetett: Takáts bére 62 Ft 33 kr 
volt, amiből megkapott 61 Ft 7 kr-t, így járt még neki 1 Ft 26 kr.(№ 24)

Skallák István ifjú Tóth János 1824. és 1825. esztendőben volt bérese panaszkodott, 
hogy a volt gazdája az 1825. esztendei béréből visszatartott 1 subát, 3 fű üszőt, kalapot, 
szűr nadrágot és a csizma árábúl 1 ftot. Ezért kérte hátralévő bérét.Tóth János megbizonyí
taná, hogy a béres egy vasas vödröt ellopott, 1 nyútót, 4 kötöféket és egy ostort elvesztett, 
3 napot elmulasztott, és a fuvarbúi 1 forintot elköltött, azért ezeknek ára 5f 18 xban meg- 
állapítatván és a béresnek hátralévő bérébül, melly 22 f 30 x tészen, lehuzattván, maradt 
16 Ft 12 kr. Mely panasznak bővebb megvilágosítására következendő computus tétetett. 
A béres az elmaradt 16 Ft 2 kr fejében kapott egy 3 fű üszőt, kalapot, nadrágot és kész 
pénzben 1 Ft 42 kr-t.(№ 48)

Skallák Péter Sebők Istvánt nyolc hónapra béresnek megfogadta, aki három hónapi 
szolgálat után megbetegedett, a megalkudott és kifizetett bért felvetetni kíványa. Mely- 
ly kívánságnak következésében mind a két félnek jelenlétében a következendő computus 
tétetett, úgy mint: Sebők Istvánnak nyolc hónapra 65 forint 45 krajcár járt volna, ami 
hónapokra kivetítve 8 Ft 13 kr. A béresnek ezek szerint a három hónapra 24 Ft 39 kr járt, 
ebből már kapott 16 Ft 39 kr-t, ami szerint még 7 forint 48 krajcárt kellett a gazdának 
fizetnie.(№ 102)

1828. április 12-én ifjú Szabó Pál, aki fontos okokra hivatkozva apjával társult, az addig 
nála szolgálatban lévő Tóth György béressel számot vetni kívánt, mert azt annak bele
egyezésével elengedte, kérte az addig járó bérét kiszámítani. A bér részletének kiszámítá
sa azok jelenlétében történt. A béres járandóságának teljes összege 60 Ft 30 kr lett volna. 
Ebből 5 Ft értéket kapott, amibe beleszámították az elvesztett 30 kr értékű istállókulcsot. 
Az egész esztendőre járó 60 forint 30 krajcárból 3 hónapra 15 Ft 7 У2 kr, járt, ebből levonva 
az előleget a béres kapott még 10 Ft 7 У2 kr-t valutában (№ 120)

Hallasy István 1827-re Kalmár Pált béresnek megfogadta, aki 7 hónapi szolgálat után 
megbetegedett, annak bérét felszámoltatni könyörgött. A két félnek jelenlétében meg
egyezés született. A teljes bér 74 Ft 54 kr lett volna, a béres ebből felvett 23 forintot. Ebből 
a bérből 1 hónapra 6 Ft 14 У2 kr járt, következésképpen 7 hónapra 43 Ft 41 У2 kr. Mindezt 
összevetve (levonva belőle az ellopott egy szekerce árát) a béres kapott még 19 Ft 17 У2 kr- 
t, az az búzavetést, tavaszi vetést és készpénzben 1 Ft 17 У2 kr-t.(№ 124)

Néhai Frindig János özvegye és Frindig István azon okbúi, mivel ezentúl együtt lakni nem 
fognak Nagy Katalin közös szolgálójoknak 8 hónapokra járó bérét felszámoltattni kíványák.

A bér kiszámításánál mind a három fél jelen volt. A szolgálónak esztendőbeli bére 30 
Ft 27 kr. Ebből 6 hónapra járt 20 Ft 18 kr, miután kivonták a fenti összegből, így kapott 
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még a szolgáló 5 forint 51 krajcárt, az az ködmönyt és 51 krajcárt. Lényegesnek tartották 
annak feljegyzését, hogy a szolgálónak eleresztetése neki semmi kárára nem volt, mint
hogy ez alkalmatossággal három helyre is beszegődhetett volna.(№ 132) .

1828. január 5-én Dudás Gáspár panaszkodott, hogy Fontányi Péter, kinél 1827-ben 
béresként szolgált, 9 Њ hétig betegeskedett, gazdája minden napra 30 krajcárt a béréből 
lefogott, elégtételt kért. Az elégtételt megkapta, időközben kiderült, hogy ellopott egy 
zsák kukoricát, így végül is ő húzta a rövidebbet. Fontányi Péter elismerte a panaszt. Mi
vel a béres nem lomhasága, hanem valóságos betegsége véget kérdéses üdőt elmulasztotta, 
annál fogva tsak annyit foghat ki a gazda a bérébül, a mennyi abbúl egy napra járúl. A 
panasznak bővebb megvilágosításáért mind a két félnek jelenlétében a következő számítás 
született. A béresnek évi bére 70 Ft 12 kr lett volna, amiből 59 Ft 19 krajcárt felvett, ebbe 
beleszámították egy nap mulasztását, az elveszett 2 békónyelvet, az általa ellopott egy 
baltát és az egy zsák kukoricát. És mivel a béresre 2 bizonyságnak vallása szerént a kuko- 
riczának eltulajdonítása megbizonyosodott és betegsége miat ötét keményebb büntetéssel 
megfenyítemi nem lehetne, azért 24 órára arestomba becsukatatott. A béresnek kellett vol
na kapnia 10 Ft 53 kr-t.(№ 145)

Fodor János 1827-ben Gubanics Györgynél volt béres. Volt gazdájának fiai által visz- 
szatartott bérét megadatni kérte 1828. január 12-én. A kérelem alapján a panasznak bő
vebb megvizsgáltatása céljából mind a két félnek jelenlétében történt a következő számí
tás. A béres évi bére 69 Ft 15 kr lett volna, ebből 55 Ft 56 kr-t megkapott már. Ebben az 
összegben benne van a béres kártétele; egy eltört lapát, egy eltört lóvakaró és egy elveszett 
kötőfék. Fodornak gazdájától tehát még 13 Ft 19 kr járt. Gubanics Pál és fia azt állították, 
hogy a béres gondatlanságából egy birka elveszett, annak árát kérték megfizettetni. Az 
Elöljáróság nem találta igazoltnak kérelmüket, mert a hibát a béres nem vállalta, a pa
naszosok pedig bizonyítani nem tudták, így a bérest annak megtérítésétől felmentették. 
Ami a fél hely tavaszi alá való földnek szántását illette - mivel abban az esztendőben a 
béresnek atyja a házát földestől eladta - nem szánthatott, azért annyi földnek 1828. évi 
szántásában marasztaltatott. A földnek szántásárúi hozott ítélettel Gubanics Páll meg nem 
elégedett, nekie apellata intra dominium megengedtetett157)

1828. január 19-én Zsiday András panaszt tett, hogy 1827-ben idős Galambos Rókus- 
nál szolgált. A hegyesi búcsúra virradóra két lovat elloptak, ezért gazdája minden bérét 
visszatartotta, egyedül két pár fehér ruhát és 45 kr-t fizetett neki, elégtételért folyamodott.

Panaszának elintézése végett Zsidayt az úri székre utasították, hogy pedig mennyi 
bért tartott vissza Galambos, a két félnek jelenlétében kiszámították. Zsiday bére 64 Ft 
30 kr lett volna. Ebbe az összegbe kapott két pár fehér ruhát 5 Ft értékben, készpénzben 
15 krajcárt és elvesztett egy 18 kr értékű fúrót, ami összesen 5 Ft 33 kr. A béresnek tehát 
járt még 58 Ft 57 kr. A járandóságot a gazda visszatartotta addig, míg az illető Felsőség e 
tárgyban végzést nem hozott. Azt is feljegyezték, hogy a gazda - saját bevallása szerint - a 
béres tavaszi vetéséből a visszatartott 6 Уз mérő árpát 3 Ft 30 krajcárjával eladta, a pénzt 
felvette, a lovak pedig Tóth Istvány vérségi és Bartha István hegyesi lakosok által valutabeli 
62 forintra megbecsülteitek.^0158)

1828. május 10-én Krishaber Jakab szolgálója, a topolyai Ragáncs Rozália 1827. esz
tendei bérének kifizettetését kérte. A két félnek jelenlétében elvégezték a számadást. A 
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szolgáló esztendei bére 22 Ft 56 kr, amiből 22 Ft 44 kr-t megkapott. Ebbe az összegbe 
beleszámítódott a szolgáló gondatlanságából elveszett lótakaró, 36 kr és egy betört ablak 
18 kr felszámításban. Mindezt összevetve a szolgáló kapott még 12 krajcárt.(№ 224)

Szedlák Mihály özvegye férjének halála után három hónapig a nála szolgálatban volt 
Kartsú János béresét annak jóváhagyásával akarta kifizetni, ezért kérte az illető bérét 
kiszámítatni.

A két félnek jelenlétében következő computus született. A béres félfogadásakor 93 Ft 
30 kr évi bérben egyezett meg, az elbocsátása napjáig 20 Ft 42 kr-nyi értéket kapott. A 
háromhavi bér 23 forint 22 kr volt, így kapott még 2 Ft 39 У2 krajcárt.(№ 226)

1828. július 13-án Néhai Szabó Mártonynak édes annya, kinek ezen fia Tóth Mihály- 
nál ezen esztendei Januarius hónap első napjátúl fogva julius lldik napjáig béresképpen 
szolgált, melly napon menykő által az életét elvesztette, kérdéses üdőrejáró bérét magának 
kifizetetni kéri.

Szabó Márton bére 65 Ft 30 kr lett volna. Ebbe az összegbe 18 Ft 30 kr értéket kapott. 
A hat hónapra járt neki 34 forint 34 krajcár, ebből levonva a fenti összeget az édesanya 
kapott még 16 Ft 4 kr-t.(№ 241)

1828. szeptember 13-án Varga Pál a 8 hónapi szolgálat után meghalt Blazsek Pál bére
sének esztendőbeli bérét felszámítani, és ezen üdőre járót felvétetni kéri. Mind a könyörgő- 
nek, mind pedig a meghalálozott béres édes attyának jelenlétében e következendő compu
tus tétetett. Blazsek megalkudott bére 63 Ft 30 kr lett volna, a nyolc hónapi járandósága 
ebből 42 Ft 20 kr, halála napjáig 24 Ft 45 kr értéket kapott, amely összegben benne van 
az elhagyott 1 békó és az elvesztett 1 kolomp. Az édesapa tehát kapott még 17 forint 35 
krajcárt.(№ 264)

Szügyi Mátyás nyolc hónap és egy heti szolgálat után megbetegedett Trázsi Illés bé
resével 1828. október 11-én bérelszámolást kért. Az illető feleknek jelenlétében és a béres 
belegyezésével számítás tétetett. Trázsi esztendei bére 78 Ft 45 kr lett volna, de a leszolgált 
időszakra ez csak 54 Ft 10 kr. Az összegből időközben 30 Ft 30 kr értéket kapott, a hátra
léka tehát 20 forint 40 kr.(№ 275)

Fabó István felesége hat hónapi szolgálat után férjhez ment, emiatt Kormos Katalin 
szolgálójának esztendőbeli bérét felvétetni és az illetőt kiszámítatni kérte. Az Elöljáróság 
a kérésnek eleget tett és az illető feleknek jelenlétében számadást tett. A szolgáló évi bére 
24 Ft 58 kr. A leszolgált hat hónapra járt neki 12 forint 29 krajcár, de ő már 17 Ft 22 kr 
értéket korábban felvett. A bérelszámolás értelmében Kormos Katalinnak vissza kellett 
fizetnie 4 forint 53 krajcárt.(№ 278)

Az alábbi esetből az derül ki, hogy Hegyesen is tartottak néha hét határra szóló lakodal
mat. A következő panaszos béréből 3 nap lakodalmaskodásért 1 Ft 30 kr-t vont le a gazda. 
Ispány János béres panaszt tett, hogy betegsége gyógyítása végett 6 napig otthon maradt, 
ezért gazdája, Majer János őt visszafogadni nem akarta, kérvén arrúl rendelést tétettni.

Majer János a béressét lomhasága véget tovább tartani nem akarván, de mindazon
által az egész esztendőre járó bérét kifizetni kész lévén, e következendő computus a felek 
jelenlétében tétetett. Istvány János 86 Ft 48 kr évi bérben egyezett meg Majerral. Ebből 
51 forint 58 krajcár értéket vett fel, amibe beleszámították 7 nap mulasztását és a már 
említett 3 napot.(№309)
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1829. június 21-én Döme Albert, akinél Czékus Márton e hónap 14-ig béresként szol
gált, minthogy tolvajságban tapasztaltatott, őt a szolgálatból el akarta bocsátani, ezen aka
ratját helyben hagyatni és az okáért, addig járó bérét annak leendő kifizetése véget felszá- 
mítatni kérte. Igazságos kérésnek következésében a feleknek jelenlétében ezen felszámítás 
történt: Czékus évi bére 53 Ft lett volna. A szolgálatban eltöltött 5 У2 hónapra járt 24 forint 
17 krajcár, de addig csak 13 Ft 45 kr értéket vett fel. A béres így kapott még 10 Ft 32 кг- 
t. Az itten feljegyzetettvén, hogy ezen béresnek eleresztésére általa elkövetett tolvajságok 
végett Dömé Albert gazdájának engedetem adatott.(№ 372)

1829. szeptember 27-én Krizsán Jánosnak Veronika nevű leánya Krisháber Márknál 
töltött 17 У2 héti szolgálat után férjhez ment, az esztendőbeli bérét felszámítani és az illetőt 
kiadatni kérte. A két félnek jelenlétében a következő felszámítás tétetett. A szolgáló évi 
bére (amiben egy kusza ködmöny is benne foglaltatott) 38 Ft 36 kr, amiből 13 Ft értéket 
kapott addig. Ezen bérbül egy hétre 44 28/52 xrok járulván kérdéses üdőre jutnak 13 forin
tok mellyekfelyebb kitett minden kifizetettek.^0 414)

Nagy Balázs béres munkabér követelése egy másik esettel is egybefonódik, de előbb 
lássuk a kérelmet. Nagy 1828-ban Lukács Jakabnál béreskedett, azon esztendei bérét fel
számoltatni és az 1828-dik esztendőre hátralévő subát és üszőt magának kiadatni kívánta
1830. január 2-án.

Kívánságára a másik félnek is a jelenlétében a következő felszámítás tétetett. A számí
tás szerint a béres évi járandósága 122 Ft lett volna, amiből évközben 67 Ft 4 kr-nyi érté
ket megkapott. Ebben az összegben benne van a № 379 ügyből adódó öt forint tartozása. 
Hogy világos legyen miről is van szó, álljon itt teljes egészében a pálcaütéseknél tárgyalt 
eset: Lukács Jakab panaszt tett, 1829. június 22-én, vasárnap Nagy Balázs béresét szófo- 
gadatlansága miatt megütötte, az visszaütött, a hajánál fogva hurcolta, a fejét megütötte, 
az ingét leszakította, a leányát és a feleségét megkurvázta. Elégtételt kért.

A bevádolt béres elismerte a gazdával való illetlen bánást, Kalmár Pál pedig bizonyí
totta, hogy a panaszolkodónak hitvesét és leányát mások előtt rágalmazta. 12 pálcaütéssel 
megfenyítteték és a verésért valutában még 5 Ft fizetésére is kötelezték, mellyeket annak 
üdéiben a gazda a bérébül kivonandja. A levonásban szerepel még három másik tétel: a 
ládából ellopott 5 Ft-ot, 1 békókulcsot elvesztett, ennek ára 21 kr és elvitt egy gatyát 1 
forint 45 krajcár értékben. Mindezeket is felszámítva járt még neki 54 Ft 56 kr, aminek 
fejében kapott 38 Ft 56 kr-t és 16 forintos áron egy 4 fű üszőt.(№ 451)

Fodor János 1829-ben Illés Istvánnál béresként szolgált, de a gazdája a panasz napjáig 
csak részben fizetett ki. Kérte a bérét felszámítani és a hátralévőt kifizettetni.

A feleknek jelenlétében computus tétetett. Fodor bére 80 Ft 30 kr volt, ebből 58 Ft 36 
kr értéket megkapott, a hátralék 24 forint 54 kr, amely értékben kapott egy subát, egy 
üszőt és készpénzben 54 kr-t. Megjegyzésként a következőket jegyezték fel: Azon helyte
len követelések és előadások melyeknél fogva a gazda a bérestül 6 fkát elfogot félre tétettvén 
oly észrevétele melet, hogy a béres Nagy István által elfoglalt és ekkoráig vissza nem adott 
kolompot elő állítani tartozik. (№ 470)

1830. március 6-án tárgyalta az Elöljáróság Urány Julis panaszát, akit fél esztendőre 
Moyses Stern szolgálónak megfogadta, 19 hét szolgálat után szófogadatlansága és gorom
basága véget eleresztődvén a bérét felszámítatni és az megérdemletett kiadatni kiványa, 
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annyival is inkább, hogy többszöri kínálása után a gazdája visszafogadni nem akarja. A 
panaszos szófogadatlansága és gorombasága kivilágosodván, annak visszafogadtatásátúl 
a gazdája feloldozttatott ugyan, de a megérdemlett bért megadni köteleztettvén. A felek
nek jelenlétében e következendő számítás tétetett. Urány Julis félévre 22 Ft 27 kr értéket 
kapott volna. Valójában csak egy 3 Ft értékű csizmát és 45 kr értékű pántlikátfN0 483)

A hegyesi bocskoros nemeseknek sem volt fenékig tejföl az életük, hiszen voltak kö
zöttük olyanok, akik a béresélet keserű kenyerére kényszerültek, amint azt nemes Papp 
György esete tanúsítja. 1830-ban Sipos András Józsefnél béresként szolgált, de 5 hónap 
szolgálat után megbetegedett, így még az év július 4-én esztendőbeli bérét felszámítani és 
a megérdemlettet kifizetetni kívánta. Melly igazságos kívánságnak következésében az ille
tő feleknek jelenlétében e következendő felszámítás tétetett úgy mint: Papp évi bére 43 Ft. 
Havi járandósága a mondott összeget elosztva 3 Ft 35 kr, ez öt hónappal megszorozva 17 
forint 55 krajcár. A számadás napjáig átvett 11 Ft 30 kr-t, amibe gazdája beleszámította az 
általa elvesztett egy vasvillát 1 Ft árban számítva. Ezek szerint kapnia kellett még 6 Ft 25 
kr-t. Ezen bérnek leendő kielégítése a gazdának meghagyatattván, ellenkező esetre pedig a 
végzésnek végre hajtása Kiss János Esküdtre bízatattván. A gazda a végelszámolásba adott 
neki egy kalapot, egy ködmönyt és 1 forint 25 krajcárt.(№ 517)

Molnár János 1830. április 4-én Hallassy Istvánhoz béresnek beszegődött. Időközben 
a gazdája mindent eladott, ezért nála csak október 2-ig szolgálhatott, azután pedig tőle 
elment. A feleknek jelenlétében a felszámítás megtörtént. A béresnek évi bére 71 Ft 30 
kr. 26 hétig szolgát Halassynál, heti bére 1 Ft 50 kr, ez 26-tal szorozva 47 Ft 40 kr volt. 
Évközben már megkapott 27 forint 15 krajcárt. Ebbe az összegbe beleszámítódott az a 6 
У2 nap is, amit a béres elhevert. Az elhevert napok ára 15 5/4 kr volt. Az elszámolás után 
a béresnek még járt 20 Ft 20 kr.(№ 545)

1830. október 17-én a hegyesi Nótárius Polákovics János Ür, aki 10 hónapi szolgálat 
után Czékus Márton kocsisát nyakassága és szófogadatlansága miatt elbocsátotta, véle 
számot vetni kívánt. A kocsis jelenlétében számítás tétetett. Tízhavi bére 70 Ft 9 kr-t tett 
ki. Ebből átvett 54 Ft 15 kr-t, járandósága 15 Ft 54 kr, amit azonnal kezéhez vett, sőt még 
két ezüst húszassal is megajándékozta, majd eleresztette.(№ 551)

Utassy József 1830. július hónap utoljáig Ernyes Andrásnál volt béres, akkor megbete
gedett, november 20-án kérte, számoljanak el a gazdájával és a megérdemelt bért fizesse 
ki. A feleknek jelenlétében megtörtént a felszámítás. Az évi bére 69 Ft 30 kr. A 7 hónapra 
5 forint 47 У2 krajcárjával 40 Ft 32 У2 kr járt neki, amibe beleszámították az általa ellopott 
békót. A végelszámolás szerint 7 forint 47 У2 krajcár járt még, ennek értékében kapott 
ködmönt, nadrágot és visszafizetett 12 У2 krajcárt.(№ 570)

Komáromy András 1830-ban idős Molnár Pál bérese volt, de 7 У2 hétig betegeskedett,
1831. január 29-én a volt gazdájával számot kérni kívánt. Az illető feleknek jelenlétében a 
következő számítás született. A bére 37 Ft 42 kr, amiből 24 forint 20 krajcár értéket meg
kapott, beleszámítva az eltörött kasza árát, egy és apja tartozását, szintén egy forintot. A 
végszámadás szerint járt még neki 13 Ft és 22 kr. Járandóságába kapott egy ködmönt, 1 
pár fehérruhát és 6 Ft 22 kr készpénzt. (№ 577)

1831. január 29-én Gyetvay András panaszt emelt, mivel Mátyás fiát Péter Jánosnak 
1827-ben három esztendőre szolgálatba adta oly egyesség mellett, hogy a szolgálati idő 
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letelte után egy egész új ruhát fog neki adni a gazda. Az idő letelt, mivel bizonyos ideig 
betegeskedett a gyermek, az ígért ruházatból a nadrágot és a kankót visszatartotta, most 
kérte azokat kiadatni.

Elismerte Péter János a panasznak valóságát, megfogadtattván ötét fogadott fiú gya
nánt tekinteni kellene, annál fogva a panaszoltatott az elfogott ruházatot kiadni, kötelez- 
tettvén, a végzés végrehajtását Sebők István esküdtnek meghagyták.(№ 578)

Kurin András 1830-ban Kurin Józsefnél volt, és általa ki nem elégétettvén véle számot 
vetni és az elfogott bért kiszolgáltatni kérte 1831. február 12-én. A két félnek jelenlétében 
megtörtént a felszámítás. Az évi bér 85 Ft volt, amiből 71 Ft 4 kr-t meg is kapott. Ebbe 
Kurin András beszámította bérese által állítólag ellopott egy mérő árpát. A számadáskor 
azonban másként alakult a helyzet: Kurin Andrásnak megítéltek 13 forint 56 kr-t, az az 
egy mérő őrlést és 13 forint 48 krajcárt, az imitten feljegyeztettvén, hogy ámbátor ugyan 
Kurin Jósef azt állítana, hogy a bérese 8 mérő árpát lopott volna, de mindezen álítását be 
nem bizonyíthatná, és a béres tsak egy mérőnek a gazda fiának hozzájárulássával történt 
eltulajdonítását elösmérné, annál fogva egyedül 1 mérőért 6 forintokat fizetni köteleztetett, 
mellyek is a bérébül ez alkalommal kifogattak. (№ 587)

Fülöp János 1828-ban Dudás Mihálynál 9 hónapig volt béres, azután pedig kibeteged
vén, mivel mái napig gazda által ki nem elégétetett, azzal számot vetni és az megérdemlett 
bérét kifizetetni kívánta 1831. február 18-án. Az Elöljáróság a kívánságnak a felek jelen
létében felszámítást tett: A béres évi bére 63 Ft 39 kr. Ebből 24 forint 51 krajcár értéket 
kapott a számadás napjáig, beszámítva egyesség szerint elmulasztott 6 napot 27 kr-jával, 
ami 2 Ft 42 kr volt. Fülöp 9 hónapi bére 47 Ft 23 kr. A gazda tartozása ezek szerint 22 fo
rint 32 krajcár volt. Azon kifogása a gazdának, hogy egy mérő árpája az istálóból elveszet, 
azért félretétettvén, mivel a béres egész nap az istálóban nem lehetett, mert otthon evett, és 
az istálónak egyik ajtaját betsukni nem lehetett. (№ 590)

1831. október 29-én Nagy Mihály panaszképpen előadta, hogy Nagy Balázs testvér
bátyjával bizonyos feltételek alatt öszve állván, de üdőnek előtte általa elővezettvén, mint
hogy új esztendőtűi fogva Mind Szent hava 3dik napjáig nála vált és némelly holmikat 
házához vitt, azokat tehát visszaadatni és a nála töltött időre járó bért kifizetetni kérte. 
Melly kérésnek következésében Nagy Balázs előállítván a panaszossal barátságosan úgy 
megegyezett, hogy nála töltött 9 hónapra az előző évi béréhez hasonlóan őt kielégíteni és 
hozzávitt holmikat visszaadja, azért tehát a bére: 72 Ft 15 kr, ebből 9 hónapra 54 forint 12 
krajcár járt. Az utóbbi összegből Nagy Balázs futtatás közben lesántult ló megsántulá- 
sában okozott idővesztésért egyesség szerint kifogott 8 forintot. így kapott még 46 Ft 12 
kr-t, az az 15 mérő zabot 8, egy subát 10 Ft árban és készpénzben 28 forint 12 krajcárt.

Az odavitt holmik fejében Nagy Mihály kapott még 2 véka búzát, 46 véka zabot, egy 
üsző helyett 20 Ft-ot, mindezeknek mennél előbb leendő kifizetésére magát Nagy Balázs 
önként kötelezvén, ha hogy annak üdéiben eleget tenni nem akarna, Fontányi Ignácz Es
küdt ezen egyességnek következésében a kiadandókat kiadni és úgy azt tellyesítetni fogja, 
az imitten feljegyeztettvén, hogy a felek által szerzett borbúi Nagy Mihály részére jutott egy 
akóértjáró 3 véka búza már annak búzájából levonatott.(№ 644)

Gedey Mihály némelly adósságainak kifizetésére szorítattván, minthogy bérén kívül 
egyebbe nem volna Pecze Jósef gazdájával számot vetni ésf. e. Karátson hava utoljáig járó 
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bérét kifizetetni könyörög. Ámbátor ugyan Pecze Jósefa bért még mostan egészben kielégé- 
tetni nem tartozna, mivel azomban önként azt ajánlaná, annál fogva ezen ajánlás bevé
tetvén a feleknek jelenlétekben e' következendő számítás tétetett: A béres bére 74 Ft 24 kr. 
amely összegből 70 Ft 51 kr értéket megkapott, beleszámítva a 7 Ft 12 kr értékű robotszol
gáltatást, 3 hét betegeskedését, 1 f49 xval tészen 5 Ft 27 kr-t. Hátralékának összege 3 forint 
33 fcrtett.(№674)

Németh István 1831-ben Fabó Istvánnál béreskedett. 35 hét szolgálat után kibeteged
vén az esztendei bérét felszámítani és az illetőt kiadatni kérte. A kérésnek következésében 
a felek jelenlétében felszámítás tétetett. A béresnek bére 80 Ft 39 kr, a 35 hétre 1 forint 33 
4/52 krajcárjával járt 48 Ft 3 kr. Ebbe az összegbe beleszámították a 4 forint értékű elvesz
tett csengetyőt. A számadás után a béres kapott 6 forint 13 kr-t.(№ 700)

Papp Pál 1831. esztendőben Krishaber Lebl zsidónál béresképpen szolgált, 1832. feb
ruár 4-én azon esztendei bérét felszámítani és a hátralévőt kiadatni kérte. Az igazságos 
kérésnek következésében a feleknek jelenlétekben megtörtént a felszámítás. Papp bére 
179 Ft 40 kr. Ebből megkapott 176 forint 12 krajcárt, természetesen beleszámítva a négy 
nap korhelykedését napi 36 krajcáron és 23 nap betegséget, naponta 29 krajcárjával. Gaz
dája tehát 3 Ft 28 kr-ral tartozott, így 3 font sót és 2 Ft 55 kr készpénzt valutában kapott. 
(№ 702)

A munkabértartozások sorában van két különleges esett is. Szabadságos katonák ké
rik bérük kiadatását.

Filó, másképp Ilcsik Jósef szabadságos katona hathétig Fontányi Ignácnál béresként 
szolgált és akkor a Hadfogadó Kormány által beszólítván 47 hétre szegődött bérét 1832. 
március 24-én felszámítani és az illetőt kiadatni kívánta. Mely igazságos kívánságnak 
következésében a feleknek jelenlétekben ezen számítás tétetett. A 47 hétre Filó 91 Ft 12 
kr-t kapott volna, ebből a 6 hétre 11 forint 39 krajcár volt járandósága. Előlegként 9 fo
rintot vett fel, így kapott még 2 Ft 39 kr-t, olly észrevétel mellett, ha netalántán azonnal 
visszakerülne, a gazdája visszafogadni és nála a szolgálatot tovább folytatni köteleztettik. 
(№728)

Kajla Péter szabadságos katonának nevében, aki Sz: Pál napjától fogva Gubanics Ist
ván ifiúnál béresképpen szolgált és mostan a Hadfogadó Kormány által beszollítatván, ot
tan maradott, annak anyja a szegődött bérét 1832. április 15-én felszámítatni és az illetőt 
kiadatni kérte. A felek jelenlében megtörtént a felszámítás. A béresnek bére 74 Ft 11 hétre 
1 forint 33 krajcárjával 17 Ft 33 kr járt neki. Az összegben benne van a levonás is: 1 el
vesztettfaragóbalta, ára 1 Ft 30 kr, 2 elvesztett petrencerúd, ára 1 Ft 30 kr és elvesztett 2 
embernek való 3 napi eleséget 1 új zsákkal, ára 1 Ft 30 kr, ezzel együtt kapott 11 Ft 57 kr-t. 
Járandósága 5 Ft 6 kr.(№ 735)

Az elmaradt munka ledolgozása
A tartozások egyik fajtája volt a felvállalt munka részbeni elvégzéséből származó 

adósság ledolgozása, megtérítése.
Kókay József hegyesi kovácsmester néhai Ernyes István helybeli lakossal 1825-ben 

munkára megalkudott, amit a megrendelő egy öl búzaszalmával fizet majd ki, melynek 
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értéke Bétsi Betsben 6 forint lett volna. Annak ára fejében 4f48 xra dolgozván 3 kotsival 
már el is hordatott, hátralévő szalmát mindazonáltal annak fia Jósefki nem akarja adni.

Elvégeztetett: Minthogy nevezett Ernyes József a számára Kókay József által tett munkát 
elismerte, de egyszersmind azt állította, hogy Kókayval ezentúl ő, annak tudva lévő gorom
basága véget dolgoztatni nem akar, annál fogva hátra levő If 12 xroknak a panaszolkodó 
Kováts által nekie kifizetettvén, az elmaradott fél öli szalmának kiadására szorítatottfN01)

1826. december 2-án Kiss János bíró, Fodor Páll, Fontányi János, Szügyi Mátyás, Petze 
József, Győri György esküdtek jelenlétében tárgyalták Lenkes Antal bonyolult panaszát.

Lenkes Antal panaszképpen előadta, hogy idős Kurin József részére tett munka árá
ban az 3 forinttal és 1 kementze csinálásért 1 mérő búzával tartozik. Kérte, az adóst azok
nak megadására szorítatni és pedig úgy, hogy 3 forint helyet 2 mérő búzát alku szerént 
kaphasson.

Kurin József elmondásából kiderült, hogy az első alku szerint 3 forintokban búzát 
adni magát kötelezte mérejét 2 ftal vévén, de azután Lenkes Antal az alkut megmásította 1 
tallérjával (2 forint!) a búzát tőle kérte és külömben félbe szakasztott munkát folytatni nem 
akarta, kíntelenítetett azt megígérni ugyan, de azon okbúi, mivel az első alku melett ma
radni kelletik, Lenkes Antal a keresettül elmozdítattik meghagyatattván Kurin Josefnek, 
hogy valamint a 3 fióknak árában 1 Yi mérő búzát, úgy a kementze csinálásért járó 1 merőt 
is a legrövidebb üdő alatt kiadja.(№ 10)

Halász Lőrincz panaszt tett, hogy Szép Péternek 1 Ft 20 kr-t szőlőmunkára előre fi
zetett, de az a munkát nem végezte el, ezért a pénzt magának vissza fizetettni kívánnya.

Szép Péter a panasznak valóságát elismerte, de egyszersmind bizonyságokkal meg- 
mutattván, hogy Halász Lőrincz nekie még 12 esztendők előtt 2 forintokkal adós maradt, 
mellyeket mai napig sem fizette meg, azért a kért 1 f 20 xnak vissza fizetésétül annyival is 
inkább felmentettik, mivel még ezen kívül Halász Lőrincznél kint lévő 40 xkat nekie elen
gedte 69)

Vastag Márton előadta, Dudás Jánossal megegyezett, hogy az két lóval szántsa fel két 
búza földjét és a Kiskaszálót. A felvállalt munkáért a Nagykaszálóban egy lánc földet 
adott, melyet Dudás János maga magvával bevettvén mostan learatta, és behordani is 
akarja. A szántást azonban egészlen el nem végezte, hanem 3 napit elmulasztott, kérvén 
kérdéses lántz földön termet buzábul az elmulasztott szántásért az illető részt magának 
kiadattni.

Dudás János által felválalt szántás 11 napokra halasztattván, 3 napot pedig elmulaszt
ván az ezen munkáért adott földön termet 13 kereszt 12 kéve búzábúl, 3 kereszt 13 kéve 
Vastag Mártonnak megítéltetett olly formán, hogy a magnak 3/11 részét Dudás Jánosnak 
megadni tartozzon.(№ 78)

1827. augusztus 5-én Urbány András panaszt tett, hogy Ruzsovits András eőtet marok
verőnek felfogadta bizonyos Fischer János Ádám arendátor gabonájának le takarására 4 
mérő búza, 2 véka köles két személyre járandó köles és árpa szalma, azon kívül 2 forintok
ból álló bérért és mivel üdő közben megbetegedvén a munkát véghez nem vihette azért eőtet 
kielégíteni nem akarja, kérvén elégtételt. Valamint Urbány János, úgy Ruzsovits András 
egyenlőre megváltván azt, hogy a panasztévő 11 napokig dolgozván, azután 3 nap beteges
kedvén az arendator kíntelen vált helette 2 aszonyt egyenként 21 xroknak fizetése mellet 
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felfogadni, mellyértjáró 2f6 xkat a részeseknek annak üdéiben be is számolja, annál fogva 
ezen summa pénzt lefizetni és még hátralévő munkát Urbány János véghez vinni kötelez- 
tettvén, a megalkudott bért minden héjányosság nélkül kifogja kapni.(№ 80)

Horváth Andrásné panaszkodott, hogy Fontányi Ignácz gabonáját letakarás véget 
Demcsik János társaságában felválaló Zsigray Jósef által marokverőnek fogadtattván, az 
egyik zabföldben dolgozott, de mivel a másikba felfogadó gazdája nem ment, azért ő sem 
dolgozhatott. Minthogy mind a két zabföldről az arató részt egyedül Demcsik János kap
ta, ez pedig neki semmi zabrészt adni nem akar, ezért az egyik földrül rész fejében jutott 7 
kereszt 3 kévéből egy hatodrészt magának ki adattni essedez.

Demcsik János a panasznak valóságát elismerte, és Horváth Andrásné annak, hogy 
a másik földön dolgozni nem akart, oka nem lévén a 7 keresztet 3 kévébül kijött 28 véka 
zabbúi 4 4/6 vékát kapni fog, mellyeket azonnal Demcsik János neki ki is ddta.(№ 95)

Az alábbi panasz összefüggésben van a fenti 95-ik számúval: Zsigray József panaszko
dott, hogy Fontányi Ignác földjét Demcsik Jánossal letakarás véget felvállalván, az egyik 
zabb földet társával le is dolgozta, és mivel betegsége véget a másikba nem mehetet, azért 
semmi zabb részt nem kapott, hanem mind a két földrül jutott mennyiség Demcsik János 
társának kiadatott, kérvén elégtételt.

Fontányi Ignácz mondásábúl ki sülvén az, hogy a másik zabb földjét oltsóbban nem en
gedi, eő abban dolgozni nem akarna, amint valóban utána való napokban többszöri meg
hívások után meg sem is jelent, azon allitása pedig, hogy beteg lett légyen, azon okbúi nem 
állana, minthogy vasárnap estve kortsmába menvén, más nap hajnalig abban tántzolt. 
Kedden pedig magának kendert nyőt, sőtt fele földet Demcsik János ledolgozván, és másik 
felével eötet kínálván, akkor sem válaltafel, és tsak akkor kínálkozott, midőn nagyobb része 
a munkának már elvégeztetett, annál fogva mind azért, de kiváltképpen azon okbúi, hogy 
a másik zabb földben sokkal alább való zabb termet, és aztat Demcsik János gazda által 
adott 2 ember segétségével letakarta, az adott segétségértpedig semmitsem kívánna, pana- 
szolkodó Zsigray Jósef által az első zabb földben megérdemlett zabb rész Demcsik Jánosnak 
megítéltett. Zsigray Jósef által fogadott marokverőnek illető része nekie már 95. szám alatt 
kiadattni rendeltettvén.(№ 97)

1827. október 7-én Fontányi Ignácz panaszt tett, hogy 1826-ban Kiss József tömlőnek 
2 lántz sarjút adott 40 rőff darócznak való szövéséért, az pedig a felvállalt munkát a pa
nasz napjáig sem végezte el. Elégtételt kért. Kiss az alkut elismerte, a 40 rőff daróczot 14 
napok alatt megszőnni köteleztettek. Külömben ezen munka fejében 3fkat 30 xkat fizetni 
tartozik.^0108)

Horváth János panaszkodott, hogy Веке Mátyás malmához 3 oszlopoknak elkészí
téséért járó 4 forint 30 krajcárt a tulajdonos nem akarta kifizetni, sőt a két véka búza 
tartozását sem akarta megadni, elégtételért könyörgött.

Веке Mátyás a tartozást elismerte, de egyszersmind azt állította, hogy Horváth János 
kifizetett munkából még két új ajtót csinálni, egyet prémezni és egy csillagot elkészíteni, 
azon kívül a ház végeire hibásan feltett deszkák helyett más, a molnár költségén szerzen- 
dő deszkákat arra felrakni tartozna. Веке Mátyás ebbéli állítását Horváth János elismer
te, midőn ezen hátralévő munkát végrehajtja Веке Mátyástól a 4 forint 30 krajcárt és két 
véka búzát meg fogja kapni.(№ 111)
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1827. december 29-én Czékus Pál előadta, hogy 1823-ban Kohl János részére Becséről 
200 kéve nádat, százát 2 forint 30 krajcár árban vett, más alkalommal Újvidékről nyolc 
szál deszkát és egy darab keményfát hozott, melyért 4 forintot követtvén, és így 9ftokat a 
panaszoltatottúl több ízben héjában kérvén, azokat magának kifizetettni könyörög

Minthogy a nádhozása véget az alkut egyik fél sem bizonyíthatná meg annál fogva a 
kérdéses üdöben tett fuvart az akkori környülállásokhoz mértékelvén Kohl János 5 forintokat 
fizetni tartozik. Az összegből Kohl levont a Czékus Pál részére tett pintér munkáért neki 
járandó 2 f 24 xkat. A mi pedig az újvidéki utat illeti, mivel semmi alku nem tetetett, sött 
aztat Czékus Páll barátságbúi tette és a panaszoltatott mind ötét, mind lovait az útban tar
totta, azon kívül egy békót is igazítatott, azért tehát ezen költsönözöttjotétel elegendőképpen 
megviszonozva lévén, annak fizetésétől Kohl János feloldoztatott, a többi Czékus Páll részére 
ítélt 2f36 xnak beszedése és annak általadása Szügyi Máttyás Esküdtre bízatattván.(№ 140)

Stamler Ádám panaszkodott, hogy 1827 nyarán Ernyes Andrásnál gabonát takarván, 
minthogy a tartással meg nem elégedhetett, minden darab földtül annak fejében 2 véka 
búzában megegyezett és azt eddig meg nem kaphatta, kíványa azért magának aztat mega- 
dattni. Mind a két félnek mondásábúl kisülvén az hogy azon alkalommal Ernyes András a 
panaszolkodót 2 napig tartotta, és a földet, mellyben ez akkor takart 4 nap alatt könnyen 
ledolgozhatta, azért az elmondott 2 napi tartásért Ernyes András 1 véka búzának megadá
sára szorítatott.(№ 144)

1828. január 26-án ifjú Németh István panaszt tett, hogy a fia, József 1827-ben Tóth 
Mihálynál 3 forint alku melet 5 hétig szolgálván, a gazdája a megalkudott bért nem akarja 
kifizetni, kérvén elégtételt. Tóth Mihály azt állította, hogy ezen béres az egyik lovának sze
mét kiütötte, és egy bárányt elvesztet, mivel sem a felperesnek, sem az alperesnek szavaiból 
nem derült ki, hogy a báránynak elvesztése addig történt, még a béres a marhát behajtotta, 
a ló szemének kiütése pedig be nem bizonyítódna, annál fogva a béres mind a két rendbéli 
vádtúlfelmentettvén, Tóth Mihálynak a 3 forintot meg kellett fizetnie.(№ 175)

Urbány János felesége született Majoros Anna panaszt tett, hogy 3 esztendő előtt 
Dudás Imre 1 У2 hely földön termet mindenémü gabonának a Nagy Kaszálóban 4 láncz 
zabbnak letakarására 4 véka búzáért és 9 véka zabbért marokverőnek felfogadta. A búza 
földet egészlen, a zabbúi 6/4 ledolgozott, azután megbetegedett, a többi munkát kénytelen 
volt lemondani, de az elvégzett munkáért semmit sem kapott. A megérdemlett bért kérte 
kiadatni.

A panasznak azon kitétele, hogy a panaszolkodó üdő közben megbetegedett, Skallák 
Albertné és Sulyok Mihályné tanuk által megbizonyítattván, a többi feltételt a panaszolta
tott elismerte 4 véka búzának és 3 3/8 véka zabnak az illető marokverőnek mennél előbb 
leendő kiszolgáltatásában marasztaltatott.(N° 204)

1828. április 19-én Kormos Anna bepanaszolta Skallák Albertet, aki 1825-ben 1 % 
hely földön termett mindennemű gabonának és a Nagykaszálóban két lánc tavaszinak 
letakarására 4 véka búzáért és 10 véka zabért marokverőnek megfogadta, de ő betegsé
ge miatt 1 tavaszi földön és a Kaszálón nem dolgozhatott, az elvégzett munkáért eddig 
semmi bért nem kapott, kérte azt kiszolgáltatni. A panaszt ismertették Skallák Alberttel 
és az igazságtalanul visszatartott 4 véka búzának és 4 У2 véka zabnak kiszolgáltatásában 
marasztalták.(№ 216)
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Kiss János H. Radócz József Ferenc nevű fiát három esztendőre úgy fogadta fel, hogy 
az idő alatt őt becsületesen ruházza, annak elmúltával pedig új ruhát és egy rúgott borjút 
nála töltött hív szolgálatáért adni fog. Eddig már egy 5 ftos szúrt, 2 f 15xros bakantsot, 
2 pár fehér ruhát 4ftban és egy szúr kankót If 30 xban és öszvessen 12 fkát 45 xkat érő 
ruházatott kapott, de a gyermek tovább nála nem akar maradni. Ezért tehát a neki adott 
ruházat árát megtérített™ és kifizetett™ kíványa.

Radócz József fent kitett feltételek alatt fiának történt beszegődtetését önként megös- 
mérvén, valamint azt is, hogy minden ok nélkül a fia a kiszabott üdőt a panaszolkodónál 
tölteni nem akarja. A kívánt 12 f 45 xnak megtérítésében marasztaltatott, melly terhet 
magára válalvánfN0 217)

Krishaber Dávid bepanaszolta Ruzsovics Pált, akivel 4000 vályoknak elkészítésére 
megalkudván és azoknak árát egészlen lefizetvén, már régen kezéhez vennie keletet volna 
még is mai napig sem kaphatta meg, kérvén magának azokat mennél előbb kiadattni.

Megösmételvén a panasznak valóságát Ruzsovicz Páll kérdéses 4000 vályokat egy hét 
múlva általadni annyival is inkább tartozik, mivel a panaszolkodónak házához azon üdő- 
re elkerülhetetlenül szükségesek legyenek.^0 235)

Boldizsár Mihály panaszkodott, hogy Nerányi Andrással, Kalacsik Mihállyal és Ju
hász Jánossal Szrém Vármegyében kézi munkával 9 darab sertést együtt keresvén egyet 
helyben 1 f 40 xkon és egyet ott hagyván tsak 7 darabot haza hajtottak, mellyekbül magok 
részére kétkét darabot elfoglalni, neki tsak egyet adtak elégtételt. Boldizsár állításából, de 
a panaszoltattotaknak vallásaibúl ki sülvén az, hogy a kérdéses disznókat együtt, egy for
mán keresték, annál fogva azokkal egyarányossan osztozni köteleztettnek, azon sertvésre 
is, a melly Szrémben maradott egyformán számot tartván.(№ 244)

1828. augusztus 10-én Kohl János kádár mester egy jegyzéket adott be. A jegyzék 
szerint Majer Jakab festőnek számára elvégzett munkáért járó 4 fkát 37 xkat valutában 
magának kifizetetni kíványa. Majer Jakab elismerte ezen jegyzéket és a kért 4fban 37 xban 
marasztaltatott lehúzván ezen summábúl Kohl János részére festett 1 kendőért járó 18 xkat 
és 2 pruszlik festéséért járó 24 xfcát.(№ 245)

Ugyanaznap Tóth Mihály Széliéi panasz tett, hogy fia, István 1825-ben idős Szabó 
Pálnál béresként szolgált, de új esztendő előtt 3 nappal elszökött, kérte a hátralévő bérét, 
úgy mint készpénzben lf36 xkat, 1 kalapot 1 pár bocskort magának kiadattni.

Szabó Pál elismerte a panasznak valóságát az elfogott bérnek megadására szorítatott. 
A kalapnak árát 2 forint 30 kr-ban, a bocskorét pedig 45 krajcárban határozták meg. Mi
vel nevezett béres 3 napot elmulasztott 18 x, 1 kapát elvesztett 1 fval és 1 elveszet baltának 
fele árában úgy mint 45 xban marasztaltatott, annál fogva ezekért 2 forintokat 39 xkat 
fizetni tartozván, kap még a gazdájátúl 2fl2 xkat.(№ 251)

Zsigray József csizmadia bepanaszolta Szumecz Antalt, aki 2 pár fejelés csizmákért 
6f30 xkal és a gyermeknek avít bőrrel fejelt csizmáért 45 xkat és így öszvesen 7fl5 xkal 
maradt adósa, ennek megfizettetését kérte. Elismerte Szumecz Antal, hogy 2 pár fejellés 
csizmákért tsak 6 fkát és a gyermek csizmáért 45 xkal valósággal adós légyen és azzal a 
panaszolkodó megelégedvén, kívánt 6 f45 xkat azonnal az adós lefizettefN 305)

1829. január 10-én Benkó András két esztendővel korábban Benyóvszky Istvánnak 
mind ekkoráig véghez nem vitt munkára adott két véka és egy felöntő búzát magának 
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megtérítetni kívánta. A bepanaszolt fél elismerte, hogy a felvett búzáért elvállalt munká
nak készítésére a panaszos többször felszólította, de más foglalatosságai véget aztat véghez 
nem vihette, a kérdéses búzának megadására szorítatott le húzván mindazonáltal a pana- 
szolkodónak adott 8 itze kásáért járó 48 xkat és kész pénzben 30 xkat valutában.(N° 326)

Özvegy Botka Erzsébetnek leánya Örzse panaszkodott, hogy Németh Györgynél ma
rokverőképpen kialkudott 4 véka búza, 9 véka zabb és 2 véka kölesért dolgozván, mivel 
Németh Györgynek fia, a ki után marokverő volt, üdőközben megbetegedett, a panaszolko- 
dót eleresztette és tsak 3 véka búzát és 4 У2 véka zabot neki adott, kérvén még a hátralévő 
gabonát magának kiadatni.

A bepanaszolt elismerte, a munkánál az ő leánya is marokverő volt, és azért inkább 
ezt, mintsem a panaszkodót kellett volna elküldeni. Örzse pedig azt vallotta, hogy a fel
vett kölest részre dolgozni nem lehetett, ezért a 2 véka kölesnek megadásától Némethet 
felmentették, ugyanakkor a jogtalanul visszatartott 1 véka búzának és a 4 У2 véka zabnak 
megadására szorítatott 259)

1829. január 24-én Terényi Márton panaszkodott, hogy előző esztendei farsangban 
Fajka Gergely leányának kiadójára 1 ürüt - alku szerint - 4 forintért adott két napi kézi 
munkáért oly formán, hogy az elmúlt Sz. Mihály napig mind a pénzt lefizetni, mind a 
munkát véghez vinni tartozzon, melyeket azonban elmulasztotta, most azoknak tellyesé- 
tésére az adóst kényszerítettni kíványa. Minden ellenvetés nélkül elvállalta Fajka Gergely 
a panasznak valóságát, mind a két tartozásnak megadására felszólították. A pénznek be
szedését és átadását Nagy Imre esküdt kapta feladatul.(№ 336)

Morvay János másfél szőlőjének megkapálására Bállá Ferencet 6 valutabeli forintért 
megfogadta és foglaló fejében 1 forintot ki is fizetett. Ez utóbbi a pénzt visszaadta, a mun
kát végrehajtani nem akarta, az elöljáróság annak teljesítésére ötét szorítani kíványa.

Bállá Ferenc a panaszt helyénvalónak tartotta, a felválalt munkának végrehajtására 
szorítatott nékie meghagyatatván, hogy ezen munkához azonnal fogjon.(№ 381)

Kohl János kádár mester alku szerént Finta János számára készített káposztás hordóért 
járó 8forintokat valutában magának megfizetni könyörög. Megösmérvén Finta János, hogy 
a káposztás hordót nem ugyan készpénzbeli, hanem teendő szüts munkabeli 8 forintokban 
általvette és azoknak fejében egy sipkát is 1 forintba a panaszolkodónak már adott, annál 
fogva a hátralévő 7forintokért is ugyan szüts munkát készíteni köteleztettvén, annak üdé
iben kérdéses adoságot kipótolni tartozik.(№ 401)

Helybéli ispány Mokry István úr még 1829. augusztus 8-án Tóth István fogadott ko
csisának bére fejében 7 forintot fizetett, az pedig egy héti szolgálat után őt otthagyta, a 
pénzt visszafizettetni kérte. Elismerte a panaszoltatott a kitételnek valóságát az felvett és 
meg nem érdemlett 7 fnak megtérítésében marasztaltatott.(№ 404)

Ha valaki egy munkát felfogott és a gazdával megegyeztek a munkadíjban, sőt előleget 
is kapott, de a munkát nem végezte el, ami miatt a felfogadó kénytelen volt másnak kiadni 
a munkát, és az drágábban végezte el, ilyen esetben joga volt a két munkadíj közötti kü
lönbséget megfizettetni. Ez történt Fontányi Ignác esetében, aki panaszt tett, hogy noha 
1827-ben Schvindt Jánost felfogadta 15 forintért egy disznóól elkészítésére, foglalóul 50 
krajcárt fizetett, mégis az mái napig megnem készülvén kíntelenítetett azon munkát má
sok által 18 forintokért véghez vitetni, minthogy tehát illy formán 3f50 xban károsítatott, 
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az okáért ezen feleslegesen fizetett pénzt Schvindt Jánostól beszedetni könyörög. A panasz
nak valóságát elösmérvén a be vádoltatott Schvindt János a panaszolkodónak igasságos 
követésében marasztaltatott.(№ 430)

Bálind Ferenc Újvidékről Krishaber Dávid számára sót hozott, aki a megalkudott fu
varból 3 forintot lefogott, ennek az összegnek kifizettetését kérte. Ámbár Krishaber Dávid 
állítaná, hogy a panaszolkodó által hozott sóbúi 26 font hibázot, mivel mindazonáltal a 
sót nem mindjárt, hanem 3 nap múlva mérte, és azért ezen kifogást bevenni nem lehetne, 
annál fogva az elfogott 3fnak fizetésére szorítatott.(№ 439)

Zsolnay Ferenc 1830-ban panaszt tett ifjú Tóth Pál ellen, akit 1829-ben Kisasszony 
napjától Szent Demeter napjáig három mérő búzáért és három mérő zabért napszámos
nak megfogadta. Egy mérő zabot ugyan Tóth Pálnak költsön adott, mivel mind ezeket 
ekkoráig kezéhez nem kaphatta, azért tehát elégtételért essedezik.

Fontányi János vallomásából kiderült, hogy a Zsolnayt nyolc hétre megfogadta Tóth. 
Mivel ennek szalmáért 6 forinttal adós volt, - amit a panaszos is elismert - és csak hét 
hétig szolgált, ezért az elmulasztott egy hétért a munkaadó lefogott egy véka búzát és egy 
véka zabot, a 6 forint tartozásáért pedig öt véka búzát, így a panaszos három véka búzát 
és tizenegy véka zabot kapott, ezek beszedése és leendő átadása Nagy Imre esküdtnek 
meghagyatott.(№ 473)

Dausz Henrik bepanaszolta 1829 őszén Klamár Istvánt, aki négynapi szántásra két 
lóval, alku szerint egy bajai mérő búzáért megfogadta. Időközben kétnapi szántás után 
egyik lova megbetegedett, azután meg is döglött, így a szántást nem végezhette el. Emiatt 
Klamár István a kétnapi szántásért fizetni nem akar, ezért kérte azon időre járó fél mérő 
búzát meg adatni.

Klamár az előadott dolognak valóságát elismerte, fél mérő búzában marasztaltatott. 
(№500)

Lenkes Antal véghez vitt tapasztó munkáért Krausz Lőrinctől 8 forint megfizettetését 
kérte.

Minden kifogás nélkül elismerte az adósságot Krausz Lőrinc, aki a kívánt 8 fnak fi
zetésére szorítatott. Annak beszedése és általadása Szügyi Mátyás esküdt kapta feladatul. 
(№ 565)

1830. szeptember 25-én Majer Jakab panaszt tett, hogy 1829-ben, gabona takaráskor 
feleségestül Pilisz Jánosnál dolgozván ez neki a szegődött bért kiadni nem akarja, kérvén 
azt magának kiadatni.

A felperes és alperes állításából kiderült, hogy gabona takaráskor a panaszos búzában 
öt, árpában három, zabban két nap dolgozott, azon kívül 2 nap hordott egy napra afféle 
gabonábúl 1 véka alku szerént számlálván a hordásért pedig 1 véka zabot vévén. Annak 
felesége pedig búzában négy és árpában három nap dolgozott, egy napra fél véka afféle 
gabonát vévén, és így összesen Majeréknak 7 véka búza, 4 У2 véka árpa és 4 véka zab járt, 
azért ezen gabona mennyiségnek megadásában Pilisz János marasztaltatván mivel már 3 
véka búzát és annyi árpát adott. A hátralévő 4 véka búzát, 1 У2 véka árpát és 4 véka zabot 
megadására is köteleztették.(№ 540)

Kohl János kádár mester beadott jegyzék szerént Németh István ifiu számára véghez 
vitt munkáért 4 fkát 17 xkat megfizetetni kívánta.
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A panaszoltatott Nemeth István bebizonyította, hogy a jegyzék 6ik száma alatt tett 
munkáért a panaszolkodót verbászi búcsúra vitte, 8ik szám alatt ugyan Verbászra Ernyes 
Ferenczel vitte és ottan 3 nap mulatott, 9ik és 10ik szám alatt szalmáját 2 nap rázta és rakta 
L, 2., 3., 5., és 7. számok alatt foglalta munkákat pedig egy átaljában tagadván, azokért 
járó fizetésiül felmentetett, egyedül tehát 4ik és llik számok alat megjegyzettekért If 15 xkat 
és a 12ik szám alat járó fél véka zabbért 25 xroknak fizetésére szorítatván.(№ 586)

Baranyi János özvegye szántóvas élesítéséért egyesség szerint járó véka búzának meg
adására Dudás Imrét szorítatni könyörög Noha a bepanaszolt azt állította, egyességben a 
vasnádolás is foglaltatnék, mivel azonban a szokás az ellenkezőt bizonyította, ezért Du
dás Imrét a kívánt véka búza megadására ítélték.(№ 602)

Ifjú Varga Jánosnál néhai Gregus András kéményt csinált. Annak özvegye a ké
ményért járó 3 forint kifizettetéséért könyörgött. Varga minden kifogás nélkül elismerte 
az adósságot és abban marasztaltatott.(№ 611)

Tóth Mátyás panaszkodott az Elöljáróságnak, hogy az adai határon bizonyos terjedé
sű darab földnek megszántására Barákovics György 13 forint 20 krajcárért alku szerint 
megfogadta. A szántást tökéletesen elvégezte, a munkáért azonban csak 5 forintot kapott. 
Kérte a hátralévő 8 Ft 20 kr-t kifizettetni.

Barákovics György a panasznak valóságát ugyan elismerte, de azt állította, hogy te
kintetes vármegye Esküdtje Nemes Ballun Márton Ür, kinek részére tudni illik a szántás 
tétetett a hátralévő pénzt mind ekkoráig meg nem küldötte, annál fogva annak elnyerése 
véget a panaszolkodó tisztelt Esküdt Űrhoz olly észrevétel melet utasítattik, ha hogy ez 
ne talántán az érdeklet pénzt Barákovics Györgynek megfizette volna, aztat tőle Csordás 
András Esküdt beszedni és a panaszolkodónak általadni tartozon.(№ 630)

1831. december 10-én Pecze József, kinél ebben az esztendőben Tóth János hathétig 
béresként szolgált, minthogy bére fejében az apjának előre egy mérő búzát 11 forintban és 
a béresnek foglalóul 1 forintot adott. A nála töltött időre pedig annyi nem járt, az okáért 
a béressel számot vetni és általa feleslegesen felvett bért visszafizetni kérte.

A béresnek 6 forint és egy lánc földnek szántását, 4 forinttal számlálva állapították 
meg bérét. A bérből hathétre 1 forint 13 44/52 krajcárral számítva 7 forint 23 4/52 kr járt. 
Annak apja, aki a búzának 11 forintban való átvételét elismerte, Pecze Józsefnek 4 Ft 36 
48/52 kr-t visszafizetésére kötelezték.(№ 677)

Néhai Uhor Mihály felesége született Berecz Anna 1830 nyarán Uhor Jánosnál végbe 
vitt mezei munkáért marokverő bért, úgy mint 2 mérő búzát, annyi árpát és zabot mega
datni kíván. Közönséges tapasztalásból tudva lévén, hogy az egy egész hely földön termett 
gabonának letakarásáért kért mennyiségű gabonát ezen helységben a marokverőnek adni 
szoktak, abban Uhor János marasztaltatottfN0 709)

Néhai Hermecz Mátyás özvegye, született Terényi Anna 1832. március 26-án panaszt 
emelt, a múlt esztendei gabona termést tett alku szerint Hermecz Pál tartozott volna el
nyomtatni, még-is több kérések melet is azt megtenni elmulasztván, kíntelenítetett mostani 
férje által ezen munkát végrehajtatni, kérvén azért a nyomtató részt kiadni.

A feleknek szóváltásából kitűnt, hogy hol az egyik, hol a másik a nyomtatást akadá
lyoztatta, sőt tsak magok között e tárgyban czivakodván innend származott kárt egyfor
mán szenvedni tartozván és a kinyomtatott 90 véka búzából és 80 véka zabból nyomtató 
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rész fejében járó 9 v. búzát és 8 véka zabot kétfelé osztván tartozik az alperes adni a felek
nek 4 Уг véka búzát és 4 véka zabot 726)

A béres tévelygésből néha a szomszéd földjét szántotta fel. Ilyen ügyek elsimítása is az 
Elöljáróság döntésére várt. Pecze Ferenc panaszkodott, hogy Hirka Pál bérese tévelygés
bili Pecze János földjét 2 nap 2 ekével tavaszi alá szántott, kérte, a béres ezért fizessen neki 
ezért 3 forintot. Minthogy a béres elhibázván Pecze Ferencz földjét, a szántást szomszédok 
számára, úgy mint Pecze János és Mihály részére megtette, azért annak fejében a földnek 
tulajdonosai egyenként lf30xnak fizetésére szorítattak.(№ 190)
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RENDEZETLEN PÉNZ- ÉS TERMÉNYADÓSSÁG

Pénzbeli adósság
A hegyesi Elöljáróság jegyzőkönyvében legnagyobb tételt a különféle tartozások te

szik ki, több mint 440 ilyen esetben intézkedett a községi bíróság: a bíró és a két hetes 
esküdt. Az adósság megtérítésének legegyszerűbb módja az volt, hogy miután az alperes 
elismerte adósságát, „abban marasztaltatott”. Az „ügyeletes hetes esküdt” feladatul kapta 
a pénz, az állat, a termény vagy egyéb kérdéses tartozás, a követelt tárgy beszedését és 
átadását.

Ha a jogos követelést, a megítélt kártérítést a bevádolt alperes, adós nem akarta kiad
ni, megtéríteni, az Elöljáróság, a községi bíróság végrehajtást rendelt el.

1827. január 5-én Nagyon Tisztelendő Nagy Imre helybéli Plébános Úr beadta néhai 
Czappik Mátyás és annak maradékánál kint lévő tartozásait, 38 Ft 45 krajcár készpénzt, 
30 véka búzát és 20 véka tavaszit, ennek megfizettetését kérte. Czappik Mátyás felesége el
ismerte az adósságot, de András fia jelenlétében bebizonyította, hogy minden jószágnak 
felét nevezett András fia osztályképpen elvitt* ezért a kérdéses adósság felének fizetésére 
szorítattik, úgy mint 19f22 x valutában, 15 véka búza és 20 véka zab.(№ 16)

Németh István és Szluka András panaszt tett, hogy 1826. augusztus 14-én a szentta
mási canalis stational a megérdemlett 19 forintjukat Laskó János a maga pénzével együtt 
átvette, de el is vesztette és megfizetni nem akarja. Emiatt kértek elégtételt.

Laskó János beismerte a pénznek átvételét, mégpedig úgy, hogy a fáradságért a pana
szosoktól 30 krajcárt kapott. Azon kifogás, hogy a pénz tőle ellopatott, a mentsége elégtelen 
lévén annyival is inkább, hogy a valóságos tolvajt előállítani nem tudná, Németh Istvánnak 
10, Szluka Andrásnak 9 Ft-nak 15 nap múlva történendő fizetésében marasztaltatott.(№ 19)

Halász Lőrinc Szép Péterre panaszkodott, akinek 1 Ft 20 kr-t szőlőmunkára előre 
fizetett, de az a munkát nem végezte el, ezért a pénz visszafizettetését kérte. Szép Péter a 
panaszt elismerte, de egyszersmind bizonyságokkal megmutattván, hogy Halász Lőrincz 
nekie még 12 esztendők előtt 2 forintokkal adós maradt, mellyeket mai napig sem fizette 
meg, így a kért 1 Ft 20 kr-nak visszafizetésétől felmentették, Szép Péter Halász 40 kr-os 
tartozását pedig elengedte.(№ 69)

Ifjú Gubanics György panaszt tett a nála zsellérségben lakó Füstös Józsefre, aki több 
ízben vele veszekedett és rágalmazó beszédekkel Ulete, kérte, lakoltassák ki házából.

A két félnek mondásábúl kisülvén az, hogy gyakran összevesztek és civakodtak. To
vábbi ízetlenségeknek elkerülése véget tehát meghagyattatott Füstös Jósefnek hogy 6 nap 
alatt Gubanics György házábul kimenjen és 8 hónapokra járó házbért 8 forintokkal kifi
zessen. Mivel Gubanics György kijelentette, hogy már 7 Ft-ot Füstös fizetett, annál fogva 
hátralévő forintnak fizetésére szorítatott.(№ 131)

Drasnyáky János helybéli posta mester úr 5 esztendők előtt Németh István ifiunak el
adottfákért nála lévő 5 f 45 xkat magának megfizetettni kíványa. Az adós elismerte a 
kérdéses adósságot, kötelezték, hogy 15 nap alatt megfizesse.(№ 148)
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Zsigray József csizmadia bepanaszolta, Szumecz Antalt, aki 2 pár csizmafejelésért 6 
Ft 30 kr-ral és a gyermeknek avítt bőrrel fejelt csizmáért 45 kr-ral, összesen 7 Ft 15 kr-ral 
adós maradt, kérvén azokat magának ki fizetettni.

A panaszoltatott Szumecz Antal elismerte, hogy 2 pár fejellés csizmákért tsak 6 fkát és 
a gyermek csizmáért 45 xkal valósággal adós légyen és azzal a panaszolkodó megelégedvén, 
kívánt 6f45 xkat azonnal az adós lefizette.^0 305)

A jegyzőkönyvben gyakran felbukkanó adósok nevei arról is vallanak, hogy némely 
hegyesi nem igyekezett kiegyenlíteni tartozását. Leggyakrabban a zsidó boltosoknál csi
nált adósságaik visszafizetését húzták-halasztották.

Moyses Stern boltos zsidó 25 forint 30 krajcárból álló adósságnak megfizetésére Is- 
pány Jánost szórhatni kívánta mivel a fizetésnek ideje már régen elmúlt. Ispány János az 
adósságot elvállalta, abban marasztaltatott, melly is Majer János gazdájánál lévő bérébül, 
a melly ez alkalommal sequestráltatott, kifizetettni rendeltettik.(№ 307)

A faluban voltak használatban olyan száraz űrmértékek, amelynek térfogatát nem 
tudtam meghatározni. Ilyen a felöntő búza mennyisége. Ha az őrlésdíjat, a vámot kitevő 
kisebb malmonként változó űrtartalmú mérőeszközöket vesszük figyelembe, akkor talán 
a fél fertály (13,4-14,7 liter, vagy esetleg a vödör (10,9-11,321) jöhetne számításba.

1829. január 10-én Benkó András 1827-ben Benyóvszky Istvánnak mind akkoráig 
véghez nem vitt munkára adott két véka és 1 felöntő búzát kérte megtéríttetni. A pana
szoltatott fél elismerte, hogy a felvett búzáért elvállalt munkának készítésére a panaszos 
többször is felszólította, de más foglalatosságai véget aztat véghez nem vihette, kérdéses 
búzának meg-adására szorítatott le húzván mindazonáltal a panaszolkodónak adott 8 itze 
kásáért járó 48 xkat és készpénzben 30 xkat valutában.^0 326)

1830. április 18-án Rózsa Simony boltos hitelbe adott portékáért Kama Andrást 5 Ft 
42, Boldizsár Mihályt 5 Ft 24 és Sallós Istvánt 3 forint 54 krajcárnak fizetésére késztetni 
kívánta, annyival is inkább, hogy a helységből (Sallós) végképpen már elköltözködött.

Kama azért nem fizetett addig, mivel a kérdéses adósságát az ő tudtára soha sem kérte, 
melly úgy is attya által állítólag tétetett. Az adósság Rózsa által elegendőképpen be nem 
bizonyítatott, annak megfizetésétől fel oldoztatott. Boldizsár Mihály és Sallós István, akik 
az érintett adósságokat elvállalták, azoknak fizetésére őket felszólították, amit a panaszos 
megegyezésével f. e. Sz. Mihály napjára kielégíteni tartoznak, ha hogy pedig ezen üdőre ele
get nem tennének, Nagy Imre esküdtnek annak beszedése és átdása meghagyatott.(№ 495)

Az adósság behajtása és a panaszosnak történő átadása csak a legritkább esetben volt 
bírói feladat, de van rá példa jegyzőkönyvünkben. Maronka Pál béres 1829. esztendei bé
réből Kiss Lőrinc volt gazdája 12 forinttal adós maradt, annak kifizetését kérte. Minden 
ellenvetés nélkül elismerte a tartozását Kiss és abban marasztaltatott. A pénz beszedése és 
általadása Győry József bírónak meghagyatattván.(№ 504)

A pénzbeli tartozás megtérítésének egyik lehetséges módja volt, hogy az adós robot
ban térítette meg a követelést. A most következő eset példa arra, hogy csak vékony vonal 
választotta el a mesterembereket a jobbágyságtól.

Sípos József takács eladta házát Majer Jakabnak, aki a vételárból 15 forint 30 krajcár
ral adós maradt. A tartozását a vevő Sípos 14 napi robotkötelezettségének ledolgozásával 
törlesztette, ám a robotnapok értéke csak 22 Ft 20 kr volt, ami 6 Ft 50 kr-ral meghaladta 
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az adósság összegét, most ennek megtérítését kérte az adós. Ezen két rendbeli tartozáso
kat a panaszoltatott elösmervén azoknak fizetésében marasztaltatott.(№ 152)

Horváth Márton megfizettetni kérte Fajka Gergely hitvesétől a kölcsönadott 25 Ft-ot.
Fajkáné elismerte ugyan 25 forint adóságát, de egy mérő búzát Horváth Mártontól 

követelt, ez ellenben amazon 120 kéve nádatpraetendálván ezen természetményi adoságok 
lehajultaknak lenni itten feljegyeztettnek 25 fnak fizetésében a panaszoltatott Fajka Ger- 
gelyné marasztaltattván.(№ 220)

1828. június 14-én özvegy Vargay Anna (néhai Vargay József tanító, majd kántor fele
sége V. G.) az egy esztendő óta Urbány Istvánnál tartozásképpen levő 2f36 xkat valutában 
magának kifizetni kíványa. Urbán elismerte az adóságot, aminek megtérítésére kötelez- 
ték.(№231)

Indokolt esetben, például ha az adós elhunyt, akkor annak örökösei halasztást kaptak 
a tartozás kiegyenlítésére.

Bállá Ferenc annak idején Kormos Józsefnek tíz forint kölcsönzött. Az adós időköz
ben meghalt, ezért a kölcsönző a tartozás megfizettetését a testvérektől követelte. A be- 
vádoltnak testvérei elismerték, hogy bátyjuk által felvett 10 forintot topolyai adóságának 
kipótolására fordítatták, a tartozás a közös vagyonból annak üdéiben kifizetettni rendel- 
tetett.(№ 256)

Botka János 8 f51 xnak fizetésére Zsigray Jósef adossât szorítattni és exequaltattni kí
vánta.

Az adós elismerte az adósságot annak 14 napok alatt történendő fizetésében marasz
taltatott, melly ha nem következne, meghagyatattik Papp András esküdtnek, hogy a pana- 
szolkodónak annak üdéiben eleget tétessen.(№ 292)

1829. március 14-én Bagi Katalin kérte Komáromy Györgyöt, adja meg 4 Ft 42 kr 
tartozását.

Az adós elismerte az adósságot, abban marasztaltatott, olly észrevétel melet, hogy a pa- 
naszolkodó ötét Sz: Mihály napjáig 1829. elvárja, melly üdőre ha netalántán eleget nem tenne, 
ezen pénznek beszedése és leendő általadása Papp András Esküdtre bízatatott.(№ 353)

Különböző nagyságú adósságösszegek röpködnek itt, amelyek a mai olvasónak ke
veset mondanak. Mekkora értéket jelenthettek? A korabeli napszám árából kaphatunk 
feleletet a felvetett kérdésre, természetesen ismernünk kell a forint váltópénz arányát. 1 
forint 60 krajcárnak felelt meg, a napszám pedig 30 krajcár volt. A napóleoni háborúk 
idején Ausztria a birodalom területén bevezeti a bankjegyeket, a papírpénzt, aminek a 
lakosság körében nem volt valami nagy becsülete, ezért a tartozás megtérítését valutabeli 
forintban kérték. Az elszámolásokat bonyolítják, hogy a jegyzőkönyvben a forint váltó
pénze, a krajcár mellett a garas is szerepelt váltópénzként. 1 garas a forint 1/20 része, az 
az 3 krajcár.

Oravecz János két esztendő óta Komáromy Györgynél tartozásképpen lévő 4 fkát 14 
garasokat magának kifizetetni könyörög Elismerte minden kifogás nélkül a panaszoltatott 
az adósságot, abban marasztaltatott. A pénznek beszedése és leendő általadása Nagy Imre 
Esküdtnek meghagyatattván.(N° 448)

Pajkos István 5 forinttal tartozott idős Czékus Istvánnak, egyezség szerint az adóssá
got néhai Harak József átvette, most azt kérte a faluszékén, hogy ennek özvegye valutá- 
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ban, fizesse meg a kitett összeget. Az özvegy elismerte, hogy kérdéses 5 fkát a férje Pajkos 
Istvántól azért átvette, hogy azokat Czékus Istvánnak kifizesse, de üdő közben meghaláloz- 
ván azt nem teljesíthette, annál fogva az özvegye azokat megfizetni köteleztettvénf№ 594) 

Ritka volt az olyan adós, aki az ellene folyó eljárás után azonnal fizetett kölcsönző
jének. Polákovics Jánosnak 4 esztendő óta 3 forinttal tartozott Demcsik János, aki az 
adóságot ellenvetés nélkül elvállalta és azonnal kifizette, igy ezen panasz megszűntnek 
lenni feljegyeztettik.(№ 631)

Kerepessy István eladott háza árában Baranyi Andrásnál tartozásképpen még hátralévő 
15 fkát megfizetetni és 2 véka búzát, 1 véka árpát megadatni könyörgött. Az adósságot el
vállaló Baranyi András abban marasztaltattván, minthogy gabonája nincsen a búzát 2 fkát 
40 xkat az árpáért pedig 50 xkat és így öszvessen 18 fkát 30 xkat fizetni köteleztettik.(№ 679)

1832. február 11-én Krishaber Jakab kérte Németh Istvánnál lévő 13 forint és annak
1831. esztendőre, Sz: Mihály napjától járó 6pcentes kamatot megfizettetni. Németh István 
minden ellenvetés nélkül az érintett adósságot elismerte. A tőkepénznek, úgy az illető 
kamatnak fizetésére szorítatott.(№ 708)

Búza
Az Elöljáróság elő került ügyek sorában az egyik legnagyobb tétel az eladott búza 

árának megfizettetése vagy a kölcsönzött búzának megadatása volt. A panaszokból nem 
derül ki egyértelműen, milyen minőségű a búza, tiszta-e vagy elegyes (kétszeres, búza és 
rozs keveréke). Vannak panaszosok, akik említik, hogy tiszta búzát adtak.

Karvay Mihály özvegye, kivel egy ideig Czappik András veje lakott és most tőle el
ment, aztat az elköltött 2 mérő búzának megadására úgy 3 napi munkáért 2 véka búza és 
annyi árpa, nem külömben 3 heti nyomtatatásért 1 mérő búza és 1 mérő árpának kiszol
gáltatására kénszerítettni könyörög 1826. december 2-án.

Czappik Andrásnak azon okbúi mivel idős Annus István azt állította, hogy egész 
nyomtatás idején Karvay Mihályné leánya ott nyomtatott, meghagyatatott, hogy az meg
ígért 2 mérő Életet kiadjon a mi pedig az elélt gabonát illeti, aztat felében, a munkáért járó 
2 véka búzát és annyi árpát a napának kiszolgáljon egészlen.(№ 11)

Vissontay Mátyás 1827 tavaszán Dudás Józsefnek költsön adott 2 mérő tiszta búzát, 
attúljáró 2 véka interessel együtt 1828. január 12-én magának megadatni könyörög. Az 
adósnak özvegye és a maradéki az adóságot ellenvetés nélkül elválalván 8 véka tiszta búzá
nak megadásában marasztaltattak.(№ 154)

Házy Márton 1825-ben a Dudás Józseftől vett 1 mérő tiszta búza megadását kérte. Az 
adósnak özvegye és maradéki azt állították, az adósságról nem tudnak, de a helybéli kántor 
és Ispány Mihály bizonyították, Dudás 1827 őszén kérdéses búzával magát adósnak valotta, 
aztat pedig mind ekkoráig, minthogy minden búzája még nyomtatatlan meg nem adhatta 
(1828. január 12.!), azért annak mentül előbb való megadására szorítatott.(№ 155)

Czina András felesége 4 У2 véka búzára néhai Dudás József István nevű fiának előre 
pénzt adott, de a búzát nem kapta meg, ezért 1828. február 23-án elégtételért esedezett.

Triznya Mihály és György, úgy ifjú Dudás Mátyás vallásibúi az adoságnak valósága 
kisülvén, minthogy a panaszoltatottnak semmi búzája nintsen, annak mostani piaczi árá
ban, tudni illik 9 forintoknak fizetésében marasztaltatottfN0191)
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György Mihály 1829. augusztus 8-án panaszképpen előadta, még 1825-ben Tóth Ger
gelynek 10 véka tiszta búzát interesre költsön adott légyen, azon kívül az eladott zabjá
nak árából 3 forint valutában nála maradt. Kérte mindkét rendbeli adósságot a kamattal 
együtt megadatni. Mivel a panaszos azt állította, kilenc véka tiszta búzát kapott kölcsön 
és azt is csak az utolsó két esztendőben, a pénzt meg eddig sohasem követelte a panaszos, 
ez pedig a panaszának valóságát be nem bizonyíthatná, annál fogva Tóth Gergely tőke 
fejében 9 véka és 2 esztendei kamat fejében 6 véka és így öszvessen 15 véka tiszta búzának 
megadásában és kamat nélkül 3 forintoknak fizetésében marasztaltatott. A kétrendbeli 
adósság beszedése és leendő általadása Nagy Imre esküdtnek meghagyatattván.(№ 399)

Horváth János felesége, született Kurin Veronika 1830. július 18-án az előző esztendőben 
Firány Jánostól két véka tiszta búzát készpénzért megvett, mivel aztat azon esztendőben meg 
nem kapta, valamint a tőkét, úgy a szokásban lévő 2 esztendei kamatot megadatni könyörgött.

Elismerte Firány János a panasz valóságát, a kívánt 2 véka tiszta búzában úgy mint tő
kében és 2 esztendei kamatban, úgy mint 1 véka és 2 У2 portioban marasztaltatott f№ 521)

A kamat mennyiségének megállapítása újabb feladatot jelent, ugyanis a porció fogal
ma ebben a jelentésben nem volt használatos. Feltételezem, hogy a véka váltása lehetett. 
A váltás a véka fele, egyharmada egynegyede volt. Ha a porció (rész) a véka egynegyedét 
jelentette, akkor az 8 liter, 2 У2 porció ez esetben 10 icce, illetve 20 liter körül lehetett.

Lajkó György két mérő kétszeres búzát kölcsönzött Ispány Mihálynak, annak meg
adásáért könyörgött. Ispány Mihály a tartozást elismerte, a panaszosnak 15 napok alatt 
eleget tenni tartozott.(№ 122)

Egy másik panaszban viszont vegyeles gabonát kérnek vissza. Krishaber Lebl egy mérő 
vegyeles gabonáért kötelezés szerént Gedey Mihálynál lévő 11 forintokat és azoknak f e. 
Sz:Mihály napjátúl fogva járó kamattyát kifizetni kérte. Megösmérvén a panaszoltatott fél 
minden kifogás nélkül ezen adóságot abban marasztaltatott f№ 642)

Találtam példát árpával vegyes búza kölcsönzéséről is. Lukács Jakab 1825-ben Tóth 
Györgynek kölcsön adott egy mérő árpával vegyes búzát, amit azután 1829. január 24-én 
az illető a szokásban lévő kamattal együtt megadatni kért.

Elismerte Tóth György az adóságot, 7 véka gabonában: úgymint 3 Yi véka búzában és 
annyi véka árpában marasztaltatott. A tartozásból levonták Lukácsnak az 1826-os esz
tendőben dinnye alá adott 5 lánc földért járó és 2 forint 30 kr-t érő 3 véka árpát. így tehát 
Tóth Györgynek adnia kellett Lukács Jakabnak З У2 véka búzát és fél véka árpát.(№ 337)

A kölcsönadott búza évi kamatjáról is tudomást szerzünk a jegyzőkönyvből. Az aláb
bi esetben az egy évre kôlçsônkapott búzának 100%-os volt a kamatja, ugyanis az egy 
mérő (két véka) kétszeres búzának 2 véka volt a kamatja. A kölcsönző az egy mérőért két 
vékát kapott.

Papp Andrásnak egy esztendő óta ifjú Németh István 1 mérő kétszeres búzával és an
nak egyesztendei kamatjával tartozott. 1829. február 28-án megadatni kívánta. Elvállalta 
a panaszoltatott a kérdéses adósságot, négy véka búzának megadására ítélték.(№ 346)

Bozsán Jakab 1825-ben Rozsovics Pálnak négy mérő kétszeres búzát és két mérő za
bot kölcsönzött. 1829. június 28-án kérte annak megadatását.

A bepanaszolt nem többet mint 10 véka búzát elismert a panaszolkodó pedig egész követe
lést be nem bizonyíthatván, amaz elösmért 10 véka búzának megadására szorítatot.(№ 383)
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A panaszokban feltüntetett búza mennyiséget mérőkben adták. 1827. január 13-án 
Krishaber Jakab négy bajai mérő búzát, avagy annak árát Kotsis Jánoson keres, mellyre 
eö már régen pénzt felvett. Kocsis János elismerte, hogy az 1815. esztendőben Krishaber 
Jakabtól három mérő búzára pénzt felvett, de azt azon esztendőben nem adta meg, kö
vetkezésképpen újra nála megmaradván, a bevett szokás szerént 4 mérő lett belőle, azért 4 
mérő búzának megadására köteleztetik, de mivel vallaná, hogy búzája nem lévén inkább 
annak árát lefizetné ésfundusul Papp János öreget asszignálja, ki is személlyesen előttünk 
megjelenvén és 12 fióknak adósságát megösmérvén neki meghagyatott, hogy ezen adoság 
fejében nála levő 12 ftokat nem Kocsis Jánosnak, hanem Krishaber Jakabnak e. f e. Sz: 
György napjára lefizesse22)

Döme Albert 1826-ban Krausz Schajer zsidónak egy mérő búzát 35 garasokért (1 Ft 10 
kr) eladott, de az árát 1828. február 23-ig sem kapta meg, a pénzt az illető kamattal együtt 
kifizettetni kérte. Az adósságot Krausz minden kifogás nélkül elismerte, a búza árában 
és attúl 2 esztendőre járó kamatban, öszvessen tehát 1 f58 xban marasztaltatott.(№ 196)

A tartozások mennyiségének törlesztését bonyolítja, hogy a jelzett mérőt váltásaiban 
(fele, harmada, negyede) is jelzik. László Antal 1828. március 8-iki panaszából kiderül, 
hogy Hegyesen egy mérő három véka volt.

László ezen a napon panaszkodott, hogy néhai Vanka Józsefnek, annak édesanyja 
tudtával 1825-ben két mérő búzára két forintot előre adott, de a búzából csak 2 У2 vékát 
kapott meg, többit a bepanaszolnak anyja nem akarta megadni. Kérte, hogy a hátralévő 
З У2 véka búzának megadását rendeljék el.

Vankáné elismerte, hogy 1 forintnak kölcsön való vételére a fiának szabadságot adott, 
de egyszersmind azt is megmutatta, hogy annak fejében a panaszosnak 1 font 12 krajcár 
értékű sót, egy kakast (15 kr), két icce bort (6 kr), egy kötés abrintsnak felét (7 kr) adott, a 
melet a panasztévő egy 12 xros palaszkot eltört és így öszvessen 58 xkat már lefizetett, azért 
nem több mint 2 xnakfizetésére szorítatott.(№ 203)

Buday Menyhárd és Zetko István azért jelentette fel Ernyes Ferencet, akitől három 
mérő búzát hitelben vettek, mert az abbúl lett liszt haszonvehetetlen volt. Az Elöljárósá
got arra kérték, hogy ezért a gabona árának megfizetésétől mentse fel őket. A felperesek 
elismerték, hogy a többi vevő is abból a közönséges rakásból kapta a búzát, ellenben azok 
abban semmi hibát nem tapasztaltak, ezért a felpereseket helytelen kérelmüktől elmozdí
tották. A bíróság úgy határozott, hogy a búza árát ki kell fizetniük az eladónak, ellenkező 
esetben beszedését és Ernyes Ferencnek leendő átadásával Fodor Pál esküdtet bízták meg. 
(№ 212)

Elemezve a búzatartozásról szóló panaszokat kiderül, hogy Hegyesen egy kereszt bú
zában 18 kéve volt. Fodor János panaszkodott, hogy Gubanics Pál a földjében termett 
három kereszt és három kéve búzából, mivel azon földben Gubanicsnak és a gazdának, 
Fodornak is volt búzája, dézsma fejében Gubanics egy keresztet elvitt, és minthogy a pa- 
naszolkodónak búzájábúl nem több mint 8 kéve járulna, az okért feleslegesen elfoglalt 10 
kévét megtéríteni kívánta.

A panaszoltatott feleknek vallomásábúl kijővén az, hogy Gubanics Pál részére 10 kéve 
búza Gubanics György helyett pedig két kéve, a panaszokodónak búzájából dézsma fejében 
adott ezen 10 kévét megtéríteni kötelezték.^0 265)
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Moyses Stern boltos 1 mérő búzát és 1 У2 mérő kukoricát Varga Gergelynétől készpénzért 
egy esztendővel panasza előtt megvett, de a gabonát kezéhez nem kapta. Elégtételért esedezett.

A bepanaszolt minden kifogás nélkül a keresetnek valóságát elismerte, az eladott ga
bonában és 1 mérőre járó 1 véka kamatjában marasztaltatott.(№ 268)

Benkó András bepanaszolta Mártony Albertet, akinek 1828 nyarán fél mérő búzára 2 f 
30 x-t előre, munkára pedig 2 forintot fizetett. Mivel 1829. november 7-ig a búzát nem adta 
meg, a munkát nem végezte el, annál fogva ezen két rendbéli adósságokért óftokat magá
nak kifizetetni kíván azon okbúi mivel kérdéses üdőben búzának méreje 8ftokon eladatott.

A bevádolt minden kifogás nélkül elismerte a panasznak valóságát kívánt 6 forint 
fizetésében marasztaltatott.N0 427)

1829. november 21-én Biber János panaszkodott, hogy 6 esztendővel korábban, 1823- 
ban Süly Mátyás feleségétől három mérő búzát készpénzért megvett, és többszöri kérésre 
azt meg nem kapta, ezért annak férjét a három mérő búzának, és a kamatnak megadására 
szórhatni kívánta.

A bepanaszolt Süly Mátyás meggyőződött ugyan ezen adóságnak valóságárúi, de egy
szersmind azt állítván, hogy a felesége adósságait fizetni nem tartozna. Mivel azonban 
Domonkos István ipának testamentummából világossan kitetszene, hogy a felesége után 
több száz forintokat érő jószágokban részesült, annál fogva kívánt három mérő búzában 
és annak ötesztendei kamatjában, és így összesen 24 véka búzában marasztaltatott. Le
húzván ezen mennyiségrül a panaszolkodó által már kezéhez vett 6 véka búzát, az itten a 
panaszoltatott Süly Máttyásnak könnyebbségére feljegyeztettvén, hogy a panaszolkodó 4 
mérő búzával megelégedvén a többit elengedte.^0 436)

Moyses Stern hitelbe adott Tóth Ferenc feleségének portékáért járó 1 mérő búzát meg
adatni könyörgött. A panaszoltatott félnek felesége ezen adoságot minden ellenvetés nélkül 
elismerte, férje pedig annak kielégétését önként elválalván.(N° 658)

Ernyes Ferencnek Ispány Lőrinc a tőle vett búza árával, 18 forinttal tartozott, kérte az 
Elöljáróságot, hogy a fenti összeget Ispány Jánosnak, bátyjának, mint kezesének avégett 
fizette, hogy azokat a panaszolkodónak általadja, megfizettesse. Elismerte Ispány János 
ezen pénznek maga kezébe történt lefizetését és eddig a panaszosnak által nem adását. 
Azoknak lefizetésére kötelezték.(№ 678)

Zab
A gabonaneműk tartozásait vizsgálva, képet alkothatunk a hegyesi határ terményei

ről. A megművelt terület őszi vetésének legnagyobb részében búzát termesztettek: tiszta 
búzát, kétszerest, vegyelest - a búzát rozzsal vagy árpával vegyítve, ugyanis az időjárástól 
függően az így vetett szemesgabona valamelyike mindig jól termett. A legtöbb gabona
tartozás is az élelmezés alapját jelentő búza volt. Az Elöljáróságtól a felperesek a kölcsöna
dott gabona visszaadását (sokszor kamatostul), az eladott vételárát, a megvett, de le nem 
szállított mennyiség megadatását, a jogtalanul elvett vagy visszatartott kalászos, vagy el
csépelt mennyiségét kérték elrendelni.

A búzatartozást a zab adósság követte. A tartozások elemzése azt mutatja, hogy a 
tavaszi vetésforgó legnagyobb területe a zab volt.
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1826. november 20-án Boldizsár Mihály elégtételt szereztetni kívánt, mert a Majoros 
József földjén termett zabjából 15 kévét elvett. Majoros József nem tagadta, hogy igenis 
Boldizsár Mihály zabjából 15 kévét elvitt, viszont Boldizsár Mihály egy pár papuccsal tar
tozott, amit nem akart kiadni. Mivel ezen állítását Majoros József nem tudta bizonyítani, 
Petze József esküdt parancsba kapta, és a végett kiküldetett, hogy annak fejében Boldizsár 
Mihályt 1 mérő zabbal kielégétsefN0 6)

Bozsán Jakab panaszt tett, amiért Zsadányi János 1825 takarástúl fogva 3 véka zabbal 
neki tartozik, az adóst annak megadására kíntetni kíványa. Zsadányi János elismerte a 
panasznak kitételét, 3 véka zabbnak megadására szorítattik.(№ 45)

1827. szeptember 8-án Horváth János panaszképpen előadta, hogy Nyírády György 
egy esztendő óta egy mérő búzával tartozott, melyet, ha másnak költsön adhatta volna, 
arra 1 véka interest nyert volna, azért az adóst 4 véka búzának megadásaira szorítani 
kérte. Nyírády a panasznak valóságát megösmervén, 4 véka búzának megadásában ma- 
rasztaltatottfN0 98)

Ügy látszik Nyírády György fűnek-fának tartozott, de nem nagyon igyekezett tartozá
sát megadni, mert a fent mondott napon Bozsán Jakab is kérte Nyírádytól a 3 mérő zabot, 
minthogy aztat többszöri kérésére meg nem kaphattya, magának megadatni könyörög - áll a 
jegyzőkönyvben. Ezt az adósságát is elismerte, annak megadására szorítatott.(№ 99)

Ruzsits András 1825-ben Varga Gergely hitvesének 1 mérő zabra előre pénzt adott és 
abból csak 1 У2 vékát kapott, a többinek megadására László Antal kötelezettséget vállalt, 
de ebbéli kötelezésnek eleget nem tett. László a panasznak kitételét elismerte, hátralévő 1 У2 
véka zabnak 15 napok alatt történendő megadásában marasztaltatott.ÇW 141)

1828. január 12-én Kiss Pál panaszt tett, hogy 1826 nyarán Tóth Györgytől a készpén
zért megvett 3 mérő zabot nem kapta meg, azt magának ki szolgáltatni könyörgött. Elis
merte az adós a panasznak valóságát, kérdéses 2 mérő zabnak 15 napok alatt történendő 
kiszolgáltatására késztetett.^0151)

Fontányi Ignác kölcsön adott Ernyes Józsefnek 2 mérő zabot, kérte megadatni.
Noha Ernyes József azt állította, hogy már 8 esztendővel korábban Fontányi egy kos

tök dohány zacskót a házától elvitt, azt Kama Józsefhez vitte, ahol el is veszett, mivel 
azomban Kama József az elveszett zacskó helyet más afféle zacskót ajánlana, annál fogva 
a vádtól Fontányi Ignácfelmentettvén Ernyes Jósef2 mérő zabbnak megadásában marasz- 
taltatott.(№ 182)

Izsák Storch zsidó 23 forint fizetésére és 1 véka zabnak megadására Dukát Józsefet 
annyival is inkább szorítattni kíványa, minthogy az fizetésnek üdeje már régen elmúlt és az 
adós innend elköltözködni szándékoskodna. Dukát elismerte ezen két rendbeli tartozások
nak valóságat azokban marasztaltatottf№ 256)

1828. november 8-án Biber János panaszkodott, hogy egy esztendő óta tartozik neki 
Ispány János 2 mérő zabbal. Kérte annak természetbeni megadását vagy azt 6 forintos áron 
kifizettetni. Elismerte Ispány János az adósságot, minthogy semmi zabja nem volt, annak fe
jében 6 forint fizetésére kötelezték, melyet Majer János gazdájánál sequestráltattak.(№ 288)

Ifjú Ernyes József 1827-ben Tóth Györgynek kölcsön adott 4 mérő zabot és attól 2 esz
tendőre járó szokásbeli kamatot magának megadattni kéri. Tóth György minden ellenve
tés nélkül elismerte az adósságot 20 véka zabnak megadásában marasztaltatottf№ 428)
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1829. december 19-én Moyses Stern helybéli zsidó bepanaszolta rendetlen adósait, 
nevezetessen: Nyírády Györgynél 12 fkát és 6 mérő zabot Ernyes András ifinál 11 f Urány 
Jánosnál lOfés 1 mérő zabot, Ernyes Mihálynál 4 fi Buday Menyhárdnál 8f, Molnár And
rásnál 6 fi39 X és 7 2/3 mérő zabot, Molnár Jánosnál 2f40 x és 7 mérő zabot, Biber Dávid
nál 32 fikát kint lévő adoságokat beszedni és magának kifizetettni könyörög.

A megnevezett adósok minden ellenvetés nélkül az illető tartozásokat elvállalták, 
azokban marasztaltattak.(№ 446)

Krishaber Dávid a 419. szám alatt hozott és még végre nem hajtott végzés teljesítését 
kérte.

Meghagyatattik tovább is Nagy Imre Esküdtnek, hogy Nyírády Györgytől apanaszolko- 
dónak részére járó 10 mérő zabot beszedje, és valamint azt úgy annak piatzi árátúljárandó 
6pcentes kamatot is neki által adja.(№ 525)

Stern Moyses boltos zsidó némelly adósait nevezetessen: Vajda Mihályt 2 mérő zabban 
Sallós Istvánt 8 véka zabban, Gubanics Mihály Tóth István nevű béressét 2 mérő zabban, 
Tóth Mihály zsellért 3 mérő zabban és 17 garasban marasztaltatni kérte. A nevezett adó
sok elismerték a kérdéses tartozásokat, azokban marasztaltattak.(N° 535)

Moyses Stern némelly hegyesi lakosoknál lévő tartozásokat, nevezetessen: Varga János 
ifiúnál 8 fkát 15xkat és 4 véka zabot, Molnár Lőrincznél 5 mérő zabot, Molnár János öreg
nél 3 mérő zabot és 1 véka tavaszi fekete repczét beszedetni könyörög. A panaszoltatottfelek 
az érintett adoságokat minden ellenvetés nélkül megösmérvén, azokban marasztaltattaktt. 
(№ 575)

1831. november 12-én Moyses Stern tartozásképpen Baranyi Jósefnél lévő 14 fkát 16 
xkat és 2 bajai mérő zabot fi e. Szent Mihály napjától fogva járandó kamattal megfizetetni 
kérte.

A bepanaszolt Baranyi betegsége miatt személyesen nem jelenhetett meg, ezen adós
ságot a felesége minden kifogás nélkül elvállalta, mellyben azért marasztaltattván.(N° 
648)

1832. április 7-én Mészáros Mihály megfizettetni kérte Nyírády Györggyel az 1830- 
ban tőle készpénzért vett 4 mérő zabot, amit többszöri barátságos kérésekre sem kapott 
meg. Elismerte minden ellenvetés nélkül a panaszoltatott fél ezen adoságot annak piatzi 
árában mérejét 3fval számlálván marasztaltatott.(№ 731)

Stern Moyses boltos zsidó némelly helybéli lakossoknál, nevezetessen: Lukács György
nél tartozásképpen lévő 6 fkát, Tóth Istvánnál 1 mérő zabot, Molnár Pálnál 2 mérő zabot 
és Ernyes András ifiunál lévő 11 fkát megfizetetni kéri. Az illető adósok elismerték a tarto
zásokat, azokban marasztaltattak.(№ 734)

Árpa
Az árpa adósság sokkal kevesebb, ami talán kisebb árpavetést, kevesebb gabona 

mennyiséget jelenthetett.
Czigler Jakab panaszkodott, hogy Krishaber Jakab 7 véka árpáját letartóztatta, kérvén 

magának azt kiadattni. A panaszosnak, meg a bepanaszolnak elmondásából kiderült az, 
hogy Czigler adós volt Krishaber Jakabnak 1 véka krumplival, 1 véka búzával, valamint 
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az elhordott portékákért 3 Ft 1 krajcárral tartozott, ezeket tehát az adós megadni kötelez- 
tettvén Krishaber Jakab a letartóztatott 7 véka árpáját kiadni tartozik 297)

1828. december 10-én Krishaber Jakab 4 esztendővel azelőtt Ruzsovics Istvántól kész
pénzért 1 mérő árpát megvett, ugyanazért az eladóval megegyezett, hogy kamat fejében 1 
vékát ad. Minthogy sem a tőkét, sem a kamatot kezéhez nem vette, 7 véka árpának meg
adására az adóst késztetni kérte. Az eladást és a megígért kamatról tett egyezséget Ruzso
vics minden kifogás nélkül elvállalta, a kívánt 7 véka árpában marasztaltatott.(№ 312)

1829. február 28-án Krishaber Jakab ismételten panaszt tett, hogy 4 esztendővel az
előtt Ruzsovics Istvántól készpénzért 1 mérő árpát megvett és azt meg nem kapta, elég
tételért esedezett. Berkecz András vallomása szerint bebizonyosodott, hogy a panaszolta
tok: kérdéses árpát a vevőnek kínálta, de ez aztat elvenni nem akarta, azért annak felvett 
árát úgy mint 36 xkat valutában Ruzsovits András vissza fizetni köteleztetik.(№ 343)

Németh Mihály panaszkodott, hogy István bátyjának csábítására hozzá költözésekor 
oda vitt 3 mérő árpát, 1 mérő kétszeres, 1 véka tiszta búzát és 1 véka árpával vegyes ku
koricát, miután a gabonamennyiség elfogyott, minthogy már most az egyenetlenség véget 
tovább ot nem maradhatna, addig pedig még a báttyánál lakot, neki dolgozot is, azért tehát 
érintett gabonát magának megadatni kívánta.

Németh István a kitételnek valóságát elismerte, a nála elkelt gabonának megtérítésére 
szorítatott, az imitten az ő bátorságára feljegyeztetvén, hogy a panaszolkodó tekintetbe 
vévén az eő szegénységét, két mérő árpával megelégszik, a továbbit pedig elengedi. Melly 
ájánlását a panaszoltatott háladatos szívvel vévén. A kívánt két mérő árpának beszedése 
és általadása Berkecz Ferenc esküdtnek meghagyatott.(№ 513)

Kama Pál 1830. november 13-án panaszképpen előadta, hogy a földjét előző év ta
vaszán Üveges József művelte, számára egy fertály földet maga árpájával tartozott volna 
bevetni, és mivel árpája nem volt, kíntelenített panaszolkodó kérdéses fertály földben 6 
véka árpát adni, kérvén azt magának mennél előbb megtérítetni. Üveges József a panaszt 
elismerte, kívánt 6 véka árpában marasztaltatottfN0 560)

Moyses Stern 1830-ban 1 mérő árpát Majer Jakabnak 6 forintért hitelben eladott. 
1831. október 28-án, annak árát megfizettetni kérte, mert ezen adós házát eladván, in- 
nend elköltözködni szándékozik. Az adósságot elismerő Majer a kérdéses 6 forintfizetésére 
késztetett, azoknak beszedése és általadása bírónak meghagyatattván.(№ 638)

Nagy Balázs 1830-ban Molnár Pálnak hitelbe eladott 1 mérő árpáért járó 7 forintot 
megfizettetni kérte. A feleknek szóváltásából kiderült, hogy az alperes az 1830-ik eszten
dőben a felperestől 1 mérő árpát annak azon esztendei termésből leendő visszatérétésének 
lekötelezése melet költsön vett, de azt a kiszabott üdőre meg nem adhatván érintett árpát a 
felperes újra olly feltétel alat nála hagyta, hogy valamint a 830ik esztendőre kamat fejében 
egy-egy vékát adni tartozzon, annál fogva a készpénzbeli fizetésiül felmentetvén Molnár 
Pál 5 véka árpában marasztaltatottf№ 655)

Nagy Balázs 554ik szám alatt megítélt 8 véka árpáért Веке Mátyással kötött egyesség 
szerinti 12 forint 30 krajcár kifizettetését sürgette. A betegsége miatt meg nem jelent be
panaszolt félnek hitvese a történt egyességet minden kifogás nélkül elismerte, az alperes 
12f30 xnak fizetésére szorítatott.(№ 656)
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Krishaber Dávid panaszkodott, hogy az Elöljáróságnak azonos tartozásra, a 419. és 
525. számú végzéseknek és 527*ik szám alatt adott tudósításnak következésében Nyírády 
Györgynél lévő követő adosága fejében múlt őszben nem többet, mint 17 véka árpát kapott 
légyen, kérvén azon adoságot végképpen kifizetetni.

Közönséges tapasztalásból tudva légyen, hogy 525dik szám alatt hozott végzésnek üdé
iben a zabnak méreje 3 forintokban eladatott, múlt őszben pedig az árpának legfelsőbb 
ára 2 f 30 xkon túl nem terjedett, annál fogva ezen két rendbeli gabonának árát alapnak 
vévén tartozott Nyírády György 10 mérő zabbért 30 fiókkal, melly adoságnak lehajlására 
adott 17 véka árpával 14 fkát lOxkat lefizetvén még hátra maradt 15 forintban 50 xban 
marasztaltatott.(№ 732)

Kukorica
A kukorica eladásának, vagy kölcsönzésének mennyisége alapján megállapítható, a XIX. 

század eleji Hegyesen még nem termesztették nagy mennyiségben ezt a takarmánynövényt.
1829. szeptember 24-én panaszt emelt Moyses Stern boltos, mert 1 mérő búzát és 1 У2 

mérő kukoricát Varga Gergelynétől készpénzért egy esztendő előtt megvett, de a gabonát 
az eladó nem szállította le, ezért elégtételért esedezett. Az alperes a keresetnek valóságát 
elismerte, az eladott gabonában és 1 mérőre járó 1 véka kamatjában marasztalták, a vég
zés végrehajtása Sebők István esküdt feladata lett.(№ 268)

Németh István panaszképpen előadja, hogy Tóth Márton lénárd azon okbúi, mivel a 
kukoriczája, melly a panaszolkodónak földjében elvetett, ki nem kelt, ezen földért alku 
szerént járó 2 fkát valutában nem akarja megfizetni, kérvén őtet a megfizetésre szorítani.

Közönséges tapasztalásból tudva lévén az, hogy az idén számtalan lakosnak elvetett 
kukoriczája ki nem kelt, a melet a panaszoltatott Tóth Márton elösmérvén, hogy a magot 
maga adta légyen, és így a ki nem kelésnek nem lévén oka a panaszolkodó, Tóth Márton 2 
fnak fizetésére szorítatott, annak beszedése és átadása Nagy Imre esküdtre hárult.(№ 516)

Egyéb takarmányféle is felbukkan a tartozások sorában: Stamler Ádám 1 véka őszi 
repcét Radócz Józseftől készpénzért 2 esztendővel korábban megvett, de azt a panasz 
napjáig sem kapta meg, elégtételért esedezett. Á bepanaszolt elismerte az adoságot, mivel 
repcéje nem volt, annak fejében 2 forint megfizetésére kötelezték.(№ 310)

Vászonszövés adósság
Lippay István panaszkodott, hogy Fodor Pál öreg részére alku szerint kendervetésért 

vásznat szőtt, mellyet ez a tett alkunak ellenére alatomban kinyőte, eláztatta és kiadni nem 
akarja, kérte az egyességnek teljesítésére szoríttatni. Elismerte a panaszoltatott ekképpen 
tett egyességet valóságosnak lenni, az már eláztatott kendert annyival is inkább a pana
szolkodónak kiadni köteleztetik, minthogy a kendervetést már régen kimutatta és azért tett 
takács munka ellen semmi kifogása nem lenne.(№ 389)

1830. január 30-án Sallós István takácsmester panaszkodott, hogy Majoros Józsefnek 
részére 75 röfftizennégyest és 45 röff hatost vászont szőt légyen áltáljában egyesség szerént 
fél láncz kukoricza földért úgy, hogy valamint a kukoriczát, úgy a szárát is tartozón haza 
hordani Majoros Jósef, mivel pedig a 14es vászony 3 röffel és a hatos 2 У2 röffel több lett, 
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következésképpen a panaszolkodó ennek rőffét 5 xval, amannak 6 xval számlálván 30 xval 
többet dolgozot, a szárát pedig Majoros Jósef elfoglalván a helet fűtőt ígért, és mind ezt, 
mind pedig 30xkat megadni vonakodna, az okáért ezen két rendbeli tartozásokat magának 
megadatni kíványa.

A bepanaszolt Majoros azt állította, hogy a kukoricaszár alkuban nem volt, mivel 
azomban ezen különös kifogást meg nem mutathatná, és a bevett szokás szerént a vetés
nek szalmája is azé lenni szokott, a kié a vetés, azért a helet megígért fűtőnek megadására 
szorítatott, a 30 xnak fizetéséiül azért megmentetvén, mivel a takács tsak annyit szönni 
általa állítatik, a mennyi alkuba volt, ez pedig az állítását bizonyítani nem tudna. Mint
hogy pedig Majoros Jósef előadná, hogy fűtője nincsen, a helet tehát 3 forintokat fizetni 
köteleztettvén.(№ 467)

Döme Albert 1829-ben Bartha István részére szőtt vászonért hátralévő 6 Ft 20 kr-t 
kifizettetését kérte. Az adóságot minden kifogás nélkül elismerő Bartha 6 Ft 20 kr-t fizet
ni tartozott.(№ 623)

Harák Jánosné panaszt tett, hogy noha neki Sallós István takács adós lenne, még is 
számára szót 27 röff daróczot kiadni nem akarja, kérte azt kiadatni. Mind a két félnek 
követeléseit az Elöljáróság felvette és azoknak felszámításából kisült az, hogy a panaszos 
Sallósnak 48 kr-ral tartozott, ezt megfizetni kötelezték, sőt a darócnak kiszolgáltatását is 
elrendelték.(№ 632)

1830. okjtóber 9-én Fodor Istvánná panaszképpen előadta, hogy esztendők előtt Majer 
Jakabnak 8 ü röff tizenkettős vásznot megfestés véget általadván, minthogy annak kivál
tására pénze nem volt, aztat a festő eladta, kérvén a vásznat természetben megteríteni.

Ámbátor ugyan Majer Jakab azt állította, hogy kérdéses vásznat befestette és az 4 esz
tendeig nála hevervén a festésért járó fizetés véget aztat eladni kíntelenítetett, mivel azom
ban e tárgyban sohasem panaszolkodott, hanem maga hatalmával a már festet vásznot 
helytelenül eladta, a nélkül, hogy a festésért járó fizetésen felül bejött pénzt a tulajdonosnak 
által adta volna, annál fogva afféle vászonynak megadására szorítatottf№ 541)

Egyéb adósságok
A tartozások kavalkádja következik: a kendermag, a ló, a robotban való tartozás, a 

falusi élet apró mozzanatai tárulnak ezekből elénk.
Krishaber Joachim bepanaszolta Majoros Jánost, akivel egy véka kendermagra 1 Ft 

6 kr értékben megalkudott. 18 krajcárt foglaló fejében az eladónak adott. Majoros ezzel 
nem törődött, sőt azon magot Bozsán Simonnak is eladta, aki el is vitte. így a kenderma
got a panaszos kezéhez nem kaphatta, elégtételért könyörgött. Majoros János elismerte a 
panasz kitételét. Minthogy a panaszolkodó ugyan azon kender magot If 30 xkon eladta, 
azért annak árában marasztaltatott.(№ 47)

1827. június 24-én Fodor József panaszképpen előadta, hogy számára ifjú Németh Ist
ván alku szerint 1 véka 2 forint értékű kendermagot elvetett, noha ennek árában már hat 
napot dolgozott, a kendervetést még sem akarta neki megadni, elégtételt kért.

Németh nem tagadta, hogy Fodor előző év tavaszának elején hat napot nála dolgozott, 
de minden munkanapot csak 15 krajcárban kívánt elszámolni. Mivel a napszámnak árá
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ról semmi bizonyos alku a felek között nem tétetett, ezért Tekintetes Vármegye limitatiója 
szerint minden napért 20 kr-ral kell elszámolni, Fodor József a kendervetésért eleget tett, 
mellyet is Németh Istvány neki annak üdéiben kiadni tartozik.(№ 72)

Bozsán Jakab a hitelbe adott italokért járó 10 forint 16 kr-nak megfizetésére Kama 
Józsefet szoríttatni kérte. Elismerte a panaszoltatott minden kifogás nélkül az adoságot, 
abban marasztaltatott. A pénznek beszedése és átadása Kiss János esküdtnek meghagy- 
ták.(№ 395)

1830. július 25-én Sumecz Antal kortsmáros panaszt emelt, hogy Nányay János volt 
ökör csordás bor árával tartozik, de azon adósságnak kifizetésére a többi adossaival ál- 
taladta légyen neki Kama Josefet is 3 1/3 véka búzával, mellyet megadatni könyörög

Kama elismerte, Nányay Jánosnak 10 darab ökörtől járó 3 Уз véka búzával tartozik, 
mind pedig azt, hogy az ő adósságának kipótolására azon búzát a panaszolkodónak ál
tal adni fogja, felválalta légyen, érintett búzának megadásában marasztaltatott. Annak 
beszedése és átadása Berkecz Fernec esküdtre hárult és Kama Josefnek azon hasztalan 
kifogása félre tétettvén, hogy nevezet ökör csordás Ferencz nevű fiának 4 forintokkal adós 
lenne, mellyekfejében fent kitett gabonát elfoglalni kiványaf№ 522)

Mások az eladott malac árának megadatásáért könyörögtek az Elöljáróságnál.
Kocsis György követésére, melly szerént Biber Josefnek eladott egy malatzért 3 fkát és 

költsön adott 1 f 5 x magának megfizetetni könyörög Végeztetett, mivel Biber Josef is azt 
állítaná, hogy nekie Kocsis György mégpedig többet tartozna, azért barátságossan meg
egyezvén Biber Jósefaz adoságnak fizetésétül feloldoztatott. (№ 18)

1830. november 6-án Bukros Ferenc panaszolkodott, hogy egy malaczot, mellyet maga 
elleségével meghizlalt, Kolonics József mostoha fia 16 véka búzáért Harák Jánosnak eladta, 
kérte ezt a búzát megadatni.

Harák bizonyítván, hogy a panaszolkodó, midőn a disznót tőle megvenni akarta, nem 
magáénak, hanem a mostoha fiáénak aztat lenni valotta és az eladásnál is jelen lévén 
semmi kifogást az ellen nem tett, annál fogva az eladás helyben hagyatatván és a panaszol
kodó helytelen kérelmétül elmozdítatván Kolonics Jósef egyedül 1 mérő búzában, mellyet a 
disznónak gondviseléséért ígért, marasztaltatott.(N° 557)

Firányi Tamás felesége bepanaszolta Szedlák Mihályt, akinél a férje béreskedik, neki 
adós egy malatzal, mellyet már pünkösdkor meg kellet volna adnia, mint hogy pedig annak 
üdéiben, hogy hizlaltatta volna, aztat meg nem adta, annál fogva mostan egy ölni való ma
laczot magának megadattni könyörög. Szedlák elismerte a panasz jogosságát, mivel annak 
üdéiben a malaczot meg nem adta és az által a béresnek kárt okozott, annak néminemű 
kipótlása fejében 10 forintokat valutában fizetni köteleztettik.(№ 136)

Napjainkban már ismeretlen fogalom a teleltetés. Ennek lényege, valaki valakinek a 
jószágát télvíz idejére telelésre befogadta, a maga állataival együtt tartotta istállójában, 
óljában és takarmányozta.

1827. január 27-én Orosz György kérte, hogy az 1826 telén a nála szolgálatban lévő 
béres Zsiday Andrást, ki is ötét nagy pinteken otthagyta, a 2 darab marhájának telelte- 
tésért 3 forint megfizettetésére kényszerítsék. Mivel a szökött cselédnek semmi bére nem 
lenne, azért a 2 darab marha teleltetésért 3 forintokat mi előttünk lefizetvén, Orosz György 
azokatfelvette.(№ 31)

48



Czékus Pál panaszkodott, hogy noha Zetko Istvány juhászának 7 darab birkát telelte
tett, ez mindazonáltal őket ott hagyta, kérvén minden darab birkának teleltetéséért 17xkat 
megfizetettni. Elismerte Zetkó a panaszt, 1 Ft 59 kr fizetésére ítélték.(№ 164)

Úgy tűnik, Pecze Mihály a saját jószágát sem ismerte, mert a maga üszője helet tudat
lanságból Krishaber Márk üszőjét Szent Pál napjáig teleltetvén a tulajdonossát 5 forintnak 
fizetésére szorítatni könyörög.A takarmánynak szűk volta miat a teleltetésért Krishaber 
Márkot 4 forint fizetésére köteleztették.(№ 468)

A juhtartozások száma arra enged következtetni, hogy jelentős számú juhállomány 
volt Hegyesen.

Szabó Pál az eladott egy bárányért Molnár Pétertől és Ernyes Mihálytól 2 forint 30 
krajcárt kívánt. A bevádoltak elismerték ugyan az adósságot, de egyszersmind bebizonyí
tották, hogy a bárányt a Puszta Bélán behajtott 9 lóért járó váltság fejében ajándékozták. 
Az öt lótulajdonosnak egy-egy lóért 17 krajcárt kellett volna fizetnie, aminek összege a 
bárány árával, 2 forint 30 krajcárral megegyezett. Egy-egy tulajdonosnak az alábbi összeg 
jutott:

Ernyes Mihály 2 lótól fizetni fog 34 xkat
Molnár Péter 2 34 „
Ernyes András 1 17 „
Komáromi György 2 34 „
Tóth András 2 34 „
Ezen pénzeket Molnár Péter tartozott a legrövidebb idő alatt beszedni és Szabó Pál

nak által adni.(№ 32)
1827. február 10-én Csordás István panaszt emelt, hogy az 1825dik esztendőben a szérős 

kertyébül elveszett egy bárányát utána való esztendőben Sipos Jósefifiunál találta légyen, 
és noha ugyan annak árában már tavali esztendőben marasztaltatott, mindazonáltal még 
mái napig sem tett eleget, azért tehát elégtételt magának szereztetni könyörög.

Ifjú Sipos József a panasznak valóságát olly formán meg ösmervén, hogy a bárány bi
tangképpen hozzája került, de mivel aztat az illendő helyen meg nem jelentette, azért tehát 
megdorgáltattván 3 forintoknak 15 napok alatt történendő fizetésére kíntettik.(№ 37)

1827. március 10-én Szabó Pál már harmadszor panaszkodott, hogy az 1825-ben adós 
maradt Terényi Péternek egy birkával, az helyett a következő esztendőben egy fias bir
kát adott, most pedig azt a birkát, melyért Terényi Péternek már eleget tett, idős Kanyó 
Pál öreg előtt megtalált, minthogy a juhok széjjel hányása alkalmával még azon kívül 6 
birkának héját tapasztalta, azért Kanyó Pált öszvesen 7 birkának megadására szorítattni 
könyörög.

Kanyó Páll elismerte, a kérdéses birka előtte találtatott, de megmutattván azt is, hogy 
egyedül aztat a vizek melett találta, a többirül pedig semmit sem tud. Szabó Pálsem tudván 
bebizonyítani, hogy ugyan egy időben hét birka veszett el, mivel a hiányt csak esztendőnek 
végével észre vette. Ezért Kanyó Pált a többi vádtól felmentették és a nála lelt birkának 
vissza adásában marasztaltatott. Terényi Péter pedig megkapván maga saját birkáját a 
hellet Szabó Páliul nyert birkát annak vissza adni köteleztettik.(№ 46)

1829. június 28-án Czékus Pál panaszt tett, hogy előző héten Torma István juhai közé 
hét báránya keveredett, de az csak 6 darabot adott vissza, kérte a hetediket is kiadatni.
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Noha ugyan a panaszoltatott azt állítaná, hogy nem 7 tsak 6 darab bárány a juhai közé 
kavaródzott, de mivel Sipos Verona 13, Harák Örzse 13 és Józsi Katalin 11 esztendős leá
nyok 7 bárányt Torma István juhai közé szaladni láttak, a panaszoltatott pedig tsak hatot 
vissza adott, azért a hátralévő 1 bárányt is megadni késztetett.(№ 380)

1830. március Hallassy István 20-án panaszkodott, hogy 1828. esztendőben a juhok 
beszámolásakor Ricza Ferenc akkorbeli juhásza 2 nyőstény bárányai neki ados maradt, 
melyeket, mivel többszöri kérésére megadni nem akarja, sőt azokat meg is nyírta, ezért 
két előhasi birkában meg a gyapjúért 1 Ft 48 kr-ban őt marasztaltatni kívánta.

A bepanaszolt juhász az adósságot nem ismerte el, de Pecze Ferenc és Kiss János hitek 
letétele ajánlása melet azt bizonyítanák, az érintett okoknál fogva két előhasi birkának 
megadására és 1 f48 xnak fizetésére szorítatottfN0 488)

1830. április 30-án Szabó Pál Reszeli panaszképpen előadta, hogy előző esztendőben 
Lacza Józsefnek 1 tavali fijas birkát tserébe adván, mivel ekkoráig másikat nem kapta, és 
egyfijas birka mostan 7forintokat érne, a helyett tehát azokat kifizettetni kérte. Elismerte 
Lacza a panasznak valóságát, 7 forintnak fizetésére szoríttatott.(№ 616)

Sokkal nagyobb összeg - természeténél fogva is - a lovak vételárával való tartozás.
1828. január 5-én ifjú Sípos András panaszképpen előadja, hogy néhai Dudás József

nek egy lovat 2 láncz kaszálóbeli és 2 láncz tavaszibeli földnek 1 esztendei jövendőben 
történendő használtatásáért alku szerént adott légyen, de mivel annak történt halála után 
a ház földestül eladattván az alku megsemmisített, a lónak árát 40 forintokkal magának 
kifizetettni könyörög.

Dudás özvegye és a maradéki (örökösei V. G.) a tartozást elismerték, a kérdéses lóért 
32 forintot ajánlottak, amivel Sipos András megelégedett, amit annak ideiben majd Du
dás József eladott vagyonának árából kifizetnek.(№ 149)

Веке Mátyás azért panaszkodott, hogy 1827-ben néhai Virágh Györgynek egy lovat 
fél lánc árpavetésért és egy lánc földért adott, az árpavetést megkapta, mivel annak özve
gye az egy lánc földet nem akarta megadni, a szántásnak ideje pedig hamarosan elmúlik, 
ezért elégtételért esedezett. Az özvegy a férje és Веке alkuját elismerte, de mivel azt val
lotta, hogy minden földje már be van vetve, ezért a kérdéses 1 lánc föld fejében 10 forint 
fizetésére kötelezték. A pénznek beszedése és átadása Pecze Ferenc esküdt kapta feladatul. 
(№211)

1828. május 18-án Triznya Mihály panaszt tett, hogy a múlt szabadkai vásárra Bá
lámon József nagylaki cigányt hatodmagával olly alku melet kocsiján elvitte, ha hogy a 
lovait eltseréli, azon fáradság fejében még 2 fkát fizetni tartozzon a czigánynak mivel pedig 
nevezett czigányapanaszolkodónak lovait úgy eltserélte, hogy feladás fejében nyert 12 fkát, 
de ezeket a panaszolkodónak nem akarja adni, az okáért elégtételért essedezik.

Az alkunál jelen volt Bartha Istványnak vallása szerént a feladás nem lévén a czigány
nak megígérve annak fejében felvett 12 fkát a panaszolkodónak kifizetni köteleztettik, ki 
húzván ezen summábúl a megígért 2 fkát és más lóért a czigány által fizetett 3fkat és így 7 
fnakfizetésében marasztaltatottfN0 227)

Néhai Kiss Józsefnek özvegye a férje halála után eladott ló és kocsi árából ifjú Ernyes 
Andrásnál a még kint lévő 10 Ft kifizetését kérte. Minden kifogás nélkül az adósságot 
elismerte Ernyes, a kívánt 10 Ft fizetésére kötelezték.(№ 429)
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Ispány István és idős Majoros József lovat cseréltek. Ispány a ló csere mellé kialkudott 
12 forint 30 kr-t, aminek kifizettetését kérte. A bepanaszolt fél beteges állapotya véget 
személyessen meg nem jelenhetvén, annak veje, Fazekas György az adoságot elösmérte, 
mellynek fizetésére Majoros Jósefköteleztettvén.(№ 687)

Ha már szóltunk a lovakról, akkor idekívánkozik az állat lábára tett békó is.
Kókay József Faragó Albertnek 1 békát 3 forintért úgy adott el, hogy ez neki fűteni való 

szalmát adni tartozón, és noha a békát használta, sött el is rontotta, még is az ígéretnek 
eleget nem tett, hanem a békát mostan elvenni nem akarja, sem pedig az árát megfizetni, 
kérte tehát 3 fknak fizetésére azt szorítatniA bepanaszolt elismerte a panasznak kitételét, 
a békának 3 forintos árában marasztaltatott, mellyeket Kókay Jósef a házbérben be szá- 
molhattyaf№ 189)

A tartozás a kölcsönző robotjának ledolgozásával is megtéríthető volt, ám az esetleges 
túltörlesztés megfizetését kérhette a ledolgozó.

1828. február 23-án panaszt tett Novák Imre, hogy 8 7/8 napot Czappik András robot
jából leszolgált, annak fejében 3 Ft 42 kr-t magának megfizetetni könyörögött. Az Elöl
járóság megvizsgálta Novák robottos könyvét, minhogy a követésnek valósága megbizo
nyosodna, azért Czappik András kérdéses 3 f 42 xnak fizetésére kínszerítetett, azoknok 
beszedése és általadása Györy György esküdtre bizatattvánfW 198)

Németh György panaszkodott, hogy Istvány Lőrincz már három esztendeje házbér
ben 200 kéve náddal és 6 Уг nap robottal adós lévén kötelességének eleget tenni nem akar, 
elégtételt kért. Mind a két rendbéli tartozást minden kifogás nélkül elvállalta Ispány és 
abban marasztaltatott.(№ 263)

Fabó József ez előtt Molnár Ferencz által mívelt földjébül egyesség szerént szolgálandó 
robottokbúl elmaradott 11 5/8 napokért járó 4 fkát valutában magának kifizetettni kíványa.

Molnár elismerte a tartozást, a kívánt 4 Ft 52 kr-nak fizetésében marasztaltatott.(№ 
282)

1829. január 3-án Torma József, aki előző esztendőben Tóth Ferencnél volt béres, azon 
panaszolkodik, hogy későn estve kérdéses üdőben Puszta Bélára gazdája által robottban 
elküldettvén, minthogy igen setét lett, kíntelenített Kúlán egy kortsma előtt az útszán meg
hálni, melly alkalommal az egyik lovát bizonyos kulai lakos, külömben tébolodott eszű 
tímár ellopta melly ugyan kikerült, hanem annak keresésében elköltött 1 f 57 xkat a gazdá
ja bérébül kifogott, kérvén azokat magának kifizetettni. A panaszt elismerte Tóth, mint
hogy efféle káros eset a gazdát illetné, a Béresnek bérébül elfogott If 57 xkat visszafizetni 
tartozik, e tárgyban a tolvajhoz utasítattván.(№ 321)

1830. november 13-án Hirka Pál panaszkodott, hogy Kiss Istvánnal együtt gyűjtött 
és az annál lévő füzeknek fele őt illeti, de azt Kiss kiadni nem akarja, kérte azt részére 
kiszolgáltatni.

A panaszos elismerte, hogy az egyesség szerint Kiss Istvánnak 3 napi robottal tar
tozik, midőn tehát ezen kötelességnek eleget tesz, azonnal az elfogott füzeket kezéhez ve
szi, mellyet ha a panaszoltatott kiadni vonatkoznék, annak leendő kiszolgáltatása Szügyi 
Máttyás Esküdtre bízatott.^0 558)

Tóth Pál panaszkodott, hogy Kormos József egy öl szalmáért 7 forinttal, a másik ölért 
pedig egy akó borral tartozik, amit többszöri kérésre sem kapta meg, azért elégtételért 
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esedezett. Elismerte az adós mind a két rendbeli adósságot, minthogy bora nincs, helyette 
5 forintot ad, így összesen 16 Ft fizetésére kötelezték, ebből az összegből kivették a Kor
mos munkája által ledolgozott 2 Ft 20 kr-t.(№ 229)

Novák György Imre fiának míveltetés véget átadott földje tárgyában azzal úgy egye
zett meg, hogy 10 lánc vetésből 3 véka vetés az atyjának jusson és egy hét múlva tőle alku 
szerint vett 2 lóért, kocsiért és ekeért 70 forintot fizessen a fia, mindennemű fizetések, 
terhek és szolgálatok, melyek ezen földtől járulnak, az 1828-as esztendőben a fiúra hárul
nak^0 233)

Széna-, szalmatartozás, a kukorica szárának el nem takarítása és egyéb elképesztő 
apró ügyekkel, adósságok megtérítésével is kénytelen volt foglalkozni az Elöljáróság nap 
mint nap.

Vanka János idős Majoros Józsefnek a hitelben eladott egy öl szalmáért járó 14 forin
tot és a kölcsön adott 2 öles deszkát megadatni kérte. A bepanaszolt azt állította, a szalmát 
13 forintban alkudta meg. Mivel a panaszos állítását nem bizonyította be, a szalmáért 13 
forint fizetésére kötelezték. Egyébként az egy szál 2 öles deszkát minden kifogás nélkül 
elvállalta, abban marasztaltatott.(№ 435)

Szíjártó Mátyásnak a korábban eladott szénának árából Ernyes József 1831-ben még 
mindig 5 Ft 10 kr-ral tartozott, ennek megfizettetését és a kukoricza szárnak eltakarí
tásáért 2 véka búza megadását kérte. Az első követelésnek valóságát minden ellenvetés 
elismerte, a másikat pedig azzal a kifogással, hogy a felperes betegsége végett a kukoricza 
szárat öszve nem rakta, elismerte az alperes, Az elmulasztott öszverakásért a felperest 30 
krajcár fizetésére kötelezték, a többiben Ernyes József marasztaltatottfN0 652)

Csizmadia Ferenc 1829. február 28-án panaszkodott, hogy 1827-ben Nagy Györgynek 
egy kocsi szénát adott, azért hogy öszifutoki vásárrúl 100 fej káposztát és 1 mázsadohányt 
számára hozzon, és mivel háromszori barátságos megintés után ezen alkunak eleget nem 
tett, azért 5 fkát követtvén, elégtételért essedezik.

Mivel a panaszos az előadott alkunak valóságát be nem bizonyíthatná, a panaszolta- 
tott pedig azt állította, hogy csak úgy alkudott, ha futtoki vásárra pénze lesz Csizmadia 
Ferencznek, ötét oda kotsiján elviszi, de az nem lévén, nem is vitte Futókra. Ezért az átvett 
szénáért Csizmadiát 2 forint fizetésére kötelezték.(№ 347)

1829. március 21-én idős Ernyes József panaszkodott, hogy Czappik Andrásnak folyó 
hónap 8dik napján egy öl árpa szalmát 8 forintért eladott, mivel a vevő az árát megfizet
ni nem akarja, annak megfizettetését kérte. Czappik ugyan azt állította, semmi foglalót 
nem adott, mivel az alkunál Tóth György is jelen volt, aki hitnek letétele ajánlása melet 
vallaná, hogy a kérdéses szalmát, minekutána már az előtt belőle próbára haza vitt, 8 
forintért megalkudta és az áráért is zsidóhoz elment sőtt ezen szalmát bizonyos szeghegyi 
lakos megvenni akarván, azt nem engedte, hanem annak birtokában magát helyheztett- 
vén, némelly részét el is hordta.

Ezen okokra való nézve tehát az eladás-vevés helyben hagyattatván, Czappik Andrást 
a szalmáért járó 8 Ft fizetésére kötelezték.(№ 357)

1832. február 4-én Németh György alku szerint Holandy Mátyásnak eladott egy hor
dóért járó % akó bor megadatását kérte. Holandy elismerte adósságát, abban marasztal- 
tatott.(№ 701)
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Uhor József a hat esztendő óta János öccsénél lévő 38 kéve nád helyet, minthogy ez 
neki nem kellett, készpénzt megfizetetni kívánt. Az adósságot minden ellenvetés nélkül 
elvállaló Uhor József annak fejében százat 8 ft-tal vévén, azért 3 Ft 3 krajcárt tartozott 
fizetni.(№ 618)

Philipp Borbála Szabadkán lakozó fia által Barákovics Györgynek hitelbe eladott 9 
icce zsírért járó, iccéjét 48 krajcárral számítva, 7 Ft 12 kr-t kifizettetni kért. A panaszos 
által előmutatott írásból kiderült, hogy a zsírt eladó fia annak árát neki ajánlotta, a vevő 
pedig az adóságot elvállalta, abban marasztaltatott.(№ 619)

1829. június 21-én Czékus Márton panaszképpen előadta, hogy Nagy Katalinnal 1829. 
március 15-től új esztendeig a számára mosandó fehér ruhákért 5 forintban megegyezett, 
és noha az csak június 17-ig mosott reája, mégis az egész fizetést kívánja, mivel a ruháját 
nem akarja kiadni, elégtételt kért. A bepanaszolt a mosásnak időre történt fizetéssel meg
elégedett, Czékus által 1 Ft 39 kr-ral kielégétetni rendeltettik, mellyeket a midőn megfogja 
fizetni az elfoglalat ruháját Nagy Katalin kiadni tartozik.(№ 376)

Csordás István Rózsa Simonynak száraz malmát megvévén, noha aztat mindenestül, 
a mi abban találtatott megalkudta, mégis mostan az eladó 2 haszontalan malom követ 
kiadni nem akarja, kérvén azokat magának kiadattni.

Az alkunál jelen volt Fontányi Ignác vallomásából kiderült, hogy a malmot Rozsa Si
mony mindennémü abban találkozott eszközökkel és holmikkal kivévén 4 korong karikát 
Csordás Istvánnak eladta, azért tehát, a kérdéses 2 követ is megítélték.(№ 350)

1829. január 3-án Tóth György panaszt tett, hogy 1827-ben Szabó Pálnak egy kanca szama
rat két anyajuhért és két bárányért eladott, de az egyik bárányt nem kapta meg, elégtételt kért.

Szabó azt állította, ő a szamarat oly feltétellel vette meg, hogy vemhes, de nem volt az. 
Mivel azt bebizonyítani nem tudta, semmi kifogásnak helyt nem adtak, az alkut azonban 
elismerte, a hátra levő 1 báránynak megadására szorítatottf№ 318)

Komáromy György panaszolta, hogy 1827 húsvétkor Kocsis György István nevű fiá
nak egy kalapot eladott légyen 5 forintért valutában, noha a fizetésének ideje már régen 
elmúlt, az annak addig nem tett eleget, kérte az árát megfizettetni. Kocsis az adóságot 
elvállalta, kívánt 5 forintoknak fizetésében marasztaltatott.(N° 332)

Terényi István kölcsön adott Fabó Istvánnak kilenc zsákot, minthogy többszöri kérés 
után vissza nem kaphatta, megtérítetni könyörgött.

Noha ugyan az alperes azt állította, hogy Izsák Márton előző esztendőben a felperes
nél szolgálatban volt béres, azt mondta neki, hogy bizonyos alkalmatossággal a gazdájával 
tavaly veremből gabonát szedvén szükséges zsákoknak héjányossága véget az alperesnek 
istállójából 8 zsákot elvitt, mellyeket mái napig vissza nem kapta. Nevezett Izsák Márton 
ezen állítot mondását tagadná és az alperes egyébb iránt a panasznak valóságát elösmérné, 
a költsön vett kilenc zsák visszaadására kötelezték.(№ 717)

Nagy Imre 2 esztendővel korábban, 1827-ben Nyírády Györgynek kölcsön adott és 
mind ekkoráig vissza nem adott egy szál fenyőért 6 forint kifizettetéséért könyörgött. A 
bepanaszolt minden ellenvetés nélkül az adóságot elvállalta, a fenyőért 4, annak elhúzá
sáért pedig 2 forint fizetésére kötelezték.(№ 378)

Drasnyáky János helybéli postamester úr 1823-ben ifjú Németh Istvánnak az eladott 
fákért való tartozását, 5 Ft 45 kr megfizettetését kívánta. Az adós a kérdéses adósságnak
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15 nap alatti megfizetésére kötelezték. Különben annak beszedése és a panaszolkodó Úr
nak történendő általadása Szügyi Máttyás Esküdtnek meghagyattattván.(№ 148)

1829. november 7-én Major Jánosné panaszkodott, hogy 1828 tavaszán Isaac Storch 
zsidónak 3 évig ludat oly feltétellel átadott, hogy azokért árpa kaszáláskor azon esztendő
ben 5 darab libát fog adni, melly fogadásnak mind ekkoráig eleget nem tévén elégtételért 
essedezik. Storch elvállalta ezen kötelezést, noha állítana, hogy kiszabott üdőre a libákat 
ajánlotta, mivel mindazonáltal azt be nem bizonyíthatná 5 darab idei libáknak megadá
sában marasztaltatottfN0 425)

1832-ben Szabó Pál R.(eszeli) méltatlankodott, habár az ő nevére és házához két fer
tály föld van, mégis József bátyjával kötött egyezség szerint csak egy fertály földet bír, az 
1827-1830-ik esztendőkre járandó adót, amit a bátyja tartozott volna fizetni, vele fizet
tették meg. Kérte az érintett esztendőkre 1 fertály földre esset királyi és helység költségeit 
felszámítani és Jósef bátya által vissza fizetetni. Az adói Jegyző Könyvekből kiderült, hogy 
kérdéses esztendőkre 1 fertály földtől járó királyi adó és helység költségei 10 fkát 37 xkat 
pengőben tesznek és az alperes a panasznak valóságát elválalván kívánt 10f37 x visszafi
zetésére szorítattik.(№ 711)

A borotválkozásért tartozók sem maradhatnak ki az adósok sorából, ugyanakkor azt 
is megtudjuk, hogy Krishaber Jakab hetente kétszer volt borbélynál: Stáder József borbély 
egy eSy esztendő elfolyása alatt kétszer egy hitben történt borotválkozásért Krishabertől 
valutabeli 8 forint megfizettetéséért könyörgött.

Noha ugyan a panaszoltatott azt állítaná, hogy a borbélyai 4 forintokban megegyezett, 
de mivel ezen alkut a panaszolkodó el nem válalná, hanem inkább azt állítaná, hogy 10 
forintokat ígért légyen a panaszoltatott, minthogy a melet egy félnek sem volnának elegen
dő bizonyságai, azért az állításaik félre tétetvén kétszeri borotválkozásért meghatározott 
és mostan fizetni szokott 8 fkát Krisháber Jakab a panaszolkodónak fizetni köteleztettvén. 
(№ 393)

Még a temetkezési költségek behajtása is az Elöljáróság hatáskörébe tartozott.
Rózsa Simony boltos 1828. augusztus 30-án panaszt tett, hogy Csombók József 10 

esztendővel korábban meghalálozott testvérének koporsójára szemfödélért és szegekért 4 f 
ЗОхкаї adós maradván, azokat addig nem fizette meg, kérte a vevőt fizetésre szoríttatni.

Minthogy az árvák számadásaiból világossan kiderült, Csombok meghalálozott test
vérének egész örökségét felvette, az adósságot minden kifogás nélkül elvállalta, annak 
fizetésére kötelezték.(№ 258)

Az árveréskor, a kótyavetye alkalmakor egyes vásárlók nem igyekeztek a megvett 
tárgy árának kiegyenlítésével, ezért az érintett fél az Elöljáróságot kérte a tartozás meg
fizettetésére.

Szakmár Jánosnénak kótyavetyekor a 16 forintért megvett kád árából Bartha István 
adós maradt valutában 13 forint 30 krajcárral. Csordás István esküdt feladata lett, hogy 
kérdéses adósságot elismerő Bartha Istvánt annak fizetésére és a hejanyoságot, az adóssal 
kipotoltattvan a panaszolkodót kielégétsefN0 699)

1832. március 24-én néhai Szakmár János özvegye 1831-ben kótyavetye által eladott 
holmikért némelly helybeli lakossoknál lévő tartozásokat, nevezetessen: Benedek Andrásnál 
6 f27xkat, Kovács Mátyásnál 6f36 xkat, Kiss Györgynél 8f45 xkat és Fontányi Ignácznál 
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lévő 8 f21 xkat megfizetetni könyörög. Érintett adósságokat minden kifogás nélkül elvál
laló adósok abban marasztaltattak.(№ 727)

Ultimátum
Bizonyos szélsőséges esetekben a kártérítésre ultimátumot rendelt el az Elöljáróság.
Kocsis József zabjában 1828-ban Gubanics György és Ferenc lovaikkal kárt okoztak. 

Fodor Pál és Sebők István esküdtek a kárt nyolc véka zabra becsülték, amit Kocsis a ké- 
tesztendei szokásbeli kamattal együtt megtérítetni könyörgött.

A bepanaszolt felek a panasz ellen kifogásokat tettek, mivel elismerték, már előző esz
tendőben is ezen tárgyban megszollítattak és mai napig magok védelmezésére semmit sem 
tettek, de külömben is Sipos Jósef mezei csősz ezen kárt reájok betsültette, azért tehát mind 
a 8 mind pedig 2 esztendei kamat fejében járó 5 У2 véka zabnak megadására szorítattak. 
Annak beszedése és a panaszosnak leendő általadása Berkecz Ferenc esküdtre bízatott, 
akinek azt is megparancsolták, hogy még mái napon ezen végzést végrehajtsa.^0 487)

Végrehajtás
Az Elöljáróság jegyzőkönyvében a legnagyobb tételt a különféle tartozások teszek ki, 

több mint 440 ilyen esetben intézkedett a községi bíróság: a bíró és a két hetes esküdt.
Az adósság megtérítésének legegyszerűbb módja az volt, hogy miután az alperes elis

merte adósságát, abban marasztaltatott. Az ügyeletes hetes esküdt feladatul kapta a pénz, 
az állat, a termény, a kérdéses tartozás vagy a tárgy beszedését és átadását. Ha a jogos 
követelést, a megítélt kártérítést a bevádolt alperes, adós nem akarta kiadni, megtéríteni, 
a községi bíróság végrehajtást rendelt el.

Szőke Máté panaszt tett, mely szerint idős Majoros Józsefen 1 harmadfü üszőt ke
res, melyet már egy esztendőnek előtte kapnia kellett volna. Majorosnak, aki a tartozást 
elismerte, elrendelték, hogy 1827. január elsején az üszőt Szőke Máténak kiadja, mert 
ellenkező esetben Fontányi János és Maronka András Esküdtek által ki fog elégétetni a 
PanaszolkodófN0 5)

Krishaber Márk 1826. december 9-én a bíróságon előadta, ifjú Sípos Józsefnek Szent 
György napján egy ökörborjút 13 forintért oly feltétellel eladott, hogy az annak árát Szent 
Mihály napján lefizeti, de az adós a fenti napig sem tett eleget, ezért kérte a vevőt fizetésre 
szorítatni.

Sípos elismerte az adósságot, meghagyták neki, hogy 15 napok múlva az megvett bor
júért járó 13 forintokat ef.E. Sz. Mihály napjátúl fogva való interessel együtt Krishaber 
Márknak lefizesse, mert ha ezen üdőre eleget nem tesz, Fontányi János és Szügyi Máttyás 
Esküdtek által exequáltatnifog.(№ 13)

Lenkes Antal 16 forintért Szabó Pál háza körül felvállalt mindennemű tapasztó mun
kát, amit el is végzett, de a gazda a még hátralévő 2 Ft 24 kr-t nem akarta megfizetni. 
Szabó elismerte a tartozást, annak kifizetésére 15 nap haladékot kapott.(№ 106)

A lőfegyver eladása, vétele nem volt szigorú szabályokhoz kötve. Farkas Péter Benkó 
Józsefnek egy puskát hét forintért eladott, de a fizetéssel a vevő nem sietett, ezért a kifize
tés végrehajtását a faluszékétől kérte. A vevő panasznak kitételét elismerte, az executiot, a 
hét forintoknak megfizetését Fontányi János esküdtre bízták.(№ 161)
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A kölcsönzésnek hozadéka volt a kamat. Az ügyeskedő uzsorások szándékosan késlel
tették a tartozás törlesztését, de az Elöljáróság igyekezett elejét venni a mesterkedéseknek.

1828. október 4-én idős Kocsis György panaszkodott, hogy Szíjártó Mátyásnak 1826- 
ban három mérő búzára 9 forintot és egy mérő búzát természetben kölcsön adott és mivel 
ez utóbbi tartozásának a mondott napig eleget nem tett, azért a tőkét, tudni illik a négy 
mérő búzát, valamint az attól járó kétesztendei kamatot, úgymint nyolc véka búzát meg
adatni könyörgött.

A panaszoltatott félnek vallomásából kisült az, hogy egy esztendei elfolytával, mint
hogy betegsége véget semmi búzát nem kereshetett, a panaszolkodót 3 mérő búzára felvett 
9 forintokkal kínálta, de ez azokat fel venni nem akarta. Mivel nyerendő kamat véget az 
adóságokat szaporítani nem lehetne, annál fogva az 9 forintoknak visszafizetésén kívül 
ezen első esztendőre 3 mérő búzára kamat fejében 3 vékát, természetben költsön vett 1 
mérőre pedig 2 esztendőre 2 vékát és így öszvesen 5 vékát kamat fejében és 1 mérőt tőke 
fejében a panaszoltatott adni tartozik lehúzván ezen gabona mennyiségbül már megadott 
2 mérő búzát270)

1831. szeptember 4-én Urbány Mihály panaszképpen előadta, hogy múlt Sz. György 
napján Sallós Istvánnak egy esztendőre oly feltétel alatt kiadta egyik szobáját, hogy mind 
a két félnek szabad legyen fél esztendő múlva is ezen egyezségről lemondani. Mivel őt 
tovább a házánál tartani nem akarta, oly rendeléseket tétetni kívánt, mellyeknél fogva a 
házából jövő Sz: Mihály napjára kimenjen és addig járó házbért kifizessen.

A bepanaszolt fél a házból kimenni vonakodott, de a feltétellel tett egyességet elis
merte, nekie meghagyattatott, hogy helyet keresvén, reánk jövő Sz: Mihály napjára a pa- 
naszolkodónak házából kimennyen és az illet házbért akkor kifizesse annyival is inkább, 
hogy a házigazdának nyilvánságos akaratya ellen további való ott maradása ízetlenségnél 
és civakodásnál egyebbet nem szülhetvén, tovább patvarkodásoknak útat nyithat, mellyek- 
nek el-mellőzését az Elöljáróság szent köteleségének tartván ezen végzésnek végrehajtását 
Győry Jósef Bíróra bíztaf№ 633)
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A KÖZSÉGI BÍRÓSÁG BÉKÉLTETŐ SZEREPE

A községi bíróság békéltető szerepe a magánjogi követeléseknél még hangsúlyosabb 
volt. Ha például adósság, kártérítés, örökség, szerződés nem teljesítése miatt a felperes az 
alperest perbe fogta, akkor egyezkedésre szólította fel a feleket és 10 vagy 15 napi haladé
kot adott a teljesítésre, az egyezséget pedig a bíróság előtt jegyzőkönyvbe foglalták.

Összebékítés, megegyezés
Idős Gubanics György Kalacsik Ferenc bérese a szakványai keresett gabonájának ki

nyomtatására 3 napra engedőimet kérvén, ezen felül azonban öt napot elmulasztott, sőt 
többé előjönni sem akarna, kérvén elégtételt.

A béres megbánta a cselekedetét és a gazdájához való visszamenetelt ajánlotta. Az 
engedelem nélkül elmulasztott öt napot Gubanics György oly feltétellel engedte el, hogy 
ha a béres vissza nem menne, azoknak árát kifizetetni kívánta.(№ 86)

Feller Mihály Papp Mihályné bérese bepanaszolta gazdasszonyát, hogy a bérében 
adott tavaszi földön termet zabnak öszvekötésére a gazdája neki üdőt nem adván véle ösz- 
veveszet, azután pedig elhajtotta. Mivel ezért tovább nála szolgálni nem akart, az elrom
lott zab helyett másikat kíván és az addig tett szolgálatért az illendő bért kéri magának 
kifizetetni.

Némelly e tárgyban előhozott feleselések után a felek barátságossan úgy megegyeztek, 
hogy már az eddig kivett béren felül a béres az eddig tett szolgálatiért kapjon az elromlott 
zab helet annyi zabot a gazdáébúl, a kukoriczát és a kender vetést a további szolgálattúl 
feloldoztattvánf№ 88)

1827. augusztus 26-án Csizma Ferenc panaszképpen előadta, hogy a leányát Horváth 
László 14 lánc gabonának letakarására két mérő búzáért marokverőnek megfogadta, mi
után az 8 láncot ledolgozott, 4 véka búzával kielégítette majd haza küldte. Ezért kérte a 
bíróságot a hátra levő két véka búzát a leánya részére kiszolgáltatni. Horváth elismerte 
a panaszt, de azt állította, hogy ezen alkalmatossággal keresett búza nagyon hitvány és 
pipatsos volt, és azért az egész keresetet a marokverőnek ajánlván, ez pedig ahhoz állván, a 
panasznak eképpen elégtétetett.(№ 96)

Trázsi János 1828 decemberében személyesen vezette a községi bíróság elé Lapis Mátyás 
öccsét, akinek kezét Firány János kutyája csúnyán megharapta, amelyért elégtételt kért.

Firány János az igazságos kérésnek helyt adott, Trázsi Jánossal és a megsérült Lapis 
Mátyással mindennemű, a gyógyításhoz szükséges orvosságok, a gyógyítás körül teendő 
fáradságért, idővesztésért és a szenvedett fájdalmakért négy véka búzában barátságosan 
megegyezett, az egyességet tudományúl vétetett.(№ 137)

Szügyi Máttyás obligatio szerént ifjú Kurin Józsefet 1828. január 12-én húsz véka zab, 
és két véka búzának, úgy ezen gabonától 6 esztendőre járó interesnek megadására szorí- 
tattni kéri.

Minthogy a panaszolkodó 6 esztendő óta a kérdéses adósságot törvényesen nem sür
gette, a panaszoltatottnak nyilvánvaló kárára aztat szaporította, annál fogva jövő őszkor 
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a tőkének történendő megadásában Kurin Jósefmarasztaltatott. A gabonának beszedését 
és általadását Kiss János harmadik és Győry György esküdtekre bízták. Ami pedig a kért 
interest illette, a Részek abban megegyeztek, hogy az 1828. és 1829. esztendőkben Kurin 
József Nagy Kaszálójának egynegyed részét, a hol a panaszolkodónak tetszeni fog használ- 
tatás végett oda engedi, melly ebbéli egyesség itten tudományúl vétettikfW 156)

Triznya Mihály panaszkodott, hogy testvéröccsei János és György ennek előtte hat 
esztendőkkel három ökör borjait eladták és az árát magoknak tartották, kérvén azt ma
gának kifizettetni.

Mindkét fél elismerte, hogy a kérdéses borjúkat még az édes attyok néhai Triznya 
Antal azért elfoglalta, mivel nem tsak azokat, hanem egy fijas tehenét is kiteleltette, azon 
felül egész télen eőtet fűtővel tartotta, a részek önként úgy megegyeztek, hogy atyjuk testa
mentuma szerint Mihály fiának hagyott szőlőn kívül, még másik félszőlőt és valamennyi 
hordót annak átadták. A barátságos egyezéssel voltaképpen megelégedvén, akár melly név
vel nevezendő további keresetül elállót, melly okra való nézve a tett panaszát megszűntnek 
lenni itten féljegyeztettik.(№ 214)

Istvány Mihály 16 véka búzával tarozott Lajkó Györgynek, aki a mondott év augusz
tusban könyörgött annak visszaadására.

Az adós minden ellenvetés nélkül elismerte a panasz valóságát, mivel semmi gabonája 
nem volt, ezért a Majer Jánosnál béresképpen szolgálatban levő János fia a panaszossal 
megegyezett, hogy azonnal ad 23 véka zabot a 11 У2 véka búza helyett, amit Lajkó mind
járt át is vett, a hátra levő 4 У2 véka búza megadásának határidejéül folyó esztendei Szent 
Mihály napját határozták meg, a barátságos egyességet az illetékesek tudomásul vették. 
(№260)

1828. október 18-án jelentést tett néhai idős Tóth Mihály özvegye, hogy férje Mihály 
és József fiainak megegyezésével Biber János vejének megengedte, a háza végébe egy szo
bát és konyhát építsen és abban addig, míg neki tetszeni fog, lakjon oly feltétellel, hogy az 
épületre Biber költségeit egyesség szerint ötven forintban megállapították. Ezt az összeget 
Tóth feljebb nevezett fiai Biber Jánosnak, ha önként elköltözködne, megfizetni tartozza
nak, azon esetre pedig, ha a most említett sógorainak kívánságára a házból ki kell men
nie, a fellyebb kitett 50 forintokon kívül azon négy bajai mérő búzát is visszanyerje Biber 
János, mellyet kérdéses épületnek felállítására nyert engedelemért a tulajdonosnak adott. 
Melly ebbéli barátságos Egyesség olly észrevétel melet itten tudományúl vétettik, hogy ez 
alkalommal jelenvolt többször nevezett Tóth Mihály és Jósefezen Egyességet helyben hagy
ván, abban foglalt feltételeknek tellyesítésére tovább is magokat köteleztékf№ 280)

Nagy János 1828-ban Csordás Istvánnál volt béres. A gazdája 4 héti üdőnek elmulasz
tásáért elfogot 10 véka árpa és 1 ködmöny tárgyában úgy megegyezett, hogy azokat nála 
hagyta, de Csordás 3 Ft 30 kr-t fizessen. Az egység helyben hagyattatván tudományúl 
vetettikfN0 328)

Blazsek Györgyöt 1826-ban néhai Gubanics Györgynek kutyája megharapta, akkor 
ezért 5 valutabeli forintban megegyeztek, de ebből a pénzből mind ekkoráig nem többet 
mint 2 fkát kezéhez vévén, hátralévő 3fnak megfizetésére Gubanics Györgynek fiait kész
tetni kéri.

A tett egyességet a Blazsek fiai elismerték az atyjuk által ki nem fizetett 3 forintot.(№ 342)
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Rózsa Györgyné bepanaszolta Gulyó András fiát, Andrást, mert az 1829. február 22- 
én a nála szolgálatban lévő György fiát nagyon megverte, ezért a megverésért 12 forintot 
kért. A felek 6 forintban barátságosan megegyezvén, ha hogy azokat Gulyó András 2 hét 
alatt meg nem fizeti, azoknak beszedése és általadása Nagy Imre Esküdtre bízattatott.(N° 
348)

Kelemeny János Papp Péterrel, aki őt a kortsmában megverte, a szenvedett fájdalmáért 
és üdővesztésért 12 forintokban és a borbélynak fizetendő lf30xban önként megegyezett. 
Az egyességet helybenhagyták, azon esetre, ha Papp Péter 15 nap alatt eleget nem tenne, a 
13 Ft és 30 kr beszedése és az illető részeknek leendő által adása Fontányi Ignácz esküdtnek 
meghagyattatott.(№ 351)

Néha a községi bíróságnak évtizedes ügyekben kellett igazságot tennie. Ilyen példa 
Klamár Ilona panasza, aki egy 1809-es tartozást kért behajtatni. Férje húsz évvel koráb
ban szolgálatáért egy tehenet kapott, amit édesanyja, Klamár Jánosné 40 forintban tőle 
átvett, de ki nem fizette, menye most ennek a tartozásnak megfizettetését kérte. Az anyós 
elvállalta ugyan az adósság tényét, de azt is megmutatván, hogy annak kipótolása fejében 
már némelly fizetéseket tett is légyen. Ezek után a felek barátságossan 20 forintokban meg
egyeztek, mellyeket a panaszoltatott ef e. Sz: Mihály napjára megfizetni magát kötelezte. 
Ha az adós netán nem térítette volna meg a jelzett időre, ezen pénznek beszedése és leendő 
általadása Kiss János esküdtnek meghagyattatott.(№ 354)

Kiss György megverte Nagy János béresét, tudni illik ez utóbbinak kocsit adott azért, 
hogy tulajdon gabonáját Verbászra szállíthassa. A béres ottan megrészegedett és üdő után 
hazajött. A hazajövetel után történt a verés, Kiss a béres karját megvérezte, azzal később 
barátságossan, úgy megegyezett, hogy a szenvedett fájdalmakért 5 valutabeli forintokat 
a béresnek és a gyógyításáért a borbélynak járó bért megfizesse. Az egyességet a bíróság 
tudomásul vette azzal, ha netalántán a gazda annak üdéiben eleget nem tenne, ezen egyes- 
ségnek végrehajtása Papp András esküdtre bízatatott.(№ 413)

Kocsis János panaszképpen előterjesztette, 1823-ban, hat évvel korábban Ruzsovics 
Pálnak 1 egy akós hordót 2 vas abrintsal költsön adót légyen, azon kívül házbér fejében 
egy forinttal és háromnapi robottal adós maradt, de csak 1829-ben kérte mind a hordót 
vissza téríteni, mind pedig a pénznek megfizetésére és a robottoknak szolgáltatására az 
adóst szorítatni.

A panaszoltatott beteges állapotya véget személyessen meg nem jelenhetvén, és azért a 
felesége elő állítatván. Az alperes felesége a kérdéses adóságokat minden kifogás nélkül 
elismerte, azokban marasztaltatott olly feljegyzéssel, hogy amennyire a hordó vagy haszon- 
vehetetlenné tétetett volna, vagy épen meg nem lenne, helyette az alperes 3 forintot fizet. 
(№423)

Fodor János özvegye, született Czékus Borbála panaszképpen előadta, hogy fiát Mé
száros Pál 3 esztendőre béresnek megfogadta és a szolgálat letelte után 1 rúgot borjút 
és egész új ruhát ad neki. Az idő letelt, de egy nadrágon és 1 pár csizmafejelésen kívül 
egyebet adni nem akart, ezért kérte, Mészáros Pált a tett ígéretnek teljesítésére szorítani.

A panaszos az állítását nem tudta bizonyítani, a bepanaszolt pedig nem vállalta, ha
bár egy rúgott borjún kívül semmi egyebet nem ígért, mégis egy harmadfü üszőt, 1 subát 
és 1 kalapot kész volt adni, bevétetvén, itten tudományúl szolgál, azon essetre, ha annak 
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üdéiben Mészáros Pál az ez alkalommal tett ígéretnek eleget nem tenne, annak végre való 
hajtása Berkecz Ferenc esküdtre bízatott. Az ajánlással mind a panaszolkodó, mind pedig
len a fia megelégedvén, további keresettül elállotak.(№ 478)

Jelentést tett Firány János, hogy Papp Péter sógorával egy esztendeig és öt hónapig 
együtt laktak. Mostan el akar tőle költözni és megegyeztek, hogy sógora egy esztendőre 
75 Ft-ot fizessen. Az egyesség értelmében járandó bérét felszámítani és azt kifizettetni 
kérte.

Melly igasságos kívánságnak következésében mind a két félnek jelenlétében és hozzá
járulásával Firány János által Papp Péternek tett szolgálattért egy esztendőre 75 forintok 
és 5 hónapra 31 f 15 xrok öszvessen tehát 106 ftok 15 xrok mostan is allapítatván. Ezen 
summának kifizetése fejében kapott Firány János alku szerént 1 üszőt lakodalomra 14 fo
rintokban, 4 akó bort 3fval, 12fban, 30 iczepálinkát 24 xval 12fban, 3 mérő tiszta búzát 4 
fval 12 f Jegypénzt 3f, 1 kendőt 2 fban, 1 kötényt 3fban, hitpénzt 2f, 1 pár új csizmát 5fl5 
xban, 1 kiss laiblit 3f, 1 kalapot 5f, 3 pár fehér ruhát 9 fi 1 subát 10 fban. Muzsikusoknak 
fizetett 12 fkát, és így öszvesen 104 fkát 15 xkat. Kap tehát még a megállapított bérbül 2 
forintokat. Mivel továbbá Firány János a sógorához való menetelkor némelly holmikat oda 
vitt, mellyek ezután is Papp Péternél maradni fognak, azok eránt úgy megegyeztek, hogy 
egy új ekéért minden készülettel 7f30 xkat, 4 kereszt zab helet 12fés 1 disznó helet 6 fkát, 
öszvessen tehát 25 fkát 30xkat Papp Péter Firány Jánosnak fizessen, 6 mérő kétszeres búzát 
pedig természetben visszaadja. Azon kívül 2 ruddali kötelet, 2 hámot, 1 vályút, 1 rocskát, 
7 zsákot és más egyebbeket Firány János onnét elvihesse. Mind ezeknek elintézése és végre
hajtása Fodor Pál Esküdtnek meghagyatattván.(№ 492)

Nagy Julis szolgáló panaszt emelt 1830. június 27-én Krishaber Dávidné gazdasszonya 
ellen, aki minden ok nélkül a fejét megütvén megvérezte, kérvén ezért 5 fkát magának 
megfizetetni és a további szolgálattúl felmentetni. Meg engesztelödvén a felek barátságos- 
san két forintban megegyeztek, amit a gazdasszony megfizetett a szolgáló tovább is nála 
megmaradni magát ajánlotta.(№ 515)

Kiss Pál, akinek fiát Dudás József az állítólag elcsábított és elveszett, de utóbb megke
rült agárért megverte, azzal barátságosan 5 forintban megegyezett, melly itten tudomá- 
nyúl vétettvén, ha hogy 14 napok alat Dudás Jósefaz ígéretnek eleget nem tenne Nagy Imre 
esküdt által a fizetésre késztetni rendeltettik.(№ 518)

Fürst Veronika zsidó leányzó panaszt tett, mert Náthán Ebstein szabó egy ruhát szá
mára várván aztat több helyen kiégette. A panaszoltatott szabó önként ajánlotta, hogy 14 
nap alatt a hibát helyre hozza, a kilukasztott materia helyet újat bevárván, melly ebbéli 
ajánlással a panaszolkodó megelégedvén, a fogadás tellyesétésérül váratattik.(№ 524)

Beney János bepanaszolta Kormos Józsefnét, aki 4 véka búzával 4,5 mérő zabbal és 5 
forinttal már öt esztendeje tartozik neki. Azt kérte, hogy mind a gabonára ezen helység
ben bevett szokás szerént minden mérőre 1 vékát kamat fejében számlálván úgy mint 91/3 
véka búzát, 30 véka zabot megadatni, mind a pénzre illető törvényes 6pcentes kamatot, és 
így öszvesen 6fkát 30xkat megfizetetni.

Az adós a tartozását elismerte, de a panaszos is beismerte, hogy Kormos Józsefnénak 
5 esztendők ólta 2 mérő búzával, 4 véka árpával és 9 véka zabbal tartozna, mellyektül a 
panaszoltatott hasonlóan szokásban lévő kamatot követvén, öszvessen 16 véka búzát, 10 
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2/3 véka árpát és 24 véka zabot méltán kereshetne, annál fogva a búzának mérejét 6 fval, 
árpának 3 f 30 xval és zabnak 3 f számlálván és ezen költsönös adoságokat öszvevettvén 
tartozna Beney János 74 fkai 15 xkal, Kormos Josefné pedig tsak 55 fkai ЗОхкаї és így nem 
hogy Kormos Jósefné adós lenne, hanem inkább Beney Jánostúl meg 18 fkát 45 xkat várhat
na, mellyeknek fizetésére szorítatván, de Kormos Jósefné elengedvén, ezen panaszos tárgy 
eképpen elintéztetett.(№ 529)

Sallós István panaszkodott, hogy Molnár Pálnak Mihály nevű fiát az atyja engedel- 
mével Széntára halhozás véget kocsisnak megfogadván és ez a halászok tanyájára kimenni 
nem akarván otthagyta, és azért a már megvett halra foglaló fejében fizetett 1 forintot 
elvesztette, más fogadott kocsisnak pedig kénytelen volt 35 garassal többet fizetni, kérte 
ezen két rendbeli fizetést, 2 Ft 45 kr-t megtérítetni. Molnár Mihály elismerte a panasznak 
valóságát, a panaszossal két forintban megegyezett, amit azonnal le is fizetett.(N° 573)

Kosztúr György panaszt tett, mert Dudás Boldizsár gazdája őt minden ok nélkül ke
gyetlenül megverte, arra kérte a községi bíróságot, a nála töltendő további szolgálattól 
mentsék fel és az addig járó bért kifizetetni. Az alperes testén látszató veres és kék szám
talan foltokból a verés kivilágosodván, a felek barátságosan megegyeztek úgy, hogy Dudás 
Boldizsár 5 Ft-ot fizet, Kosztúr György pedig köteles volt a gazdájához visszamenni, és 
nála az esztendőnek végéig szolgálni tartozott.(№ 601)

Molnár András 1829-ben idős Fodor Pállal egy lovat 3 lánc földért elcserélt, más
fél lánczot megkapván, még annyival Fodor Pál adós légyen, kérvén azt is megadatni. A 
panaszt minden ellenvetés nélkül elismerte Fodor és önként ajánlotta, hogy 1832-ben a 
tavaszi forgó földben 1 láncot, fél láncot pedig a nagy Kaszálóban a felperesnek adni fog, 
ezen panaszt ekképpen eligenesítettnek feljegyezték.(№ 689)
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FELFÜGGESZTÉS

Ha az alperes elégedettlen volt az ítélettel, felfüggeszthették a végrehajtását. Bozsány 
Simon a kölcsön kért pénz visszafizettetése ügyében hozott végzés miatt fellebbezett. 
Ernyes Ferenctől korábban költsön kapott 27 váltói forintból a még nála lévő 25 forint 
visszafizetését kérte.

Az alperes a kölcsönnek felvételét elismerte és azt állította, hogy annak törlesztésére 
már 12 forint fizetett, következésképpen csak 15 forinttal adós még. Állítását nem tudta 
bizonyítani, a felperes pedig egyedül 2 forint visszafizetését ismerte el, ezért Bozsánt a 
kérdéses 25 forint fizetésére kötelezték. Mivel az alperes a végzéssel meg nem elégedvén, 
az a felperesnek szerzendö helyben hagyás véget kiadatni rendeltettik, addig is annak vég
rehajtása felfüggesztetvénfN0 639)

Abban az esetben, ha a tolvaj megszökött, akkor felesége, vagy legközelebbi hozzátar
tozója köteles volt az eltulajdonított tárgyat, gabonát vagy egyéb értéket megtéríteni, de a 
tolvajság miatt a szökésben lévő tettest - miután - előkerült az elkövetett tolvajság miatt 
annak üdéiben megfenyítették, amint ezt Triznya Antal esete is bizonyítja.

Triznya Vancsek Lajostól 22 véka búzát ellopott, aminek megtérítését a tolvaj felesége 
vállalta. A férj azonban meglógott, de a szökésben lévő Triznya Antal az elkövetett tolvaj
ság véget társaival együtt annak üdéiben megfenyítettni fog.(№ 179)

Rózsa György panaszt emelt, hogy György fiát Gulyó András, akinél az béresképpen 
szolgált, minden ok nélkül elcsapta, kérvén az addig tett szolgálatokért eleget tétetni.

Az Elöljáróság ilyen esetben úgy döntött, hogy ha a béres, mint esetünk is példázza 
minden ok nélkül megszökött anélkül, hogy hollétéről a gazdának tudomása lett volna, a 
szökött cselédnek bér nem járt, a gazdát pedig minden fizetéstől felmentették azzal, hogy 
a már fizetett 26 garast a béres annak idején köteles lesz majd visszafizetni.(№ 356)

Felmentés
Az Elöljáróság - ha indokoltnak látta - a tárgyalt ügyben felmenthette a bepanaszolt 

felet.
Majer Jakab festő 1827-ben arra panaszkodott, hogy Süly János felesége festeni való 

vásznat vitt hozzá, akkor tőle két darab festett portéka ellopatott és azután annak pet- 
sétyével említett asszony maga portékáját kiakarta váltani, azért nem más, mint eö azon 2 
darab portékának tolvaja volna, kérvén magának elégtételt szereztetni.

Süly János felesége azt állította, hogy az elvesztett portékának petsétyét az útszán talál
ta légyen, de mivel egy részről azt bizonyítani nem tudta, más részről eddig mindég betsü- 
letessen, ésjámborúl magát viselte ezen okra való nézve a testi böntetéstülfeloldoztattván, 
az el tulajdonított és 2 forintokban megbetsültetett 2 darab portéka árának 15 napok múlva 
leendő fizetésében marasztaltatott.(N° 7)

1826. december 29-én Dudás Ferenc panaszúl adja, hogy Halász Lőrintz a ház és szöllö 
cserével alkudott egy akó bort nékie még ekkoráig sem adta meg. Kérvén az adóst annak 
megadására kénszerítetni. Minthogy Halász Lőrinc az egy akó bort olly feltétellel ígérte,
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hogy szüretkor a mustját Dudás Ferenc neki haza vinni tartozzon, az alperes vallomása 
szerint az meg nem történt, azért a kérelemtől elmozdíttatott.(№ 17)

Idős Kurin József panaszt emelt, hogy 1826-ban Horschl Vaisz üveges zsidó három 
ablaknak végső elkészítését 8 Ft-ért magára vállalta ugyan, de mégis 2 Ft-ot kért utóla
gosan, a felesleges fizetett összeg visszatérítésére a zsidót szorítatni kérvén. Mivel a jelen
levő üveges zsidó azt mondta, hogy nem 8, hanem 11 Ft-ot kért a 3 ablakért, hitelesen is 
megbizonyította, hogy ez a munka 10 Ft 3 krajcárba került, azért a 2 forint megtérítésétől 
feloldoztatott.(№ 28)

Különös kimenetele lett Szabó Pál ügyének, aki arra panaszkodott, hogy 1825-ben Má- 
tyus Pál tőle két juhot kicsalt avégett, hogy azokat Hirka Andrásnak át fogja adni, de ezek 
közül az egyiket levágta, másikat pedig megdöglesztette. Mivel a juhok Hirka Andrásé vol
tak, és azért eleget tennie kelletett, azért kéri, Mátyus Pálit a 2juhnak megadására szorítattni.

Mátyus azzal védekezett, hogy Hirka 10 Ft-tal adósa volt, amit többször kért, de meg 
nem kaphatta tőle, melly okra való nézve kíntelen volt légyen azon csalfasággal élni. Sza
bó Pál maga is elismerte, hogy azóta több ízben Hirka András már a helységben volt. 
Következésképpen Mátyus Pál dolgát véle közölhette volna, hanem most nevezett Mátyus 
Pálinak tudta és híre nélkül a 2 darabjukért eleget tett, azért a bevádolt Mátyus Páll a vád 
alul felmentettik annyival is inkább, minthogy Hirka András többé ezen Helységben nem 
lakván, utána való járás költséges és nehéz lenne.(№ 30)

Harák István a háza bérében Ruzsits Andrással 2 hosszú padra alkudott meg, azt ezek 
elkészítettésére kényszeríteni kívánta. Ruzsits elismerte, hogy a 40 forinton kívül még 
2 padot is ígért, de bebizonyította, hogy Harák a hátulsó szobába sem a kemencét, sem 
pedig a nagykaput, melyek az egyességben voltak, nem készítette el, noha néki Ruzsits 
András előre 20 fkát lefizetett, mivel pedig az Egyezés mind a két részt kötelezne, azért a 
bevádoltatott Ruzsits András a 2 padnak megadásától feloldoztattik.(N° 33)

Papp Ignác panaszt tett 1827. március 31-én, ugyanis 26-án Verbászon zabot adott 
el, majd ott egy forintért sót vett, zsákba tette, majd azt egy további üres zsákba a többi 
zsákkal együtt, de hazafelé az úton elvesztette. Tóth József pedig, aki utána ment, más
nap négy üres zsákot átadott neki, de az ötödiket, amelyikben a só volt, nem, most ezt 
követelte tőle.

A panaszos Papp Ignác a zsákoknak elvesztésekor - saját bevallása szerint - nagyon 
részeg volt, ezért nem tudta bizonyítani, hogy a sós zsák a többi üres zsákokkal együtt, 
vagy pedig külön veszett el. Tóth Józsefet, aki csak négy zsákot vett fel és visszaadta a 
tulajdonosnak, a vád alól felmentették.(№ 56)

Nemes Balázs János arra panaszkodott, hogy az 1825. október hónap végén a szérűs 
kertjéből két vasas kereke és egy lőcse elveszett, és minthogy mostan Kalapáty Sándor
tól hallotta, hogy azokat Berkecz József elvitte, azért azoknak visszaadását kérte. Egye
dül csak Kalapáty állította, hogy Berkecz lopta volna el a kérdéses holmikat, mind ezért, 
mind pedig kiváltképpen azért, hogy ezt a dolgot mindjárt nem lehetett tisztán látni, 
Kalapáty Sándor most bosszúból gyanúsította meg Berkeczet, ezért azt a vád alól felmen- 
tették.(№ 58)

1827. június 2-án tárgyalták Ernyes József panaszát, miszerint a szöllejébül elveszett 
6 fiatal cseresznye fáját Gubanics György szöllejébe elültettve találta. A fákért 30 forintot 
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kért kifizettetni. Gubanics György fia, Pál elismerte, hogy a kérdéses fák az attya szölle- 
jébe általa elültettek, de azt állította, ő azokat már kiásva egy gödörben földdel letakarva 
az árok mellett a testvér öccsének jelenlétében találta. Mivel állítását, hogy azokat úgy 
találta, más tanúval bizonyítani nem tudta, sőt a bírákat vagy a szőlőcsőszt sem tudósítot
ta, másrészrül ellenben feltenni nem lehetne, hogy Ernyes Jósef szöllejébül melly Gubanics 
György szöllejéhez igen közel fekszik, ő a fákat kiásta, annál fogva a testi büntetésiül ugyan 
felmentettvén, de a nála találtatott 6 fákért 6 forintnak 15 nap alatt történendő fizetésében 
marasztaltatott.(№ 65)

A következő eset is 1827-ben történt. Az ügyet nevezhetnénk akár a csalárdságon raj
taveszett fogadósné esetének.

Fülöp Borbála nagy Vendégfogadósnépanaszkodott, hogy Kókay Mihály a pajtássaival 
3 nap kotsmába iván azoknak elmenetele után csütörtökön, az az május 30ik napján mint
hogy észre vette, hogy Kókay Mihály lopni akarna 1 egyforintos bankónak hátát téntával 
megjelelvén, aztat az úgy nevezett Schenktésbe letette és midőn Kókay Mihály a borért 
fizetni akart az ifiu asszonynak ugyan azon megjelelt bankót adta volna, kérvén elégtételt.

Kama József elmondta, hogy aznap Kókay Mihálynak a felesége gyógyítására egy fo
rintos bankót költsön adott. Kókay Mihály pedig állította, hogy az ifjú asszonynak adott 
bankóval elébb a vendégfogadósné a szobába beszaladt és onnét vissza térvén a jelt mu
tatta, minthogy gyanítani lehetne, hogy tsak ugyan akkor a szobában a bankót megjelelte, 
azért többször említett 1 egy forintos Bankó Kókay Mihálynak megítéltetett és ez alkalom
mal az megösmért 3 itze bornak ára 18 xrkkal a vendégfogadósnénak kifizetetett. A további 
keresettül a vendégfogadósné elállvánfN0 66)

Komáromy János bepanaszolta Farkas Pált, akinek földjét olly lekötelezés melet bírja, 
hogy mindennémü gabonáját kinyomtatni tartozzon, azt kinyomtatni nem akarja, ezért 
elégtételért esedezik. Farkas is, a panaszos is elismerte, hogy már a felében kiadott földből 
a tulajdonos az egyesség ellenére annak bizonyos részét magának visszatartotta és így az 
egyességet felbontotta, ezért Farkas Pált a nyomtatás terhétől felmentették.(№ 87)

1827 nyarán a borjúcsordából elveszett Dudás Albert egyéves borjúja. Kérte a borjút 
megadni. Kalmár Ignác bojtár vallomásából kisült az, hogy gazdájának, Tóth Ferenc pa
rancsa szerint a borjút egész Finta Tamás házáig hajtotta és látta, amint Dudás fia elébe 
jött, de a bojtár kénytelen volt más borjúk után szaladni. Ez idő alatt a borjú elveszett, így 
a borjúcsordást is, a bojtárt is a vádtól felmentettek, legfőképpen azért, mivel Dudás Al
bert a borjút aznap először hajtatta és oly cselédjét küldte elébe, aki a borjút nem ismerte. 
(№ 127)

1828. február 16-án ifjú Tóth János felesége és Pásztor Károly, akik Orovecz Mártonné 
házában, mint zsellérek laktak, panaszt emeltek, hogy e folyó hónap 15-re viradó napján 
két-két ludat loptak el tőlük. Mivel a házuktól Búr Imre házáig vezettek a nyomok, kér
ték annak gazdáját kérdőre vonattatni és a ludak megtérítésére szoríttatni. A panaszosok 
nem tudták tanúkkal bizonyítani az állításaikat, így Búr Imrét a vádtól felmentették.(№ 
185)

Szabó Pál bérese Győry József Vassady Pál disznaját a szérűs kertben úgy megütötte, 
hogy mindjárt megdöglött, ezért kérte, fizessen a béres 4 forintot. A panaszos mondása 
szerint, Vassady disznaja több ízben a gazdájának szérűs kertjében sok kárt okozott, ezért 
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onnét elhajtva egy botot utána oly szerencsétlenül hajítván úgy megsértette, hogy megdög
lött. Minthogy egyrészt nem szántszándékkal cselekedte, másrészt pedig a disznókat vagy 
csukva tartani, vagy csürhére kellene hajtani, így a bérest a vád alól felmentették.^0193)

1828. május 4-én Pecze Ferenc arra panaszkodott, hogy 12 héttel korábban két 
pulykája elveszett, ezek egyikét - Bagi Kata szerint - Krizsán Jánosné megette, a mási
kat pedig a szomszéd udvarába hajította, kérvén azt azoknak megtérítésére kötelezni. 
Krizsán Jánosné a cselekedetet tagadta, és azt állította, hogy Bagi Kata most nagy ellen
sége lévén, bosszúból ellene vallott, de különben is semmi más bizonyítékot a panaszos 
nem tudott előmutatni, a vádlottat a vádtól felmentették.(№ 223)

Mészáros Pál azzal vádolta meg Krishaber Dávidot, hogy annak szállásán öt eszten
dővel korábban kutat ásatott vele, de azt a tulajdonos mulasztása miatt nem fejezhették 
be, ezért az alkudott béréből 4 Ft 45 kr-t, az öccsétől pedig 5 Ft-ot lefogott, kérte azt 
kifizettetni.

Krishaber Márk kihallgatásakor azt állította, hogy azon munkáért a panaszost és an
nak öccsét előre kifizette. Mivel Mészáros Pál a panasznak valóságát semmi bizonyíték
kel nem tudta alátámasztani, ezért kérelmétől elmozdítatott.(№ 237)

Igazi csemege Benedek Andrásné feljelentése: 1828 júniusának első vasárnapján rend
bontás történt. A reggeli Isteni szolgálat alatt Uhor József és Filó János feleségei, melly utób
bi az elsőnek házában lakik, nagy lárma között több híveknek botránkozására civakodtak.

A két asszony elismerte a vádat, helytelen és botránkoztató cselekedet, amiért 12 kor
bácsoknak el szenvedésére érdemesseknek találtattak, de mivel eddig ellenek semmi panasz 
nem tétetett és erősen fogadnák, hogy ezután békességben élni fognak, azért tehát megdor- 
gáltatván és egyik a másikat megkövettvén, a büntetéstől feloldoztattak. További ellenke
zéseknek és ízetlenkedéseknek elkerülése véget pedig meghagyatott Filó János feleségének, 
hogy más lakó helyet keresvén, 7 napok múlva Uhor Jósefházábúl kitakarodjék.(№ 240)

Finta Jánosné panaszt emelt Fridrich Rente ellen, aki a tőle vett ködmön árából 1 Ft 
30 kr-ral, két font gyapjúval és egy darab szappannal adós maradt. Többszöri barátságos 
megszólításra sem akarta az adóságot megadni, ennek megtérítését kérte. A panaszolta- 
tott tagadta az adóságot, de Fintáné sem tudott állításának bizonyítására tanúkat állítani, 
így kérelmének nem adtak helyt.(№ 253)

Nerányi András bevádolta Martony Albertet, hogy 12 esztendővel korábban egy hidas 
tsinálásáért 3 forintot fizetett, de mivel annak való fája nem volt, azt nem csinálhatta 
meg. Időközben megszerezte a fát Martony, de a hidast nem akarta elkészíteni, azért kö
telességének végrehajtására késztetni könyörgött. A bevádolt Martony a panaszt tagadta, 
Nerányi pedig azt tanúkkal bebizonyítani nem tudta, keresetétül elmozdítatottfN0 267)

Ifjú Krizsán János juhász 1828. október 18-án panaszt tett, mert előző héten Bagi Katalin 
és Süly Pállné bizonyos Csépe Mihály topolai lakosnak kocsiján ide s tova a helységben danol- 
va járkálván Némedy János malmánál lévő kiss útszában 2 birkát öszve gázoltattak. Ezeknek 
egyikét, Pecze Ferencét 5, a másikát, Gubanics Istvánét 3 forintra megbecsülték, azoknak 
árát, 8 Ft-ot kifizettetni. A megvádolt felek a kártételt tagadták, a juhászt, aki annak bizonyí
tására szükséges tanúkat nem tudott állítani, kérelmétől elmozdítatott.(№ 279)

Krátky József bepanaszolta Kovács Ferencet, akivel együtt zabot takartak. Krátky a 
három keresztből a neki járó részt nem kapta meg, ennek kiadását kérte. A panasz iga- 
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zoltságáról hiteles tanúk meghallgatása után megbizonyosodott a bíróság, hogy Krátky 
nem betegsége, hanem lomhasága véget a felvállalt munkát nem végezte el. A dolgot min
den ok nélkül félben hagyó munkásnak pedig semmi bér nem járulna, a keresettül elmoz- 
dítatott.(№ 287)

1827 decemberében Csépey Györgyné Fodor Istvánnak egy esztendőre költsön adott 
50 forintot. Fodor kamat fejében egy mérő búzát és egy mérő árpát ígért. A mérő árpát 
megadta, a búzát nem akarta megadni, ezért 1828-ban elégtételt kért. A törvényes 5 pcen- 
tum kamaton felül nem lévén szabad a tőke pénzektül megvenni, 1 mérő árpa pedig mostan 
3 forintokat érvén a panaszolkodó helytelen keresettül elmozdítatott, annyival is inkább, 
hogy ezen pénzbül 20 fkát Fodor István a kiszabott üdő előtt le fizetetfN0 304)

Csáby Albert 1825-ben, tehát három esztendő előtt Csordás Ferencnél öt véka búzáért 
dolgozott, mivel azt nem vékával, hanem lapáttal mérte, így másfél véka híjával adta, 
most kérte a hiányt kiadatni. Mivel akkor a búzának híját a felfogadó gazdának jelentette, 
de azt annak idején be nem bizonyította, a kérelmét elutasították.(№ 313)

Ifjú Tóth Pál panaszt emelt, mert amikor 1828 nyarán a fia lovakat a járásra vezette, 
Fülöpp István egy békát a lovának nyakárúi levévén, azt ott hagyta, melly is mivel elveszett, 
könyörög most nevezett Fülöpp Istvánt abban marasztaltatni.

Molnár Mihály és Kelemeny András tanúk azt vallották, hogy Fülöpp István Tóth Pál 
fiának kérésére kérdéses békót a lovának nyakárúi levévén a tulajdonosnak számon adta, 
sem arra többet vigyázni nem tartozott, ezért azt felmentette a községi bíróság.(№ 331)

Virágh József 1828-ban Gubanics Mihálynál béresként szolgált I csengetyőt elvesztet 
és 1 kocsi tengelyt eltört és ezekért a gazda 4 fkát bérébül elfogot egy rendbéli kárért 2 fkát 
számlálván, kérvén az elfogott 4 forintokat magának kifizetettni. A csengettyűért kifogott 
2 forint jogos volt, mert az a béresnek gondatlanságából veszett el, viszont a tengelyért 
fizettetett 2 forint fizettetése jogtalan, mivel az efféle kár a gazdát illetné és a tengelynek 
eltörésére a béres semmi okot nem adott.(№ 331)

Csóré András panaszt tett, mivel Papp András és Fontányi Ignác által 10 forintra becsült 
sertvése Filó István kanász előtt megharaptattván megdöglött, kérvén annak árát magának 
kifizetetni. Mivel a betsülő Esküdteknek mondásához képpest kérdéses sertvés nem a harapás 
által okozott csekély seb véget, mellyet könnyen kigyógyítani lehetett volna, hanem belső nya- 
valyábúl megdöglött, annál fogva a panaszolkodó kérelemtül elmozdítatott.(№ 340)

Kelemeny Márkusnétól Веке Mihály költsön felvett 7 forintból még 4 forinttal és négy 
véka búzával adós maradt. Ennek a két rendbéli adósságnak megfizettetését kérte.

A bepanaszolt azt állította, hogy csak 5 Ft kölcsönt vett fel és annak fejében két akó 
szilvát alku szerint átaljában, 1 forint 30 kr-ban, egy icce pálinkát 30 kr-ban és kész
pénzben 3 Ft-ot fizetett. Nem különben a két esztendő előtt egy mérő búzát, utána való 
esztendőben négy vékát adott, Kelemenyné azonban ezt nem tudta cáfolni, kérelmétől 
elmozdítatott.(№ 352)

Dudás Józsefné Rozália leányát Rózsa Simon boltosnak hitvese szolgálónak felfogad
ta. Az csak másfél hétig szolgált nála, majd elbocsátotta, összesen csak 30 krajcár bért 
fizetett neki. Arra kérte a községi bíróságot, a kérdéses időre járó bért Szétessék meg. 
Rózsáné bizonyítani tudta, hogy a leány engedetlen és szófogadatlan volt, így annak elbo
csátását helyben hagyták, Dudásné kérelmét pedig elutasították.(№ 366)
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Varga János takácsmester Bozsán Jakabtól még 1827-ben 16 forintért hitelben italokat 
vásárolt, egy év múlva kérte a kocsmáros az adósság megfizettetését. A bevádolt mester 
meg a felesége is tagadta a vád valóságát, mivel a felperes bizonyítani nem tudta, kérelmét 
elutasították.(№ 394)

Csernik István Krishaber Jakab ellen emelt vádat, mert a Verbászra szállítandó har
minc mérő zabnak elvitelére 3 garasával fogadta meg, de csak 2 garast fizetett mérőjétől, 
a levont összegnek kifizetését kérte. A panaszos az alkut bebizonyítani nem tudta, a be
panaszolt pedig azt állította, hogy csak 2 garast ígért, ezért Csernik a kérelemtül elmoz- 
dítattik annyival is inkább, hogy ezen alkalommal elvitetett zabért a bepanaszolt a többi 
fuvarozóknak tsak 2 garassokat fizetett.(№ 416)

Ifjú Harák István les József csizmadiamesterhez inasnak szegődött, minthogy már 
korosabb volt, a mester hamarább hasznát vehette. Három esztendőre évenként 10 és így 
összesen 30 forintot ígért a tanítómester, mivel az több barátságos intésekre megfizetni 
nem akarja, elégtételért essedezik.

A Harák által tanúnak állított Finta János bizonyította, a kérdéses alkuról semmit 
sem tud, a csizmadiamester azt tagadta, így a bepanaszoltat a kívánt fizetéstől felmentet* 
ték.(№418)

Varga Mártonné arra panaszkodott, hogy Kata nevű leánya 10 esztendővel azelőtt 
Tóth József Fogtövinél szolgált, aki szoknyáját, ingvállát és 1 pár papucsát elvette, kéri 
azokat kiadni.

A bepanaszolt az adóságot nem vállalta, a panaszos pedig azt bebizonyítani nem tud
ta, Tóth Józsefet a vádtól felmentették, annyival is inkább, hogy feltenni nem lehetett, hogy 
a panaszolkodó 10 esztendeig várakozott volna a nélkül, hogy a dolgot be nem jelentette 
уо/иа.(№ 422)

Czékus Pál 1829 decemberében panaszkodott, hogy még 1827-ben Kocsis Györgytől 
birkákat vett, azok között volt egy beteg, amely meg is döglött, ezért helyette egy másik 
birkát kért. A panaszos és az alkunál jelen volt Krizsán János juhásznak vallomásából ki
derült, hogy Kocsis olyan feltétellel adta el a birkáit, hogy amelyik a vevőnek nem tetszik, 
azt kivetheti. Czékus Pál saját mondása szerint egyet sem vetett ki, azért ezt az igazságos 
eladást-vevést helyben hagyták, a panaszost kérelmétől elutasították.(№ 437)

Simek János panaszképpen előadta, hogy Bella Pálnál béresképpen szolgálván a gazdája 
3 véka búzavetést egyeség szerént tartozott volna neki adni, és mivel a panaszolkodó e végre 
kimutatott fél láncz földbe tsak két vékát elvetett, azért még egy véka búzavetést követtvén 
annak megadására a gazdát szorítatni könyörög. Minthogy 3 véka búzavetésnek fél lánc föld 
elegendő lenne, aztat pedig a panaszolkodó saját mondása szerént gazdájátúl megnyerte, an
nál fogva további keresettül elmozdítattván. Bella Pál a vádtúl felmentetett.(№ 454)

Kocsis István 1830. január 17-én arra panaszkodott, hogy két héttel korábban egy 
este Kanyó Ferenc és Hirka Mihály őt minden ok nélkül tulajdon házánál hajánál fogva 
meghurczolták és a kezét megvérezték, ezért elégtételt kért.

Kocsis zsellérének, Lakatos János tanúskodásából kiderült, gazdája félrészegen előbb 
a feleségét a házától a következő szavakkal zavarta el: A ki életének örül, innend taka
rodjon. A szobába bejött egy nagy késsel a kezében, melyet jelen volt Kanyó Jánosnak 
segítségével kezéből kivették, és mivel azt erőben tartotta, és el ereszteni nem akarta, az 
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erőszakos elvevés által a kezét megvérezték, következésképpen tsak védelmezőképpen ma
gokat viselték, annál fogva a vádtúlfelmentettvén, panaszolkodó Kocsis István kérelmétül 
elmozdítatottfN0 460)

1830. január 23-án Kremzer Veronika helybéli bábaasszony panaszképpen előadta, 
hogy három héttel korábban a nála lévén Botka János lakatosmester, Kanyó Ferenc és 
Hirka Mihály, az asztalon volt kamra kulcsa elveszett és többé meg sem került, és ez 
okáért kíntelenítetett más kultsot tsináltatni. Mivel pedig azt a kulcsot Botka kezében for
gatta, azért azt kérdőre vonatni és az új kúltsnak árában marasztaltatni kíványa annyival 
is inkább, hogy a panaszolkodónál semmi dolga nem volt. Botka elismerte ugyan, hogy 
némely lakatos munkának végrehajtására hívta a bába, akinél meg is jelent, egy kulcsot 
az asztalról felvett, és azt nézegette, mivel azonban annak elvételét el nem válalná, a pana
szolkodó pedig az állítását be nem bizonyíthatná, kérelmétül elmozdítatott és az elveszett 
kults helett tsináltatott másik kúltsnak árában marasztaltatottfN0 465)

1831. február 16-án Házy Márton előmutatott egy jegyzéket, amely szerint még 1817- 
ben a helybeli céhek számára hitelbe adott italokért járandó többszöri kérés után mind 
ekkoráig ki nem fizetett 16 forint 28 kr-t valutában megfizettetni könyörgött.

Fogarassy György, Döme Albert, Lénárd Pál, Szabó Antal és Finta János és a céhmes
ter Ernyes Ferenc ezen adósságot nem vállalta el, a panaszos pedig annak valóságát be 
nem bizonyíthatván kérelmétül elmozdítatott annyival is inkább, hogy már régen utolsó 
szegénységben lévén érintett adósságot eddig soha sem követelte, sem az a Jegyző Könyvben 
nem foglaltatik, az akkori Czéhmester pedig Mészáros Pál is már meghalálozottfN0 593)

Csáky Pálné panaszképpen előadta, hogy Pál nevű fiát Szügyi Mátyás három eszten
dőre szolgálatba oly alku mellett felfogatta, hogy őt ruházza és minden esztendőre egy 
mérő árpát fog adni, miután letelt a mondott idő, egész új ruházatot és egy harmadfű 
üszőt ad. Most pedig, miután már a három esztendőt leszolgálta, sem az új ruhát, sem az 
üszőt, de az egy mérő árpát nem akarja megadni, kérte azoknak kiadását.

Az alperes hitelesen bebizonyította, hogy a nevezett béresgyermeknek múlt őszkor 
új ruházatot vett, de az egy mérő árpával és a harmadfű üszővel valóban tartozik, ezért 
annak kiadására ítéltetett. Egyébiránt az alperes tett egy észrevételt, hogy tudni illik ezen 
gyermek öt birkát, egy bárányt elvesztett és egy csikót összegázoltatott, minthogy efféle 
cseléd semmi károkat pótolni nem tartozna, hanem mint tulajdon gyermeket tekinteni kel
lene, a fiút azoknak megtérítésétől felmentették.(№ 685)

Kristofek Márton 1832 áprilisában megvádolta a zsidó Krausz Józsefet, hogy március 
17-én délutáni 3-4 óra között egy malacának derekát eltörte, kérvén azért más malaczot 
megadattni.

A bevádolt Krausz József a cselekedetet tagadta, a felperes pedig azt csak egy tanúval 
bizonyította, így újabb tanúk állítására utasították, az alperest a vádtól felmentették.(№ 730)

A peres ügyek között jogtalan követelési ügy is akad. Ifjú Czékus István bepanaszolta 
Süly Jánost, mert a szérős kertet a kiben repcze vetve volt elcserélte Sülyvel, aki mostan a 
repcét el akarja foglalni. Ez ügyben kért igazságot tenni.

A panaszolkodónak állításábúl, úgy a panaszoltatottnak önkényes vallásábúl kisülvén 
az, hogy a cserélés alkalmával a repce szóba sem került, hanem minden észrevétel nélkül 
az alku történt, annál fogva a repcze Czékus Istvánnak megítéltetettfN0 355)
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Kutyaügyekben is illetékes volt az Elöljáróság. Hirsch Vaisz azt állította, hogy a fiát, 
amikor az a szérűs kertek között szénát keresett, Gubanics Mihály kutyája megharapta. 
Elégtételt kért. A bepanaszolt Gubanics állításából és a sértett vallomásából kiderült a 
gyermeket, mielőtt az a kertbe bement, a gazda a bemenettől tartóztatta, de az erre nem 
ügyelt, sőt bot nélkül ment be, a kezében levő kötéllel ingerelte a kutyát, így a kérelmét 
elutasították.(№ 89)

Tóth János arra panaszkodott, hogy 13 esztendős fiát Gubanits Pál kutyája, midőn 
az a kútra vízért ment, szörnyen megharapta. A felek megegyeztek, hogy a sebbnek gyó
gyítására tett mindennemű költségeket Gubanics Páll megfizetti és egy bajai mérő búzát 
adni fog. Melly is tudományúl vétettvén, и panasz megszűntnek lenni itten feljegyeztettik. 
(№ 230)

1831. május 28-án ifjú Annus István felesége panaszt tett, hogy áprilisban Krausz Lebl 
kutyája a lábát megharapta, amely seb a panasz napjáig sem gyógyult meg. A szenvedett 
fájdalmakért, idővesztésért és gyógyításért 10 forintot valutában megfizettetni.

A kutya tulajdonosa elismerte a vádat azzal a megjegyzéssel, hogy a panaszos a kutyájá
nak lábára hágott, amiért az megharapta. Mivel állítását nem bizonyíthatta be, a panaszos 
pedig tagadta, annak idővesztéséért, szenvedett fájdalmakért és orvoslásért 10 forint fizeté
sére kötelezték. A pénz beszedése és átadása Sebők István esküdt feladata lett.(№ 626)

Sípos József takács panaszkodott, hogy Zsigray József egy agarát, melyet ő 6 forintért 
vett, agyonlőtte, kérte annak árát megfizettetni. Mind az alperesnek állításából, mind a 
felperesnek vallomásából kiderült, hogy a kérdéses agár az alperesnek veteményeskertjé
ben károkat okozván azoknak elhárítása tekintetéből az allperes egy forgó karikát is adott 
a kutyának lánczon való tartására kivántatót, de aztat a felperes nem használván továb 
is a kutyát szabadon járni hagyta, melly is ugyan a kártevésben agyon lövetett, minthogy 
erre a felperes önként okot adott, a kérelmét elutasították.(№ 686)

A kutyaette-gyertya címet is adhatnánk az alábbi, már-már a humor határát súroló 
történetnek. 1828. január 12-én gondatlanság miatti ügy - kutyaette gyertya - került terí
tékre a faluszéken, tudni illik Blazsek György gyertyáját megette a kutya. Az történt, hogy 
a panaszos Schreck József bognárnak Újvidékről fát szállítván az alkalommal gazdájának 
hat font gyertyát is hozott, mellyet - a fával haza érvén, Schreck Jósef hogy áfát lerakas
sa - a kocsirul levette és mivel ezen gyertyát ott hagyván, azután a kutya aztat megette, 
azért annak árát Schreck József által megadatni kívánta. A panaszosnak elmondásából 
kisült, hogy a gyertyát Schreck Jósef házánál hagyta, következésképpen gondatlansága által 
elveszett, de külömben is senki más, mint eő arra vigyázni köteleztetett, azért a helytelen 
kérelmétül el mozdítatottf№ 150)

Próbák
Abban az esetben, ha a felperes úgy érezte, igazságtalan az alperes felmentése, a köz

ségi bíróság megadta neki a jogorvoslás lehetőségét, bővebb, és világosabb próbáknak elő- 
hozására utasították.

1827. július 8-án Házy Márton szabómester Kolompár Györgynek egy kis Laiblit vár
ván, és ez egy alkalmatossággal nála lévén, az ágy melet, mellyen egy új szoknya letéve volt 
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leült, harmad napra pedig észrevette, hogy azon szoknya elveszett, minthogy pedig azon 
üdő alatt senki más nála nem vált, bepanaszolta Kolompárt, mert szerinte ő valóságos 
tolvaj, ezért kérte tőle a szoknya árának megtérítését. A bevádolt Kolompár Györgynek, 
valamint a felperesnek vallomásából kisült az, hogy a nevezett mindjárt másnap az any
jával Házy Mártonnál volt, de ez az elveszett szoknyáról semmit sem említett, sőt csak 
harmadnapra vette észre annak elvesztését. Mivel Kolompár a szoknya eltulajdonítását 
tagadta, tanúkkal pedig a tolvajságot bebizonyítani nem lehetett, ezért az alperest a vádtól 
felmentették. Házyt bővebb és világosabb próbák előhúzására utasították.(№ 79)

Martony Jánostól, amikor hétfőn a felesége a topolyai vásárra elment, ő pedig a tehe
nek után járt, a pitvar ajtaját valaki berúgta és a kamrájából egy zsák búzát, 1 У2 véka árpás 
búzát zsákostól elvitt, azon kívül a borának is híja lett. Mivel Németh János fia, András, 
a 15 esztendős gyermek látta Tóth Józsefet Martony udvarába menni, így reá gyanakszik. 
Panaszában kérte kérdőre vétetni annyival inkább, mert efféle búzát öze Márknál talált.

Tóth beismerte, volt Martony János udvarában és beszélt is a leányával, de azt tagad
ta, hogy a házba bement volna. Minthogy sem a tanú Németh András, sem más valaki 
Tóth Józsefet, a konyhába bemenni, sem abból kimenni nem látta, Öze Márk pedig azt 
vallotta, hogy Martony János által a nála talált, és állítólag a magáénak tartott búzát neki 
nemes Kalapáty Illés borért adta, ezért Tóth a vádtúl felmentetett. Martony pedig bővebb 
próbákra utasítattván.(№ 109)

Egy szélsőséges eset. Krátky József (különben ekkor már obsitos, leszolgált katona 
volt) panasza szerint Farkas Péternek 33 esztendővel (1795!) azelőtt költsön adott 2 mérő 
búzát, aminek megadását csak 1828. január 19-én kérte. Farkas Péter a dologról semmit 
sem akart tudni, de a panaszos sem állíthatott tanút, így a nevezettet felmentették. Krát
ky Józsefet bővebb próbáknak előmutatására utasították.(№ 163)

Bállá Ferenc 1828 februárjában feljelentette a házában lakó zsellérét, Firány Györ
gyöt, mert a kamrájából egy zsák búzája elveszett, ugyanis Firány öccse, János Molnár 
Mihállyal csizmát cserélt és ez alkalmatossággal N. Balázs Péter előtt az valotta, hogy 
Firány János a csizma mellé egy mérő búzát és egy mérő árpát ígért, sőt a búzát már meg 
is adta, azért Firány Jánost mint gyanús Tolvajt kérdőre vonatni és az eltulajdonított búzá
nak megterétésére szorítattni kíványa. Molnár Mihály nemes Balázs előtt tett vallomását 
tagadta, ezért Bállá Ferenc kérelmét elutasították, és további bizonyítékok bemutatására 
adtak lehetőséget.(№ 181)

Radócz Andrásné öt libáját megette Szabó István kutyája, azok árát kérte, de az esett 
kárt nem tudta bizonyítani, ezért Szabót felmentették, az asszonyt bővebb próbáknak 
előhozására utasították.(№ 254)

Mészáros Ferenc tímár lopásért panaszolta be Molnár Andrásnét. Az asszony a felpe
res kertjében termett Kolompérban 4 véka kárt okozott, emiatt kért elégtételt. A bevádolt 
asszony a cselekedetet tagadta, Mészáros pedig annak valóságát nem tudta tanúkkal be
bizonyítani, ezért kérelemét elutasították, de elegendő próbák előmutatására utasították. 
(№271)

Farkas Andrásnak hitvese panaszkodott, hogy Nagy Mihálynak feleségétől egy ka
kast megvett, az azt megölte és döglötten az udvarába hajította, jelentvén egyszersmind, 
hogy az okáért 4 libáját elfoglalta. A vádlott a cselekedetet tagadta, a panaszos pedig azt be 
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nem bizonyíthatván, amaz a vádtul felmentetett, emez bővebb próbáknak előmutatására 
utasítattván és a libáknak kiadására szorítattván.(№ 382)

A jegyzőkönyv felvett eseteit olvasva szinte lehetetlen eldönteni, valóságos vagy kita
lált ügyekkel fordultak egyesek jogorvoslatért. Ilyen ügy például Ernyes József Krishaber 
Dávid elleni vádja.

Ernyes panasza szerint 10 esztendővel korábban 2 zsák repcéje elveszett. Ennyi év 
után, a panasztétel napjaiban az egyik zsák - Kalmár József mondása szerint - Krishaber 
Dávidnál találtatott. A panaszos ezért kérte a gyanúsított kérdőre vonását és a repce tol
vajának felderítését. Krishaber nem vállalta, hogy a kérdéses zsákot nála találták volna, 
de különben is a panaszolkodó az állítását annyival is inkább be nem bizonyíthatná, mivel 
ez alkalommal elő mutatott és állítólag Krishaber Dávidnál találtatott zsák nem 10 eszten
dős, következésképpen későbben elveszet, annál fogva is a bevádoltatott a vádtúl felmente
tett és a panaszolkodó bővebb próbáknak előhozására utasítatott.(№ 453)

Kiss Györgyné panasza szerint az 1829-es esztendőben a nála szolgálatban volt béres 
Nagy János a ház padlásáról kendert lopott, ezért 6 forint megfizetését kérte. A felperes 
11 esztendős unokája Kiss János azt vallotta, hogy a béresnek kérésére az öreganyjától 
kendert lopott és annak adta, de a béres is lopott. Mivel azonban az unokának, mint kö- 
zelebrül való attyafinak vallását bevenni nem lehetne, a panaszoltatott pedig a tolvajságot 
el nem válalná, ezért tehát a vádtól felmentették. Kiss Györgynét pedig további bizonyíté
kok előmutatására szólították fel.(№ 471)

Nagy Ferencné 1830. május 2-án bevádolta Sóty Ágnest, hogy amikor nem tartózko
dott otthon a becsukott ládájából a ruha alatt lévő iskatulából 18 darab ezüst huszas és 
1 darab 10 krajcáros elveszett. Mivel Sóty Ágnes a kérdéses időben többízben a házánál 
volt, azon okbúi aztat kérdőre vonatni, és a kárt megtérítetni kíványa.

A felperes által állított tanuknak, nevezetesen Kanyó Pál, Becskey Anna és Takács Ro
zália vallásaiból csupán az derült ki, hogy első ízben Sóty Ágnes csak az udvarban maga, 
másod ízben pedig Becskey Annával a panaszolkodónak szobájában volt és aztat betsuk- 
ván többé ottan lenni nem tapasztaltatott. A tolvajságot pedig a tanúk nem bizonyították, 
de ő maga sem vállalta, azért a vádtól felmentették, szabadon elbocsájtották, a panasztévő 
Nagy Ferenczné bővebb próbáknak előmutatására utasítattván.(N° 502)
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BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK

A közrend és a közerkölcsök megsértésével kapcsolatos ügyek - lopás, kisebb kárté
telek, verekedés, káromkodás, nyelveskedés - tárgyalása mindenkor napirendi pontként 
szerepelt. A büntetendő ügyekben hozott ítéletekből kiderül, hogy a tanács nem ismerte 
a magánélet szféráját sem. A legnagyobb természetességgel szólt bele a családi vitákba, a 
férj és feleség közötti perpatvarba, a szülők és a gyerekek közötti nézeteltérésekbe.

Családi perpatvar
Több hegyesi panaszkodott, hogy Kovács József hamvazó szerdán szörnyen megrésze

gedvén, az útszán káromkodva lármázott és a Feleségét kínozta, ki is ez alkalmatossággal, 
hogy a Férjéhez ezentúl nem mégyen, előttünk magát kinyilatkoztatta, és azért arra magá
nak szabadságot adatni könyörgött. Biber József és Vasady Pálné mindezeket bizonyítot
ta, Kovács Jósefmint káromkodó 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett. A mi pedig a felesége 
kérését illeti ez az eránt az illető Felsőséghez hozandó orvoslás véget utasítatott.(№ 188)

A falu erkölcse nem tűrte a mocskolódást, még ha az a családon belül is történt: Vi- 
rágh György özvegye Hatala Panna József fia által rajta el követett többszöri Potskolódá- 
sokért és szidalmazásokért aztat megfenyítetni kíványa. Az előadott Illetlenségek Tanuk
kal megbizonyítattván, Virágh József 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett jobbulást erősen 
fogadván.^0 219)

A családi perpatvarban olykor késre mentek az összeugrott felek vagy családtagok.
1828 májusában Czappik András a feleségét késsel megszúrta, az anyós ezt jelentette, 

egyben kérte, vizsgálják ki az esetet, és a vejét érdemlett büntetés alá vétetni.
A megkéselt felesége azt vallotta, a szúrás nem akaratbúi, hanem tréfa között történt 

légyen. A visgálatot tévő Orvos Úr pedig azt állítván, hogy igen tsekély a sértés, mivel azom- 
ban efféle tréfa veszedelmes lenne, azért másoknak példájára 12 páltza ütéssel megfenyítetett, 
azon kívül a Visum Repertumért 2 fkát, a visgálatnál jelen volt Fodor Páll, és Szügyi Máttyás 
esküdteknek 48 xkat, Szabó Pál kocsisnak pedig 12 xkat azonnal kifizetni késztetett.^0 221)

Kiss András felesége arra panaszkodott, hogy 1829-ban búcsú utáni hétfőn Üveges 
György a házához jött és a férjét ellene fellázította, aki káromkodások közepette saját 
házából kikergette. A verésnek elkerülése végett kénytelen volt más házánál menedéket 
keresni. Elégtételt kért. A vádlott elismerte részegségében elkövetett vakmerő és helytelen 
cselekedetét, minthogy a Panaszolkodó semmiben sem bántotta meg 12 Páltza ütésekkel 
megfenyítetett.(N° 247)

Csúnya családi perpatvar ügyben kellett az illetékeseknek Czigler Jakab kontra fia 
esetében dönteni. 1830. március 5-én, csütörtökön Czigler Jakab zsidó fiával, Jezichhel 
összeveszett. Mivel ez szavának engedelmeskedni nem akarván kintelenített a Helység há
zához segedelemért folyamodni, kérvén ezen illetlen cselekedetért a fiát megfenyítetni, és 
magától elparantsoltatni.

Klamár József kisbíró és Németh Mátyás strázsa az apa panaszára elment a fiúért. 
Az ott jelen lévő Nathan Epstein zsidó később azt vallotta, hogy Jezich Czigler - akit a 
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Helység házához hivatták - nemcsak menni nem akart, hanem ellene szegezvén magát, a 
kisbírót verni akarta. Azután pedig erőszakossan behajtatván és az arestomba becsukatván 
az ablakon lármázván Barakovics György Urat minden ok nélkül megbetstelenítette. És 
noha ugyan az apjának tett vakmerő gorombaságot el nem válalná, minthogy azomban 
feltenni nem lehetne, hogy az attya fia ellen illy panaszt elegendő ok nélkül lenne, annál 
fogva 12 páltza ütésekkel megfenyítettvén, meg hagyatott nekie, hogy 3 napok alat az ap
jától eltakarodjék.(№ 485)

A közrend és a közerkölcsök védelmében hozott ítéleteket elemezve arra a következ
tetésre jutunk, hogy azok a mai joggyakorlathoz képest túlságosan szigorúak voltak. A 
büntetések nem túlságosan változatosak: kalodába, illetve áristomba zárásra, pálcázásra, 
korbácsra meg botozásra ítélték a bűnösöket, amit néha pénzbüntetései is megtoldottak, 
de a büntetés kiszabásakor figyelembe vették az elkövető személyét.

A testi fenyítés eszköze gyermekeknél és nőknél a pálca és a korbács, a felnőtt férfiak
nál a pálca vagy bot volt. A büntetések egyik - fontos - célja a megszégyenítés, míg a má
sik a jobbítás, ezért többnyire nyilvánosan, vasárnap a mise vagy istentisztelet után, a falu 
szeme láttára hajtották végre. Ritkán, de a helységből történő kiűzetést is alkalmazták a 
visszaeső vétkes büntetésére, ehhez azonban a földesúr engedélye kellett.

A lopást és a tolvajlást mindig veréssel büntették meg az okozott kár megtérítésével. 
Csak abban az esetben tettek kivételt, ha az elkövető öreg volt. Ekkor a verést elzárásra 
változtatták. Loptak fát, szénát, gyümölcsöt, lábasjószágot, baromfit, gazdasági felszere
lést, ruhaneműt a szárítóról, és minden más apró értéktárgyat. Az elkövetők köre széles, 
a közös szérűskertet dézsmáló módos gazdától a vagyontalan cselédig, a suhanctól az 
öregemberig minden réteg és minden korosztály megtalálható. Vannak visszatérő nevek, 
amelyeket rendszerességgel említ a jegyzőkönyv.

A becsületsértés, civódás, duhajkodás, kisebb kártételek, tilosban legeltetés, kocsmai 
és egyéb verekedés, erőszakoskodás, ízetlen tréfaűzés, állatkínzás, pipázás, káromkodás, 
éjszakai kóborlás, ünneptörés, templomkerülés, testi sértés, részegeskedés, kurtakocsma 
tartás (illegális italmérés) tartozik ebbe a kérdéskörbe. Büntetendő cselekmény volt az, 
ha valaki talált tárgyat, holmit eladta anélkül, hogy a dolgot Helység Házánál jelentette 
volna. A talált dolgot csak akkor tekinthette a magáénak, ha annak meghirdetése után 
nem jelentkezett az elveszett holmi tulajdonosa.

Megdorgálás
A jegyzőkönyvben olvasható büntetések legenyhébb foka a megdorgálás volt.
Bartha Antal és Bukotzky Ferenc egy 25 garast érő avit (ócska) kaszán szólalkoztak 

össze. Bár Bartha annak árát egészlen kifizette és haza is már régen elvitte, az eladó azt 
vissza kívánta, de a vevő nem akarta visszaadni, ezért az eladó egy pár csizmát erőszakkal 
elvitt tőle.

Bukotzky megbánta, hogy erre az illetlen cselekedetre vetemedett. A helytelenül el
foglalt egy pár csizmát visszaadta, a kaszának birtokában Bartha Antal megerősítettvén, 
Bukotzky Ferencz pedig az erőszakos cselekedetért megdorgáltattván.(№ 70)
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Csordás István arra panaszkodott, hogy a hegyesi búcsú utáni szombaton szérűskert- 
jéből egy öreg birkája, amit Czappik Andrástól vett, elveszett, a bőrét, melynek feje egész
len elvólt vágva, Krausz Lőrinc zsidónál, találta légyen, elégtételért esedezvén.

Czappik beismerte, hogy a kérdéses birkabőrt Krausz Lőrincnek eladta, de azt állí
totta, az említett birkát az Ugarokon lelte. Állítását bizonyítani nem tudta, sem a dolgot 
Helység Házánál nem jelentette, ezért a helytelen cselekedetért megdorgálták, az eltulaj
donított birkáért és addigi hasznáért 5 forintnak valutában fizetésére kíntetett.(N° 100)

A kurtakorcsma napjainknak is jellegzetes objektuma. Az állam mindig igyekezett 
megfizettetni a jövedéki adót. Ezen adónem megkerülésének egyik módja a kurtakocs
ma, a zugkocsma. A szenvedélybetegek pedig mindent megtesznek, csakhogy olcsó ital
hoz jussanak.

1828. február 23-án Nagy Mihály arra panaszkodott, hogy a felesége 5 darab fonalat 
Kalmár Jóseffeleségének, mint kurta kortmárosnak pálinkáért adott és kérte azokat meg- 
térítetni. A vizsgálatkor kiderült, a panaszolkodónak felesége az egész helység tudtára igen 
részeges, és tékozló, és az illetén asszonyokat az italoknak allatomos árulói még jobban 
rontyák, azért a panaszoltatott mint orrgazda megdorgáltattván, az elvett 5 darab fonál
nak vissza adására szorítatott.(№ 195)

Kormos József azért emelt panaszt, mert sógora Horváth Pál őt a saját házából kiker
gette. Kérte, abból parancsolják ki sógorát. A bevádolt fél a vakmerő cselekedettért meg- 
dorgáltatott, majd meghagyták neki, hogy három nap alatt a házból kitakarodjék.(№ 261)

Urány Márton felesége bepanaszolta férjét, hogy az minden ok nélkül a fejét betörte 
és kérte, az efféle kegyetlenségektől hathatósan tiltsák el. A bevádolt férj azt állította, nem 
szántszándékkal, hanem vigyázatlanságból a felesége fejét a guzsaly szárával megütvén, 
azt megvérezte, most egyszer védelméül bevevődvén, ezen cselekedetért megdorgáltatott és 
a feleségével szelídebb móddal való bánásra megintetődött, az efféle kegyetlenségektől erő
sen eltiltattvánfN0 319)

1829 júliusában ifjú Tóth János Veronika nevű leánya Németh János Nagy Kaszálójá
ban még lábon volt árpájában annyi kalászokat szedett, hogy azokból másfél porció szem 
lehetett volna. A tulajdonos ezért 5 forint kártérítést és a kártévő megfenyítését kérte. A 
bevádolt elismerte a panasznak valóságát. Másfél porció árpa adására ítélték, mivel mind
addig ellene semmi panaszt nem tették, helytelen cselekedetért csak megdorgálták, egyéb 
büntetéstől felmentették.(№ 384)

Gulyás Imre panaszkodott, hogy 1829. július 19-én Papp Mártonné a szőlőben ba
rackját lopta, amiért kendőjét elvette, kérte a tolvajt ezen illetlen cselekedetéért megdor
gáltatok A bevádolt tagadta a tolvajságot, de Dudás Istvánné vallomásával igazolta, hogy 
a panaszos barackfája alatt Papp Mártonnét találta, a kendőt tőle elvette, és így a tolvajság 
kiderült. Mivel azonban a károsodott semmit sem kívánt, és a bevádolt addig becsülete
sen és csendesen magát viselte, annál fogva ezen illetlen cselekedetért megdorgáltattván 
szabadon el bocsájtatott.(№ 386)

Az önbíráskodást minden alkalommal elítélték, a bíráskodót pedig megfenyítették.
1830. augusztus 21-én Ispány Mihályné bepanaszolta Vanka Pált, aki őt búcsú hétfő

jén minden ok nélkül egy széklábbal megütötte, és ezért elégtételt kért. Paksi Mihályné 
és Terényi Péterné tanúk vallomásából kitűnt, hogy a panaszolkodó Vanka Pált minden 
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ok nélkül szidalmazta, a rajta tett egy ütésre elegendő okot adott. Mivel mindazonáltal 
maga dolgában senki tulajdon bírája nem lehetne - állapította meg a bíró -, azért ezen 
hirtelenségből származott csíntettért Vanka Pált megdorgálta, szenvedett fájdalomért a 
panaszolkodónak azonnal 5 forintot kellettfizetnie.(№ 532)

Megbecstelenítés, megkurvázás
A becsületsértések kategóriájába tartozó ügyek túlnyomó többségében nők az elkö

vetők. A falusi jogszokás szerint ezek az esetek, a becsületsértések büntetendő cselek
mények voltak. A panaszos leginkább kártérítést követelt. Igazolt esetben azt megítélte a 
bíróság, sőt a becsületsértőre némelykor testi fenyítést is kiszabott.

1831. március 5-én tárgyalta a községi bíróság Barta Istvánné ügyét, aki 1830 őszén 
nemes Balázs Andrást minden ok nélkül mások jelenlétében meghunczfutolta, tolvajnak, 
kutyának, akasztófára valónak mondotta. Ezen megbecstelenítésért a sértett fél 25 forintot 
kért.

A vádlott elismerte goromba és illetlen cselekedetét, és a megbántott félnek könyö
rögvén azzal 20 forintokban megegyezett. A kiszabott összeget Sz. Mihály napjáig kellett 
kifizetnie, amennyiben a mondott időig nem tett eleget, Nagy Imre esküdt feladata lett 
volna fizetésre szorítania és a pénzt N. Balázs Andrásnak általadni.(№ 596)

A megkurvázás a becsületsértés kategóriájába tartozott. Az alábbi két esetben olcsón 
megúszták az elkövetők, mert csak megdorgálták őket. 1827. március 17-én Csordás Fe
renc felesége bepanaszolta Koplányi Györgynét, hogy őt megkurvázta, kontyánál fogva 
húzta az utcán és azt kiabálta, tolvaj. Koplányiné tagadta a cselekedetet, de a panaszos azt 
bebizonyította, végül a bevádoltat csak megdorgálták, aki a megbántott felet megkövette, 
továbbá efféle betstelen szavaktúl és illetlen bánásoktúl erőssen megtiltatván.(№ 52)

Kölcsön kenyér visszajár. 1828. október 18-án Elek Jánosné bepanaszolta Fabó Ist- 
vánnét, hogy az az elmúlt napokban katonák és czigányok kurvájának őtet nevezvén az 
egész útsza halattára meggyalázta. A panaszolkodó, úgy a panaszoltatott szembesítéskor 
azonban kiderült, hogy egyik a másikat egyformán gyalázták és szidalmazták és így Elek 
Jánosné az úgy nevezni szokott költsönt vissza adta, annál fogva mind a ketten megdorgál- 
tattván, tsendes és minden háborgatás nélkül való magok viseletekre megintettek.^0 281)

Áristom
A büntetés súlyosabb, de még mindig nem fájdalmas, inkább megszégyenítő, vagy 

jobbító változata volt az arestomba (áristom) zárás. Többek között Tsalfáskodásért, bot- 
ránkoztatásért a talált tárgy be nem jelentéséért, önbíráskodásért zárhatták áristomba a 
delikvenst. A néhány napos vagy órás bebörtönzés elterjedt büntetésforma volt. Ennél 
hosszabbat viszont nem volt célszerű kiszabni, mert kiestek volna a gazdasági életből az 
elkövetők.

Mészáros János vesztét az általa talált csoroszlya okozta. Papp Ignácz panaszt tett, 
hogy az istállójából elveszett csoroszlyát Baranyi Ferenc kovácsnál felismerte. A mester 
elmondta, Mészáros János vitte hozzá, készítsen abból bizonyos tárgyakat. A fenti esettel 
egy időben Papptól még szántóvas czémerestül is elveszett. A tulajdonos a megkerült cso- 
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roszlyát természetben visszaadatni, az elveszett szántóvasért, és czémerért járó 4 forintot 
kért.

Mivel Papp Ignác hiteles bizonyságokkal tisztázta a kérdéses csoroszlyának tulajdo
nát, és azzal történt egy szántóvasnak, és ezémernek elvesztését, Mészáros János pedig ál
lítván ugyan, hogy azon csoroszlyát múlt őszben a kúlai határon lelte, de mivel sem azt 
bizonyítani nem tudná, sem pedig azon esetet Kúlán, vagy itt helyben mind ekkoráig nem 
jelentette, a talált holmi pedig tsak akkor a találóé légyen, midőn szokott hirdetés után 
a tulajdonosa nem találtatik, és azért méltán gyanítani lehetne, hogy aztat vagy ő maga 
ellopta, vagy annak lopásában részesült, annál fogva a megösmért csoroszlyát vissza adni 
a többi elveszett szerszámért 4 fkát fizetni köteleztettik 12 órai arestommal megbüntettvén. 
(№213)

Fodor Lőrinc felesége azért panaszkodott, hogy őt Bozsán Simony zsidó, a midőn álta
la eltört korsónak árát tőle kérte volna, minden egyébb ok nélkül megtaszigálta, és a kendőt 
megtépte, kérvén elégtételt

Az ügyben meghallgatott Oravecz Anna és Gulyás Verona tanú vallomása szerint a 
bevádoltatott zsidó a panaszolkodó asszonyt a nyelveskedésért nem taszigálta, hanem tsak 
félre lükte, melly alkalommal a kendő eltépődött, minthogy maga dolgában senki magának 
bírája nem lehet, de ellenben nevezett zsidó a történt veszekedés után mindjárt arestomba 
záratatott, és abban 24 óráig tartatott az okáért az büntetésül vétettvén az eltört Korsóért 
12 xkatfizetni köteleztetik.(№ 291)

Vastag Mártonnénak két héttel korábban három libája elveszett, de azt Krishaber Ja
kabnál megtalálta, amiért elégtételt kért. Krishaber Jakab azt állította, hogy a kérdéses 
libákat még búcsú hetében Sárközy Jánostól vette, de nem azokat, hanem más jegyben 
levőket eladott. Vastag Mártonné pedig bebizonyította, hogy Radócz Andrásnétől ezen 
libákat kenderért cserélte. Krishaber a tulajdonosnénak kijátszására a libáknak körmeit 
elvagdosta, de azt, kitől vette azokat nem tudta megmondani, ezért a libákat Vastag Már
tonnénak vissza kellett adnia. Krishaber Jakab, aki a libák megjegyzésében tsalfáskodott, 
6 órai arestommal megfenyítetett.(№ 420)

A büntetés kiszabásakor figyelembe vették a bűnös egészségi állapotát. A másállapo
tos nőt, függetlenül az ítélettől viselős állapotya véget nem lehetett megveretni, a büntetés 
végrehajtását felfüggesztették. Feller Mihályné 1827 farsangján szállásadójától fél disznó 
szalonnáját, három sonkát és két keresztcsontot tulajdonított el. A kár megtérítésére és 
másoknak példájára ezen gonosz cselekedetért 12 korbátsokkal megbüntetni, de mivel most 
viselős volna, azért ezen büntetés addig elhalasztatik, még annak szenvedésére alkalmatos 
lészen 55).

De van példa arra is, amikor a tolvajlásért kiszabandó korbácsolást áristomra változ
tatták.

1830. augusztus 22-én, vasárnap 10 órakor reggel Trázsi Józsefné Czékus Pál szőlő
jében szőlőt lopott. A tulaj béresét, Hegyi Ignácot, aki a lopásban tetten érte, bicskával 
megszúrta. Czékus kérte, az asszonyt az ily vakmerő cselekedettért büntessék meg, a lo
pott szőlőért pedig 10 forint kártérítést követelt.

Hegyi Ignácnak sem tanúval, sem más jellel be nem bizonyosodat állítása félre tétett- 
vén, viszont Fodor Ferenc vallomása igazolta, hogy Trázsiné valóban szőlőt lopott. A felek 
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fél akó borban megegyeztek, Trázsi Józsefnél kötelezték, hogy azt folyó esztendei termés
ből adja meg, az elkövetett tolvajságért pedig, minthogy viselős állapotya véget megveretni 
nem lehetne 6 órai arestommal megfenyítetettf№ 534)

A beteg férfiember fenyítését is áristomra változtatták.
Dudás Gáspár Fontányi Péternél béreskedett, közben megbetegedett és 9 У2 hetet mu

lasztott, erre az időre a gazda napi 30 krajcárt lefogott a béréből. Ennek kifizetését kérte 
az Elöljáróságtól. Fontányi elismerte a panasznak kitételét Mivelhogy a béres nem lomha
sága, hanem valóságos betegsége véget kérdéses üdöt elmulasztotta, annál fogva tsak annyit 
foghat ki a gazda a bérébül, a mennyi abbúl egy napra járúl, szólt az ítélet. A továbbiakban 
a gazda és a béres megegyeztek a tartozás összegében, és computus tétetett, amely szerint 
Dudásnak járt még 10 forint 53 krajcár. Közben a béresre két tanú azt vallotta, hogy ku
koricát lopott, a kukoriczának eltulajdonítása megbizonyosodott, és betegsége miat ötét 
keményebb büntetéssel megfenyíteni nem lehetne, azért 24 órára arestomba becsukatatott. 
(№145)

A korbácsolás
A legenyhébb fizikai büntetés a korbácsolás volt, de csak asszonyt, gyereket csapatott 

meg korbáccsal a bíró.
Fodor István leánya Rozália egy gyeplőt elvesztett; két pipát, több darab pántlikákat, 

és készpénzben 5 kr-t ellopott Krishaber Jakab kereskedőtől. Az elvesztett gyeplő és az 
eltulajdonított holmik becsült értékének - 1 forint 30 kr-nak megtérítésére és négy kor
bácsütésre ítélték.(№ 3)

1827. május 12-én les József csizmadia mesternek hitvese panaszolkodott, mert Nagy 
Mihály felesége, született Dudás Katalin folyó hónap 9-én őt az egész utca hallatára 
tolvajnak, kurvának nevezte. A bevádolt nőszemély elismerte az les Jósefnén elkövetett 
betstelenséget. A bécstelenségért 12 korbátsokkal megbüntetődött(№ 64)

Úgy látszik - legalább is a jegyzőkönyv több helyen utalást tesz arra -, hogy a kora
beli hegyesi asszonyok nem vetették meg a kocsmázást, aminek eredményeként többször 
húzták a rövidebbet.

1828. április 19-én tárgyalták Süly Pálné panaszát, mivel előző kedden a nagy 
kortsmában Веке Mihály a fejét betörte. Noha nemes Balázs Mihály, Kelemen János és 
Szabó András azt vallották, hogy Süly Pálné káromkodások között Веке Mihályt csúfolta, 
és öt ez azért bottal megütötte, mivel mindazonáltal tulajdon dolgában senki magának 
bírája nem lehet - állapította meg immár többedszer a bíró -, és azon tanuknak vallása 
szerént Süly Pállné feje az ütés által megvéreztetett, az okáért Веке Mihály a szenvedett 
fájdalmakért és üdő vesztésért 10 fkát valutában, és a borbély által véghez vitt gyógyításért 
okozott költségeket megfizettni köteleztetik. Süly Pállné pedig a káromkodásért 12 korbá
csokkal meg fény ítetett.(№ 215 )

Bagi Katalint 1829. április 29-én megkorbácsolták, mert Süly Pálné azzal vádolta, 
hogy múlt csütörtökön regvei Bagi Katalin háza előtt menvén ötét minden ok nélkül meg- 
kurvázta. A vádlott beismerte tettét, hogy a panaszolkodónak leányát csutora szájú kur
vának nevezvén eképpen hozzá szólt, "Eredj be te kurva, te is ollyan kurva leszel mint az 
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anyád', mivel ezen szidalmazásokra sem a panaszolkodó, sem annak leánya semmi okot 
nem adtak, a bevádoltatott rósz nyelve végett 12 korbátsokkal megfenyítetett.(№ 360)

Sokkal bonyolultabb Sallós Istvánné 1829. október 17-én tárgyalt ügye. Fontányi Pé
ter, akinél a mondott asszony zsellérkedett, míg gazdája feleségestől elment a kúlai vá
sárra, addig az ott béreskedő Макау Ferenc segítségével a ház padlásáról 2 % véka búzát 
ellopott. Fontányi kérte a búzát megtéríteni, a zsellérasszonyt pedig a házából kitiltatni.

Sallós Istvánné a cselekedetet tagadta, de Макау, a panaszolkodó bérese azt elismerte. 
A nagykocsma bérlőjének neje, a kortsmárosné Reh Anna pedig hitnek letétele ajánlá
sa melet bizonyítaná, hogy Sallós Istvánnak fia kérdéses üdőben mintegy 1 véka búzával 
ötét kínálta, de külömben is a bevádoltatottnak saját mondása szerént semmi búzája nem 
volna és így következne, hogy azon eladás véget kínált búza lopott légyen annál fogva a 
bevádoltatott Sallós Istvánné kívánt 2 % véka búzának megtérítésére szorítatott, és mind 
ő, mind fia 6 korbátsokkal megfenyítetett, meghagyatattván nekie, hogy 7 nap alatt a pa- 
naszolkodónak házábúl kitakarodjék. A panaszos Sallós elégedett volt az ítélettel, sőt a 
visszatérített megítélt 2*4 véka búzát el is engedte.(№ 417)

A pálcázás
A testi fenyítés súlyosabb változata a pálcaütés volt. Ez már kimondottan férfifenyítési 

módozat volt. Tartozás elmulasztásáért, kostök dohányzacskó, pipa, kalap, dió és egye
bek lopásért, ízetlen tréfáért, duhajkodésért, verekedésért, rágalmazásért pálcázás járt. A 
károsultak több esetben arra kérték a bírót, a pálcázás mellett a tolvajnak egyben az efféle 
cselekedetet is tiltsa meg.

Petze Ferenc panaszkodott, 1826 esztendőben történt Juhok Széjjel hányása alkalmá
val Ricza Ferentz egy sárga szemök birkájával adós maradott kérvén aztat annak megadá
sára szorítani.

Berketz Ferenc, N.(emes) Balázs János és annak veje, Molnár István vallásaibúl vi- 
lágossan kisülne, hogy azon Petze Ferentzhez tartozó Birka nem az, a kit Ricza Ferentz 
számtartó Ür Juhai között lenni állítya, sött kivilágosodna az is, hogy említett Birkát Ricza 
levágván sokkal rosszabb Birkával számolt. Ricza a csalárd tettért 12 Páltza ütésekkel meg- 
fenyítettvén olyan Birkát tartozik Petze Ferentznek adni, a miilyen neki tetszeni fogf№ 39)

Molnár Pálnak 1827 Böjtfogadó Szerdáján Triznya Antalné Házábúl a hol előtte való 
napokban az úgy nevezett Ivó tartatott, a Subája elveszett, és aztat azután Tóth József előadta. 
Mivel a suba keresésében három napot elmulasztott, gazdája, Némedy János 1 ft 30 kr-t a bé
réből kifogott, ezen kívül még 30 krajcárt is elköltött, ennek visszatérítéséért is könyörgött.

Tóth azt állította, hogy a suba hollétét neki Uhor István kinyilatkoztatta, ez pedig ön
ként megesmervén, hogy kérdéses Subát tréfábúl az ólba eltette, és onnét Kalapáty Károly szal
májába dugta, a honnét azt előhozván Tóth Jósefnek, hogy a tulajdonosnak általadja, kezéhez 
szolgálta, minthogy efféle tréfábúl valóságos tolvajság követhetett volna, ha a károsodott annak 
kinyomozását fenyegetésekkel is nem sürgette volna, annál fogva Uhor István ezen Csínért 12 
Páltza ütésekkel megfenyegetettvén 2 forintoknak fizetésére szorítatottfN0 49)

Ricza Ferenc juhász panaszt emelt Latza János ellen, aki 1827. április hónap 29. nap
ján virradóra tőle egy birkát ellopott, azt levágta, amelynek vérére rátalált. Noha Czékus 
Pál jelenlétében megegyeztek abban, hogy az eltulajdonított juh helyett másikat fog adni, 
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mégsem akar most eleget tenni, amiért elégtételt kért. Czékus vallomása szerint, Lacza a 
kárvallott Ricza Ferenccel megegyezett, azért egy birkának megadására szorítatott, és az 
elkövetett tolvajságért 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 64)

A verekedés a kocsmázás, az italozás gyakori velejárója volt. A duhajkodó felek nem
csak egymást nem kímélték, de a csapszék berendezési tárgyai is gyakran sérültek. Tóth 
József és Dudás Gáspár pünkösd estéjén borozás fölött öszve veszvén Bozsán Jakab Kort- 
smárosnak egyik ablakját kiütötték. Ezúton kérte azt általuk megcsináltatni. A bevádolt 
személyek minden tagadás nélkül a panasznak valóságát megösmervén a ki ütött ablakot 
megtsináltattni tartoznak, és a veszekedésért 8 Páltza ütésekkel megfenyítettek.^0 71)

Krishaber Jakab Czappik Andrásra panaszkodott, akitől 45 forintért egy tehenet vett, 
adott is 2 Ft foglalót, majd a hátul lévő pénzt nekie kínálván, eö mégis a tehenet, mellyet már 
a vevőnek által is adta, erő hatalommal elfoglalta. Krishaber kérte, a tehenet ítéljék neki, az 
elmulasztott két fejést pedig megfizettetni. Czappik minden kifogás és ellenvetés nélkül a pa
naszt jogosnak elismerte, így a tehén eladását helyben hagyták, az elmulasztott fejésért pedig 
9 kr megfizetésére kötelezték, mivel elkövetett többszöri erőszakoskodásokért már meg intve 
lévén azokbúl még ekkoráig el nem állót, annál fogva 12 páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 75)

Kerék nélkül nem kocsi a kocsi, pláne ha a kereket még el is lopják. Tóth János Illényi 
ismeretlen tolvajok ellen éppen emiatt emelt panaszt. 1827. július 23-án a kocsijának há- 
tulsó kereke étszakának üdéjén ellopatatott. Előző nap Tóth István nála volt, és a kocsit 
nézegette annál fogva arra gyanakodván azt elfogatattni és kérdőre vonatatni könyörgött.

Tóth István előbb tagadta, majd bevallotta, hogy Tóth József Csomó hozzájárulássával 
kérdéses kerekeket ellopta, aki a cselekedetet elismerte. Minthogy a kár megkerült annak 
keresésében eltöltött egy napért a Tulajdonosnak 30 xkat és a Kerekeknek kocsin való haza 
viteléért 15 xkatfizetni tartoznak, mind a ketten 12 Páltza ütésekkel megbüntetettvénfN0 93)

1827. október hónap 30-án több hegyesi lakos Futakról káposztát szállított. Az úton 
Varga Pál fia Ferenc egy zsák káposztát elvesztett, melyet Klamár Györgynek fia György 
felvett és a tulajdonosnak átadta, ismét egy zsákkal lelt az úton, ezt pedig a kocsijára fel
vettette. Varga Ferenc ezt megtudván azon okbúi, mintha a panaszolkodó azon káposztát 
tőle ellopta volna, mind a maga zsákját káposztával együtt mind pedig a panaszolkodónak 
egyik zsákját 9 fej káposztával erőszakossan elfoglalt, és kegyetlenül meg is verte. Klamár 
kérte vissza a zsákot, abban kilenc fej káposztát és a megszenvedett verésekért igazságot 
szolgáltatni.

Varga a panasznak valóságát elismerte, de hozzátette, hogy nem egy, hanem két zsák 
káposztát vesztett el, de csak egyet, azt is Klamár zsákjai alól vett ki. Ezt az állítását bi
zonyítani nem tudta, a panaszos pedig tovább is csak egy zsák káposztának megtalálását 
ismerte el. A rajta elkövetett nagyobb verésnek most is látszató helyeit megmutattván, a 
bepanaszolt Varga az erőszakosan elvett zsáknak, a kilenc fej káposztának visszatéríté
sére, és a panaszolkodón elkövetett kegyetlen verésből származott fájdalmakért 5 forint 
fizetésére szorítatott és 12 pálca ütéssel megfenyítették.(№ 114)

Egy kalap is lehet a perlekedés tárgya, micsoda zűrt tud kavarni eltolvajlásal
1828. február 9-én Hermecz Joachim panaszolkodott, hogy előző esztendőben Pün

kösd étszakáján a Kalapját elvesztette, mellyet mostan Molnár Mihálynál megösmérvén, 
aztat kérdőre vonatattni, és magának elégtételt szerezni könyörög.
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Nemcsak Molnár Mihály, de Firány János és Triznya György vallomásából is kiderült, 
hogy az utóbbi kettő a kérdéses kalapot pünkösd éjszaka az utcán találták és azt 1 Ft 30 
krajcárért Molnárnak eladták. Mivel a dolgot senkinek sem jelentették, és a megtalált hol
mi csak akkor maradhatot a találóé, ha a megtett hirdetés után annak tulajdonosát nem 
találták meg. Mivel a hirdetés nem történt meg, annál fogva mind a hárman 12 Páltza 
ütésekkel megfenyítettvén és a Találók a Kalapnak árában úgy mint 4 fnak fizetésében 
marasztaltattván, a Kalap pedig Molnár Mihálynál meghagyattattván. A pénz beszedését 
és Hermecz Joachimnak történendő általadását Fontányi János esküdtre bízták.

A kalapnak még egy „gazdája” akadt, ugyanis nemes Balázs Péter is ez alkalmatosság
gal kérdéses Kalapot magáénak állítván azt vallaná, hogy ezen Kalap Hegyesi Búcsúkon 
úgy mint Sz. Anna napján afiátul nagy Kocsmában ellopatott. A keresetét visszautasítot
ták, mivel Molnár Mihály hitnek letétele ajánlása mellet vallaná, hogy említett Kalapot 
sokkal hamarébb, tudni illik Pünkösdkor megvette légyen.(№ 180)

Elveszett a plébános úr hámfás kissafája\ 1828-ban meghalt Nagy Imre hegyesi plébá
nos. Halála után vagyonát elárverezték, ekkor tűnt el a kérdéses tárgy. A károsult pedig 
nem volt más, mint személyesen Nagyon Tisztelendő Mihálovics Márton Almási plébános 
Ür, ugyanis az ő feladata volt a kótyavetyélés lebonyolítása. No, de bizonyos úton értésére 
esett, hogy aztat Kovács János ellopta, azért azt kérdőre vonatni kéri, és a kissafának meg
térítését szorgalmazta.

Megkerült tehát a tolvaj, aki vallomástételekor túlbuzgónak bizonyult, mert a kérdé
ses kisafának általa történt eltulajdonítását olly hozzá adással elválalván, hogy nem tsak 
azt, hanem egy másikat is a Hegyesi Plébánia Udvaráról elvitt és mind a ketőt a Fiának, 
kinek hozzájárulássával azokat ellopta, által adta. De a hámfás kissafa ügy tovább bo
nyolódott, mert tőle is ellopatattván, azt elő nem adhattya, azért annak fejében 2 f30x 
fizetésében marasztaltattván, és a másik kissafát előadni. Fiával együtt 12 Páltza ütésekkel 
megfenyítetett. A pénz beszedése és tisztelt Plébános Ürnak leendő általadása Lénárd Ist- 
vány Bíróra bízatattván.(№ 206)

Pilisz Jánostól, a mészárszék arendatoratól Molnár Péter szénát lopott. Az érintett 
felek megegyeztek a kár megtérítésének összegében, 5 forint megfizetésében. A károsult 
kérte a bírót, a tolvajt az efféle cselekedettül megtiltatni. Miután az egyességet helyben
hagyták, Molnár másoknak példájára 12 páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 285)

Dohányosok, vigyázat: kostök, pipa eltolvajlásáért Hegyesen megpálcázták a férfiné
pet!

Kama János arra panaszolkodott, hogy előző szerdán déltájban az Istáló ajtaja maga 
kúltsával kinyitattván, abból egy kostök, 1 pipa szárastúl és 1 fehér sipka elveszett. Mivel 
Dudás Márton kérdéses időben Krizsán Jánossal azon szérős kertben beszélt, azért aztat 
mint gyanús tolvajt kérdőre vonatni, és az elveszet holmiknak megtérítésére szorítattni kö
nyörög.

Dudás hitnek letétele ajánlása melet vallotta, hogy Krizsánnal, a ki kifordított subá
ban, nagy karimájú új kalapban, és magos patkú Csizmában volt, Kama szérűs kertjében 
beszélt, Kiss András pedig ugyan ollyan embert azon kertben szalma között sétálni, és on
nét kimenni látót. De azon kívül a magos patkú Csizmának nyomai és az istálló ajtajánál 
látszattak. Ennyi bizonyíték elegendő volta ahhoz, hogy nevezett Krizsán János, mint 
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valóságos tolvaj az eltulajdonított holmikért nevezetessen: a kostökért 1 forintot, a Pipáért 
óxésa sipkáért 1 f30 x fizetni köteleztetik, és 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 296)

A község szolgálatában álló emberek sem mentesülhettek a büntetéstől amennyiben 
vétkeztek. A csikósokat, gulyásokat éppúgy elfenekelték mint a közönséges halandókat, 
ha vétettek a törvény ellen.

Szügyi Mátyás szőlőjéből 2 forint, Trázsi Jánoséból 1 Ft 30 kr értékű fa elveszett, illet
ve a helybéli gulyás és csordás által eltulajdonított fa árát kérték megfizettetni. A bevádol- 
tattak elvállalták a Panaszban kitett káros Cselekedetyüket kívánt 3f 30 xnak fizetésében 
egyetemben marasztaltattak, és 6 Páltza ütésekkel megfenyítettek.^0 300)

Herczeg Vince mészároslegény bepanaszolta Czékus Mártont, aki 1829. június 14-én 
éjjeli 11 órakor mészárszékébe az ablakon beugrott és 12 forintot ellopott. Az éjszaka már 
hatot vissza is adott, így csak a hátralévő 6-nak visszafizetésére ötét szorítani kíványa. A 
Bevádoltatott a Panasznak kitételét beismerte, és a kívánt 6 Ft-пак azonnal leendő fizeté
sére szorítatott 12 Páltza ütésekkel megfenyítettvénfN0 371)

Fajka Gergelyné arra panaszkodott, hogy két esztendőkkel korábban Dudás Gáspár
nak 2 véka búzára 2 forintokat valutában alku szerént adván, azt mái napig sem kapta 
meg, egyszersmind azt is jelentette, hogy ugyanakkor egy zsák búzáját a pitvarból ellopta. 
Azt kérte, a vádlottat kötelezzék a megvett két véka búzát megadatni, úgy az ellopott 1 
zsák búzának megtérítésére ötét szorítatni.

A bevádolt Dudás az egy zsák búzának eltolvajlását tagadta, de mivel a panaszolkodó- 
nál akkor zsellérségben lakó Nagy Ferenczné hitnek letétele melet vallaná, hogy nem sokára 
ezen esset után a bevádoltatott későn étszakán a panaszolkodónak otthon nem létekor oda 
jővén most nevezett Nagy Ferenczné az ajtót neki kinyitotta és jól halottá, midőn Dudás 
Gáspár a gazdasszonynak szobájába bemenvén a leánynak azt mondotta: Itt van a zsák, 
mellyben a búzát elvittem, de a bevádoltatott kérdéses búza eránt már meg is egyezett, 
annál fogva tehát annak megtérítésére késztettvén 12 páltza ütésekkel megfenyítetett, a 
búzának beszedése és a károsodottnak leendő általadása Kiss János Esküdtre bízatattván. 
A mi pedig a 2 véka búzára felvett 2 forintokat illeti, mivel azoknak fel vevését a panaszol- 
tatott tagadná, és a panaszolkodó az állítását tanukkal be nem bizonyíthatná, a kérelemtül 
elmozdítatott, bővebb próbáknak előhozására utasítatván.(№ 396)

Nemes Papp István szőlőjében lévő krumpliját Molnár György meglopta, és az al
kalommal a szőlőben is kárt tett, ezért az okozott 9 forint kár megfizettetését kérte. A 
bevádolt Molnár a tolvajságot elvállalta, a Krumpliban és szöllőben általa okozott és Kiss 
János és Papp András Esküdtek által 5 valutabeli forintokra megbetsültetett Kárt kipótolni 
késztettik és 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett.(N° 409)

A szőlőlopás nagy bűnnek számított. Kovács Jánosnak Ferenc nevű fia Tóth István 
szőlőjében 1829 szeptemberének elején szőlőt lopott, a gazda bepanaszolta. Igaz, a sző
lőért semmit sem kért, annak ellenére, hogy a tolvaj a lopás tényét elismerte, mégis má
soknak példájára 12 pálcát veretett a fiú fenekére az Elöljáróság.(№ 410)

1829. október 18-án Szlúka János szamárlopásért kapott verést. Két esztendővel ko
rábban Vörös István úrnak Papp Mihály nevű juhászánál bojtárképpen szolgálván egy 
szamarat a gazdájától ellopott és megszökött. Ezt a tolvajságot önként elismerte. A kár
vallottal 11 valutabeli forintban megegyezett, amit az apja azonnal ki is fizette. Minden 
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további keresettől elállt a kárvallott. Szlúka János pedig 12 Páltza ütésekkel megfenyített- 
vén szabadon elbocsajtott.(№ 421)

Mindig voltak ügyeskedők, akik igyekeztek kibújni a kötelezettségeik alól például úgy, 
hogy letagadták adósságaikat. Főleg a kereskedőknek gyűlt meg a bajuk az ilyenekkel.

1829. november 21-én Krishaber Dávid panaszt tett, hogy az előző nyáron Kocsis 
Györgytől két, fiától pedig tíz mérő zabot vett, mérőjét 22 garasával, habár többször is 
kérte tőlük, azok nem szállították le neki a megvett mennyiséget.

A bevádolt apa István fia által történt zabnak eladását tagadta. Mivel az alkunál és a 
zab kifizetésénél jelen levő Ernyes Mihály azt vallotta, hogy a panaszolkodónak Bóttyá- 
ban mind az alku, mind a fizetés történt légyen, hozzá adván, hogy egy 10 forintos Bankót 
a vevő fizetett, mellyet azután Szumecz Antal kortsmáros saját vallása szerént fel is váltót, 
és így a dolognak valóságárúi tellyesen meggyőzetettvén a panaszoltatott 10 mérő zabban 
marasztaltatott, valamint a panasznak kitételét minden kifogás nélkül megősmérő Kocsis 
György 2 mérő zabban... Egyébb iránt Kocsis István a vakmerő, és megátalkodott tagadá
sáért 12 páltza ütésekkel megfenyítetett, az imitten feljegyeztettvén, hogy az attya a Fia 
által eladott zabnak megadására magát köteleztef№ 431)

A kirabolt Vasady Pál panaszt emelt Trázsy Illés és Fazekas György ellen. Az történt, 
hogy előző pénteken a veje, Molnár János meglátogatta és egy vasas Csobolyoba 12 Icze 
és egy Korsóba 4 Icze bort adott neki, mellyeket ő a Szányra feltevén Emusicz felé, a hol 
béresképpen szolgál elindult és minthogy részeg lévén, elaludt mind a 2 bor edény, mind 
pedig egy vas villa és egy bot tőle ellopottak. Idős Ernyes András elmondása szerint Trázsy 
Illés és Fazekas György neki szemközt kotsikon jővén és ötét elérvén, az álló szánkójához 
közelítettek, és egy darab ideig ottan mulattak. Ezért azt kérte, hallgassák ki őket, és ha ne 
talántán ők a fellyebb említett Holmikat eltulajdonították volna azoknak visszaterelésére 
szorítatni könyörög.

A megvádolt Trázsy és Fazekas előbb tagadták, végtére bevallották, hogy Vasady igen 
részeg volt, így a kérdéses holmikat a szányról levették, és a bort el költötték, azért tehát 
4 xval iczéjét számlálván 1 f5 xkat, a panaszolkodónak fáradsága fejében 1 f30 xkat és az 
elveszet bottért 6 xkat fizetni köteleztettvén, a Csobolyót pedig korsót, és vass villát termé
szetben vissza adván 12 Páltza ütésekkel megfenyítettek.^0 466)

Bella Pál 1828-ban a bezdáni töltésre kocsival ment, a zombori csárdában egy zsák 
zabja elveszett, és mivel Éter Mártontól hallotta, hogy Nagy Balázs akkor éjjel a kocsija 
körül motozott, azért kérdőre vonatni és a kárt megtéríteni kérte.

A bevádolt Nagy Balázsnak, úgy a vele szembe állított Kocsis Istvánnak és Nagy Pál
nak vallomásából kiderült az, hogy mind a hárman lopásban egyformán ludasak, kérdé
ses zabot a csárdásnak eladták és az árát megitták, ezért a zabért 3 Ft-ot, a zsákért pedig 
30 krajcárt fizettek, majd 12 Páltza ütésekkel megfenyítettek.^0 491)

1830. augusztus 11-én délután 5 órakor Csáky János helység házánál levő kocsijáról 
szűre elveszett, mivel a kérdéses üdőben Uhor Istványon és Ispány Györgyön kívül senki 
más az helység házánál nem volt, azért azokat kérdőre vonatni és a szűrnek előadására 
szorítani kíványa.

Szoros kérdőre vétetvén Ispány György, noha ugyan azt állítaná, hogy azon szűrt Uhor 
István hozzájárulásával ellopván az arestomban lévő meszes gödörbe dugta a mint való- 
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ban ott is találtatott, de mivel mindazonáltal Uhor István a cselekedetet kereken tagadná, 
annál fogva büntetéstülfelmentettvén, Ispány György mint valóságos tolvaj 12 pálcza üté
sekkel megfenyítetett.(№ 528)

A falusi bíráskodás büntette a legkisebb tolvajlást is. Egy zsák eltulajdonítása elegendő 
volt ahhoz, hogy kérdőre vonják és megpálcázzák a bevádolt személyt, ha rábizonyult a 
tolvajlás.

Gubanics József október 9-én zabdézsmát vitt Szivacra. A Magazinumban az oszlop 
melöl egy Zsákja tele Zabbal elveszett, és mivel akkor jelen volt Kovács Ferencz zsákjai kö
zött egy üres zsákot talált, azért aztat kérdőre vonatni, és a Zabnak megtérítésére szorítatni 
kéri.

Tóth Mihálynak vallomásából kiderült, hogy Kovács az oszlopnál lévő zsákokból 
egyet elvitt, Kelecsényi Mátyás pedig bizonyította, hogy egy másik zsákot is onnét elvesz, 
ha ő meg nem akadályozza. A bevádolt önként bevallotta, hogy az ő zsákjai nem az osz
lop mellett voltak lerakva, és a Panaszolkodónak egy üres zsákja valóban nála találtatott, 
annál fogva ezen zsáknak Zabbal való megtöltésére szorítattván 12 Páltza ütésekkel meg- 
fenyítetett.(№ 547)

A lopások leggyakoribb tárgya a zab volt, amiből messzemenő következtetést vonha
tunk le. A zab a legfontosabb takarmány és a búza mellett a leggyakoribb kalászos ter
mény, amiből az is következik, hogy igen nagy lehetett Hegyesen az állatállomány. Ezért 
nem csoda, ha a tolvajlás egyik célpontja éppen a zab volt.

Lukács Jakab 1829-ben feljelentést tett, hogy a szüret előtt való héten az istállójából 
két zsák zab egyéb holmikkal elveszett. Mivel éppen két zsák zabot Nagy Balázs akkori 
bérese érintett időben idős Nagy Mihály házához vitt és egynéhány nap múlva azt más 
zsákokba töltvén onnét elvitte, az ott hagyott zsákok pedig a panaszosnak tulajdona len
nének, ezért nevezett béresét kérdőre vonatni, és a zabot megtéríteni kérte, fenn tartván 
magának azon kívül szabadságot, a többi elveszett holmikat is rajta követelni.

A bevádolt Nagy, annak testvére Mihály és Nagy Mihály fia, Adám önként elismerték, 
hogy a zabot, melyet a gyanúsított idős Nagy Mihályhoz vitt, azt Sípos Mihály később 
Kúlán eladatta, az érintett esztendőben szüret előtt három nappal Frindig István istálló
jából ifjú Nagy Mihály és Ádám lopták el.

Frindig István hite letétele ajánlása melet állította, hogy valóban akkor két zsák zabja 
az istállóból elveszett, amit Nagy Mihálynál megtaláltak és ez alkalommal Lukács Jakab 
által előmutatott zsákok a rajtuk lévő billeg szerént nem Lukács Jakabnak, hanem Frindig 
Istvánnak tulajdona. Ezen okok miatt tehát Lukács kérelme és a további keresete tárgyta
lan lett. A tolvajságot elkövető ifjú Nagy Mihály és Ádám Nagy Balázzsal egyetemben két 
mérő, valamint egy esztendei kamat fejében két véka zabot Frindig Istvánnak adni fog, 
ezen kívül 12 pálcza ütésekkel megfenyítettek. Idős Nagy Mihályt - akinél a zab letéve 
volt és Sipos Mihályt, aki azt Kúlán eladta, azon okbúi a büntetéstülfelmentettvén, mivel 
Nagy Balázs maga meg ösmerné, hogy azt hazudta légyen nekiek, hogy kérdéses zabot Bíró 
Mátyás adta neki, és nem altatómba, hanem fényes nappal aztat által vették.(№ 592)

Jelentést tett ifjú Uhor János, hogy Molnár Leopoldot Szetskája lopásán rajta kapván 
véle 6 Forintokban megegyezett, kérvén azokat általa megfizetetni. Molnár azzal mente
gette magát, hogy egy kévénél többet nem lopott, de Uhor hite letétele ajánlása melet azt 
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állította két kereszt zabot eltulajdonított. A bevádolt az egyességet elvállalta, amit a bíró
ság helyben is hagyott, de Molnár Leopold 12 Pálcza ütésekkel megfenyítettvénfN0 606)

Lajbli, nyakravaló! 1831. május 28-án Kiss János H. és annak bérese Nagy Mihály pa
naszképpen előadják, hogy az utóbbi múlt esztendei (1830!) October hónapban a gazda 
istállójából nappal több holmikkal elveszett kiss lajbliját és nyakravalóját Fodor Istványon 
megösmérte, és mivel ez alkalommal a gazdának 2 vaskapocsra való patyingja, új baltája, 
6 új istrángja, egy suhogója, és egy vas horogja, a béresnek pedig új kalapja is elveszet, 
annál fogva nevezett Fodor Istvánt kérdőre vonatni és a többi holmiknak visszatérítésére 
szorítatni könyörögnek.

A már többször vádolt Fodor István az érintett holmiknak eltulajdonítását bevallotta, 
a béresnek holmijáért 10 Ft-ot, a gazda holmijáért pedig, nevezetesen 6, az új istrángért 
15 krajcárjával 1 Ft 30 kr-t fizetett. Az ellopott holmik megfizetésén kívül még 12 pálca
ütéssel is megfenyítették. A büntetés kiszabásakor figyelembe vették, hogy a többi ellopott 
holmik alatomossan a szérős kertbe behajítattván megkerültek, valamint azt is, hogy a 
károsodott béres a kalapot 1 Ft 30 krajcárban és a kis lajblit is annyiban egyesség szerint 
visszavette. A bevádoltatott pedig a kárnak kipótolására a subáját öt forint értékben ál- 
talengedte, hátra levő 4 Ft 21 kr-t azonnal kifizette, mellybül az illető panaszolkodók ki- 
elégétettek és mindnyájan ezen ítéleten megnyugodtak.(№ 629)

Mit ér az eke a vasa nélkül? Semmit, különösen, ha azt ellopják, nem lehet szántani. 
Ezért eredt nyomába eltűnt ekevasának Kama Ferenc, akinek 1831 őszén Szérős Kertyéből 
két Ekéhez való Vassak ellopattván, azokat Nagy István önként előhozta. A bevádoltatott 
Fél kérdéses Vasaknak elöhozását, és a kárvalotnak történt általadását olly hozzáadással el 
ösmervén, hogy azokat N. Balazs István társaságában lopta el, és az egyiket, melly Osztály 
szerént most nevezett Társának jutott 3 fiókért 30 xkért tőle kiváltót, ezen Csintettéért 12 
Pálcza ütésekkel megfenyítetett.(№ 715)

Botozás
A községben kimondható büntetés volt a botozás is, de ennek mértéke egyetlen eset

ben sem haladta meg a 12 botütést. Hasonló vétek ismétlődése esetén hegedűbe zárva 
kísérték a bűnöst a szolgabíró elé.

Balázs János azzal vádolta meg Vanka Pált, hogy 1827. március 25-én, vasárnap reg
geli 7 és 9 óra közt az istállójának ajtóját sarokból kivette, abból egy zsák zab, egy kés, egy 
ár és egy fokosbaltája elveszett, mivel a kés és az ár Vanka Pálnál találtatott, ezért a többi 
elveszett holmikat is magának megadattni kívánja.

Vanka elismerte ugyan, hogy a kérdéses kést és az árat nála megtalálták, sőt azt is 
bevallotta, azokat Berkecz Ferenc istállójából vitte el, minthogy ezt az állítását nem tudta 
bizonyítani, Németh György vallomásából kiderült, Vanka Pál aznap pálinkáért egy zsák 
zabot kínált neki. E két okra való tekintettel amennyiben az elveszett holmik megvannak, 
megtérítésére és a fokosért 2 forintoknak megfizetésére azonnal szorítatott és 12 botokkal 
megfenyétetett.(№ 57)

Az éjszakai kóborlás bizonyos eseteit a Felsőbbi (megyei!) Rendelések értelmében bün
tették. Csordás András és Fodor Pál 1827. augusztus 19-én éjjel Süly Imre ifiut éjfél után 
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2 órakor az útszán danolva kóborolni találván és azért haza utasítván ez őket goromba 
szavakkal Ulete és haza menni nem akarván, az arestomban tsukatatott, majd az éjjeli 
kóbollók ellen hozott Felsőbbi Rendeléseknek következésében 12 botokkal megbüntetődött. 
(№91)

Csendháborítás
A falu rendjének zavarása, a csendháborítás, a káromkodás, a káromkodás közbeni 

duhajkodás, a mocskolódás, csavargás, erőszakoskodás, parancsmegtagadás, orgazdaság, 
szökés stb. büntetendő cselekmény volt. Ha még ezt tetézte annak többszöri előfordulása, 
akkor biztos volt az ítélet.

Kókay Mihály és Baranyi Mihály 1827. június 24-én késő éjszaka, mintegy éjfélkor az 
utcán összevesztek, és nagy lárma közt káromkodván az éjjeli tsendességet, és nyugalmat 
felforgatták. Minthogy ezen cselekedett a jó rendnek ellenére és azért a felsőbb rendelések 
által tilalmas lenne, mind a ketten 12 páltza ütésekkel megbüntetettek.^0 76)

Bozsán Jakab 1827. július 8-án panaszt tett, hogy ifjú Tóth János vasárnap korán reg
gel részeg fővel hozzá jővén ezen káromkodások közöt: Baszom a Zsidó Messiásodat, a 
házánál garázdálkodott. Káromkodott, azután pedig a pipáját megakarván gyújtani, 3 
font írós vajat, melly tűznél akkor olvasztódott, elüntötte, kérvén annak árát 21 garasokkal 
magának kifizetettni. Ezen panasznak valósága Fodor Páll Esküdtnek vallása szerént kivi
lágosodván, Tóth János az üntött vajért 21 garasokat fizetni tartozik, a vasárnapi naphoz 
pedig nem illő cselekedettért, és elkövetett káromkodásokért 12 Páltza ütésekkel megbün- 
tetó'dött.(№ 77)

Kolompár Jánost is csendháborítás és káromkodás miatt büntették. Csordás András 
és Fodor Pál patrolban volt esküdtek botlottak a delikvensbe. Augusztus 19-én éjsza
ka, éjfél után egy órakor Martony János házához ment és ott káromkodások között nagy 
lármát ütőt, és az éjjeli tsendességet felzavarta. A bevádolt Kolompár e tárgyban hozott 
felsőbb rendelésekhez képest 12 páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 90)

1828. január 4-én Kolonics József béreslegény az utcán káromkodott, az ügyeletes es
küdtek azt meghallották, kötelességük szerint jelentették is. A káromkodó bevádoltatott 
béres 12 páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 146)

Berkecz János is a Tettes N. Vármegye parantsolattyának áthágója lett, mert amikor 
éjszaka 12 óra felé a patrolos harmadik esküdt Kiss János a kortsmábúl kiparancsolta, 
hazafelé nagy lármával ment, így mint az éjjeli csendességnek megháborgatója 12 pálca
ütéssel megfenyítetett.(№165)

Vastag Márton panaszt tett Hirka Mihály ellen, aki 1829. február 11-én, szerdán este 
9 óra körül a szobája ablakát kitörte, amiért elégtételt kért. Pecze Anna és Csóré Maris 
a kérdéses időben jelen volt leányzók vallomásukban megerősítették, hogy Hirka har
madmagával a panaszosnak háza előtt menvén az ablakhoz közelített és velük beszélve 
azt öklével kiverte. Az ítélet: az ablakot meg kellett javítatnia, mint éjszakai kóborlót és a 
csendességet felforgatót 12 pálca ütésekkel megfenyítetett.(№ 472)

Az őszi hónapok a békebeli lakodalmak ideje volt, de gyakran verekedésbe fulladt a 
mulatozás. Óhatatlan volt, hogy a meghívottak, de a közeli rokonok között ne akadt volna 
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haragos. Az volt az igazi szenzáció, ha a vőlegény és valamelyik hozzátartozója akaszkod- 
tak össze. Lásd az alábbi esetet!

Kurin István panaszt emelt bátyja, a vőlegény Kurin József ellen, mert az menyegző
jének alkalmával minden ok nélkül egy bögrét a fejéhez vágván megvérzette. Ezért elég
tételért esedezett. Kurin József a panaszt elismerte. Öccsével a szenvedett fájdalomért, 
idővesztéséért és az orvosságokért 10 Ft-ban és egy öl fűteni való szalmában önként meg
egyezett. Az egyességet helybenhagyták, de vakmerő cselekedetért Kurin József 12 páltza 
ütésekkel megfenyítetettfN0118)

Fontányi Ignátz Kaszér panaszolkodik, hogy (1827.) Julius hónap 30** napján vendég
fogadóban Üveges Jósef, Kiss Imre és Kiss János ifiú minden ok nélkül belé vesztek, és ká
romkodások között a gyólts ingét széjel tépvén, és hajánál fogva hurczolván addig el nem 
eresztették méglen Fodor Páll Esküdt segétségére nem jött. Kérte az ingért magának 2 Ft-ot 
megfizetetni és a megtámadóit megbüntetni. les Jósefné és Varga Jánosné a panasznak va
lóságát megbizonyítván, a bevádolt személyek egyetemben az eltépett ingért 2 Forintoknak 
fizetésiben marasztaltattak, és 12 Páltza ütésekkel megfenyétettekf№ 83)

1828. december 27-én Nagy Imre esküdt panaszt emelt, hogy patrolba járván Molnár 
Péter házánál 10 2/4 órakor étszaka Csavargókat és gyanús tolvajokat, úgy mint Nemes 
Papp Mátyást, B. Kalapáty János ifiut, Juhász Josefet, Lakatos Jánost és Csontos Pétert 
talált légyen. Molnár Péter pedig káromkodott.

Figyelemre méltó a büntetés megindokolása: a T. Nemes Vármegye Rendelése ellen vét
kezvén, és némelly káromkodásokat ejtvén, minthogy efféle csavargóknak öszvejövetelei a 
lopásokra alkalmatosságot nyújtanának, mint orgazda 12 páltza ütésekkel megfenyítetett. 
(№315)

Hermecz Mátyásné bepanaszolta Varga Istvánt, mert az 1829 húsvét hétfőjén azért, 
mert ő a pitvarajtót mindjárt ki nem nyitotta, káromkodások között az ingét összetépte, 
amiért az asszony elégtételt kért. Az ingnek eltépését Varga önként elismerte, a károm
kodás tényét pedig Lénárd Péterné vallomása megerősítette, a bevádoltnak az ingért 2 
forintot kellett fizetnie, a káromkodásért 12 pálcaütéssel megbüntetődött.(№ 365)

Fabó István felesége született Virágh Veronika 1830. november 13-án bepanaszolta 
Benedek Andrást, hogy hétfőn, 8-án regvei Benedek Andráshoz egy esztendő előtt megi- 
gazítás véget neki általadott és azólta nála volt dézsáért elmenvén és azt tőle követvén, őtet 
Bendek András szörnyen megbetstelenítette, kérvén elégtételt.

Hajas Borbála és Czappik Erzsébet vallomásából kivilágosodván, hogy Benedek And
rás a panaszolkodót az udvarából kitaszigálta, és az útszán rugdosta, azért 8 páltza üté
sekkel megfenyítetett.(№ 559)

Néha a káromkodó rab mellé rendelt strázsa húzta a rövidebbet. Vass Pál hetes esküdt 
1827 februárjában jelentette, hogy Kókay Mihály káromkodó rab mellé strázsának ren
delt Birgés József az említett rabbal a kortsmába étszakának idején elment, és vele ivott, 
a honnét addig vissza sem jött, méglen sok keresés után a holléte ki nem tudatott. Mivel 
Birgés a kiadott parancs ellen vétett, 12 pálcaütésre ítélték.(№ 40)

Szigorú büntetéseket szabtak ki az éjszakai kóborlókra, de mindig különbséget tettek 
- azonos vétségek esetében a nők és férfiak között. Az asszonyokat enyhébben büntették, 
őket nem pálcázták, csak megkorbácsolták.
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1829. március 15-én, vasárnap éjszaka tíz óra után Веке Ignácz, Buday János és Bagi 
Katalin idegen ruhában felöltözködve az utcákon lármázva kóboroltak, ezért Papp And
rás patrolor esküdtnek jelentésére általa arestomba betsukattak. Mint idő után járkálok 
és az éjjeli csendességet háborgatok, az első kettőt 12 pálcaütéssel, Bagi Katalin pedig 12 
korbáccsal megfenyítették.(№ 359)

A hegyesi legények igencsak tréfás kedvűek voltak, legalábbis annak vélték néha a 
durva mókájukat, de van ebben egy kis fajgyűlölet is, a zsidó bőrkereskedővel mindent 
lehetett csinálni. Szerencsére a bíró és az ügyeletes esküdtek nem fogadták el a vádlottak 
védekezését, és nem tolerálták a zsidóval való durva és ízléstelen viccelődést. Másoknak 
példájára megpálcáztatták a két bérest.

Schaffer József zsidó legény 1827. február 17-én panaszt tett, mert kedden, 13-án reg
gel afaluban bőrt szedett, Papp Péter és Petrás András, Papp Mátyás béresi a szérűs kert
ben lévő házba becsalták, az ajtót rácsukták, mindenféle átkok kimondására kíntették, 
tovább 3 óránál ottan tartották és utoljára vas villát melyének szegezvén azzal a kis lajbliját 
eltépték. Azt kérte, hogy a vakmerő cselekedetért büntessék meg őket és a ruháján oko
zott kárt térítsék meg.

A bevádolt két béres azt állította, hogy ők a zsidóval csak tréfáltak, minthogy ez ilyen 
tréfákat ha a zsidó nem engedett volna, veszekedés is következhetett volna, annál fogva 
másoknak példájára 7 pálcza ütésekkel megbüntetvén az okozott kár fejében 30 xroknak 
fizetésére szorítattak.(№ 41)

A becstelenség az egyik legocsmányabb emberi tulajdonság. Nem csoda, hogy az 
alábbi ügyet olyan részletességgel tárgyalja a jegyzőkönyv megtoldva a tettet elítélő er
kölcsi következtetéssel.

А XIX. század elején a hegyesiek kedvelt búcsújáró helye volt Gyűd. Búcsújárás köz
ben pedig alkalom adódott talált tárgyak esetleg pénz illegális megtartására, ahogyan az 
Kovács János esetében történt. Az esetnek a jegyzőkönyvben olvasható szövege valóságos 
kis erkölcsi prédikáció:

Demcsik János panaszt tett, hogy Győdi Bútsújárásának alkalmával 6 ezüst húszast és 
3 tízest zacskostúl elvesztett, mellyeket Kovács János lelvén, visszaadni nem akarja, kérvén, 
valamint azokat úgy a zatskóért fizetett If 15 xkat valutaban magának megtérítetni.

Pecze Mihály azt vallotta, hogy Kovács János ez alkalommal 9 darab ezüstpénzt egy 
zatskóban, melly a károsodottnak zatskójához hasonló volt, talált légyen. A vádlottnak 
nénje pedig azt bizonygatta, hogy ezen talált pénzekből hat húszast, egy tízest az öccse 
neki megmutatott, de a bevádolt maga is önként beismerte, hogy a zacskó, melyben a ta
lált pénz volt, olyan aminőnek a károsodott mondotta. Ennek ellenére többszöri kérésre 
sem akarta megmutatni a zacskót. Azt tudni kell, hogy a kérdéses időben senki más pénzt 
nem vesztett el. Az ítéletben kötelezték az említett pénzeknek visszatérítésére, valamint a 
zacskóért kívánt 1 Ft 15 kr-nak fizetésére szorítatott.

És mivel nevezett Kovács János az Anyaszentegyháznak ezen hasznos, és lelkünk üdvös
ségére czélzó szokással vissza élvén, annak szándékjátúl ezen cselekedett által annyira eltá
vozott, hogy a hol a lelkét táplálni kellet volna, ottan aztat annál jobban terhelte, és hívek 
között nem kiss botránkozást okozott, de külömben is a talált holmi tsak akkor a találóé 
lenne, midőn történt meghirdetés után tulajdonosa nem találtattik, ellenkezőt cselekedők 
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pedig mint valóságos tolvajok tekintetvén, büntetést érdemlenének, annál fogva többször 
nevezett Kovács János 12páltza ütésekkel megbüntetődöttfN0 375)

Kegyetlenkedés, állatkínzás
Kegyetlenkedésért kirótt büntetés: 1829-ben Czapik Pál szántás mellé ostorosnak 

megfogadta Gyetvay Andrásné 12 esztendős András nevű fiát. Mivel a tarló nagy volt, a 
gyermek lábát szúrta, ezért az a lábbelijért haza akart menni, de Czapik ostorral kegyetle
nül megverte. A fiú édesanyja ezért elégtételt kért. A bevádolt a panasznak valóságát Cza
pik elismerte, a gyermeken elkövetett kegyetlenségért 6 pálcaütéssel büntették, ezenkívül 
a gyereknek az elszenvedett fájdalmakért 5 valutabeli forint fizetésére kötelezték.(№ 408)

Állatokon elkövetett kegyetlenkedésért Hegyesen már 1829-ben büntettek. Az állat
védelem kezdeti példájaként is kezelhetnénk az alábbi ügyet.

1827. április 29-én Sárközy János bepanaszolta Kelecsényi Mátyást, aki a járáson csi- 
kajának lábát eltörvén, aztat haszonvehetetlenné tette, kérvén elégtételt. Nagy István, 
Brezovszky Pál, Simek János és Kalmár Mihály tanúk vallomásából kiderült, hogy Kelet- 
sényi Máttyás által kérdéses csikón elkövetett kegyetlen verés után a csikó mindjárt a lábát 
maga után húzván nem sokára lerogyott és a lába eltörve találtatott, a kárt okozó Kelecsényi 
Mátyás a kiküldött Maronka András és Györy György esküdtek által 8fban 46 xban megbet- 
sültetett csikónak ára fejében 15 napok alatt történendő fizetésben marasztaltatott.(№ 61)

Firány Márton panaszt tett, mert 1829. június 30-án, szombaton késő este a kutyáját a 
mészárszék udvarába csukták és ott agyonverték, a leölt állatért 10 forint kártérítést kért.

Farkas Antal tanító, Csepelley János kántor és Döme Albert harangozó vallásaibúl 
kisülvén az, hogy az este 9 óra után egy kutyát iszonyú kegyetlenséggel a vágó hídon 
agyonvertek, sőt midőn már semmi hangot nem adott, még akkor is több mint 50 ütést 
kapott. Ezen illetlen cselekedetet Herczeg Vince mészároslegény, Balberher Krisztián 
puskacsináló legény, Stader József borbély és Hencz Vince puskacsináló inas követték el, 
akik be is vallották tettüket.

Az agyonvert kutyáért, mely az inasnak mondása szerint Firány Márton kutyája volt 
10 forintoknak fizetésére kötelezték őket, az elkövetett kegyetlenségért és az éjjeli csendes
ségnek megháborgattásáért testi büntetéssel is megfenyítetni rendeltettek olly hozzá adás
sal, hogy az inason kívül a többiek ezen büntetést pénzbeli büntetéssel felválthatják, de azt 
cselekedni nem akarván 6páltza ütésekkel megbüntetödtekf№ 367)

Visszaeső bűnösök
Egy Gergely nevezetű 13 esztendős gyermek, 10 órakor Krishaber Dávid boltostól egy 

pár kesztyűt lopott, de a lopáson rajta veszett. Mivel több ízben hasonló cselekményért 
már megbüntették, cselekedetéért 12 korbátsokkal megfenyétődött.(№ 14)

1827. január 22-én Terényi Márton bepanaszolta Kanyó Ferencet, mert előző eszten
dőben nála bojtárkodott és a keze alatt négy darab birkája elveszett. Ezek egyikét Győri 
Györgynél felismerte és kérte annak visszaszármaztatását. Kanyó beismerte, hogy eő 
adta légyen oda héjára. A kárt megtérítette, de másoknak példájára 12 botokkal megbün- 
tetó'döíí.(№ 25)
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Kanyó Ferencre ugyancsak rájárt a rúd, január 27-én a mezei csőszök feljelentették, 
mert az ökör csorda kútbúl 6 darab rovásokat és 14 darab kollátot elvitt. Kanyót beidézték, 
de ő tagadta az ellene emelt vádat, Kováts József szemibe mondana neki, hogy egy más 
ösméretlen emberrel eütet a kútnál érte, mikor a rovásokat felbontotta. Minthogy említett 
kút minden esztendőben a Helységnek sok költségbe kerülne, azért minden darab rovását 
30 xkat, minden darab kottáiért pedig 15 xkat fizetni tartozik, és azon kívül 12 botokkal 
megbüntetődött annyival is inkább, hogy sokféle tolvajságokban már ez előtt is tapasztal- 
tatottfN0 27)

A visszaeső kiskorúak botozása is engedélyezett volt. Rózsa Mihály esetében Kiss 
János patrollos Esküdt tettenérésekor azonnal intézkedett. A 16 esztendős gyermek éj
félkor les Jósef kurta korcsmárosnál megtaláltattván és onnét... behajtattván 8 botokkal 
megbüntetődött annyival is inkább, minthogy előtte való étszaka is Győry György patrolos 
Esküdt által az étszakai kóborlat véget 6 páltza ütésekkel megfenyegetetett.(N°166)

Ügy tűnik, valaha az ember még saját házánál sem káromkodhatott jóízűt, amint 
azt Kiss Lőrinc esete is bizonyítja. Rendzavarását még csak súlyosbította, hogy visszaeső 
bűnös volt.

Kiss János 3. esküdt jelentette, hogy Kiss Lőrinc 1828. január 18-án éjszaka saját há
zánál szörnyű káromkodások között a cselédet kergettvén, az éjjeli csendességet felforgatta, 
és azért kénszerített azt behajtani. Kiss az elkövetett hibát elismerte, minthogy efféle csi- 
nekért az előtt már többször megbüntetődött, 12 páltza ütésekkel megfenyítetettf№ 167)

A visszaeső bűnösök esetében már nem is tárgyalták, automatikusan következhetett 
a büntetés, amire Kókay Mihály esete a példa.

Kocsis György bepanaszolta Kókay Mihályt, mert bárányát ellopta, de később a bá
rányának bőrét előhozta. Az ellopott jószágért 2 forintot kért. Kókay azt állította ugyan, 
hogy a bárányt a panaszos házában zsellérképpen lakó Bagi Kata éjszakának idején át
adta, aki azt Molnár Péter házánál Веке Mihállyal közösen elfogyasztotta. A két utóbbi 
azonban ezt tagadta, bebizonyítani nem tudta, de a bőr előhozását elvállalta, mint valósá
gos tolvaj kívánt 2 forintoknak fizetésére szorítatott, és az elkövetett tolvajságért 12 páltza 
ütésekkel megfenyítetett.

Mivel nevezett Kókay Mihály külömben is igen szegény lévén, semmi munkát nem gya
korolna, és még is gyakrabban kortsmákban lenni és nagyobb költségeket tenni tapasztal- 
tattnék, mellyeket másképpen kifizetni nem tudván, szükségképpen a tolvajságokat elkö
vetni kintelenítetnék, azoknak tehát eltávoztatása véget elvégeztetett, hogy valahányszor 
dobzódásképpen a kortsmában találtattik, annyiszor 12 páltza ütésekkel megbüntetessen. 
(№ 232)

Bagi Katalin kis pruszlikját Ernyes Mihályné varrónőtől Martony Albert erőszakosan 
elvette, és nem akarta visszaadni, ezért elégtételt kért. Martony elvállalta a helytelen csele
kedetet, amiért megdorgáltatott, és apruszliknak vissza szolgáltatására késztetett... És mivel 
nevezett Martony Albert a panaszolkodóval való barátságosabb társalkodása által nem tsak a 
Hitvessét nyilvánvaló módon sértené, de a Népnek is nagy botránkozására lenne, melly véget 
már többször megintetődvén mind eddig meg nemjobbúlt, annál fogva mostan 12 órai ares- 
tommal megfenyítettvén utoljára ezen botránkoztató életnek elhagyására olly hozzá adással 
emlékeztettik, hogy ellenkező essetre érzékenyebben büntetettni fog.(№ 323)
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Jelentést tett Fodor Pál bíró, hogy Dudás György az Helységnek azon közönséges és 
hasznos Végzése ellenére, mellynél fogva az allatomos lopásoknak, és tékozlásoknak elmel- 
lőzése véget a Kurta Kortsmárosoknak Italokat behozó lakosok 12 páltzával megfenyítettni 
rendeltettnek. Czékus István öregnek és Dór. Nagy Jánosnénak Pálinkát hozot, és az által 
mind a Helység Rendelését megvetette, mind pedig a tolvajságoknak és dobzódásoknak útat 
nyitott. Ezen Köz Jóra czélozá és hasznos Végzésnek Következésében Dudás Gyögy megér
demlőit 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett.(No 363)

A jegyzőkönyv arra enged következtetni, hogy Czékus Márton az enyveskezűek sorá
ba tartozott, hiszen többször is megvádolták tolvajlással.

A XIX. század elején ritka jószág volt még Hegyesen a zsebóra, nem csoda, ha alka
lom adtán azonnal lába kelt. Balbecher Krisztián puskacsináló legény időmérője is erre a 
sorsra jutott. Balbecher megvádolta Czékust. Az általa eltulajdonított Zsebórát magának 
megtérítetni, avagy ha meg nem volna 8f30 xkat azért kifizetetni kívánt Czékus a tolvaj- 
ságot beismerte, minthogy azon állítását, hogy tudni illik kérdéses órát Ruzsits András- 
nénak általadta légyen be nem bizonyíthatná, az pedig annak általvevését el nem válal- 
ná, annak visszatérítésére szorítatott, de mivel azt természetben elő nem adhatná 8 f 30 
xban marasztaltatván 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett. A kérdéses összeget Czékusnak 
Döme Albertnél lévő béréből fogtak le.(№ 373)

A perlekedőket a véget nem érő civakodásuk, színlelt patvarkodásuk az Elöljáróság, 
valamint a tanúk háborgatása miatt egyaránt bűnösnek találták.

Веке Mihályné 1831-ben azzal vádolta Molnár Péternét, hogy őt minden ok nélkül 
az útszán megtámadván megverte, és a képét megkarczolván megvérezte. A tapasztalat 
azonban mást mutatott. A pörlekedő felek váltatva panaszolkodván ezen Elöljáróságnak 
sokszor már alkalmatlanok voltak, és minduntalan öszve veszvén, és ismét megbékélvén, 
újra czivakodásokat, és verekedéseketfolytattyák, és ezen színlettpatvarkodások által nem 
annyira magokat mint az Elöljáróságot, és csíntetteik bizonyítására öszve hívott tanukat 
háborgattyák, valamint a jelenvaló panasznak bebizonyítására elő állított Kocsis István 
felesége és Bugyi Pál tanuknak vallásaiból kisülvén, hogy mind a két fél egyformán vétkes 
volt. Ezen alkalmatlanságoknak el hárítása és a pörlekedők között szerzendö békesség és 
csendesség véget mind a ketten 12 korbácsokkal megfenyítettvén eleresztettek.(№ 720)

Fonóházi történetek
A legnagyobb szégyent a kikosarazás jelentette. A kikosarazott legény ezért minden 

esetben elégtételt vett, bizonyítja Tóth Verona esete.
1827. október 16-án, kedden Tóth Veronát a fonó házban Skallák István azért, hogy 

vele tánczolni nem akart földhöz vágta, és háromszor megrúgta. A leány anyja elégtételt 
kért október 21-én. Két tanú a történteket megerősítette, ennek alapján Skallák István 
előbb a leányt megkövettvén, 12 páltza ütésekkel megfenyítetett.(№110)

A Fonóházban a lányok gyakorta ki voltak téve a legények kénye-kedvének, sok eset
ben ok nélkül kaptak pofonokat. Ami azután a legényekre nézve súlyos következménnyel 
is járhatott, például kitiltották őket a fonóból.

Éter Mártonná feljelentette Ernyes Istvánt, mert 1828. szeptember 8-án, hétfő este a 
Fonóházban minden ok nélkül Eörzse leányát háromszor megpofozta, amiért elégtételt kért.
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A bevádolt Ernyes a helytelen cselekedetét nem tagadta, 12 páltza ütésekkel megfenyí
tetett, és a Fonóházba való további bejárásától eltiltatott.(N° 266 )

Gazda és béres közti civakodások
A bérest kötelezte a gazdával történt egyesség, idő előtt nem hagyhatta el munkaadó

ját, amiért büntetés járt. A legsúlyosabb a botozás volt, néha hegedűben történt visszato- 
loncolás lett a következménye.

Pecze Ferenc bepanaszolta Molnár György béresét, aki őt már kétszer elhagyta és 
máshova szegődött. A béres 12 botokkal megbüntetődött, és hegedűbe a gazdájához haj
tatott, olly hozzá adással, hogy ha ezentúl is gazdáját ott hagyja hegedűbe T. Szolga Bíró 
Úrhoz küldetni fog.(№ 60)

Tóth Pál Allatyánit Laki György bérese minden ok nélkül otthagyta. Nevezett béres 
tilos cselekedetének elegendő okát adni nem tudván 12 páltza ütésekkel megfenyítetett és a 
gazdájához vissza utasítatott.(№ 250)

Kocsis Jánost Horváth József béres 1830-ban minden ok nélkül már másodszor hagy
ta ott és tovább szolgálni nem akart. Tekintetes Nemes Vármegyének kegyes rendelése 
szerint őt is 12 pálca ütéssel megfenyítették és gazdájának általadták.(№ 506)

Fordított eset is megtörtént, a gazda csapta el a béresét, bérét nem fizette ki, mert 
zabot lopott tőle. Szluka András, aki 1827-ben Gubanics Mihálynál béresként szolgált, 
mert a gazdája 9 hónapi szolgálat után elcsapta, és a bérét visszatartotta, kérte ennek 
megadását.

Ügyének tárgyalásán Gubanics Mihály beteges állapota miatt személyesen nem jelen
hetett meg. Fia József és a panaszosnak vallomásából az sült ki, hogy Gubanics a szérűs 
kertben lévő veremből 1 mérő zabot ellopott, amit el is adott.

A gazdának bérese eleresztése tárgyában tett cselekedetét helybenhagyták, a béres az 
eltulajdonított zab piaci árának, úgymint 2 Ft 42 kr-nak fizetésében marasztaltatott és 
12 pálca ütésre ítéltetett. Gazdáját pedig a visszatartott bérének megfizetésére kötelezték. 
(№ 130)

Nem mindig szerencsés kimenetelű a kölcsön kenyér visszajár szólás, például akkor, 
ha a megvert béres a verést visszaadja a gazdájának. 1829. június 21-én vasárnap Lukács 
Jakab Nagy Balázs béresét szófogadatlanságáért megverte, amit az visszavert, a gazda 
haját megfogván hurczolta, a fejét megütötte, az ingét leszakajtotta, annak leányát meg 
a feleségét megkurvázta. Ezért elégtételt kért. A bevádoltat béres önként megösmervén a 
gazdával való illetlen bánást, Kalmár Pál pedig hitnek letétele ajánlása melet bizonyítván, 
hogy a panaszolkodónak hitvessét és leányát mások előtt rágalmazta 12 páltza ütésekkel 
megfenyítetett és a verésért 5 fkát valutában fizetni köteleztettet, mellyeket annak üdéiben 
a gazda a bérébűl kivonandja.(№ 379)

Az elöljárók mocskolása
Büntetendő cselekmény volt a bíró, az elöljárók motskolása.
Szügyi Mátyás esküdt panaszképpen előadta, hogy az 1827. január 22-ét megelőző 

héten étszaka patrolba járván Uhor István és Filó Ferenc őt megtámadták, megcsúfolták, 
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ezért kérte érdemlett büntetés alá vetni azokat. Nemcsak a panaszolkodó esküdtnek, de 
a vele volt Strázsáknak vallomásából is kiderült, hogy a bevádoltak kiszabott üdő után 
az utszákon lármázván az Esküdt szavára semmitsem ügyeltek, sőtt eőket tsúf szavakkal 
illeték, minthogy az éjszakai kóborlás a T. nemes Vármegye által is erössen tilalmaztatna, 
annál fogva a bevádolt Uhor István és Filó Ferentz 12 Páltza ütésekkel megfenyítettek, olly 
további ígérettel, hogy ha ezután is efféle vetékben keverednek, a T. Szolga Bíró Úrhoz he
gedőben fognak küldettetnifN0 26)

Buday Istvánné bepanaszolta Krishaber Jakabot, aki 32 font gyapjút, fontját 36 kraj- 
cáros áron megvette, de csak egy közönséges keszkenőt adott az eladónak. A kereskedő a 
gyapjú árát nem akarta kifizetni, sőt a kendőt is letagadta, azon kívül az előző évi gyapjú 
árából is 2 forint 30 krajcárt minden ok nélkül lefogott, ezért is elégtételt kért.

A bepanaszolt zsidó azt állította, hogy a tavalyi gyapjúnak árából 30 krajcárt csak 
azért fogott ki, mivel a gyapjú nem mosott volt, így az asszony e tárgyban benyújtott 
kérelmét elutasították. Ami pedig az idén ígért kendőt illeti, Krishaber azt állította, hogy 
előző évben nem szerepelt kendő a gyapjú árában, ennek ellenére egyet a panaszos elvett 
tőle, ezért mostan ahelyet az ideit ki fogná. Mivel azonban az a kendő sokkal olcsóbb volt, 
mint a mostani évre kialkudott keszkenő, azért a tavalyiért Budaynét 45 krajcár fizeté
sére kötelezték. Krishaber Jakabot a kérdéses gyapjú mellé megígért keszkenő adására és 
a gyapjúért járó 19 Ft 12 krajcárt fizetésére kötelezték, de ebből az összegből levonták az 
előző évi kendőért járó 45 kr-t. Mivel ezen alkalmatossággal a zsidó vastagabb goromba
sággal az Elöljáróságot Ulete, azért hat órai arestommal megfenyítetett.(№ 238)

Az ember kényes becsületére, ha hamisan megrágalmazzák, elégtételt akar vagy vesz 
az elkövetőn. A kor egyik legtekintélyesebb hegyesi polgárát, Fodor Pált, aki hosszú ideig 
volt esküdt és több alkalommal bíró is, megsértették becsületében. Molnár Péter azt hí- 
resztelte róla, hogy midőn ő a mészárszékből húst lopott, a tolvajlásban Fodor is segített. 
Ez a híresztelés becsületében érzékenyen megsértette Fodor Pált, ezért elégtételt kért.

Molnár nem tudta rábizonyítani Fodor esküdtre - ki is eddigpéldássan magát viselte, 
és most is tökélletes életet folytat - az általa költött ball és rágalmazó hírt, mint betsületsér- 
tő 12 Pálza ütésekkel megfenyítetett.(№ 262)

Krishaber David sem úszta meg szárazon, amikor egy zavaros adóssági ügyének tár
gyalásakor azt állította, hogy Weidinger Simonnal csak tréfált. Ez utóbbinak Stamler 
Ádám 1828-ban már egy teljes esztendeje 2 akó kalamaszért 18 forinttal tartozott, noha 
azokat már régen ki kellett volna fizetnie, mégsem tett eleget a tartozásának. Év végén, 
decemberben Stamler Krishaber Dávidnak egy tehenet eladott, de annak árát addigra az 
még fel nem vette, ezért azt kérte a kereskedő, a kérdéses 18 forintot a vevőtől hajtsák be.

Stamler Ádám az adósságot nem tagadta, így 18 forintokat fizetésében marasztalta- 
tott. Minthogy pedig Weidinger Simon előadásából, mellyet valóságosnak lenni maga is, 
amit Krishaber Dávid is megősméri, az kivilágosodna, hogy mái napon, december 28-án, 
regvei a Krishaber testvér ötsével a a panaszolkodónak házához jővén, azt vallotta, hogy 
Stamler Ádámtúl Tehenet vévén, az árával még adós légyen, hozzá adván azt, mivel tudtá
ra volna, hogy Stamler Ádám a panaszolkodónak adós lenne, azért tehát, ha azon adóság- 
búl 10 fkát neki adna, ő a többi pénzt kifizetne, ellenben pedig ha törvényre kerülne a dolog 
az egész adoságot eltagadná, a mint valóságban most, noha az eladó ellenkezőt vallaná el 
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is tagadta, azt állítván, hogy Waidinger Simonnyal csak tréfált, de mivel ez által nem tsak 
apanaszolkodót, hanem az Elöljáróságot is megvettvén ki csúfolta, és a kisbírót maga után 
haszontalanul fárisztotta, annál fogva ezen nyilvánvaló megvetésért, és csalfaságért 3 órai 
arestommal meg fenyítetett, mivel efféle csalfaságokért már többször meg intve va/a.(N° 
314)
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VAGYONI JELLEGŰ BÜNTETÉSEK

Az Elöljáróság vagyonjogi büntetéseket is kiróhatott. Ez azt jelenti, verekedésért vagy 
egyebekért az elkövetőket több esetben fájdalomdíj, esetleg vagyoni hátrány okozásáért 
meghatározott összegű pénzbüntetés fizetésre ítéltek.

Az idő pénz. Tudta ezt Majer Mandl zsidónak felesége, aki arra panaszkodott, hogy 
július hónap 13-án az útszán menvén Gubanics Mihály kutyája a gazda szemelátára meg
harapta, kérvén az fájdalomért, orvosságokért és az üdő elmulasztásáért magának 10 
forintokat kifizetettni. Gubanics a panaszt elismerte és 5 forintnak 15 nap alatt leendő 
fizetésére szorítatott.(№ 92)

A felnőttek utcai játékának néha nem kívánt következményei lettek. Tóth István pa
naszt tett, mert Örzse nevű 9 esztendős leányának fejét, a midőn ez múlt húsvétkor a libá
kat haza hajtatta volna, Fekete János, a ki több emberekkel az útszán játszott bottal meg
ütötte, hogy azt 8 hétig gyógyítani kelletet, kérvén ezen gyógyításra költött 16 forintokat 41 
xkat valutában magának megtérítetni. Fekete elismerte a panasz valóságát, a kívánt 16 
forint 41 krajcár fizetésére ítélték.(№ 374)

Kormos Erzsébet a Baranyi házaspárt panaszolta be, mert azok véle pöröltek és utoljá
ra meg is verték, mutatván a verésben kapót sértéseket és kérvén elégtételt.

Trázsi János és Gulyó István vallomásából kiderült, hogy Baranyi András a panaszost 
nem is bántotta, hanem az összve kapott asszonyokat szétvette, és a panaszolkodó első 
ütést adott, mellyre azután a panaszoltatott Baranyi Andrásné védelmezésképpen magát 
viselvén amazt megverte, annál fogva tehát a két panaszoltatott testi büntetésiül felmen
tetett ugyan, de mivel a panaszolkodónak házához porolni menvén az egész veszekedésnek 
okai voltak és innét a verekedés is következett, azért abban kapót ütésekért és szenvedett 
fájdalmakért 5 forintokat valutában fizetni tartoznakf№ 392)

Mogony Mátyás panaszképpen előadta, hogy Burián Istvánnak öt napi szántásra a 
lovát, melyet Fodor Pál és Kiss János esküdtek 35 forintra becsültek, kölcsön adta, annak 
lába annyira megerőltetett, hogy semmi hasznát nem veheti, gyógyítani kell, és mivel 
mostan a szállásokra nyomtatni elszegődött az eggyel kevesebb lóval ezen munkát nem 
folytathatja, esedezett, hogy Burian a beteg lovát gyógyítássá és addig egy lovat használ- 
tatás véget neki adjon. A kölcsönkérő a panasz valóságát elismerte, a panaszos helyénvaló 
és igazságos követelésének végrehajtására szorítatott.(№ 498)

1830. október 9-én Kocsis István felesége panaszt tett, mert előző szerdán este Bella 
Pál őt ok nélkül tulajdon házában megverte, ezért elégtételt kért. Веке Mihályné és Zsiga 
Mártonné vallomásából kivilágosodván, hogy csakugyan Bella Pál részeg lévén minden ok 
nélkül a panaszolkodót szidalmazván meg is verte. Az elkövetőt ezért megdorgálták és 12 
forint fizetésére ítélték.(№ 544)

Kártérítés
Ha a panaszosnak kára esett, kérhette, hogy az esküdtek becsüljék meg, majd annak 

okozóját a becsű értékének megtérítésére kötelezték.
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1825. december 9-én Gubanits István panaszt tett, hogy idős Tóth Mátyás szérős ker- 
tyében egy szopos borjúnak lábát eltörte. Elégtételt magának szereztetni könyörgött. Tóth 
a panaszt elismerte, a borjút Fodor Pál esküdt által megszemléltettvén elvégeztetett, hogy 
a kártevő a borjút maga költségén gyógyítsa, ha ki nem gyógyúlna, annak ára fejében 
8 f 24 xkat valutában károsított Gubanits Istvánnak fizetni tartozón, a borjú pedig Tóth 
Máttyásnak által adódjon.(№ 12)

1826. december 19-én Bélik József felesége panaszkodott, hogy két tyúkja elveszett, az 
egyiket Urány Istvánnál találta, kérvén most nevezett Urány Istvánt mind a két tyúknak 
vissza adására kénszerítetni.

Urány felesége azt állította, hogy ő egy tyúkot egy cigányasszonytól vett, ami hasonló 
volt az elveszett tyúkhoz, de ezt elszalajtván, Bélik Jósefné tyúkját vélvén, hogy az övé len
ne elfogta. A károsított Bélik Jósefné voltaképpen annak tulajdonát megmutatta, valamint 
azt is, hogy egy üdőben 2 tyúkja elveszet, a vevő pedig gyanús személytül 1 tyúkot vett, 
annál fogva a nála lévő tyúknak visza adására, a másiknak ára fejében 15 xnak fizetésére 
szorítattik.(№ 15)

Az 1826. december 19-én tartott tárgyaláson egy hosszan elhúzódó ügy végére került 
pont. Idős Molnár Pál 21 esztendővel korábban, 1805-ben Orosz György lovait a szérős 
kertyében a gabona asztag alatt fogván, és a tett kárért 3 fiókban Orosz Györgyei meg
egyezvén, minthogy azokat számtalan kérések után még ekkoráig sem kapta meg, az adóst 
azoknak fizetésére késztetni könyörög. Orosz elismerte, hogy a kérdéses időben egy forint
ban megegyezett, rész szerént azért, hogy a panaszolkodó bizonyságot állítani nem tudna, 
rész szerént és kiváltképpen azért, hogy a dolog már régen történt, az 1 forint fizetésére 
szorítatott, mellyet is mindjárt lefizetvén, Molnár Páll öreg fel vette 29)

Valahogy úgy vagyunk, hogy a régmúltban nagyanyáink látták el a családot péksüte
ménnyel. A következő eset másról győz meg bennünket. Az újverbászi péknek zsemlyéjét 
áruló legénye, Schneider Péter panaszól adja, hogy pünkösd másod napján, az az június 
4kén (1827.) itten helyben zsemlyéket árulván Terényi István a taligájából zsemlyét kiszórta 
és azokból anyit, a mennyi tetszet felszedvén If 10 xra nékie kárt okozott, kérvén azt ma
gának megtérítettni.

Tuza Jósef, annak felesége és leánya a panasznak kitételét oly hozzáadással bizonyít
ván, hogy Terényi István részeg volt, és akarattya ellen véletlenül a lepedőit, mellyekben 
zsemlyék voltak felemelvén azok kihulottak, azért ezen csínért megdorgáltatván, az oko
zott és követett kárnak megtérítésére azonnal szorítatott. A panasztévő Schneider a továb
bi keresettől elállt.(№ 67)

1827-ben Papp Ignácot a Kiskaszálójában termett árpájában Tóth Pál bérese által 6 
véka, Szügyi Mátyás bérese által 9 véka és Kelecsényi Mátyás által 3 véka árpában, Fodor 
Pál és Szügyi Mátyás esküdtek megbecsülése szerint megkárosították, aki az okozott kár
nak megtérítését kívánta. Kártokozók a panasznak valóságát megösmervén a fent kitett 
gabona mennyiségének megadásában marasztaltattak.(№ 107)

A munkaerő elszívásának nevezhetnénk a következő esetet. Lénárd János takácsmes
ter arra panaszkodott, hogy bizonyos Lajos nevű gyermeket 4 esztendőre takácsinasnak 
felfogadván és aztat tavali ősztűi fogva az 1827. esztendei hegyesi bútsúig tartván mindjárt 
mesterségre fogta, és tanította, múlt bútsúkor pedig erdővégi lakos Szabó Antal Hegyesen 
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lévén, a panasztevönek otthon nem létében a gyermek ruháját öszveszedte és magával elt- 
salta. Mivel addig a panasztévő a gyermeknek semmi hasznát nem vette, következéskép
pen annak elmenetele által megkárosítatott, a kárnak némünemü kipótlásául Szabó An
talnak 4 véka búzáját, mellyel neki Lénárd Páll tartozik, magának megítéltettni könyörög 
A panasz és a kérelem helyesnek találtatván Lénárd Pálinak meghagyatott, hogy kérdéses 4 
véka búzát Lénárd Jánosnak kiadja f№ 112)

Hermecz István búzájában Papp Mihályné egy és Csernik István két lova kárt tett, 
amit Fodor Pál és Fontányi János esküdtek egy mérő búzára becsülték. Ennek megtéríté
sét kérte. A bevádoltak beismerték, hogy a lovaik Hermecz búzájában kárt tettek, ugyan
akkor azt állították, másoknak lovai is voltak abban, de a lovak tulajdonosait nem tudták 
megnevezni. Pappné egy, Csernik pedig két véka búzának megadásában marasztaltattak. 
(№ 117)

Krishaber Márk panaszkodott, hogy idős Kiss József unokája Kiss Péter Bajáról ro
botban neki bort hozott. Hegyesre érkezve nem a panaszosnak házához, hanem nagyapja 
szérűskertjébe vitte a bort. Az éjszakát ott töltötte, másnap reggel nyolc óra körül a bort 
előhozta. A panaszos megvizsgálta és észrevette, hogy híja van. Csordás András és Pecze 
József esküdtek, idős Kiss József, annak fia és a bepanaszolt unokájának jelenlétében a 
hordót 1 % akó borral megtöltötte, ezért a kártevőtől 17 Ft 30 krajcár megfizetését kérte.

A bepanaszolt Kiss Józsefnek nagyapja helytelen kifogásainak helye nem lévén, mint
hogy a borhozónak reája bízott borra vigyáznia és azzal igenyessen a tulajdonos házához 
mennie kellett volna, mind azért, de kiváltképpen azon okbúi, mivel az úton semmi sze- 
rentsétlenségnem érte, az el sinkelt 1 % akó borért lOfval akóját számlálván 17fkat30xkat 
fizettni köteleztettik.(№ 139)

Czékus Pál bepanaszolta Fabó Pált, mert három esztendővel korábban kárt okozott 
neki, a ki tudni illik ökrös szekerével a kútya ágasát és a gémet eltörte, 6 forintokkal magá
nak kifizetettni kíványa. A Fabó elismerte a kártételt, melly is 3 forintokra megbetsültett- 
vén, azokat megfizetni köteleztettik.(№ 153)

Benkó József panaszt emelte Krátky József ellen, akinek egy puskát adott kölcsön, de 
az elvesztette, kérte annak 7 forintos árában marasztaltatok Krátky a panasznak valósá
gát elismerte. Miután a kívánt hét forintnak fizetésére kíntetettf№ 162)

Toldy Antal Trombitás Andrásnak panaszkodott, hogy az Uraság Fa Depositoriumá- 
ban kocsiról fát lerakván ámbár minden módon azon volt, hogy a kárt elkerülhesse, még is 
Kocsis Jósef a kotsi rúdját eltörette, kérvén azt 3fnak fizetésére szorítatni. Fontányi János 
Esküdt és Szumecz Antal Uraság pandúrjának mondásábúl világosan kisülvén az, hogy 
kérdéses rúd Kocsis Jósefnek nyakassága és szofogadatlansága véget eltöretett, annak 3ftos 
árában marasztaltatott.(N° 173)

Krishaber Márkot fuvarosai gyakran megkárosították. Különösen a borszállítmányaiban 
rövidítették meg. Kama József béresével, Molnár Györggyel is így járt, aki Bajáról robotban 
bort hozott neki. A szállítmánynak 43 icce híja lett. Azért 6 Ft 10 kr kártérítést követelt.

Fontányi Ignác vallomása szerint a panasz jogos volt, ezért Molnárt az eltulajdonított 
43 icce borért a kívánt összeg megtérítésére kötelezték annyival is inkább, mivel a hordó
nak semi baja nem volt és a béresnek teli borral csutorája volt, melly bort hogy hol vette? 
Megbizonyítani nem íudwá.(№ 184)
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Vassady Pál egy évvel korábban Szabó Pál béresének, Tóth Istvánnak egy kapát költ
sön adott, melyet az elvesztett. Szabó, a béres volt gazdája az egy forint megfizetésére 
magát kötelezte, de most azt nem akarta megfizetni, ezért Vassady elégtételért esedezett. 
Szabó Pál azt állította, hogy nevezett bérese elszökött, mivel azonban a fizetést magára 
vállalta, ezért a kívánt 1 Ft-nak fizetésére kötelezték.(№ 194)

Firány János az ökrök csengetyűje miatt emelt panaszt, ugyanis ifjú Szabó Pál egy csin- 
getyőt levett az ökrérül azért mivel amint mondotta a panaszolkodónak ökrei a Nagy Ka
szálójában volt gabona keresztek alatt találtattak, kérvén a csingetyőt magának kiadattni.

Szabó a gabonájában az ökrök által okozott kárt annak rendi szerént meg nem bet- 
sültette, tulajdon dolgában pedig maga bírája senki sem lehetne, az helytelenül elfoglalt 
csingetyőnek megtérítésére Szabó Páll szorítatott.(№ 246)

1829. január 29-én Drasnyáky János helybeli postamester, akitől 1828. október 18-án 
virradóra Farsang Mihály és Dudás Bálinth béressnek nyilvánságos gondatlansága véget 4 
ökör a szérős kertből ellopatott, ezen kár fejében velük egyenként 160 valutabeli forintban 
megegyezett, amit az 1828-as esztendei bérükből kárpótoltatta.

Melly kívánságnak következésében az illető feleknek jelenlétében felszámolás tétetett. 
A fenti elszámolás szerint a gazda még tartozna Farsang Mihálynak 36 forint 27 krajcár
ral, de mivel azon kívül egy 112 fontos servést, fontyát 12 xval vévén és 1 véka kukoriczát 
1 fban elfoglalt és így öszvessen ezek által a béres már 58 fkát 51 xkat lefizetett volna, a 2 
ökörért pedig 160 fiókkal tartozna, azért ezeket lehúzván, marad még Farsang Mihály adós 
Drasnyáky János úrnak 101 fkai 6 xkal, mellyekről ez alkalommal kötelező levelet adott, az 
imittenfeljegyeztettvén, hogy a béresnek 5 zsákja is a Posta Mester Ür által elfoglaltatott.

Drasnyáky János Dudás Bálinttal pedig ekképpen egyezett meg: mivel a béres a két 
ökörért 160 forinttal tartozna, marad tehát még adós Dudás Bálinth 152 fkai és 9 xkal 
valutában lehúzván annak ideiben fél láncz búza vetésén termendő búza folyó piatzi árát. 
(№ 324)

A következő eset arra enged következtetni, hogy Hegyesen szokás volt a lakodalmi 
lövöldözés. 1829. január 10-én Szabó Pál Reszeli panaszkodott, hogy ifjú Sipos András fi
ának lakodalma alkalmával Kalapáty János pisztolya, melyet bátyja, Szabó József Terényi 
István kocsijára dobta, arról elveszett. Kalapáty 5 forintot kért az elveszett fegyverért, azt 
szeretné Terényi által megfizettetni.

Terényi azt állította, a kérdéses pisztolyt nem látta, sőt gondviselésére senki nem bíz
ta. A kívánt 5 forintnak fizetésétől felmentették. Mivel Szabó József elismerte, hogy a 
pisztolyt öcsétől átvette, de vissza nem adta, azért tehát annak árának megfizetésére ítél- 
ték.(№329)

A szívesség néha visszájára fordul. Firány János malmából Nyírády György fél oldal 
szalonnája elveszett, melynek másik felét Pecze József és Papp András esküdtek megmér
ték, ami 20 fontot nyomott. A kár megtérítését kérte Nyírády. Firány beismerte, hogy 
molnárának akarata ellenére megengedte, hogy Nyírády György szalonnáját füstölésre 
malmába behozza, ezért az elveszett fél szalonnában marasztaltatott.(№ 345)

Fontányi Antal panaszképpen előadta, hogy Szabó Pál birkái kárt tettek, amelyet Kiss 
János és Berkecz Ferenc esküdtek három valutabeli forintra becsültek. Ezen kár megté
rítését kérte.
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Szabó elismerte a panasz valóságát, a kívánt 3 forint fizetésére szorítatott, azoknak 
beszedése és az panaszolkodónak történendő általadása Papp András esküdtnek megha- 
gyatatvánf№ 369)

1829. augusztus 2-án Krishaber David panaszkodott, hogy Dudás Andrást a bajai vá
sárra kocsisnak megfogadta, amikor is az 5 darab sütölapátot és két darab szóró lapátot 
elvesztett, kérte azokért 4 forintot valutában megfizettetni. A panaszt Dudás elvállalta, az 
elveszett lapátokért más lapátokat természetben megadni köteleztetett, melly kötelességnek 
ha hogy 10 napok alatt eleget nem teend, azon esetre Nagy Imre esküdt a kívánt 4 forintot 
tőle beszedni és a panaszolkodónak által adni fogja.(№ 388)

Bálind Ferenc panaszkodott, hogy előző nyáron a gondviselése alatt volt lovak állító
lag ifjú Tóth Pál dinnyéjében kárt tettek, azért a tulajdonos a szűrét elvette és azt kiadni 
nem akarja, míg az okozott kárt, 1 forint 30 krajcárt meg nem fizeti. Kérte, a szűrét adas
sák vissza. Mivel Tóth állítólag az okozott kárt meg nem becsültette és a panaszolkodó azt 
el nem ösmerné, a szűrnek kiadására szorítatott.(№ 439)

1829. december 12-én Barákovics György úrnak panaszára, melly szerént múlt nyáron 
kölesében Kocsis János és Ernyes Jósef H. ökrei és lovai által okozott és Pecze Jósef, úgy Fon- 
tányi János Esküdtekkel 10 véka kölesre megbetsültetett kárt megtérítetni kéri.

A bevádolt négy lova valóban legelt a kölesben, azért a kérdéses kárnak kipótlása fe
jében emez 6 2/3, amaz pedig 3 1/3 véka kölesben marasztaltattak olly észrevétel melet, 
hogy a mennyire ezen kárhoz többen is járultak volna, azokat kinyomazák, kik is arányos 
pótolásra késztetni rendeltettek. Egyébként a kérdéses 10 véka kölesnek beszedését és a 
panaszosnak leendő általadását Nagy Imre esküdtre bízták. Mivel pedig továbbá Mészá
ros Jósef vallaná, hogy kérdéses kölesben kártévő marhákat mintegy 2 órakor éjfél után 
abból kihajtotta, melly üdőben Bálind Ferencz mondása szerént Ernyes Jósef béressének t. 
i. Kalmár Jósefnek strázsálni kellett volna, annál fogva addig is az egész kárt most nevezett 
béres kipótolni köteleztetett.(№ 445)

Néhai Firány Györgynek özvegye, most Klamár György felesége panaszkodott, hogy 
Firány Gábor fiának, aki az 1829. esztendőben Tóth Mihálynál béresképpen szolgált, a gaz
dája azért, mivel egy kanca lova elvetélt, a megérdemlett béréből szűr nadrágot, 1 pár fehér 
ruhát, 1 pár bocskort és 30 xkat elfogot, kérte azokat megadatni. Minthogy efféle szerentsétlen 
esetekben történi szokot kárt a tulajdonosnak szenvedni kelletik, de külömben is erre a béres 
semmi okot nem adott, azért a gazda az elfogot bért megadni köteleztettvén.(№ 461)

Bizonyos szélsőséges esetekben a kártérítésre ultimátumot határozott meg az Elöljá
róság. Kocsis József, akinek 1828-ban Gubanics György és Ferenc lovai zabjában okozott 
Fodor Pál és Sebők István esküdtek által 8 véka zabra megbecsült kárt 2 esztendei szokás
beli kamattal megtérítetni könyörög.

A bepanaszolt felek a panasznak kitétele ellen kifogásokat tettek, mivel elismerték, 
már előző esztendőben is ezen tárgyban megszollítattak és mai napig magok védelmezé- 
sére semmit sem tettek, de külömben is Sipos Jósef mezei csősz ezen kárt reájok betsültette, 
azért tehát mind a 8 mind pedig 2 esztendei kamat fejében járó 5 У2 véka zabnak megadá
sára szorítattak. Annak beszedése és a panaszosnak leendő általadása Berkecz Ferenc 
esküdtre bízatott, akinek azt is megparancsolták, hogy még mái napon ezen végzést vég
rehajtsa.^0 487)
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Barakovics György úr kertszomszédjára tett panaszt, tudni illik a veteményes ker- 
tyének Vancsek Pál felé való része, mellyet most nevezett szomszédja keríteni tartozna, 
egészlen nyitva vagyon és azért már eddig is nagy károkat szenvedni kíntelenítetett, kérvén 
Vancsek Pált a kötelességének tellyessétésére szorítatni. A panasz ellen a szomszéd nem til
takozott, az elöljáróság meghagyta neki, hogy a kérdéses kerítést a legrövidebb időn belül 
készítse el, külömben minden történendő károkért felelni tartozván.^0 496)

1830. június 6-án ifjú Nagy József panaszkodott, hogy előző kedden két báránya elve
szett. Az egyiknek bőrét Farkas Pálnál megtalálta. Kérte, vonják ezért felelősségre és az 
elveszett bárányokért 6 valutabeli forintokat általa megfizetetni.

A bevádolt Farkas azt állította, hogy ezen 2 bárányt a panaszolkodónak József nevű 
fiától egy ostorért kapta és ámbátor ez tagadná, mivel azomban Csőke Mihály jó lélekkel 
bizonyítaná, hogy ugyan ezen ifjú csütörtökön regvei lóháton a tanyájokhoz jővén arra 
kérte Farkas Pált, hogy ki ne vallaná, mert külömben elbujdosik, ezen okra való nézve tehát 
a testi büntetésiülfelmentetvén a bevádoltatottfél mivel allatomossan az ifiutúl a bárányo
kat átvette és azokat elő állítani nem tudna 6 forintokat fizetni köteleztetti.(№ 509)

1831. január 29-én Illés István bepanaszolta Urbán Márton nevű béresét, akinek gond- 
viselete alatt 13 mérő árpával vegyes búzát a vízi malomba megörlettvén, azonfelül, hogy a 
többi zsáknak is egy-egy portzio liszt héja volt, mégis egy egész zsákkal kevesebb lett a liszt. 
Kérte az eltulajdonított egy mérő gabonáért 7 Ft-ot megfizettetni.

A béres elismerte a hiányt, minthogy a reá bízót dologban kötelessége szerént el nem 
járt és a gabonának tolvaját nem nevezhetne, annak kívánt árában marasztaltatott, melly 
7ftokat a gazda annak üdéiben a béréből kifogja f№ 582)

1831. március 5-én Szíjártó Mátyás panaszt tett, hogy 1830-ban idős Kurin Józsefnél 
zsellérként lakott. Onnét való elmenetele előtt annak felesége egy 3 Ft 45 kr-os bográcsát 
kölcsönkérte, és azt számtalan kérés után visszaadni nem akarja, úgy szinte minden ok 
nélkül elfogott szekerczét is, mellyeket azért kiadni kéri.

A bepanaszolt Kurin tanúkkal bizonyította, de a panaszos maga is elismerte, hogy 
az előbbi lakását újra ismét egy esztendőre járandó 16 fiókért kibérlette, és három nap ott 
lakván házbér fejében 2 malatzot és kérdésben forgó bográtsot 8fban által is adta, azután 
pedig a szándékát megváltoztatván a házi gazdának és gazdasszonynak otthon nem léte 
alkalmával altatómban a malaczokat elfoglalván és a háztul elmenvén lakását máshova 
vitte a nélkül, hogy más zselért maga helet szerzett volna és az által a panaszoltatott félnek 
szobája üressen maradván tsak 1830. esztendei augustus 15dik napjától utána való eszten
dei Szent György napjáig kiadott ezen lakásért 8 fkát kapván, 8 forintokban károsodott 
annál fogva ezen 8fban a panaszolkodó Szíjártó Máttyás marasztaltatott ugyan, de mivel 
Kurin Jósefezen kárnak kipótolásául a bográtsal megelégszik, annak birtokában továbbá is 
meghagyatattván a panaszolkodó helytelen és igazságtalan kérelmétül elmozdítatott. A mi 
pedig az elfogott szekerczét illeti, mivel a panaszolkodó a szoba ajtajának kúltsát elsinkelte 
és a helet másikat nem tsináltatott, mihelyest e részben eleget tesz a szekerczét Kurin Jósef 
vissza adni köteleztettik.(№ 599)

Terényi István panaszképpen előadta, hogy Gubanics Istvánnak egy kantárt költsön 
adott, ez azonban aztat elsinkölte, kérte, 8 forintot valutában fizessen érte. A panaszol
tatott megígérte, hogy az érintett kantárt nyolc nap alatt előadja. Az ajánlatot a bíróság 
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elfogadta. Abban az esetben, ha eleget nem tenne, Csordás András esküdt tőle a forintot 
beszedi és Terényi Istvánnak általadni fogja.(№ 605)

Pilisz János bepanaszolta Juhász Jánost, aki 2 fát a szöllőjében kivágván, haza vitte 
és elégette. Kérvén azokért 2 forintokat valutában megfizetetni. Noha ugyan Juhász János 
állítaná, hogy ezen 2 fa nem a panaszolkodónak, hanem tulajdon maga szöllőjében lett 
volna, következésképpen mint valóságos tulajdonát szabadon kivághatta, mivel azomban 
ezen állításának megvisgálásara kiküldött Csordás András és Nagy Imre Esküdteknek tu
dósításából ellenkező kivilágosodna, annál fogva Juhász 2 fkát fizetni köteleztetvén.(№ 
610)

Fogarassy György 1831. május 7-én panaszkodott, hogy a múlt topolyai vásárról cse- 
répedényes kocsival hazafelé menvén Kolompár Antal cigány utolérte, és minden ok nél
kül tsuppán negédeségbül a lovakra ostorral vagdosván, azokat az útból kitérítette és így az 
út melet mintegy dűlő föld hossza a göröncsökön sebessen szaladni, a kocsiban volt edény 
annyira megrázódott, hogy 3 nagy fazék 30 xros, 1 fazék 6 xros, és 4 kanta 10 xros öszve 
törtek, kérvén ezeknek árát 2 f 16 xkal a kárt okozó czigány által megfizetetni. A bevádolt 
cigánynak vallomásából és a kérdéses időben Веке Mátyás volt kocsisnak tett tanúságából 
a panasznak valósága kitűnvén. Kolompár, aki részegségén kívül maga mentségére egyeb- 
bet elő nem hozhatott, az általa okozott kárnak kipótolására késztetett.(№ 621)

1831. október 29-én Dudás Imre kérte az év nyarán az árpavetésében ludak okozta 
és Győry József bíró, valamint Csordás András esküdt által egy mérő árpára megbecsül- 
tetett kárt megtéríteni. Tóth György mezei csősz bizonyította, hogy érintett kárt Farkas 
Antal, Hugyi József, Hadnagy János, Lénárd József és Mezei András lúdjai okozták, ezért 
a ludaknak tulajdonosai egy mérő árpában marasztaltattak.(№ 641)
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A KÖZSÉGI BÍRÓSÁG ÁLTAL 
TÁRGYALT EGYÉB ÜGYEK

Jegyesség felbontása, az abból eredő kiadások megtérítése, zenészeknek adott foglaló, 
jegypénz, jegykendő visszaadása, dajkapénz, szoptatás árának megtérítése is az Elöljáró
ság hatáskörébe tartozott.

1827. október 28-án Dudás Mártonná panaszkodott, hogy a fia Papp János leányát 
eljegyezte, és a jövő hétfőn (1827. szeptember 3-án) tartandó lakodalomra muzsikusokat 
fogadott, akiknek foglaló fejében két forintot fizetett, most pedig a leány elválván követke
zésképpen a lakodalom elmúlván, a Foglalója elveszett, minthogy pedig a leány elválása azt 
okozta légyen, azért mind ezen 2 fkát mind pediglen a Jegypénz fejében fizetett 3f. 50 xkat 
magának megtéríteni könyörög. A foglaló és a jegypénz fejében fizetett pénz visszaadá
sára kötelezték a leányt, mivel fontos okokból elvált, a legénynek adott jegykendőt pedig 
visszakapta.(No 113)

1829. augusztus 8-án Meleg Györgyné panaszképpen előadta, hogy Krishaber Dávid
nak csecsemős gyermekét, némelly ruhabeli Portékáért félesztendőre szoptatni felvállalta, 
és mivel beteges állapotya véget a kiszabott üdőt ki nem tölthette, kíntelenítetett 13 héti 
szoptatás után felmondani, melly üdőre tsak egy szoknyának valót kapván, hátralévő bért 
is felszámítani, és 13 hetekre járót ki adattni kíványa olly további hozzá adással, hogy a 
Gazda által megígért béren felül az asszony Férjének tudta nélkül 1 У2 rőffCziczet, és fél 
RöffLaiblinak valót is ígért légyen, mellyeket hasonlóképpen megadatni könyörgött.

Meghallgatták a bepanaszolt Krishaber Dávidot és annak feleségét, mind ezeknek, 
mind a panaszosnak állításából kiderült, hogy a megalkudott béréből, amit Weidinger 
Simony boltos megbecsült, nevezetesen: 6 rőf szoknyának való Czicz 36, 2 rőf ismét Czicz 
36, 3 rőf pamut köténynek való 36 krajcárjával és egy nyakra való kendő 1 forint és így 
összesen 7 f. 36 xbúl azoknak fele, úgy mint 3f48 xrok fizetésére szorított, azt imittenfel- 
jegyeztettvén hogy az asszony által alatomossan megígért holmiknak megadásátúl a gazda 
annyival is inkább felmentetett, hogy azoknak ajánlását ez el nem válalná, amaz pedig be 
nem bizonyíthatá. A végzésnek végrehajtását Nagy Imre esküdtnek meghagyták.JNo 402)

1829. szeptember 19-én Tóth Andrásné panaszképpen előterjeszti, hogy Maronka Mik
lósnak csecsemős leányát egy esztendeig 15 forintokért dajkálván, noha már Kiss Asszony 
napján az ideje kitelt azt el venni nem akarja, kérvén magát a további dajkálástúl felmen
tetni, és a gyermeknek attyát annak elfogadására szorítatni.

A panaszos kitételnek valóságát minden kifogás nélkül megösmervén a be vádoltatott 
Maronka Miklós a gyermeknek elfogadására szorítatottfNo 411)

1830. július 25-én Dunnay István felesége született Vargay Borbála panaszkodott, 
hogy Filipp Ferdinand kortsmárosnál szoptatós dajkaképpen szolgálván, a megérdemlett 
bérébül 19 forintokat valutában a gazdája elfogot, kérvén azokat magának kifizetetni.

A bepanaszoltnak azon helytelen és rágalmazó kifogása és minden próbák nélkül való 
állítása, mintha a panaszos Ruzsits András hozzájárulássával tőle pénzt lopott volna, félre

101



tétettvén ugyan, de a visszatartott 19 forint megfizetésére kötelezték, azoknak beszedése és 
általadása Nagy Imre esküdtre hárult.(N 523)

Szabó Pál Reszeli megjárta a ló vásárlással, de az a javára végül is szerencsésen végző
dött. Lovat vett nemes Papp Mátyástól, aki azt Gubanits Istvántól. Sajnos a lovat a szüksé
ges passus hiányossága végett Szabótól elvették, Gubanits István 14 nap alatt köteles volt 40 
forintot fizetni, melly kötelezésnek, ha annak üdéiben eleget nem tenne, ezen egyességnek 
következésében Csordás István esküdt érintett 40 fkát beszedni és Szabó Pálnak által adni 
fogjafNo 647)

Az egyház ügyeinek intézése
A falu bírájának és elöljáróságának segítségét néha a hitközség is igénybe vette (pl. a 

pap, harangozó, kántor, tanító járandóságainak behajtásánál).
1827. december 24-én Döme Albert harangozó némelly hegyesi lakosoknál párbérbéli 

több esztendöktül elmaradott tartozásokat, nevezetessen:
Firányi Tamásnál lévő 3 véka búzát
Ernyes András ifiunál З У2 véka búzát és
Kurin Pálinál 3 véka búzát vagy annak piaczi árát 1 mérőt 6 forintokban vévén magé

nak kifizetettni kívánta.
Nevezett adósok a kitett adósságot elismerték, annak 15 nap alatt történendő lefizeté

sére szoríttattak. A végzésnek végrehajtását Sebők István esküdtnek adták feladatul, olly 
észrevétel melet, hogy Ernyes András adoságát a mostani gazdája, Kiss János öreg a bérébül 
kifogja elégíteni.(№ 135)

1828 januárjában Csepelley János hegyesi kántor 6 esztendőre hátralévő párbérbéli 9 
véka búzát Tóth Jósef által maganak megadattni kívánta. A bepanaszolt az adósságot el
vállalta, mivel búzája nem volt, annak árában, mérőjét 6 forinttal számva 18 forint fizeté
sében marasztaltatott. A tartozást a bírói zár alá vett pénzéből annak üdéiben kifizetettni 
rendeltettekf№ 147)

1828. január 19-én Nagyon Tisztelendő Nagy Imre hegyesi plébános úr az 1827. esz
tendőnek végéig Bukros Ferencnél párbérbéli tartozásképpen levő 14 véka búzát és 10 véka 
zabot magának annyival is inkább megadattni kiványa, mivel az adós a házat eladván, 
más ingatlan vagyona nem lenne. A bepanaszolt csak 12 véka búzát és 9 véka tavaszit 
ismert el, minthogy semmi gabonája nem volt, a búzának mércéjéért 6 Ft-ot, tavaszinak 
pedig 2 Ft 30 kr-t lefizetett, amely összeg a panaszolkodó Úrnak által adatott.(№ 159)

Ugyanazon a napon Bukros Ferencet Csepelley János hegyesi kántor úr hátralévő 
párbérbéli 5 véka búzának megadására szoríttatni könyörgött. Bukros elismerte az adós
ságot a gabonának héjányossága miát annak fejében 10 forintot valutában fizetett, amit 
azonnal kántor úrnak átadott.(№ 160)

Csepelley János helybéli kántor az 1826. és 1827-ik esztendőre párbér fejében járó két 
véka búzának megadására Kostyán Jánost késztetni kéri. Elismerte az adós a panasznak 
valóságát, a kérdéses két véka búzában marasztaltatott.(№ 385)

1829. augusztus 9-én Helybéli Kántor Csepelley János Úr több Esztendőkrül némelly 
Hegyesi lakosoknál levő és a beadott Jegyzék szerént 308 Véka búzábóúl álló párbérbéli 
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Tartozásoknak mennél előbb leendő beszedését eszközöltetni kívánta. A Jegyzékben fog
lalt lakosok a tartozásokat elismerték, azoknak beszedését a hetes Esküdtekre bízták és 
meghagyták nekik, hogy ezen Végzésnek végrehajtására minden kitelhető iparkodással és 
szorgalommal ügyeljenek.(№ 400)

Lakhatási egyezség, házbér
1827. február 17-én Tóth Antal panaszkodott, hogy 1826-ban Lukáts György szérős 

kertyében alku és egyesség szerént egy gunyhót azért épített, hogy abban 3 esztendeig lak
hasson, és a szérős kerteket zöldségekkel felébe dolgozván, aztat használhassa, most pedig 
a tulajdonos sem a kertet néki engedni, sem pedig a gunyhóban tovább lakni nem engedi, és 
mivel ezen gunyhónak felépítése melett sokat fáradozott annak fejében 5 ftokat magának 
kifizetettni könyörgött. Lukáts tagadta ugyan az egyességet, de mivel Lukáts Márton azt 
állította, a bevádoltnak szájából hallotta, hogy Tóth 3 esztendeig nála lakni fog, most pe
dig eztet elereszteni és a gunyhóbúl kiverni tovább is magát kinyilatkoztatta, azért a guny- 
hó körül tett és megbetsültetett munkáért 5 forintoknak fizetésében marasztaltatott.(№ 44)

Nagy János Ketskeméti panaszképpen előadta, hogy múlt (1826) esztendei augusztus 
elejétől fogva e folyó esztendei Sz. György napjáig Tóth Ferenc az egyik házát bérbe ki
vette, aminek fejében a megalkudott Kukoricza földnek hosszúságába 70 öl híja vagyon, 
kérvén elégtételt

Tóth azt állította, pünkösd napjáig Nagy házában kellett volna laknia, de megígérte, 
mivel már ebben az esztendőben több földet nem adhat, azt a jövendőben ki fogja pótolni. 
A bíróság tudomásul vette, hogy Tóth Ferenc az 1828-ik esztendőben 5 öl széles és 70 öl 
hosszú darab földet kukorica alá Nagy Jánosnak egyesség szerint adni tartozik.(№ 68)

Ifjú Gubanics György 1827. december 15 -én panaszkodott, hogy nála zsellérségben 
lakó Füstös József több ízben vele veszekedett és rágalmazó beszédekkel illette, kérte azt 
a házából kiparancsoltatni.

Mind a két félnek elmondásából kisült az, hogy gyakrabban összevesztek és civakod
tak, további ízetlenségeknek elkerülése véget meghagyták Füstös Józsefnek, 6 nap alatt 
Gubanics György házából kimenjen és 8 hónapra járó házbért 8 forinttal kifizesse, mivel 
Gubanics azt vallotta, hogy már 7 forintot fizetett, így csak egy forintnak fizetésére szo- 
ríttatott.(№ 131)

1829. május 15-én Kremer György panaszkodott, hogy házában zsellérképpen lakot 
Jeschaja Krausz ezen esztendei Szent György napjáig házbérben 21 fkát 20 xkat valutában 
neki adós légyen, kérvén ezen pénzt magának kifizetetni. Elismerte a panaszoltatott zsidó 
az adoságnak valóságát, abban marasztaltatott.( № 364)

Zsadányi János panaszképpen előadta, hogy 1829-ben Ernyes Ferencnél zsellérként 
lakott, noha egy egész esztendőre a szobát kibérelte, mégis fél esztendőre őt a gazdája 
kihajtotta, sőt az ujjas laibliát és nadrágját elfogta, kérvén ezen félesztendei lakásért járó 
fizetésiül felóldoztatni és az elfoglalt ruháját kiadatni.

Minthogy az egyezés és alku a feleket egyformán kötelezne, a panaszolkodó pedig aki 
minden fertály esztendőben az illető házbért fizetni tartozott volna, aztat fél esztendőre 
sem fizette, hanem a háztól elmenvén, egy hétig oda járt és más lakást kereset, de ezen 
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tárgynak további elintézése véget házi gazda által hivatattván meg nem jelent, hanem in
kább a kotsmában részegeskedet, azért tehát a házbúi lett kivetése jóvá hagyattván, az 
elfogot ruháját akkor köteles lészen Ernyes Ferencz kiadni midőn házbér fejében járó és 
elösmért 5fl6 xkat megfizetni.^0 511)

Idős Kiss János 1829-ben Hirschi Weisz zsidónak bérbe adott házáért a meg nem fize
tett 17 váltó forint megfizettetését kérte 1830. október 9-én. Elvállalta Hirschi az adóssá
got, abban marasztaltatott, de könyörögvén a panaszolkodónak azzal 12fban ugyan meg
egyeztetett, hogy 7 nap múlva 6 fkát és 14 nap múlva ismét 6 fkát fizessen, melly határidőt 
a mennyire meg nem tartaná, ezen egyességnek végrehajtása Fontányi Ignácz Esküdtre 
bízatatottfW 542)
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KIVÉTELEZETTEK: A NEMESEK

A falusi bíráskodás illetékessége csak a jobbágyokra terjedt ki, a nemes felett (még bocs- 
koros nemes esetében is, mert ilyenek voltak a hegyesi kékvérűek) a szolgabíró ítélkezett.

1826 decemberének egyik éjszakáján Kama János és Lajkó György nemes Papp Má
tyás társaságában a faluban kódorodván Gulyó Andrástól egy vödröt, Petze Jánostól egy 
dézsát, Süly Mártontól egy vödröt és Péntek Jánostól egy kötelet elloptak. 1827. február 
17-én a nevezett károsult lakosok az eltulajdonított holmiknak visszatérítését kérték.

Kama János és Lajkó György a maguk mentségére azt állították, hogy ezen holmi
kat nemes Papp Mátyás lopta el és átadta nekik, amit az a kihallgatáskor tagadott, de ez 
a cselekedet más próbák által nem bizonyosodott be. Mivel nemes Papp Mátyás nem a 
helység elöljáróinak hatalma alatt lévő személy volt, a vádtól felmentették. Időközben az 
ellopott holmik megkerültek, mind az éjszakai kóborlásokért, mind pedig az elkövetett 
lopásokért a bevádoltakra 12 botütést mértek.(№ 43)

A következő bonyolult esetnek is ez a tanulsága. 1827 nyarán Süly Mátyás panaszt 
emelt, hogy éjszakának idején az istállójából öt zsák árpa elveszett. Azonnal megnevezte 
azt a személyt, aki szerinte a tettet elkövette: mivel azon étszaka Firány Györgyné fia, 
János ki is szérős kertjének szomszédja, az Emusitsi Pusztáiul, holott Robottban dolgo
zott, későn hazajött, és regeire ismét oda ment, az otthon létet pedig tagadná, a melet az 
eltulajdonított árpa az ő szérős kertyén keresztül vitetni tapasztaltatott, ezen okokra nézve 
nevezett Firány Jánost kérdőre vonatni könyörgött.

Firány János vallomásából kiderült, hogy ő, Tóth János Csomó és nemes Papp József 
Pál nevű fia lopták el a kérdéses árpát. A tulajdonos kulcsával kinyitották az istállóajtót, 
és azt Kiss Pálnak, aki vélük egyetértett, eladták. Azt mindannyian önként elismerték. 
Az öt zsák árpából négy zsák megkerült és a kárvallott Süly Mátyás 1 zsák árpa felől 3 
mérő zabban megegyezvén. Az egyességet az Elöljáróság helyben hagyta, a kártévőket: 
Firány Jánost, Tóth József Csomót és Kiss Pált 12 pálcaütéssel megfenyítették. Az árpa 
keresésében fáradozó esküdteknek, a két kisbírónak és a kocsisnak egyetemben 1 Ft 22 
krajcárt fizettek.

Ebben a tolvajságban nemes Papp József Pál nevű fia is saját bevallása szerint részt 
vett, e tárgyban hozott Végzés Tettes Szolga Bíró Almási Rudics Dániel Ürnak olly alázatos 
kéréssel meg fog jelentetni, hogy nevezet Nemes Páll, a ki több más pajkosságban is már 
számtalan részt vett, meginteni, és érdeme szerént megbüntetni méltóztassonfN0103)

1829. március 1-én Nagy Imre volt a patrolos esküdt. Idősebb Czékus Istvánnál ivó
ban lévő - úgy látszik Czékus házában kurtakocsmát üzemeltetett - Bíró Mátyást a házi 
gazda kérésére haza akarta hajtani. Ivócimborája, Torma János ellene szegezvén magát 
nem engedte, sött szidalmazásokkal és káromkodásokkal az esküdtet Ulete.

A bevádolt Torma Jánost 12 pálcaütéssel büntették, ellenben cimborájának viselkedé
se feladta a leckét az ítélkezőknek, mert Bíró Máttyás több ízben, valamint kortsmában, 
úgy más helyeken is praetensus Nemességében bizakodván gyakran garázdálkodna, és az 
helybéli Elöljáróktól félni nem akarna, hanem inkább csúfolódásokkal, és illetlen szemre 
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való hányásokkal őket illetné. Esetében úgy határoztak, hogy megkérdezik Rudics Dániel 
főszolgabírót, vajon nevezett Bíró Máttyás az helybeli Elöljáróságnak hatalma alól kiva- 
gyon e véve, és ha úgy vagyon a dolog, tisztelt Fő Szolga Bíró Ür megfog kerestetni, hogy 
őtet az elkövetett csintettek véget annak útyán érdemlett büntetés alá vétetni méltóztasson. 
(№349)

Ha a nemes ember illetlenül viselkedett, sőt még dicsekedett is tettével a szigorúbb 
büntetés reményében vasra verve a felsőbbséghez kellett utalni, mert az ilyen eset már 
nem a „faluszék” illetékességébe tartozott.

1830. június 13-án került terítékre Czékus György kihágása. Komáromy János és 
Szeicz Mihály bejelentették, hogy az elmúlt úrnapján délelőtt a kaszálójukban, az elsőnek 
árpájából, az utóbbinak zabjából némelly része lopásképpen elkaszáltatott, kérvén a kárt 
egy-egy mérő ollyas étellel a mezei csőszök által megtéríteni.

Noha Sípos József mezei csősz bizonyította, hogy Czékus Györgyöt a múlt úrnapján 
processiónak ideje alatt, habár semmi földje nincsen, a kaszálókban kocsival járni látta. 
Kergetni kezdte és a dézmakertnél utolérte, a kocsiján zöld árpát és zabot lelt. Ezért a 
kaszáját lefoglalta, és a helység házához bevitte. Mivel azonban őt a panaszosnak földjén 
nem érte tetten, sőt Czékus önként beismerte, hogy a lopott gabonát, nevezetesen az árpát 
a topolyai földön Gátsi János hegyesi lakosnak földjén, a zabot pedig Bernhard János föld
jén kaszálta, ezért a kívánt két mérő gabonának megadásától feloldozták. De azt a csőszök 
a kárvallott Komáromynak és Szeicznek megadni tartoznak.

Mivel pedig a különben is nyakas Czékus György ezen szent napon elkövetett tolvaj- 
ságot önként dicsekedve elismerte, és az által az okozott káron kívül ezen nagy ünnepnek 
méltóságát is a híveknek nagy botránkozásaira szembetűnőképpen megsértette, azért te
hát a midőn általa károsított lakosokok magokat jelenteni fogják eleget tenni tartozván 12 
páltza ütésekkel megfenyítetni rendeltettik, de mivel Praetensus Nemesnek magát monda
ná /:noha az attya dicaliter consorilálva vagyon:/ és e kettős bűnt éppen büntetlenől hagyni 
nem lehetne, azért vasra veretettvén, Tettes Tábla és Fő Szolga Bíró Almási Rudics Dániel 
Űrhöz el küldeni rendeltetik.(№ 514)

Kama Ferenc szérűskertjéből 1831 őszén két ekevasat lopott el Nagy István, amit ön
ként vissza is vitt. Beismerte a lopás tényét, de kijelentette, hogy azokat nemes Balázs 
István társaságában lopta el. Balázstól az ekevasat 3 Ft 30 krajcárért megvette. Mivel a 
magyar nemes a pokolban is úr volt, így Balázs megúszta a tolvajlást, ellenben tolvajtár
sára 12 pálcaütést mértek.(№715)
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AZ ELÖLJÁRÓSÁG VÁLASZTÁSA

A választás rendszerint ünnepélyes külsőségek között nyilvánosan történt, közkívá
natra, közfelkiáltással. Ha a közfelkiáltásból nem lehetett eldönteni, hogy melyik jelölt 
felé hajlik a többségi akarat, akkor az egyenkénti szavazatok megszámlálásával döntöttek.

Hat egymást követő év elöljárósága választásának eredményei maradtak fenn az ál
talunk tárgyalt jegyzőkönyvben. Az első 1826-ból származik, az utolsó 1831-ből. Mind a 
hat választás Királyi Kintstári Hegyes Helységben Nemzetes Schwanda János Kulai Tisz- 
tartó Úr által tartatott, illetve a harmincadosok személyének megerősítése alkalmából tör
tént egy incidens, illetve egy jelöltnek a lemondása.
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bíró

1826. november 26. Kiss János öreg

1827. november 27. Lénárd István

1828. október 31. Fodor Pál ifjú

1829. október 31. György József

1830. november 4. György József

1831. október 25. Fodor Pál ifjú

Más községek gyakorlatától eltérően az elöljáróság többi tagját is a bíróval azonos 
napokon választották Hegyesen.

A választások két alkalom kivételével zökkenőmentesen folytak. Az 1827. esztendei 
Szent András hava 27-ik napján Hermecz Pál megzavarta azt, mivel ezen Alkalommal 
részeg lévén, minden ok nélkül a Candidatioval meg-nem elégedvén voksolni nem akart, és 
a Tisztartó Úrral gorombáskodott, a Harminczadosok számábul kitöröltetni rendeltetett. 
Az 1828. október 31-én pedig Györy József Esküdt helet a ki elegendő és helyes okokbúl a 
Hivatalátul köz Akarattal felmentetett, Nagy Imre Esküdtnek választatván.

К bíróválasztás
A középkorban a bírói tisztség betöltésének időtartamát törvény nem szabályozta, azt 

csak a helyi szokás, illetve a földesúrral történt egyezkedés szabta meg. Tisztségét válasz
tás útján nyerte el. A községi bírói hivatalt - rendkívüli akadályoztatás eseteit kivéve - a 
megválasztott köteles volt elfogadni és viselni.

A bíróválasztás időpontja az évszázadok folyamán többször változott, illetve való
színűleg soha nem volt országszerte egységes, még а XVIII. században bevezetett köz
ponti szabályozás után sem. Mária Terézia (1767) úrbérrendezésének előkészítése során 
a jobbágyok régi szokásuk, a szabad bíróválasztási jog visszaállítását kérelmezték, a föl
desurak pedig a bírák általuk történő kinevezését követelték. Az úrbéri rendelet a földesúri 
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hatalom körében hagyta a jobbágyközségek igazgatását, de a tisztségviselők választása 
tekintetében némi autonómiát biztosított azzal, hogy kompromisszumos megoldásként 
a bírót a közösség választhatja, de csak a földesúr tisztjének jelenlétében, a földesúr által 
jelölt 3 személy közül.

Mária Terézia úrbéri rendelete Szent András havának (november) első napját jelölte meg 
a bíróválasztás napjául. A választás egy évre szólt, a bíró személye rendszerint évenként vál
tozott. Tartotta is a mondás: Sorba megy, mint a falusi bíróság Nem volt ritkaság azonban 
újraválasztásuk, illetve néhány esztendő múlva történő újbóli megválasztásuk sem.

Személyével kapcsolatban elvárás volt, hogy igazságos, jószívű, józan, szorgalmas, 
erkölcsös és példaadó életvitelű legyen. Másrészről összeférhetetlenségi szabályok is vo
natkoztak rá: nem lehetett például a jegyzőnek, illetve a pénztárosnak közeli családtagja. 
Azt, hogy fizetést kapjon-e, a község szabályrendeletileg állapította meg. A községi bíró 
kártérítési, illetve büntetőjogi ügyekben más állampolgárokkal megegyezően rendes jogi 
úton perelhető volt, hivatali ténykedésével kapcsolatban pedig a felsőbb közigazgatási 
hatóságok (a főszolgabíró, másodfokon az alispán, harmadfokon pedig a közigazgatási 
bizottság) vonhatták fegyelmi felelősségre.

A szakirodalomból nem kapunk egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy kik, a fe
udális kori falusi társadalom mely rétegei vehettek részt a bíró és a többi tisztségviselő 
megválasztásában. Az természetes, hogy a nőknek és a fiatalkorúaknak nem volt válasz
tási joga. De az már kérdésként merülhet föl, hogy a felnőtt, házas férfiak mind választók 
voltak-e vagy csak az önálló háztartásfők? Szavazhattak a házas zsellérek is, vagy csak a 
telkes jobbágyok élhettek ezzel a joggal?

Többféle - és nemcsak a telkes jobbágyok, illetve háztartásfők részvételét jelentő - 
gyakorlatra, szokásra utal az 1836. évi IX. te. is. Eszerint az olyan helyeken hol az eddig 
divatozott gyakorlat szerint a helybeli lakosok öszvessége minden különbség nélkül befolyt 
az elöljárók választásába, maradjon meg a választásnak ezen módja. Azokon a helyeken 
pedig, ahol eddig bár melly különböző választási módok divatoztak, a községben ingatlan 
(ház vagy egyéb) javakat birtoklóknak legyen joguk szavazni.

A bíró
A falu önkormányzatiságának egyik legfontosabb megnyilvánulási lehetősége a bíró 

személye volt. A korai középkorban villicusnak nevezték a bírót, judex elnevezése a XIV. 
században jelenik meg. Rendszerint a falu legtekintélyesebb, legmódosabb emberei tölt- 
hették be a tisztséget. Kiterjedt rokonsággal, sok baráttal, szomszéddal, a mezőgazda
sági munkások között széles körű patrónus-kliens kapcsolathálóval rendelkező tehetős 
gazdacsaládok tagjai voltak leggyakrabban a bírók. A falusiak ügyes-bajos dolgaikkal a 
legkönnyebben a bíróhoz fordultak.

Feladata rendkívül sokrétűvé és ellentmondásossá válik a XVIII. századra. Egyrészt 
továbbra is a faluközösség érdekeinek képviselője, másrészt a királyi és egyházi hatalom 
által rábízott teendők mellett mindinkább a földesúri - Hegyes esetében a Kamarai Ura
dalom - hatalom eszközévé vált. A falu önkormányzatának nagyságát mindig az határoz
ta meg, hogy egy-egy község mennyire rendelkezett a szabályrendelet, a szabályalkotás 
és a bíráskodás jogával.
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A bíró hatásköre azon túl, hogy személyében képviselte a községet - igazságszolgál
tatási, közigazgatási és gazdasági funkciói egyaránt voltak, melyek által vezető vagy leg
alábbis ellenőrző szerepe gyakorlatilag az élet minden területére kiterjedt. A hatáskört 
törvények, vármegyei és földesúri határozatok állapították meg és főbb vonásait a bírói 
eskü szövegébe is belefoglalták: ...a közjót előmozdítani apanaszolkodó ügyes-bajos sze- 
méllyeknek a mennyiben rajtam áll, minden személy választás, kedvezés, vagy részre hajlás 
nélkül igazságot szolgáltatok, a köz terheket a lakosok közt arányosan osztom fel, a helység
nek jövedelmeit nem fogyasztom, hanem inkább szaporítani igyekezem, azokra szemessen 
vigyázok, és annak idején arról mind magam hűségesen számot adok, mind pedig az alat
tam valóktól hűségesen számot veszek. írott szabályok alig-alig kötötték meg a bíró kezét, 
a helyi szokások voltak az irányadók.

A bíró kiterjedt kötelezettségei mellett a közösség képviselője is volt kifelé, s nemcsak 
a földesúr és a közigazgatás, de más települések irányában is.

Az államszervezeti hivatalszerűségnek kibontakozása során a falu a földesúri terhek 
mellé mind több közigazgatási feladatot kapott. Ilyen volt a közadók kezelése, a katonaság 
beszállásolása, a közmunka és a közfuvar teljesítésére való felügyelet.

A földesúri igények növekedése és a közigazgatási teendőknek a falusi bíróra hárítása 
következtében a bíróság mindinkább teherré vált. Nem kárpótolták a bírót az állásával 
járó kedvezmények sem.

A megválasztott bíró, miután a kamarai uradalom tisztje megerősítette hivatalában, 
ünnepélyes esküt tett a templomban - később a Helység Házában, vagy a községházán, s 
ott egy rövid beszéd után az új bírót meghiteltették. Esküjében a bíró a közügyek igazságos 
előbbre vitelét és azt ígérte, hogy lelkiismerete szerint, részrehajlás nélkül, a jogszabályok 
előírása értelmében fog bíráskodni.

A beiktatás alkalmával a leköszönő bíró bocsánatot kért esetleges tévedéseiért. A 
megválasztott új bírónak átadta funkciója jelvényét: a bírói pálcát. Átadásra kerültek: a 
pecsét, a kulcsok, és az iratos láda, meg a bírói szék. Az új bíró csak a bírói pálca átadása 
után léphetett hivatalába. Érzékletesen festi meg Topolya mezőváros históriája a bírói 
székében trónoló bírót:

Tsábrádi, a Bíró mint egy Demostenes 
Kinek minden szava fontos és egyenes, 
Prosopopiaban ülvén lett félelmes, 
Szállott: mostan ki ki hogy legyen figyelmes.

Azomban páltzáját jobb kezébe vette,
Sövegét pedig az bal térdére tette
Egy nagyot köhentett szavait így kezdte, 
Minnyája halgatot még el nem végezte. 
(Topolya mezőváros históriája)
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A bírói feladatok
A bírói tisztséget a megterhelő feladatok, a testi büntetés vagy az anyagi kockázat miatt 

nehezen vállalták. A falubeliek számára megnehezítette ellátását az is, hogy míg a hatalom 
az első pillanattól kezdve a faluközösség általános és kizárólagos vezetőjének tekintette a 
bírót, addig az alapvetően megosztott hatalom elvén működő közösség nem ismerte el en
nek. Csak a tisztség egy éve alatt, s csak feladatai viszonylatában tekintette vezetőjének, míg 
a közösség életének egyéb területein vagy továbbra is a családfők és az öregek látták el az ál
talános vezetői szerepet, vagy elvárták, hogy az adott feladat megoldásában a gazdálkodás, 
a mindennapi élet vagy az ünnepi szokások legjobb ismerői vezessenek.

A falu első embere volt a bíró, a községi bíróság, a faluszékének elnöke. Ô járt el helyi 
ügyekben, szervezte a falu belső életét. Gondoskodnia kellett a földesúri szolgáltatások 
beszedéséről, az állami adó behajtásáról, a katonai fuvarok biztosításáról, a falu határán 
belül a vármegye által körözött bűnözők felkutatásáról, a közmunkák megszervezéséről. 
Kezelte a falu jövedelmét, őrizte az adó rovásnyelveit, vezette a falu könyvét, és intézte a 
földek kiosztását. Felelős volt a falu határáért.

A vármegye más téren is igénybe vette a falu közigazgatási szervezetét. A falvaknak 
éberen kellett őrködniük a közbiztonság rendjén, és részt kellett venniük a rablók ül
dözésében. Az ezzel kapcsolatos hírek továbbítása a bíró feladata volt. Járványok idején 
gondoskodott a vesztegzárak felállításáról. Ö tétette közhírré dobszóval a vármegye és 
a szolgabíró rendelkezését. Neki kellett gondoskodnia posta hiányában a stafétaszerűen 
faluról falura továbbított leveleknek a címzetthez való eljuttatásáról.

A közösség biztonságának védelme, azaz a közösség tagjai személyi, erkölcsi és anyagi 
biztonságának biztosítása mellett az egyik legfontosabb teendője a falu javainak gondozá
sa és megóvása (pl. utak, kutak, határmezsgyék gondozása).

A határok megállapítása, megújítása igen fontos feladat volt, hiszen azok nem voltak 
hatósági telekkönyvben rögzítve. A határokon magas dombot emeltek földből vagy kő
ből. A hegyesi határdomb Csépe Imre: Könnycseppek a határdombon c. elbeszélésének 
helyszíne. A bíró és az elöljáróság a község tagjaival együtt a helyszínre ment. A helyszíni 
bejárást végzők megvizsgálták: nem vágták-e ki a határfát, nem mozdítottak-e el határ
követ, nem hányták-e szét a határhalmot a szomszéd falubeliek. Ez nagyon fontos volt, 
mert ha a másik fél egy éven és egy napon át tartó békés használatot tudott kimutatni egy 
adott földdarabon, már jogot formálhatott hozzá. E napokon a kutakat is megtisztították.

A közösség biztonságának védelmét szolgálta a határjárások rendszerességén túl 
szükség esetén a határ tényleges védelme.

A közigazgatási feladatok a hagyományosnak tekinthetők mellett tovább bővültek 
a falu biztonságát szolgáló új feladatokkal, például az új tüzelőberendezések használata 
során keletkező veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a tűzhelyek, a kémények felügye
letével. Egyes helyeken megtiltották a jobbágyoknak a dohánylevél szívását, szigorúan 
megbüntették a pipázókat, s zparantsolat ellen a Pörnyét tűzessen ki vivőket.

Topolya mezőváros históriája megemlíti, hogy 1810-ben kétszer volt tűz. A második 
esetben Jura Mihályné istállója égett le. Az asszony gondatlanságáért Egynéhány botot 
nyert vigyázatra valót, majd hozzáfűzi a Krónikás:
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De fájdalom még is a tüztűl nem félnek! 
Kertekben az utzán a pipák füstölnek.

A bírónak rendkívüli körülmények között is helyt kellett állnia. A termelés és a gaz
dálkodás megszervezése a nyomásos gazdálkodás elterjedésével és a nyomáskényszer 
bevezetésével egyre kiterjedtebb feladatot jelentett (pl. a nyomások beosztása, az egyes 
táblák művelés alá fogása, évente a szántandó táblák kitűzése, a rendezettség fenntartása, 
pásztorkodási feladatok).

A magyar történeti és jogtörténeti irodalomban mindmáig szívósan él az a tévhit, 
amely szerint a falvakban a bíró nem kapott fizetést. Ennek ellentmondó adatokról tanús
kodnak a levéltári források. A csantavéri úriszék dokumentumai szerint a XIX. század 
elején például a bíró évi fizetése 40 forint volt. Ennek ellenére szembetűnő, hogy a bírák 
fizetése igen különböző volt. Tisztségének ellátásáért bizonyos összeget kapott a befizetett 
büntetésekből, a községnek a kocsmából befolyó jövedelméből és a tized szedésekor bizo
nyos kedvezményt élvezett ő és a községi elöljáróság többi tagjai is. Később egy meghatá
rozott összegben szabták meg évi fizetését.

A XVIII. század közepétől a bírákat számadásra kötelezik.
Bár a bíró állami feladatai is megszaporodnak, alapvető változást a kamarai uradalom 

számára teljesítendő kötelezettségek jelentik, melyek közül a legáltalánosabb az urada
lomnak járó pénz- és természetbeni szolgáltatások egyénekre történő lebontása, az igás 
és kézi robot arányos kivetése és annak megfizettetése. (Mivel a kúlai kamarai uradalom
nak nem volt szüksége a falura kirótt robot teljes ledolgozására, azt pénzben szedette be, 
ami ugyancsak a bírói feladatkörbe tartozott). Időnként bizonyos mennyiségű kézi, illet
ve igásrobotra mégis szüksége volt a kamarai uradalomnak, akkor a heti robotot előre, 
általában vasárnap a templom után osztotta ki az uradalmi tiszt és a bíró. 1786 szeptem
berében a hegyesi jobbágyok nem fogadtak szót az uraság emberének, és nem teljesítették 
alattvalói kötelességüket. Erre Ürményi Mihály, a kamarai közigazgatás embere utasítást 
adott az engedetlenekkel szembeni erélyes fellépésre, és 20 katonát kivezényelt a faluba a 
lázongás lecsillapítására. A rendcsinálási kísérlet nem járt eredménnyel, mert Vidákovics 
Ferenc uradalmi ispán a katonai segítség ellenére sem tudott dűlőre jutni a lázadókkal. 
A hegyesi templom előtt kihirdette, hogy a katonaság erőszakkal fogja őket a robotra ki
zavarni, erre a nép, az egybegyűltek elkezdtek nevetni, és csak húsz kaszás jelent meg a 
munkán. A robotot végzőkre pedig a hajdú vagy az esküdtek egyike ügyelt.

Tulajdonképpen a tartozások között kellene tárgyalnunk az alábbi eseteket, hiszen az 
adósság megtérítésének egy különleges módjáról van szó. Az Elöljáróság jegyzőkönyvé
ben több helyen találkozunk a bírói zár alkalmazásával, ami azt jelentette, hogy a köte
lezvény szerinti adósságokat az adós átháríthatta a maga adósára.

1827. december 15-én kéréssel fordult Lénárd István az Elöljárósághoz. Két esztendő
vel korábban Győri Mihály akkori béresnél egyesség szerént tartozásképpen lévő 10 forin
tokat magának az adós által kifizetettni kívánta. Az adós elvállalta az adóságot, minthogy 
ekkor semmi pénze nem volt, annak okáért Kama Pálinál bérében lévő 3fű üszője bírói 
zár alá vétetett, mellynek árábúl annak üdéiben a panaszolkodó kifog elégétettni. № 130
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1827. december 24-én Nagy János Kecskeméti panaszkodott, hogy ezen esztendőben 
Tóth Józseftől nagy Kaszálójának felét 5 fiókért 3 pár új és 1 párfejellés csizmákért olly fel
tétel alatt kialkudta, hogy azon földet a tulajdonos meg is szántani, bevettni és beboronálni 
tartozzon, és noha neki már 5 ftokat kifizetett, 1 párfejellés csizmát adott és lomhasága 
véget más emberrel a földet 8 forintokért megszántatta, még is mostan Tóth Jósef a há
zát földestül eladván, következésképpen ezen föld is az új vevőhöz kerülvén, ezen földnek 
hasznát nem veheti, annál fogva könyörög, hogy már kifizetett 5 forintokat, 1 párfejellés 
csizmáért 3 ftokat, és a szántásért fizetett 8 forintokat, öszvessen tehát 16 forintokat neki 
Tóth Jósef vissza fizessen.

Tóth Jósef ezen panasznak kitételét mindenben megösmérvén kérdéses 16 forintoknak 
fizetésében marasztaltatott, mellyek annak üdéiben az eladott házának árábúl úgy mint 
Szombathy Imrénél még hátralévő 550forintokbúl, mellyek ez alkalmatossággal bírói zár 
alá vétettek a panaszolkodónak Lénárd István Bíró által kifizetettni rendeltettek.^0133)

Mivel Tóth a házát földestől eladta, nemcsak Nagy János Kecskemétinek, hanem egy 
sereg más hegyesi lakosnak több esztendő óta tartozott, azok is kérték tartozásának ki
egyenlítését. Nevezetesen: Döme Albert harangozó párbéli öt véka, Trázsi József a köl
csön adott 16, Kocsis István három esztendő előtt kölcsön adott három véka búzát; Ha- 
lasy István az 1821. április hónap első napjától fogva 3 mérő búzáért járó 30 fkát é azoknak 
említett üdőre illető 6pcentum kamatot. Végtére Öze Márk 9 Ft 36 kr-t; Novák Imre pedig 
egy véka búzát, vagy annak árát kifizetetni könyörögtek.

Tóth József nevezett panaszolkodókkal szembe állítván és kérdéses tartozásokat minden 
kifogás nélkül megösmervén, valamint a gabonának természetben, avagy annak 6 forintos 
árában, úgy a készpénznek fizetésében marasztaltatott. Mind ezen adóságok a panaszolta- 
tottnak bírói zár alat lévő 550forintokbúl annak üdéiben kifizetettni rendeltettek.(№ 134)

Az érdekelt adósokhoz egy héttel később csatlakozott Bozsán Jakab is, aki Tóth Jó
zseftől egy mérő búza megadását kérte. A bepanaszolt az adóságot minden kifogás nélkül 
elismerte, mivel búzája nem volt, annak 6 forintos árában marasztaltatott, melly pénz a 
panaszolkodónak - Tóth Jósef bírói zár alá vett pénzébül annak üdéiben ki fog fizetettni. 
(№ 142)

Pintek Anna tíz mérő zabot Dukát Józseftől alku szerint megvett, az árát kifizette, de 
a zabot nem kapta meg, azt megadatni kívánta. Az eladó a panasz valóságát elismerte, 
kérdéses tíz mérő zabban marasztaltatott, amelyet is Juhász Pálnál lévő zabjából annak 
üdéiben kiadattni rendeltettek, ez alkalommal azért ezen zab bírói zár alá vétettvén, a 
Végzésnek végrehajtása pedig Sebők István Esküdtnek meghagyattatván.(№ 248)

Kocsis István Ispány Jánostól négy véka zabot készpénzért megvett, de a panasz nap
jáig azt nem kapta meg, elégtételért esedezett. A panasznak valóságát elismerte a pana- 
szoltatott, mivel zabja nem volt 4 fióknak fizetésében marasztaltatott, amit a bírói zár alatt 
lévő béréből annak üdéiben megkapta.^0 308)

1829. február 20-án Krieger András szeghegyei lakos a 10 esztendővel korábban Hor
váth Lászlónak hitelbe adott 4 véka búzáért kötelezés szerént járó 13 fkát 20 xkat valutá
ban és azoknak törvényes 6pcentes kamttyát megfizetetni könyörgött.

A panaszoltatott Horváth László minden kifogás nélkül olly hozzá adással az adoságot 
elválalván, hogy kérdéses búzát édes anya számára vette, kívánt 13 forintoknak 20 xnak 
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és az illető kamatnak megfizetésére szorítatott olly észrevétel melet, ha hogy az édes annya 
a panaszoltatotnak állítását elösméri ezen adoságot az fizetni tartozom melly okra való 
nézve Kovács Mátyásnál lévő szöllő árából ezen pénz addig is bírói zár alá tétetett.^0 476)

1830. március 20-án Kocsis János katona panaszkodott, hogy ifjú Németh István 
öt esztendő óta tíz véka búzával és annak szokásbéli kamatával, azon felül 16 Ft 30 kr- 
ral tartozott, most azok megfizettetését kérte. A kétrendbeli adósságot a panaszoltatott 
Németh minden kifogás nélkül elismerte, három véka búzára egy vékát kamat fejében 
számlálva, összesen 26 2/3 véka búzában azon kívül 16 f30 xban marasztaltattván, azok
nak beszedése és leendő általadása Nagy Imre esküdtre hagyatott. Mivel Csabay Mihály 
ez alkalommal előállt panaszával, hogy a bepanaszolt 120 forinttal neki is tartozik, a 
panaszolkodónak nagyobb bátorságára ezen summa pénz bírói zár alá tétetett.^0 486)

1830. március 21-én Finta János Szüts Mester panaszolkodik, hogy a helybéli Czéhnek 
felállítása alkalmával nyilvánosságos akarattya ellen az attyáért Mester Taxa fejében 24 fo
rintokat 24 xkat valutában fizetni kíntelenítetett> kérvén ezen Pénzt magának vissza térítetni.

Mészáros Pál akkori Czéh Mester, Sallós István Szolgáló Mester, úgy Fogarasi György, 
Döme Alberth, Kókay Józef, Lénárd Pál, Papp István, Umianivics Simony Mesterek és Er- 
nyes Ferencz mostani Czéh Mester személyesen megjelenvén és önként elösmérvén, hogy a 
Panaszolkodónak Attya, a ki külömben is sem inas nem volt annál inkább nem vándorlót. 
Következésképpen Mesternek nem álítathatott be, ezen erőltetett mesteri jussal sohasem élt, 
a fiátúl, pedig érintett Taxa erőszakossan ki zsaroltatott, a Panaszolkodóval barátságossan 
úgy megegyeztek, hogy fellyebb kitett 24 fkát 24 xkat ef.E. Sz: Mihály napjára minden 
további halasztás nélkül a Czéhnek pénztárából nekié ki fogják fizetni. Melly Egyességnek, 
ha netalán eleget nem tennének, annak végre hajtása Győry Jósef Bíróra bízatatott.(N° 490)

Krishaber Jakab hitelbe eladott Szabó Katalinnak egy kendőért járó 2 f 24 xkat, úgy 
nem külömben általa felválalt és végre nem hajtott ponyvának foldozásáért megfizetett 
30xkat magának kifizetettni könyörög. Az első rendbéli adósságot a panaszoltatott önként 
elismerte a másikat pedig Kormos Józsefné bebizonyította. Szabó Katalin 2f54 xnak fi
zetésére szorítatott, mellyek is annak bírói zár alat Kovács Mátyásnál lévő pénzéből Győry 
Jósef bíró által annak üdéiben kifizetetni rendeltettnek.(№ 494)

1830. április 24-én Novák Imre panaszkodott, hogy 1826-ban Berkecz Ágnesnak alku 
szerint 2 láncz ugar és 1 láncz tavaszi aló való földért egy lovat eladott légyen az ugar földet 
ugyan megkapta, de az utóbbit nem és minthogy Berkecz Ágnes mármost a házát földestül 
eladván az egy láncz földet többé meg nem adhatná, azért a helet 15 valutabeli forintokat 
magának megfizetetni könyörgött.

Noha ugyan a panaszoltatott, a ki ez eránt több ízben hivatattván meg nem jelent, a kí
vánt 15 fkát mint megátalkodot és nyakas fizetni tartozna, mivel azomban mostanság egy 
láncz tavaszi alá való földet 12 forintokért is kapni lehetne, annál fogva ezeknek fizetésére 
szorítatott, mellyek is Uhor Márton öregnél bírói zár alatt lévő lOOforintokbúl Győry Jósef 
bíró által annak üdéiben kifizetetni rendeltettnekf№ 499)

1831. február 5-én Csipcsák István arra panaszkodott, hogy néhai Kozák Ágoston ob
ligatio szerént 21 fkai 12xkal adósa maradt. Mivel Bán Albert Kozáktól megvette annak 
köteles szerszámit, és annak árába még 40 forinttal tartozna, ezen adósságból a maga 
követelését kifizetetni kérte.
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A megholtnak özvegye, Bán Albert és Ernyes Ferenc elmondásából kiderült, hogy 
Bán Albert a 45 forintért vett szerszámért 1 forintot az eladónak, 4 forintot pedig Ernyes 
Ferencnek, akinek Kozák Ágoston 34 forinttal tartozott, és ezen adósságának kipótolása 
miatt a szerszámot eladta, már lefizetett, a többi pénzt pedig 1831. Szent Mihály napjára 
fizetni tartozik. Ez alkalommal Ernyes Ferenc adósságának felét, 10 forintot Csipcsák 
István részére bírói zár alá vétetvén, a hátra maradt 11 Ft 12 kr-nak beszedését és átadását 
Csordás András esküdtre bízták. Az imitten feljegyeztettvén, hogy a panaszolkodó ezen 
adóságból, tekintvén az özvegynek szegénységét, 5 forintokat elengedett.^0 584)

Az esküdtek
Az önkormányzat másik tényezői a közösség köréből választott esküdtek voltak, akik 

a bíró munkáját segítették, ennek a végrehajtásban pedig a fentieken kívül fizetett községi 
alkalmazottak is közreműködtek.

Az urbárium úgy rendelkezett, hogy az esküdteket és a jegyzőt a község személyi és 
vagyoni megkötöttség nélkül teljesen önállóan választhatja és bocsáthatja el.
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Esküdtek

1826.11.26.
Fodor Pál, Petze József, Szügyi Mátyás, Fontányi János, Vass 
Pál, Csordás András, Maronka András ifjú és Győry György

1827. 11.27.
Fodor Pál, Kiss János öreg, Fontányi János, Szügyi Mátyás, 
Győry György, Sebők István, Kiss János ifjú és Petze Ferenc

1828. 10. 31.
Pecze József, Szügyi Mátyás, Fontányi Ignác, Kiss János 
öreg, Berkecz Ferenc, Papp András, Győry József és Süly 
Demeter

1829. 10.31.
Fodor József ifjú, Pecze József, Kiss János H., Fontányi 
Ignác, Nagy Imre, Berkecz Ferenc

1830. 11.04.
Csordás András, Nagy Imre, Fontányi János, Szügyi Mátyás, 
Sebők István és Terényi István

1831. 10. 25.
Nagy Imre, Sebők István, Fontányi Ignác, Hallassy András, 
Csordás András, Papp András

Az esküdtek létszáma a község nagyságához igazodott, rendszerint 10 - Kishegyesen 
8 - fő körül mozgott. Ezek többnyire mentesek voltak bizonyos közterhek alól. Rendes évi 
fizetésük rendszerint nem volt, egyes általuk végzett munkákért (pl. végrendeleti, adás
vételi és más vagyoni ügyekben folytatott közreműködésükért) azonban az érintett felek 
által fizetendő, a tanács által megállapított napidíjat kaptak.

Dudás Albert búzáját Kama József ökrei meglegelték, a kárt Sebők István és Győry 
György esküdtek által 5 forintokra becsülték, annak megfizetését kérte. Nemes Papp István 
vallomásában megerősítette, Kama ökrei által az okozott kár valóban 5 Ft, ezenkívül még 
a becsülő esküdteknek 48, a kocsisnak pedig 24 krajcárt köteles a kártevő fizetni.(№ 222)
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Megválasztásuk a község tagjainak a személyekre történő egyenkénti szavazásával 
történt.

Az esküdtek megválasztásuk után a bíróhoz hasonlóan ünnepélyes esküt tettek (ne
vük is innen származik) a közösség előtt.

Az esküdtek általában tehetős gazdák voltak, de ez nem volt elég a megválasztásuk
hoz, elsősorban józan életű, igaz és okos embereknek kellett lenniük. Fontos szempont 
volt, hogy érdeklődjenek a közügyek iránt. Módosabb, tekintélyesebb, értelmesebb em
bereket jelöltek erre a tisztségre, már csak azért is, mert ez egy lépcsőfok lehetett a bírói 
tisztség elnyeréséhez. Megfelelő készségek, személyes tulajdonságok megléte esetén az 
esküdti tisztség is apáról fiúra szállhatott. A mindennapok során mind gazdálkodásban, 
mind életvitelben és magaviseletben az esküdteknek példamutatónak kellett lenniük.

A leköszönő bíró az általános szokásoknak megfelelően a továbbiakban esküdtként 
vett részt a tanács munkájában. Az esküdtek feladata a helyi igényekhez igazodott. He
gyesen a helyi szokás alapján részt vettek a bíráskodásban. Általában a hét meghatározott 
napján törvénynapot tartanak, de ha szükséges volt, más napokon is bíráskodtak. A tör
vénynapon az összes esküdt részt vett a bíráskodásban. Azt, aki menthető ok nélkül távol 
maradt, pénzbüntetésre kötelezték. Ha egy esküdt botrányosan viselkedett, vagy hatal
mával visszaélt, súlyosabban büntették meg, mint a község hivatalt nem viselő tagját.

Az esküdtek hivatalból egyúttal bűnüldözök is voltak. Kötelességük volt a tudomá
sukra jutott bűncselekményeket közölni a bíróval. Amennyiben az esküdt ezt elmulasz
totta, pénzbüntetést kellett fizetnie.

Feladata közé tartozott a lakosság biztonsága, nyugalma feletti őrködés. A Jegyző
könyv egy másik tényre is felhívja a figyelmünket: Hegyesen nem voltak éjszakai bakte
rek, ezért az esküdteket osztották be éjszakai őrjáratra. Az éjszakai patrolos esküdtek, ha 
csavargókra, gyanús alakokra akadtak, azonnal előállították őket, mert az efféle öszvejö- 
vetelek a lopásokra alkalmat adhatnak, de a leselkedő veszélyekre is ügyeltek. A csendhá- 
borításban intézkedő öt patrolos esküdt nevét említik: Csordás András és Fodor Pál (№ 
90), Kiss János (№ 165), Nagy Imre (№ 315) és Papp András (№ 359).

1827. augusztus 20-án Ernyes András öreg panaszkodott, hogy Kelecsenyi Mátyás az 
üres Vermét begyújtván aztat szabadon hagyta, és mivel többszöri megintés után, a szájára 
semmi oltalmat nem tett, valamint ezt, így a melette lévő 3 Vermet is mellyek hasonlóan 
nyitva voltak, beszagatta, és azért ötét a Vermeknek Tulajdonosai, úgymint Kelecsényi Má
tyás, és Sinka Ferencz veréssel fenyegetik, kérte azokat megintetni.

Bélik Ferenc, Sipos András Józsefné és Petrovits Ferencné bizonyította, hogy Ernyes 
András által beszaggatott vermek nyitva voltak, a panaszosnak cselekedete helyben ha
gyatott, a bevádoltattak pedig megdorgáltattván, nekiek meghagyatott, hogy a beszagatott 
Vermeket történendő károknak elmellőzése véget betöltsék. És mivel efféle nyitott puszta 
vermek sok szerentsétlenségnek, és számtalan károknak okai voltak, afelsőbbi Rendelések
nek következésében meghagyatik Vass Páll az üres Vermekre és Gödrökre ügyellö Esküdt
nek, hogy az egész helységben található mindennemű gödröket és más nyitott Vermeket be 
temesse, és ezen munkának végre hajtássával Tudósítást tegyen 94)

1828. december 27-én Nagy Imre esküdt egyik szombaton Patrolba járván Molnár Pé
ter Házánál 10 2/4 órakor étszaka Csavargókat és gyanús tolvajokt, úgy mint Nemes Papp 
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Mátyást, В. Kalapáty János ifiut. Juhász Josefet, Lakatos Jánost és Csontos Pétert talált 
légyen. Molnár Péter pedig káromkodott.

A felsoroltak a Nemes Vármegye Rendelése ellen vétkeztek, Molnár némelly Károm
kodásokat ejtvén minthogy efféle Csavargóknak öszvejövetelei a lopásokra alkalmatosságot 
nyújtanának, mint Orgazda 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 315)

1827. március 17-én Lippay István céhbeli takácsmester azon panaszolkodott, hogy 
Szügyi Máttyás részére 110 rőff vásznat szővén 10 röffnek árát elengedte és ezért eőtet a 
Czéh 5 forintokba megbüntette, kérvén magának elégtételt szereztetni.

Döme Albert céhmester a panasznak kitételét olly kinyilatkoztatással megösmervén, 
hogy valamint ezen cselekedetért úgy szinte azért is ha akár melly mester a T. Nemes Vár
megye által kiadott limitátión alól a munkát felválalja, aztat Kegyelmes Czéhbeli Privilé
giumnak értelmében szükségképpen 5. forintokba megbüntetni kelletik. Minthogy ezen ki
tétel nem állana sött kinek kinek szabad volna limitation alul dolgozni, annál fogva Lippay 
István a Czéh által helytelenül hozott büntetés alúlfelmentettik. És mivel továbbá nevezett 
Czéh mester azt állítaná, hogy ezentúl és efféle óltsóbb áron felválalandó munkákért a 
mestereket büntetni fogja, azért szerzendő orvoslás véget Tettes Szolga Bíró Ür meg fog 
kéretetni, hogy ezen helytelen és igazságtalan bübtetésektül a Czéhet eltiltani méltóztasson. 
Tette Rudits Dániel Feő Bíró Úrnak írt Levél:

Miilyen végzést hoztunk légyen Lippay István Hegyesi lakos, és Czéhbeli Takáts mes
ternek panaszára, az ide alázatossan mellékelt kivonásbúi bővebben által látni méztóz- 
tatik Tekintetes Uraságod. Minthogy pedig ezen törvénytelen cselekedet és visszaélés, ha 
foganatba jöhetne, nem annyira a Mester Embereknek, mint nékünk kárára lehetne, azért 
Tettes Uraságodat mély alázatossággal kérjük, hogy tekintetbe vévén a pénznek szűkét és 
az üdőnek mostohaságát, az Hegyesi Czéhnél efféle helytelen cselekedetektül kegyessen el
tiltani méltóztasson. Kik egyébb aránt kegyességébe ajánlottak mély tisztelettel maradunk 
Tettes Uraságodnak 13a Április 827. legalázatosabb szolgái Kiss János Bíró és az Esküdtek. 
(№ 50)

Csoportosítsuk azokat a feladatokat, amelyek elintézése az esküdtek feladata volt: a 
bepanaszolt felmentése, a panasz, a tartozás megtérítésének felfüggesztése, becsületsér
tési ügyek, a tetten ért elkövető áristomba zárása, összebékítés, megegyezés kezdeménye
zése és ellenőrzése. Ha a pálcaütés, botozás, megkorbácsoláson kívül még pénzbüntetést 
is kiróttak az illetőre, annak beszedése és átadása is esküdti feladat volt. A pénzbeli tar
tozások behajtása, csendháborítás miatti előállítás, vagyoni jellegű büntetések végrehaj
tása, munka-, búza-, zab-, árpa-, kukoricaadósság megtérítése, vászonszövés-tartozás ki
egyenlítésének felügyelete; egyéb tartozások: házbér, obligatio, kezesség, zálog, földbérlet 
elintézése mind-mind a heti ügyeletes esküdtre hárult. A kijelölt feladatok végrehajtását 
az Elöljáróság ellenőrizte, tudósításban kellett beszámolnia.

Nyírády György nevével gyakran találkozunk az adósok sorában, nem lehetett valami 
megbízható ember. 1829. október 17-én panaszkodott Krisháber Dávid, hogy előző év 
nyár elején Nyírádytól 10 mérő zabot megvett, annak árát azonnal kifizette, viszont a 
zabot a fent jelzett napig sem kapta meg, ennek megfizettetését kérte. A bepanaszolt nem 
tagadta az adósságot, abban marasztaltatott. A végzés végrehajtása Nagy Imre esküdtre 
hárult.(№ 419)
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Hiába rendelték el a végzés végrehajtását, arra nem került sor, amiről annak rend- 
je-módja szerint tudósítást tett Nagy Imre esküdt, hogy 525-ik szám alatt hozott vég
zésnek eleget akarván tenni, azt azért nem teljesíthette, mivel a panaszoltatott Nyírády 
Györgynek 2 lovon kívül semmi oly vagyona nem volt, amelyből a panaszost ki lehetett 
volna elégíteni.

Az 1830. augusztus 8-án beterjesztett tudósítást az esküdtek tudomásul vették, a vég
zésnek végrehajtását boldogabb időkre halasztották.(№ 527)

Az esküdti „hatalom" jelképe
A megválasztott esküdtek miután esküt tettek - a bírói hatalom jelvényéhez hasonló

an - ők is átvették az esküdti hatalom jelvényét, csak annak átvétele után léphettek hiva
talukba. A pálca felhatalmazta őket jogkörükben való intézkedésre. Ennek illusztrálására 
álljon itt egy példa a csantavéri úriszék anyagából.

A történet: 1847. június 13-án, Szent Antal napján esti 8 óra körül Vinczer Antal ak
koriban csantavéri esküdt Bossányi Jánossal és Osvár Antallal egyetemben ellenőrizte a 
csendrendeletet, amikor Czvitkó Bertalan, Barisa a szenvedő fél szavai szerint kik csende
sen hazamentünk - utunkban megtámadván illy szavakkal "hova mentek ti tolvajok? Ba
szom a tolvaj Istenieket* megbecsteleníteni merészelt, mi pedig ügyelni sem akarván undok 
szavaira tovább folytattuk lépteinket, de ö nemcsak hogy haza nem engedett mennünk, ha
nem ... többször bottal megütvén minket. Miután felszólították Czvitkót és a társaságában 
levő szabadkai embert, hogy ne erőszakoskodjanak, mi ezen tanácsnak engedtünk, de ő a 
helység tömlöcébe, hol egy egész éjszakát töltöttünk el, bezárt, és így nem csak megbecstele- 
nített, hanem erőszakosságot is elkövetett rajtunk...

Az úriszéken több tanút is kihallgattak, köztük Osvár Andrást, a helység hadnagyát 
azt vallotta, hogy a kérdéses napon - a csantavéri búcsú napján - Bossányi János és Vinczer 
Antal Esküdtek társulatában a rend és csend fenntartására kiküldetvén, azt tapasztalta ... 
hogy midőn a sarkon túl Czvitkó háza tekintőlegafalu háza felé értek ekkor Vinczer Antal 
ifjú Esküdt Czvitkó, ki engedelmeskedni egyátalján nem akarta és az Esküdteketpiszkolón a 
község házához behajtani szándékozott. Az idegen embernek pedig több ízben azt mondta, 
’kegyelmed idegen ember, távozzon kend Isten hírével’, de az idegen távozni nem akart. 
Czvitkó barátját odahagyni vonakodva - az Esküdtek ellen szegült, s midőn Vinczer őt a 
menésre zaklatta, magától eltaszította. Erre huzza vonás történt, a Tanú is parancsolat 
folytán segített, de Czvitkó erő hatalommal ellen szegült, mire néhány városi látó a tett szín
helyére megérkezvén ezeknek segedelmével Czvitkó a helység házához behajtatott, s miután 
a börtönbe menni vonakodott, s káromlások közepette ellenszegült, Vinczer néhányszor ke
zében levő Esküdti pálczájával reá ütött.(SZTL, F:006.33.52.1848. II. 10.)

A látók
Az esküdtekkel együtt kell tárgyalnunk a látókat. A károk megszemléltetésében volt 

szerepük. Ök becsülték meg a kár lehetséges összegét. A kár felbecsülésére mindig egy 
látó és esküdt ment ki a helyszínre. Természetesen a kiszállás díját a kárt felbecsültetőnek 
ki kellett fizetnie.
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Látó:
1826. 11.26. Péter Mihály
1827. 11.27. Lukács Márton
1828. 10.31. Szabó Pál
1829. 10.31. Janó István
1830. 11.04. Pecze Mihály
1831. 10. 25. Elek Sándor

A határ alkalmas helyén földbeásott, keresztbe rászegezett fokokkal ellátott 5-6 m 
magas faoszlopot vagy fordított V alakú állványt állítottak, amelyre a látó felhágott, hogy 
az őrzésére bízott területet áttekinthesse. A topolyai határ korábbi térképei a valamikori 
útászház mögötti magaslatot Akasztóhegy, Látóhegy, Guggenberg néven jegyzik a látófa 
helyét. A látófára a hegyesi határban is volt példa.

Isaac Storch kukoriczák közé való állásnak egy darab kemény fát Sipos Józsefnek köl
csön adott, de az azt el sinkölvén, 2 Ft 30 kr-t megfizettetni kívánt. Sipos a panaszt elis
merte, a kívánt 2 Ft 30 kr fizetésére szorítatott, amit Pilisz János, aki ezt a fát kötelességé
nek ellenére haza vitetni elmulasztotta, azonnal lefizette olly kijelentéssel, hogy ezen hibát 
a béressének tulajdoníttya.(№ 426)

A jegyző
A község írásmunkáit végezte, s vezette a falukönyvet. A jegyző nem esett évenkénti 

választás alá, rendesen hosszabb időre, általában életfogytiglan választották.
A jegyző is részt vett a bíráskodásban. Ismertette a laikus bírákkal a jogszabályokat, 

hogy mely törvény és statútum alapján milyen mértékű büntetést lehet kiróni. Magánjogi 
pereknél és a peres eljárásoknál egyaránt szükség volt jogszabályismeretére, íráskészsé
gére.

A jegyző vonatkozásában a községek gyakran éltek választási és elbocsátási jogukkal.
1827. augusztus 15-én az elöljáróság a jegyző és a plébános közötti súrlódás ügyben a 

következő Bizonyság levelet bocsátotta közre:
Polákovics János helybéli Nótárius Űr Nagyon Tisztelendő Nagy Imre Plébános Ür által 

Tettes Almási Antunovics Alberth Vice Ispány Úrnál igazságtalanúl bevádoltattván ezek- 
rül, hogy tudni illik: Először az Elöljárókat ellene lázítya és mindenféle visgálatokat véghez 
visz: Másodszor: az helységnél lévő Plébános Ür 550fbúl álló adoságát sequestrálta, és Har
madszor: Némely lakosok által testamentumokban Sz: misékre hagyott pénzeket nem neki, 
hanem másoknak osztogattya. Bizonyság levelet magának kiadattni kíványa:

Minthogy tisztelt Plébános Úr kitételei nem helyessek, hanem tsupa rágalmazások és 
betsületett sértő Megbántások, a Nótárius Úrnak ki is a miket tett, az Elöljáróknak meg
hagyásából tévén, és azért a Plébános Úr haragját magára vonván, és általa büntelenül 
üldöztettvén, az eő személyét soha nem bántotta meg, e következendő Bizonyság levél kia
datni rendeltetett:

Alól megírattak Bíró és a többi Királyi Kamarai Hegyes Helységnek Elöljárói ezen írá
sunk rendiben Bizonyságot teszünk és Hitünk letétele ajánlása mellet valljuk, hogy Polá- 
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kovics János Hegyesi Nótárius Úr Nagyon Tisztelendő Nagy Imre Hegyesi Plébános Úrhoz 
mindenkor minden illő és kitelhető tisztelettel viseltettik, ellene soha semmi roszat nem 
szállót, annál inkább bennünket tisztelt Plébános Úr ellen soha sem lázított, sőt inkább 
azokat is, a kik ellene panaszt tenni akartak letsilapította mindég pártyát fogván a Plébá
nos Úrnak. Ellene semmiféle visgálatokat nem tett. Az 1826. esztendei Április hónap 10*к 
napján tisztelt Plébános Úr által a Tettes Kúlai Úri Székre adott könyörgő levélre az akkori 
Elöljáróknak meghagyásábúl felelt és azon Feleletet mind azoknak, mind pedig mi nékünk 
szorul szóra elolvasta.

Némely lakosok által Szent Missékre hagyott pénzeket azoknak a kiknek hagyva vol
tak az helységünk házánál az Elöljáróknak jelenlétekben kifizetett, szóval mind azok a 
mik tisztelt Plébános Úr, és a Helység között történnek az Elöljáróknak meg hagyásábúl 
tétetnek. Mellynek nagyobb el hitelére és valóságára kiadtuk ezen - nevünk alá írássával és 
Helységünknek szokott élő Petsétyével megerősített Bizonyság levelünket.

Költ Hegyessen az 1827** esztendei Augustus hónap 15ik napján. Kiss János Bíró, Fontá- 
nyi János, Fodor Pál, Győry György, Pecze Jósef, Maronka András Esküdtek.(№ 85)

A helység kaszérja
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Kaszér

1826.11.26.
1827. 11.27.
1828. 10.31.
1829. 10. 31.
1830. 11.04.
1831. 10. 25.

Fontányi Ignác 
Csordás András 
Csordás András
Csordás András 
Rakoncza Péter 
Rakoncza Péter

A megválasztott tanács egyik legfontosabb esküdt tagja volt az adószedő, a perceptor, 
más néven a helység kaszérja. Mindenfajta kiadás és bevétel kezelése tartozott feladatai 
közé, de az általa elkészített számadás felelőse a bíró volt. A tisztséget az évenként, esetleg 
több jelölt közül is választott vagy újraválasztott személy töltötte be.

Németh János a húsvéti ünnepek után szabadkai szerzetes papot hazavitte, az érdem
lett kocsi bért 1827. április 29-én kérte kifizettetni.

... Plébános Úr beteg lévén maga könnyebbségére és segétségére a szerzetest elhozattván 
aztat Forspontos kocsin haza vitette és a panasztévő Németh Jánosnak mondása szerént 
ezen hosszabb útért semmit sem fizetni akarna, meghagyatik Fontányi Ignácz kaszérnak, 
hogy 2 % Statiora járó 2 forint 45 kr-t valutában Helység pénztárából Németh Jánosnak 
kifizesse és ezen Summa pénzt annak üdéiben Plébános Úr fizetésébül kifogja.(№ 62)

1827. szeptember 8-án Krishaber David panasszal élt, hogy Papp Mátyástól gyapjút 
vett, annak árát, mázsáját 65 forintos áron ki is fizette, de mivel aztat Helység mázsáján, 
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melly hamis, mérte, és tett hiteles próba után 7 font gyapjúban megkárosodott, annál fogva 
feleslegesen fizetett 4 ft 33 xkat, magának megtérítettni kívánta.

Papp elmondásából kisült, a gyapjú árát a vevőtől felvette, a helység mázsájának hibája 
pedig tett szorgalmatos és pontos vizsgálatai után kivilágosodván, az eladó Papp Máttyás 
4f 33 xroknak visszafizetésében marasztaltatott. Annak utána pedig efféle ízetlenségeknek 
és perlekedéseknek elkerülése véget a helységnek mázsája annak használtatásáúl mind ad- 
dig ki nem adatni rendeltetett, méglen tökélletsességre nem hozatattik.(№ 101)

Három év múltán kiderült, ki rontotta el a helység mázsáját. 1830. február 27-én je
lentést tett Csordás András helység kaszérja, hogy 6 esztendők élőt Kama Pál által elrontot 
helység mázsájának Újvidéken tett megigazításáért helység pénztárából 8 fkát valutában 
fizetett légyen, kérte az összegnek megtérítését. A bevádoltatott Kama Pál elvállalta a 
cselekedetet, minthogy kérdéses üdőben még az attyávál egy kenyéren lakot, annak pedig a 
helység szalma árával tartozna, annál fogva abból kívánt 8 forintok kifogatni rendeltettnek. 
( № 481)

Harmincadosok
Az 1848-ig a behozott vagy kivitt áruk után szedett királyi vám, amely régebbi kor- 

szakkban az áru értékének egy harmincadrésze volt, harmincados az a tisztviselő, aki a 
harmincadot szedte; vámos.
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Harmincadoso cnak megerősíttettek1826.11.26. 1827. 11.27. 1828. 10.31. 1829. 10. 31.Ernyes József öreg Mészáros Pál Hallasy András Kocsis József Kiss József ifjú Tóth István ifjú Dudás László Maronka András ifjú Tóth Pál allaty Lukács Márton Szabó Pál Gubanits György Nagy József ifjú Nagy Antal Vass Páll Szügyi Mátyás Sípos András öreg Fontányi Ignác Csordás András Mátyus Mihály Berketz Ferenc Kormos György Süly Demeter Hermetz Pál Petze József Kama József Kiss János öreg Fabó Ferenc Győry József Harák István Lénárd István Tóth Mátyás öreg Molnár Mihály ifjú Varga Pál Balázs János Lengyel Antal Gulyó András Firány János Fontányi János Terényi Márton Dudás Gáspár Némedy János Csordás István

Mészáros Pál Hallasy András Kocsis József Kiss József ifjú Tóth István ifjú Dudás László Maronka András ifjú Tóth Pál allaty Lukács Márton Szabó Páll öreg Nagy József ifjú Nagy Antal Vass Pál Szügyi Mátyás Sípos András öreg Fontányi Ignác Csordás András Mátyus Mihály Berketz Ferenc Kormos György Süly Demeter Petze József Kama József Kiss János H. Fabó Ferenc Győry József Papp Mátyás Harák István Lénárd István Lukács Jakab Tóth Mátyás öreg Molnár Mihály ifjú Varga Pál Balázs János Lengyel Antal Gulyó András Firány János Fontányi János Terényi Márton Némedy János Csordás István

Mészáros Pál Hallasy András Kiss József ifjú Tóth István ifjú Maronka András ifjú Tóth Páll All. Lukács Márton Szabó Páll öreg Nagy József ifjú Nagy Antal Vass Páll Szügyi Mátyás Sípos Andás öreg Fontányi Ignác Csordás András Mátyus Mihály Berketz Ferenc Kormos György Süly Demeter Petze József Kama József Kiss János öreg Fabó Ferencz Győri József Papp András Lénárd István Lukács Jakab Kiss János H. Tóth Mátyás öreg Molnár Mihály ifjú Varga Pál Balázs János Lengyel Antal Gulyó András Firány János Fontányi János Csordás István Terényi Márton Némedy János
**

Mészáros Pál Halassy András Kiss József ifjú Tóth István ifjú Maronka András ifjú Tóth Pál Allaty Lukács Márton Szabó Pál öreg Nagy József ifjú Nagy Antal Vass Pál Szügyi Mátyás Sipos András öreg Fontányi Ignác Csordás András Mátyus Mihály Berketz Ferenc Kormos György Süly Demeter Pecze József Kama József Kiss János öreg Fabó Ferenc Győry József Papp András Lénárd István Lukács Jakab Kiss János H Tóth Mátyás öreg Molnár Mihály Varga Pál Balázs János Gulyó András Firány János Fontányi János Csordás István Némedy János
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*Hermecz Pál pedig azért, mivel ezen Alkalommal részeg lévén, minden ok nélkül a Can- 
didatioval megnem elégedvén voksolni nem akart, és a Tisztartó Ürral gorombáskodott, a 
Harmincadosok számábul kitöröltetni rendeltetett.

** Győry Jósef Esküdt helet a ki elegendő és helyes okokbúl a Hivatalátul köz Akarattal 
fel-mentetett, Nagy Imre Esküdtnek választatván.

Harmincadosoknak megerősíttettek
1830.11.4. 1831.10. 25.

sessio sessioMészáros Pál 2/4 Mészáros Pál 2/4Kocsis János 3/4 Kocsis János 3/4Halassy András 12/4 Halassy András 12/4Kiss István 2 Kiss István 2Maronka András ifjú Tóth 2/4 Maronka András ifjú 2/4Pál Allaty 2 Tóth Pál Allaty 2Lukács Márton 1 Lukács Márton 1Nagy Jószef ifjú Nagy Antal 3/4 Nagy József ifjú 3/4Vass Pál 3/4 Nagy Antal 3/4Szügyi Mátyás 3/4 Vass Pál 3/4Sipos András öreg 1 Szügyi Mátyás 1Fontányi Ignác 3/4 Sipos András öreg 3/4Csordás András 1 Fontányi Ignác 1Berkecz Ferenc 2/4 Csordás András 2/4Süly Demeter 3/4 Berkecz Ferenc 3/4Pecze József 1 2/4 Süly Demeter 1 2/4Kiss János öreg 1 Pecze József 1Győry József 12/4 Kiss János öreg 12/4Papp András 1 Győry Jósef 1Lénárd István 1 'А Papp András 1 %Lukács Jakab 2/4 Lénárd István 2/4Kiss János H 1 Lukács Jakab 1Tóth Mátyás öreg 3/4 Kiss János H 3/4Molnár Mihály 2/4 Tóth Mátyás öreg 2/4Varga Pál 2/4 Molnár Mihály 2/4Gulyó András 1 Varga Pál 1Firány János 3/4 Gulyó András 3/4Fontányi János 1 2/4 Firány János 1 2/4Csordás István ,2/4 Fontányi János 2/4Terényi István 1 % Csordás István 1 У4Némedy János 1 3/4 Terényi István 1 3/41 2/4 Némedy János 1 2/4
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A KÖZSÉGI ALKALMAZOTTAK

A kisbíró
A kisbíró régi magyar községi, városi alkalmazott, a községi bíró alárendeltje. Általá

ban altiszti jellegű szolgálatokat végzett, kézbesítői, küldönci feladatokat látott el. Felada
tai közé tartozott a hivatalos személyek elszállásolása, a közmunka jellegű szekérfuvarok 
megszervezése, az esküdtek összehívása a gyűlésre, éjszakai ügyelet a faluházánál, a hely
ség házának és környékének rendben tartása, takarítása, valamint fűtése. Rendfenntartói 
feladatokat is ellátott, erre utal Czékus István esete, de a bírói ítéletek végrehajtásával is 
megbízták. Rendszerint több személy végezte e feladatokat, általában 3 kisbírót kellett 
tartani.

A kisbírók egyenruhát viseltek, hivatásuk jelképe volt gyakran a kisbírói pálca. A 
helyi társadalomban nem álltak magas helyen, de félig-meddig hivatalos közegnek szá
mítottak. Fizetésük általában alacsony volt, de sokszor megengedték nekik, hogy azt ma
gánhirdetések közzétételével egészítsék ki. Leginkább a helyi szokás szabta meg a kisbíró 
feladatait.

1828. december 10-én ifjú Czékus István panaszt tett, hogy előző vasárnap nagy Misse 
alatt a Templomban Vanka Páll Kissbíró a fiának fejét betörte, kérvén elégtételt.

Minthogy helybéli Plébános Ür meghagyásábúl az Isten szolgálat alatt csintalanko- 
dóknak és lármásoknak megzabolázására, és jó rendbe való megtartására kirendelt Kiss 
Bíráknak meghagyva lenne, hogy a jó rendet a Templomban fenntartsák, a beszélgető vagy 
más illetlenségeket követő személyeket a páltzával képpessént való ütéssel megintsék. Ne
mes Mészáros Páll mondásábúl az ki sülne, hogy Czékus István fia többi ájtatos Híveknek 
nagy botránkozására Vass Páll fiával beszélgetett, melly cselekedetért Kiss Bíró által szépen 
megintetödvén, de arra nem ügyelvén, még a nyelvét ki nyújtotta, azért tehát Páltzával két
szer fejét megütvén, aztat véletlenül úgy megsértette, hogy kevés vér is kiomlott, a bevádol- 
tatott Kiss Bíró tehát ezen helytelen cselekedettért megdorgáltattván az efféle vigyázatlan 
ütésektül eltiltatott.(№ 303)

A
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ja Kis Bíráknak

1826. november 26. Sipos Mihály, Urányi János, Dudás János
1827. november 27. Virágh István,Gulyó István, Benkó Márton
1828. október 31. Vanka Pál, Sipos József, Visontay Gyürgy
1829. október 31. Klamár József, Nagy István, Csernik István
1830. november 4. Csabay Jakab, Maronka József, Kispapp András
1831. október 25. Hadnagy József Sülly Mátyás, Kelecsényi Ferenc
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Az orvos
A XVIII. század utolsó évtizedeiben lassan szerveződő egészségügyi szolgálat istápo- 

lását és felügyeletét elsősorban a megyei hatóság és a megyei főorvos látta el. A népegész
ség szempontjából a megye részére fontos volt az egészségügyi helyzet állandó figyelem
mel kísérése, s ennek megfelelően leiratok formájában intézkedtek a szolgabírók által a 
felmerülő problémák tekintetében.

Az 1826-os esztendő fordulatot jelentett Kishegyes egészségügyének történetében. A 
november 13-án megtartott megyegyűlésen szó volt - a felsőbbség rendeletére - az or
vosi szolgálat megszervezéséről. A közgyűlés 3076. számú végzésében elrendelte, hogy 
Hegyes, Szeghegy, Feketehegy és Bajsa községek elöljárói kötelesek egy graduait Seborvost 
tartani. Az orvos - a falu helyzeténél fogva - Hegyesen szükségképpen lakni köteleztetik.

A négy község Bartha Mátyás aradi születésű graduait seborvossal 1827. február 22- 
én kötött kontraktust. A hegyesiek szerződéspéldányát Polákovics János jegyző látta el 
kézjegyével. Bartha áldásos tevékenységét haláláig, 1832. március 17-ig végezte

A helyi bírósági jegyzőkönyv fényt derít arra, hogy egyesek nem nagyon igyekeztek a 
seborvos úrnak kiegyenlíteni adósságaikat.

1830. augusztus 12-én Helybéli Bartha Mátyás Ür Novák György Erzsébet nevű leá
nyának gyógyításáért 8 forint megfizettetését kérte. Megösmérvén az adós minden kifogás 
nélkül a követelnek valóságát, a kívánt 8 forintot legottan kifizette és így ezen panasz meg
szűntnek feljegy eztettik.^W 531)

1831. április 2-án Helybéli Sebész Barta Mátyás Ür gyógyszerekért és orvoslásért járó 
5 fkát 30 xkat valutában Philipp Ferdinánd által megfizetetni kívánta. Minden kifogás 
nélkül elösmért adóságot Terényi István Esküdt az illető féltül mennél elébb beszedni és a 
panaszttévő Ürnak által adni fogja.(№ 607)

1831. december 3-án Helybeli sebész Barta Mátyás úr beadott Jegyzékben foglalt adó- 
ságokat beszedni kérte. Megbízták Sebők István esküdtet, hogy amennyire ezen tartozá
sokat az illető felek elismerik, azokat tőlök beszedje és a Sebész Ürnak általadja.(№ 675)

A helység bábája
A helység bábájáról, Kremzer Veronikáról 1829. október 18-án hallunk először, akit a 

vármegye ezen helységbe helyheztetett graduált bábának. Az a kitétel, hogy ez a vármegye 
parancsára történt, a megyei rendes orvos, Babits Mihály - a költő dédapja - meghatá
rozó szerepére utal a megye egészségügyében. Egy-egy kezdeményezésének rendeletté 
fogalmazása után elérte, hogy 1818-ban vizsgálat kezdődjön a bábák helyzetéről. Az 1819- 
ben megszületett rendelet szerint a bábákat a lakosok száma alapján a megyei rendes 
orvos tudtával és jóváhagyásával a mezővárosok és a községek választották, de igazolt ok 
miatt ily módon meg is foszthatták a hivataltól.

A jegyzőkönyvből idézem ennek a nagyfontosságú eseménynek teljes szövegét, mert 
kiderül az, hogy korábban is működtek bábák a faluban:

Kremzer Veronika asszony Nemes Vármegye által ezen helységbe helyheztetett graduált 
Bába noha ugyan a T. Nemes Vármegye a szüllő Asszonyok körül teendő szorgalmatosko- 
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dúsáért egy forintot pengőben kiszabni méltóztatott, tekintvén ezen helység lakossainak 
szegénységét az Helység Elöljáróival a többi Bábáknak úgy mind Trázsi Anna, Fekete Er
zsébetit és Hollandy Illonának jóváhagyásuk mellet úgy megegyezett, hogy mivel ő minden
hova menni nem érkezik, és az okáért a többi Bábáknak is foglalatoskodni kelletik ugyan 
azon asszonyoktúl a hol más bába dolgozik 30 xkat valutában a graduált Bába, 30 xkat 
pedig, és egy kenyeret a foglalatoskodó Bába kapjon, az magábúl is értetődvén, hogy ottan 
is a hol a graduált Bába használtattik, ezen Bér úgy mint egy forint valutában és egy kenyér 
járulni fog így tehát minden szüllő asszony egy forintot valutában és egy kenyeret adni kö- 
teleztettvén, ezen - az Helység javára czélzó Egyességköz hírré tétetni rendeltettik.( № 424)

Nem minden gyógykezelt volt hálás a bábának, hiszen 1830. augusztus 30-án Krem- 
zer Veronika helybéli graduált bába Lénárd Pálnénak adott 14 kliszterekért 20 xval járó 4 
f40 xkat és egy orvos italért 18 xkat öszvesen 4f58 x magának kifizetetni kérte.

A bepanaszoltnak azon állítását, hogy sem a kliszterek, sem az ital neki nem használt, 
az Elöljáróság nem fogadta, kívánt 4 Ft 58 kr fizetésében marasztaltatott, azoknak besze
dése és a bábának leendő általadását Kiss János H.re bízták.(№ 537)

A szakképzett bába elégedetlen volt „kolléganőinek” tudatlanságával és túlbuzgósá
gával, ezért panaszt emelt ellenük a szolgabírónál, akinek meghagyására intézkedett a 
községi bíróság.

Kremzer Veronika helybéli graduált bábának Mészáros Antal szolgabíró előtt tett 
azon szóbeli panaszos kérésére, hogy az eddig bábáskodó Bélik Józsefnét vastag tudat
lansága véget a bábáskodástúl ezentúl eltiltani. Fekete Erzsébet és Hollandy Шопа bábákat 
pedig szorosabb kórlátok közzé szorítani. Ügy nem külömben a hellybéli szüllő asszonyokat 
424 szám alat tett Egyességben meg határozott 30 valutabeli xnak fizetésére késztetni és e 
tárgyban hathatós Rendeléseket tenni méltóztatna.

A szolgabíró meghagyásának következtében Bélik Józsefnét a bábáskodástól eltiltot
ták. Fekete Erzsébetnek és Hollandy Ilonának pedig megparancsoltatott, hogy ezentúl 
Kremzer Veronika graduált bábát kormányzónak elösmervén ötét történt szülésekről min
denkor tudósítsák és minden szüllő asszonytúl az ő részére mindenek előtt 30 xkat valutá
ban beszedvén azokat nékie átadják, melly Parantsolatnak pontos tellyesítése annyival is 
inkább elfogadtatható minthogy a graduált Bába ezen 424dikszám alat tett Egyesség szerént 
nekijáró csekély jutalomért mindenkor minden meghívásra megjelenni és kiváltképp a ve
szedelmes állapotban minden kitelhető segétséggel lenni köteleztettik. Melly kötelességnek 
több asszonyok vallomásaikhoz képest minden készséggel és fáradhatatlan munkássággal 
mind ekkoráig valóban meg is felelt. (№ 725)

Lénárd Pálnéval újból meggyűlt a baja Kremzer Veronikának. 1832. április 28-án 
a graduált Bába panaszképpen előadja, hogy Lénárd felesége eddig nem bábáskodván, 
mióta Mészáros Antal szolgabíró a panasztévőre némelly a bábáskodára alkalmatos sze
mélyeknek választását bízta, ezen meghagyássnak megvetéséül éppen bábáskodik, kérvén 
ötét mint ezen dologra alkalmatlan és külömben is részeges és tudatlan személyt a bábás
kodástúl eltiltatni.

A kérésnek következtében és a szolgabíró meghagyása alapján a bepanaszoltnak meg
tiltotta az Elöljáróság, a bábáskodást. De mivel nemcsak ezen tiltásnak engedelmeskedni 
nem akart, hanem továbbra is bábáskodni szándékozott, sőt arra nyert engedelem színe 
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alat ezen akarattyát ki is jelentette volna, annál fogva e tárgynak elintézése véget a pana- 
szolkodó Fél Tettes Mészáros Antal Szolga Bíróhoz utasítatott.(№ 737)

A fizetett alkalmazottak másik csoportja a határ rendjén őrködő csőszök, a pászto
rok; a falu rendjén, biztonságán őrködő hadnagyok, akik ezen kívül még a csőszöket és a 
pásztorokat is ellenőrizték.

Pásztorok
A községben fontos szerepük volt a pásztoroknak, akik közül külön ki kell emelni a 

csikósokat, a gulyásokat és a kanászokat.
A község nyájainak pásztorlásáért felelős személy volt a számadó. A számadó (lehe

tett csikós, gulyás, juhász, kanász) maga is jószágtulajdonos. Meghatározott számú saját 
jószágot legeltethet a rábízott nyáj között. Kár esetén a saját jószágából volt köteles kárpó
tolni a gazdákat. Nemcsak a jószágállományért, hanem az általa felvett, fizetett, élelme
zett bojtárokért is felelt, Szabó Pál csikósnak például három csikósbojtára is volt. Néhány 
jószágot a bojtárok is tarthattak a nyájban, hogy azzal feleljenek az esetleges károkért.

Csőszök
1827. február 3-án Krishaber Márk némelly Hegyesi lakosok lovai által tavali Zab ve

téseiben és 11 véka Zabba megbetsültetett kárt megtérítetni, és a "Csőszöknek hajtó pénz" 
fejében fizetett 24 xkat magának visszafizettetni könyörgött.

A csőszöknek elmondásából kiderült, sőt maguk a lovak tulajdonosai is elismerték, 
hogy Sípos András József 4, Varga Márton 2 és Szombathy Imre 2 lova az említett zabban 
találtattak, annál fogva minden darab lóra 5 l/i portzió zabb és 3 x valutában juttván, ezen 
kárnak kipótolása fejében fizetni fog:
Sipos András József 4 lótól 5 2Л V. zabot 4 12 kr
Varga Márton 2” 2% 6kr
Szombathy Imre 2” 2 % 6kr
Összesen 8” 11 véka zabot 24 kr

1827. december 1-én Kohl János panaszkodott, hogy az ősz elején Triznya Antal sző
lőjében lévő diófáról a gyümölcsöt ellopta, kérvén elégtételt.

A panaszoltatott Triznya Antal tagadta ugyan a cselekedetet, de Bezdányi Mihály 
Szöllő Csősz vallásábúl ki-sülvén az, hogy Triznya Antal kétféle papucsainak nyomai azon 
diófa alatt látszattak, mellyeket eő Bálinth Ferencz Borbála nevű leányának mondása 
szerént elsimított, sött a gyümöltsből is nála találtatott, azért tehát valóságos tolvajnak 
elösmertettvén, az eltulajdonított diókért 3 forintoknak fizetésében marasztaltatott és 12 
Páltza ütésekkel megfenyítetett, a pénz beszedése Szügyi Mátyás esküdtre bízták.(№ 119)

Jelentést tett Zetzkó István Dinnye és Kukoricza Csősz, hogy Németh József feleséges
tül, kit is Dinnye lopásban érte egy keszkenyőt elvett kérvén a tolvajt másoknak példájára 
megfenyített™. És kétszeri Fáradságáért érdemlett napi bért megfizetetni. A bevádolt asz- 
szony elismerte, hogy a Dinnye lopásban Csősz által megfogatatott, a Csősznek kétszeri 
Fáradságáért 40 xkat Valutában fizetni tartozván 12 Korbátsokkal megfenyítetettf№ 252)

126



Kovács Márton szőlőcsősz Tóth József feleségét tetten érte a szöllők dölején füvet szed
vén, a zsákját elvette, miután az asszony nagyon káromkodott. A zsákot beszolgáltatta és 
kérte, fenyítsék meg a káromkodót. Három tanú mondásai szerént a káromkodások, és a 
fűnek tolvajsága megbizonyosodván, a bevádoltatott 12 korbácsokai megfenyítetett, és a 
csősznek fáradságáért 30 xkat fizetni késztetett.^0 368)

Веке Mátyás előző nyáron Dudás Pál szőlőjében barackot és birsalmát lopott, azon 
kár fejében 5 forintoknak fizetésére szorítatni kéri. Kovács Márton szőlőcsősznek elmon
dása alapján, hogy Веке Mátyást egyszer látta a panaszolkodónak szöllejében baraczkot 
szedni kalapra ezen illetlen cselekedetért megdorgáltattván a bevádoltatott, a tett kár fejé
ben 1 forintot fizetni késztetett. Annak beszedése és általadása Nagy Imre esküdt feladata 
lett.(№438)

Kocsis József 1828. esztendőben Gubanics György és Ferenc lovai a zabjában okozott 
és Fodor Pál, úgy Sebők István esküdtek által 8 véka zabra megbecsültetett kárt 2 eszten
dei szokásbeli kamattal megtérhetni könyörög.

A bepanaszolt felek a panasz ellen kifogást emeltek, mivel önként elismerték, hogy 
már előző esztendőben ezen tárgyban megszólítattak és mai napig magok védelmezésére 
semmitsem tettek, de különben is Sipos József mezei csősz ezen kárt reájuk becsültette, 
azért tehát mind a 8, mind pedig 2 esztendei kamat fejében járó 5 У2 véka zabnak meg
adására szorítattak. Annak beszedését és a panaszosnak leendő átadását Berkecz Ferenc 
esküdtre bízták, kinek is meghagyattatott, hogy még mái napon ezen végzést végrehajtsa. 
(№487)

1830. július 18. Mezei Csőszöknek azon panaszára, hogy Halassy Andrásnak 11 darab 
lova már másodszor a Kiss Kaszálóban ügyelvén és károkat okozván behajtatott. A lovak 
tulajdonossá beteg lévén testvér ötse, Imre a gondatlanságért megdorgáltatott és minden 
darab lótúl 12 xkat, öszvesen tehát 2 f 12 xkat fizetni köteleztettvén, ezen summa pénz a 
csőszöknek fáradságokért kiadatottf№ 520)

Az egyes telektulajdonos telke arányában meghatározott számú állatot legeltethetett 
a közös legelőn. Az állatok legeltetésére szakembereket szerződtetett az Elöljáróság. A 
Jegyzőkönyv tanúságai és a szakmák szerinti rangsoruk: csikósok, csordások, juhászok, 
kanászok.

Csikósok
A hegyesi lovas gazdák az egész évben heverő tenyészlovakat és csikókat nyáron a 

legelőn együtt tartották, ezeket a lovaknál volt strázsák, csikósok őrizték.
1828. július 6-án Erdély György panaszt tett, hogy az egyik lovának csépeje az étszakai 

legeltetés alkalmával le ütetettvén ezen hiba véget a ló két Esküdt által 10 forintokkal olt- 
sobbra megbetsültetett, kérvén azokat magának kifizetetni.

Minthogy sem a panaszolkodónak sem pedig a lovaknál volt strázsáknak úgy mint pa- 
naszoltatottaknak előadásaibúl világosagra ki nem jöhetne a ló csépejének leütője, annál 
fogva kívánt 10 forintoknak fizetésére a lovaknál volt strázsáknak, úgy mint Berkecz Fe- 
rencz, Klamár András, Vanka Mihály, Schvindt Fülöpp, Majer János és Pintek Lajos, nem 
külömben a panaszolkodó maga is egyformán köteleztettnek kire-kire If 15 xrok valutá- 
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ban jutván, a pénznek beszedése és általadása Kiss János öreg és Fontányi János Esküdtek
nek meghagyatottfW 239)

Fogarassy György szűrszabó mester Biber Dávid helység csikósának hitelbe eladott egy 
hosszú szűrt 12 forintért valutában, minthogy a fizetésnek ideje már régen elmúlt, kifizet
tetni könyörgött. Biber az adóságot elismerte és a kérdéses 12 forint fizetésére kötelezték, 
beszedését és átadását Kiss János esküdtnek hagyták meg.(№ 391)

Jacob Ott szeghegyi lakos, 1829-ben David Biber helység csikósónál bojtárképpen szol
gált, azon esztendőre hátralévő bérét úgy mint készpénzben 8 f 44 xkat, 7 % véka búzát, 
kalapot és hosszú szűrt megadatni könyörög A csikós elismerte adósságát, abban marasz- 
taltatott. A végzésnek végrehajtása Győry József Bíróra bízatattván, kinek is meghagyatta- 
tik, hogy a helybéli lakosoknál még tavali esztendőre most is kint lévő csikósnak bérét min
den szorgalommal beszedesse és abból mindenek élőt a panaszolkodót kielégítse.^0 474)

Csordás
A legeltető marhatartás pásztori felügyelet mellett történt. Élesen elvált egymástól a kö

zeli legelőre naponta kihajtott marhacsapatok és a tavasztól őszig a távoli legelőn élő mar
haállomány tartásmódja. A közeli legelőre naponta kijáró főként az ökrök, a fejőstehenek, 
a kisborjak marhacsapat volt a csorda, borjúcsorda, ökörcsorda. A csordát őrző személy a 
borjúcsordás. A csordásnak a bojtár, s egy-két kutya segített a terelésben, őrzésben.

Czékus Pál 1829. december ötödikén panaszt emelt. Ezúttal azért, mert múlt nyáron 
egy gyenge borjúra, melly csordára járt, annyira megveretetett, hogy meg is döglött, kérvén 
Tóth Ferenc lénárd borjú csordást annak megtérítésére szorítatni.

Boldizsár János tanú ez ügyben azt vallotta, hogy azon napon ollyas borjút regvei, mi
dőn tudni illik a borjúk kihajtatni szoktak Sz: János statuanál véressen látta, és azt azonnal 
mind a csordásnak, mind az Esküdteknek megjelentette, és azért sem a csordás sem annak 
bojtárja által, a kik sokkal utóbb azon helyre értek és úgy is botokkal nem járnak, meg 
nem veretethetett, hanem más valaki által megsebesítetett, az efféle kárt pedig a tulajdo
nos szenvedni tartozna. A vallomás alapján a borjúcsordást és bojtárját a községi bíróság 
felmentette, azért Czékus kérelmét nem fogadták el, de esetleges további bizonyítékok 
előmutatása esetén újra tárgyalnák ügyét.(№ 440)

1830. május 17-én Pongrácz András panaszkodott, hogy áldozó csütörtökön a borjú 
csordára járó borjának lába eltöröt melly is Fontányi Ignácz Esküdt és Janó István látó által 
9 forintokra 48 xrokra megbetsültetett, kérvén azokat a gondatlan borjú csordás által meg- 
fizetetni. Lénárd Péter vallomásából kiderült, hogy a kezes ménesi lovaknak egyike ezen 
borjút megrúgta, akkor pedig azoknak gondviselése Sipos György fiára és Fabó Györgyre 
bízva vala. A nevezettek ezt elismerték, annál fogva érintett borjú nékiek által adattván. 
Kívánt 9fkát 48 xrokatfizetni köteleztettnek. A pénz beszedése és átadása Berkecz Ferenc 
esküdtre hárult.(№ 508)

1832 februárjában Burian István panaszt tett Tóth Ferenc borjúcsordás ellen, hogy 
előző ősszel egy szombati napon reggel a bornyúját csordára kivervén, de az este nem 
ment haza, sem pedig szorgalmatos keresés után meg nem került. A borjú árának megté
rítésére kérte Tóth csordást.
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A feleknek szóváltásából kisült, hogy azon nap este mikor a borjú haza nem ment, 
a felperes hírt nem adott, hanem tsak más nap hajnalba a csordásnak jelentette és azért 
az alperes annak üdéiben a borjút nem kereshette, annál fogva Burian István annyival is 
inkább a kérelemtül elmozdítatott, mivel e tárgyban a megismételt hirdetésnek eleget nem 
tett.(№ 707)

Juhász
A település juhtartó gazdái egy vagy több falusi juhnyájra adták össze az állataikat. 

Közösen fogadtak juhászt. A közös juhnyájak a település határában lévő legelőn tavasz
tól őszig legeltek. A közeli legelőről, megesett, hogy a fejős nyájakat esténként a portára 
hazahajtották. A fejést reggel, este, valamint a tej feldolgozását minden család otthon 
végezte.

A legeltetés befejezése után ősszel, általában Szent Mihály (szeptember 29.) és Deme
ter nap (október 26.) között a juhnyáj a tavaszi-nyári legelőről beszorult. Teleltető helyek
re terelték nyájat. Az addigi közös nyájat széthányták, a juhász elszámolt a gazdáknak, 
átadta az állatokat. A gazdák a juhokat - mivel Hegyes két-beltelkes település volt - a 
kertekben kialakított szállásokra terelték, és takarmányon tartották a tavaszi kihajtásig, 
vagy a juhásznál hagyták teleltetésre a juhokat.

Czékus Pál 1828 télen 14 darab birkáját Torma István juhásznak teleltetésre adta, azo
kat tavaszkor a juhász tudta és híre nélkül a Járáson Fodor István béressé elöl kihányta és 
mivel rövid üdö múlva észrevette, hogy 3 darab birkája elveszet, arra gyanakodott, hogy 
azokat a juhász eltulajdonítatott. Ez okból kérte azt kérdőre vonatni és az elveszet 3 darab 
birkának megtérítésére szorítatni kéri.

Czékus Pálnak és a fiának, úgy Fodor Istvánnak és a bepanaszolt Torma szavaiból ki
sült az, hogy sem akkor, mikor a béresnek, sem pedig akkor, mikor a juhásznak a birkákat 
általadta, azokat meg nem számlálták, így nem lehet tudni, ki által és mikor a kérdésben 
forgó 3 birka eltulajdonítatott, ezért a panaszolkodó bővebb próbáknak elő-hozására uta- 
sítattvánfN0 434)

Kanász
A kanász: pásztor, aki a disznókat őrizte. A falvakba naponta hazajáró, éjjelente a 

ház melletti disznóólban tartott sertések csoportjának a neve csürhe (Tiszántúl), csorda, 
sertéscsorda

Döme Albert egy reggel miután a disznóját a csörhére kihajtotta az a szérős kertek 
között megdöglött. Az elhullott állatot Győry György és Kiss János esküdtek megszem
lélték és 9 forintra becsülték, minthogy a kanásznak a jószágra vigyázni kellene, azért 
annak árában Pongrácz János kanászt marasztaltatni könyörög. A becsüs esküdteknek 
elmondásából kiderült, hogy a kérdéses sertés ütéstől döglött meg, mivel ezen ütést sem a 
kanászra, sem a cselédjére be nem bizonyíthatták rá, annál fogva a panaszoltatott kanász 
a vádtúl felmentetett, a panaszolkodó bővebb próbára utasítattván.(№ 199)

A makkoltatás majdnem kizárólag a régi parlagi sertések és a mangalica sertés ősi, 
extenzív hizlalási módja volt, amikor az állatokat ősszel az alkalmi legelőként szolgáló 
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tölgy- és bükkerdőkbe hajtották, ahol a gazdag makktermést fogyasztották. Október
ben, novemberben elhajtották a nyájakat saját vagy bérelt erdőkbe, míg a termés el nem 
fogyott vagy a nagy hó nem akadályozta a makkoltatást. Ha a hó korán hazaszorította 
az állatokat, kora tavasszal visszahajtották őket az erdőbe. Nemcsak a hízókat, hanem a 
süldőket is makkoltatták. A kukorica és a burgonya széles körű elterjedése előtt (XIX. sz. 
első fele) a sertéstakarmányozás alapja a makkoltatás volt.

Bármennyire hihetetlen a makkoltatásra Hegyesről is hajtottak disznócsürhét.
1827. október 7-én Bíró Jósef panaszkodott, hogy Józsa Mihály és Pongrácz János ma- 

koltatás ideire fogadott kanászok egy 1 esztendős sertvését elvesztették, kérvén azért magá
nak 10 valutabeli forintokat megfizetetni. A bevádoltak minden kifogás nélkül a panaszok 
valóságát elismerték, az elveszett sertésért 10 forint fizetésére köteleztettek. Ezen summá
ból 1 forintot, amellyel apanaszolkodó 2 sertvésnek szegődött bére fejében tartozott, levon
ták, hátralévő 9 Ft beszedése és általadása Sebők István esküdtnek meghagyták.(№ 580)

A fizetett alkalmazottak okozta károk megtérítése
A fizetett alkalmazottak a rájuk bízott területben, állatokban esett kárért, ha nem 

sikerült előkeríteni a kártevőt vagy elcsípni a tettest, anyagilag feleltek a tulajdonosnak.
1828. március 8-án Csordás András kaszér hivatalának kötelessége szerint szorgal

mazta és bevádolta az 1827. esztendei helységszolgákat: a gazdasszonyt, a 3 kisbírót és a 
látót, Csordás Andrást, hogy gondatlanságok véget Helység házátúl 3 viselt Zsák és 10 Font 
só elveszet, azoknak megtérítését kérte.

Az Elöljáróság kikérdezte a bevádoltakat az elveszett holmiknak mi módon történt 
eltulajdonítása felül, de megmutatni nem tudván, mikor vagy ki által azok ellopattak, mint 
gondatlanok a Sóért 2 fkát minden darab zsákért pedig 25 xkat és így öszvesen 3fl5 xnak 
fizetésében egyetemben marasztaltattak, a Pénznek beszedése, melly is ez alkalmatossággal 
Perceptiumba assignáltattik Lénárd István Bíróra bízatattván.(№ 202)

1828. december 8-án Drazsnyáky János postamester panaszkodott, hogy előző nyáron 
8 kereszt zabját a földjéről ellopták, és mivel a mezei csőszök, kiknek ezen lopást ideje korán 
megjelentette, a kárt meg nem térítették, azon földön pedig termett többi zabnak keresztje 
4 véka zabot adott, annál fogva a csőszöket 32 véka zabbnak megadására szorítattni kérte.

Minthogy a Mezei Csőszök ezen Helység községe által úgy fogadtattnak, hogy minden 
károkért /:ha tsak azok erőszakkal nem tétettnek:/felelni és azokat kipótolni tartozzanak, 
a Posta Mester Ürnak panasza pedig általuk igaznak és helyesnek lenni megösmértetett, az 
okért a Kívánt 32 véka Zabbnak 15 napok alatt történendő megadásában marasztaltattak. 
A végzésnek végrehajtása Fontányi Ignác esküdtre bízták.(№ 302)

Idős Szabó Pál 1828 májusában a ménesről elveszett egy csödör csikóért 35 forintot va
lutában a helység csikossai által magának kifizetettni kívánta. Valamint a többi pásztorok 
úgy a csíkosok is ezen helységnek községe által úgy megfogadtattva lévén, hogy minden ká
rokat /: ha tsak azok erőszakkal nem tétettnek:/ felelni és azokat kipótolni tartozzanak. Az 
elveszett csikót Sinka Ferenc és Vassady Pál 25 forintra, Horváth Lőrinc 26 Ft-ra jólélekkel 
becsülték, annál fogva a bevádoltatott Ónozó Ferencz és Nagy Ferencz Csikósok 25fnak 20 
xnak fizetésére szorítattak. Végrehajtását Süly Demeter esküdtnek meghagyták.(№ 322)
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Gyurák Gáspár és Bukros Ferenc panaszképpen előterjesztik, hogy 1829. esztendei ok
tóber hónap első napján némely lovászoknak gondatlansága által kukoricájukban okozott 
kárt Szügyi Máttyás és Fontányi Ignácz Esküdtnek, az elsőjét 4fl4 xra, a másikáét 2f50 
xra valutában megbetsültek, kérvén ezen kárt magoknak megterítetni.

Szabó Albert, Molnár Leopold és Trombitás István elmondásából, meg az alább meg- 
nevezendőknek, a kérdéses kár okozóinak önkéntes vallomásából kiderült, hogy hajnal
ban, mikor már tudni illik az előbbiek haza akartak menni, emezeket elsőbb költöget- 
ték, de azok nem akartak felkelni, úgy a lovaik a kukoricába beszöktek és Ispány Mihály 
csősz által abban találtattak. Annál fogva az említett kárnak megtérítésében ekképpen 
marasztaltattak, úgy mint Hajas János 5 lótúl fizet 1 f35 xkat, Galambos János 2 tótul 38 
x. Philipp Schvindt, Fontányi Péter, Bíró Jósefifiu és Csabay Jósef négy-négy lótúl egyenként 
If 16 xkat, melyeknek beszedése és a panaszolkodóknak leendő általadása Pecze József 
Esküdtnek meghagyatatott.(№ 482)

Nemes Papp József 1824-ben a helységnek 400 kéve nádat, 4 forintjával százát szám
lálván eladott, de eddig csak 5 Ft-ot kapott, utólag kérte a hátralévő 11-et kifizettetni.

Miután az Elöljáróság megvizsgálta az 1824-es esztendőre szóló helység számadást, 
abból kiderült, hogy Lénárd István akkori helység kaszérja habár azt állította, hogy a 
ki nem fizetett 11 forintot a helység költségébe beszámította, mivel mindazonáltal azon 
számadáshoz 2ik szám alatt kaptsolt Nemes Urakjegyzékébül ellenkező kivilágosodna, és a 
panaszoltatott fél önként elösmérné, hogy ezen nádért nem többet mint 5 fkát fizetett, an
nál fogva a még meg nem fizetett 11 fban marasztaltattván, azoknak beszedése és átadása 
Fontányi János esküdt feladata lett.(№ 556)

1828. január 12-én Szügyi Mátyás kérése ügyében a jegyzőkönyv 156-ik száma alatt 
már ítélet született, de a megítélt két véka búzát és a három esztendőre járandó kamatját
1831. március 5-ig sem kapta meg. Az Elöljáróság meghagyta Sebők István esküdtnek, 
hogy jövő nyomtatáskor ifjú Kurint négy véka búzának megadására szorítsa, amennyi
re pedig helyes és elegendő oka volna a kamatnak eltagadására, azon esetre egyedül két 
vékát az adóson, mellyel tudni illik valóban tartozik, egy-egy vékát pedig Kis János hetes, 
és Győry György akkori esküdtökön, akik a végzést annak idejében végre nem hajtván az 
adósságot két vékával megszaporították, megvegye és miképpen tett, a végrehajtásról tudó
sítást tegyen.(№ 597)

Krishaber Lebl a helység hídjánál végezett munkálatok végrehajtására kölcsön adott 
egy 20 öles ruhaszárító kötélért, mely ez alkalommal elveszett, más olyan kötelet mega
datni kívánt.

Csernik István előző évi kisbíró elismerte, hogy a panaszos adott egy kötelet, de a 
tulajdonosnak nem adta vissza, habár ez a kötelet több ízben követelte, minthogy éppen 
az ő gondatlansága miatt elveszett, annak megtérítésében marasztaltatott. A végzésnek 
végrehajtása Terényi István esküdt kapta feladatul.(№ 612)

1831. november 12-én jelentést tett Rakoncza Péter a helységnek számadó kaszérja, 
hogy múlt nyáron a helység kútyára 12 forintokért 30 xért vett kötél egy holnapi használ- 
tatás után elveszett, kérvén annak árát azok által, akiknek gondatlansága véget ellopatott 
megtéríteni.
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Valamint egy részrül az, hogy kérdéses kötél egyedül a csikósnak gondatlansága vé
get elveszett, annak önkényes vallásából kitűnvén, úgy más részrül az, hogy afféle kötél 
3 holnapi szolgálatot tehet, közönséges tapasztalásból tudva lévén, a kötélnek árából egy 
harmadrészt 4 fkát 10 xkal levonván, a többit úgy mint 8 forintokat 20 xkat Szabó Pál csi
kós megtéríteni köteleztettik, azokat tőle beszedni, és a kaszérnak által adni Sebők István 
Esküdt tartozván, mellyek is ez alkalommal az 1831/2dik esztendei helység számadásába a 
kaszér által bevétetni rendeltettnek.(№ 660)

Ifjú Fodor Pál a Csörhérül elveszett egy 1 esztendős sertvésért Szokola Mihály számadó 
kanászt forintoknak fizetésére késztetni kéri. A panasznak valóságát elismerte Szokola, a 
kért 15 Ft fizetésére ítélték, annak beszedése és általadása Nagy Imre esküdt feladata lett. 
(№ 650)

1831. november 12-én Lengyel János 1830 nyarán a ménessen megdöglött és Szabó Pál 
csikósnak gondatlansága véget elveszet lovának bőréért 3 forintokat megfizetetni kíván. A 
csikós a panasznak valóságát elismerte és 3 forint fizetésére ítélték, azoknak beszedése és 
a panaszosnak leendő által adása Csordás István esküdt feladata volt.(№ 659)

1831. december 3-án Szlúka Pál és Hirka József csikósbojtárok Szabó Pál gazdájukat a 
megérdemlett bérük fejében az első 20 véka búza és 9 Ft 10 kr, az utóbbi pedig 5 véka búza 
és 5 forint kifizetésére szoríttatni kérték.

A feleknek szóváltásából kiderült, hogy az alperes a becsei őszi vásár előtt vasárnap 
a felpereseket és velük együtt Nagy István harmadik bojtárt a ménesnél hagyta, majd 
hajnalban eltávozott és a helység bírája engedőimével vásárra elmenvén nem előbb mint 
hétfőn estve a ménesnél megjelent, addig pedig a NB alat kaptsolt tanúk vallásai szerént 
Kováts Mátyás lova, mellyért az alperes egyesség szerént 44 fkát fizetett, a gödörbe esvén 
megdöglött, és így a bojtárok a kárnak okai lévén, noha a lónak egész árát megfizetni tar
toznának az alperes mindazonáltal egytül nem többet mint 8 fkát kívánna, annál fogva 24 
forintokban egyetemben marasztaltatván és a többi bért a számadó kiadni köteleztettvén 
ezen végzésnek végrehajtása Nagy Imre Esküdtnek meghagyattatott.

Tanuk vallomásai NB alatt:
Első tenú:_Prokker Fabian 20 esztendős rcatholikus nőtelen, kollúthi születés, most 

pedig Lénárd János takács mesternek legénye hite letétele ajánlása melet vallja: folyó esz
tendőben Kováts Mátyásnál napszámosnak megfogadtattván, őszi becsei vásár előtt való 
vasárnap dél után a gazdám által a méneshez némelly lovainak haza vezetése véget kikül
dettem, akkor a kiss fijas kancza lovat, melly más nap egy gödörben dögölve találtatott 
csikajával együtt ménes között láttam ott hagyván ötét, mivel a gazdámnak reája szüksége 
nem volt.

Második tanú: Sebők István 57 észt. Rcath. feleséges hegyesi Helységnek esküdtje, hite 
letétele ajánlása melet vallja: Kováts Mátyás gödörbe döglötten találtatott lovának meg
szemlélésére Csordás András Esküdtei az óbecsei őszi vásár napján estve felé kiküldettvén 
tapasztaltam, hogy egy pej kancza ló már megmeredve, ésfelpuffadva a gödörben feküdt.

Harmadik tanú: Csordás András 3 esztendős rcathol., feleséges hegyesi helységnek Es- 
küdtye hite letétele ajánlása melet úgy vall, valamint a második tanú.(№ 671)

A kármegtérítés kötelezettsége alól az egyházi elöljárók sem voltak mentesek. Ha
rangügyben is az Elöljáróság járt el.
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1832. március 3-án hiteles értesítésére esvén az Elöljáróságnak, hogy múltkor a torony
béli nagy harang helyébül kimozdulván megcsúszot, és azért annak fekvését megerősíteni 
kelletik ne hogy ezen munkának elmulasztásával nagyobb kár következzen, meghagyatott 
Szumecz Antal Egyház gazdának és Döme Albert Harangozónak, hogy annak elhelyezését 
úgy alkalmaztassák, hogy valami kár ne történyen, mellyet külömben tulajdon Vagyonú
ikból pótolni fogják 721)
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A KÖZBIZTONSÁG 
RENDSZABÁLYOZÁSÁNAK KEZDETEI

A XIX. század elején a közbiztonság romlása megkívánta a hatékonyabb bűnüldözést, 
de az továbbra is a megyék feladata maradt. Ezt a szolgálatot látták el a csetnikek.

Eredetileg a pandúroknak a déli határőrvidéken határőri szolgálatot teljesítő szerb és 
szász katonákat nevezték csetnikeknek. A XIX. században már pandúroknak hívták a 
vármegyékben rendőri szolgálatot teljesítő fegyveres közegeket.

A község- és határbeli, nappali, valamint éjszakai közbiztonságot ellenőrző, a köz
rendet fenntartó, a falu székének ítéletét végrehajtó, többnyire fizetett személyzet válto
zatos szervezeti formában, az eltérő funkciókat gyakran azonos elnevezéssel megnevező 
módon jelenik meg a forrásokban. Kisebb településeken közvetlenül a bíró irányítása alá 
tartoztak, de számos helyen külön tisztjük is volt: a hadnagy. A bíró, az elöljárók és a 
jegyző mellett a község munkáját segítette a hadnagy (vagy a hajdú), akinek a büntetés 
végrehajtása és a büntetendő személy előállítása volt a feladata. A kishegyesi Hadnagy 
családnév őrzi ennek a funkciónak a nevét.

Az 1827. november 27-ei választott elöljáróság sorában bukkan fel először Hegyesen 
Benkó József személyében a csetnik, mint a község egyik közbiztonsági embere. Az 1828- 
as választási jegyzékben nincs ilyen minősítésben senki sem feltüntetve, majd 1829-től 
egymást követő három évben Kiss Pál tölti be ezt a tisztet. A Jegyzőkönyvben feljegyzett 
néhány esetből nem derül ki világosan, mi is a falu csetnikjének a feladata.

Az egyik bejegyzés szerint Benkó József csetniknek valami köze lehetett a katonaság
hoz, hiszen négy zsák Csordás András számadó kasszér a Katonaság részére 9 Zsák Búzát 
meg-őröltetés véget Benkó Jósef Csetniknek ki-adván, a Lisztnek 4 Véka héja lett, azért 
aztat meg-téritettni kérne. A bevádoltatott Csetnik nem tudván meg-mutatni, miképpen, 
és ki által ezen nevezetes hiba okoztatott, a helyet egy Bajai Mérő Búzában marasztaltatott, 
melly is a Bérébül ki-pótoltatni rendeltetett.^ №218)

1831. március 5-én Bíró Mátyás arra panaszkodott, hogy 1829 novemberében Fodor 
Istvánt széna lopásán érte. Kénytelen volt egy esküdtet és a csetniket annak megszem
lélésére, és bővebb megvizsgáltatására kihívni, kiknek fáradságáért fizetett 48 krajcárt. 
A látódíjat megtérítetni, és az eltulajdonított szénáért 5 Ft-ot megfizettetni könyörgött. 
A bevádolt Fodor a szénának általa történt eltulajdonításáért a panaszossal két Ft-ban 
megegyezett, amit azonnal megfizetett, valamint a 48 krajcárt is megtérítette, 12 Pálcza 
ütésekkel megfenyítetett.(№ 598)

1831. november 26-án Tóth Ferenc panaszképpen előadta, hogy Czékus Pál az ökör
csorda között volt egy tinaját minden elegendő ok és híradás nélkül elhajtattván erősza- 
kossan magáévá tette és többszöri kérések után aztat visszaadni nem akarja, kérvén azt 
magának általadatni.

A bepanaszolt fél azt állította, hogy Tóth a tinót önként ajánlotta a fiának, azon egy 
darab marha helyett, melyet az alperes boldogult Nagy Ignác úrnak a felperes megha
gyásából nyerendő házhely végett ajándékozott. Mivel azonban ezen állítását nem tudta 
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bizonyítani, a felperes pedig, aki semmi házhelyet sem kapott, azokat kereken tagadta, de 
különben is senki maga dolgában tulajdon bírája nem lehetne, ezért elrendelték, hogy az 
erőszakkal elhajtott tinót az alperes azonnal adja vissza. Ez azonban vonakodott azt visz- 
szaadni, ezért Kiss Pál csetniket a végzésnek végrehajtására kiküldték, aki az érintett tinót 
a felperesnek átadta, és ekképpen a végzést teljesítette, ami tudomásul vétetett.(№ 667)

1831. december 3-án Vass András topolyai lakos néhai Vass Antal testvérbátyja he- 
gyesi adósainak tartozását, nevezetesen Nyírády Györgyöt 24 röf tizenkettős vászonynak 
megadására, és Kiss Pál csetniket 30 valutabeli forintoknak fizetésére szorítatni kéri.

Nyírády a kérdéses adósságot elvállalta, abban marasztaltatott, a végzésnek végrehaj
tását Sebők István esküdtre bízták. Kiss az adósságot kereken tagadta, a felperes bővebb 
próbáknak előmutatására utasíttattik annyival is inkább, minthogy ezen tartozásrúl készí
tett adóság levél Kiss Pál által, aki írni tud, maga kezével alá nem íratott676)

A közrend fenntartójának élete mindenkor veszélyben forgott. 1832. március 3-án 
Kiss Pál csetnik arra panaszkodott, hogy a helybéli bábának egyesség szerint a szülő asz- 
szonyoktól járó fizetésnek beszedésében hivatalosan foglalatoskodott, amikor Bukoczky 
Ferenctől, aki is annak fejében 30 krajcárral tartozott, kérte azt, ez megfizetni nem akar
ta. Erre ő zálogot akart venni, mire az reája baltát fogott és a zálogot venni nem engedte. 
Beismerte a bevádolt fél vakmerő cselekedetét, 12 páltza ütésekkel megfenyítetettf№ 716)

A csetnikség elnyerése választás útján történt, ami egybeesett a mindenkori elöljáró
sági választások napjával.
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1826.11.26.
1827.11.27. Benkó József
1828.10. 31.
1829.10. 31. Kiss Pál
1830. 11.04. Kiss Pál
1831. 10. 25. Kiss Pál
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A SZOLGABÍRÓ

Az Elöljáróság ítéletével elégedetlen fél ügyét a szolgabíró, vagy a királyi kamarai 
helységben az úriszék elé vihette. (A szolgabíró a megyén belül a járások elöljárója. Ala
csonyabb megyei tisztség volt, amit általában a nemesi családok fiatalabb tagjai viselték. 
Megyénként négy járás létezett egy-egy szolgabíróval. Hegyes a telecskai - későbbi nevén 
kúlai - járáshoz tartozott.) A szolgabíró a vizsgálatokba gyakran bevonta a falusi esküd
teket is, például kármeghatározáskor az ő becsűjüket fogadta el.

A vevő megrövidítése egyidős a kereskedelem megjelenésével, bizonyítja a három be
csapott hegyesi esete. A csalás annál inkább megbotránkoztató, mert a történetből kide
rül, hogy a nevezett zsidó, Krishaber Jakab boltos visszaeső volt csalárdságában.

1828. március 8-án nemes Kalapáty Károly, Nagy István és Süly Imre panaszt tettek, 
hogy rihes lovaik gyógyítására Krishaber Jakab Boltos Zsidótúl olajat vévén, annak nagy 
héját tapasztalták. Kérvén elégtételt.

A panaszosok és a bepanaszolt vallomásából egyaránt kiderült az, hogy az első pana
szos 7, az utóbbi kettő pedig egyenként 10 icce olajat 32 krajcárjával vettek és azt Krisha
ber Jakab boltjából égenyessen a gyógyító helyre vitték. A lovakat gyógyító Schaffer Ben
jamin Zsidó pedig bizonyította, hogy az első Panaszolkodónak olajábúl I, a többieknek 
pedig több 1 Iczénél egyenként héja vált, annal fogva Krishaber Jakab az olaj héjányá- 
nak kipótolása fejében a Panaszolkodónak egyenként 32 xkat visszafizetni köteleztettik. 
És mivel nevezett Zsidó mind a Só, mind más Szereknek eladásában nagy csalárdságban 
és azoknak hamis mérésében már többször tapasztaltattván, és annyiszor megintettvén, 
mind eddig azoknak gyakorlásátúl megnem szűnt, Tekintettes Tábla, és Feö Szolga Bíró Al- 
mási Rudics Dániel Ür megfogkéretettni, hogy említett Zsidót mint a T. Nemes Vármegye 
kegyes Meghatározásainak általhágóját érdemlett Büntetés alá vetni méltóztasson.(№ 201)

A visszaeső bűnösöket, különösen, ha még nemes ember is volt az elkövetett Csintet- 
tek véget a szolgabíró elé utalták.

1829. március 2-án Nagy Imre patrolos Esküdt előadta, hogy előző éjszaka idős Czé- 
kus István az ivóban lévő Bíró Mátyást a házi gazda kérésére haza akarván hajtani, Tor
ma János ellene szegezvén magát nem engedte, sőtt szidalmazásokkal és káromkodásokkal 
az Esküdtet Ulete.

A bevádoltatott Torma 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett. Egyéb iránt köztudott volt, 
hogy Bíró Mátyás több ízben a kortsmában, úgy más helyeken is praetensus Nemességében 
bizakodván gyakran garázdálkodna, és az helybéli Elöljáróktúl félni nem akarna, hanem 
inkább Csúfolódásokkal, és illetlen szemre való hányásokkal őket illetné. Ezért Tettes Fő 
Szolga Bíró Rudics Dániel Ür megkéretettni és megkérdeztettni rendeltettik, arrúl, vallyon 
nevezett Bíró Máttyás az helybeli Elöljáróságnak hatalma alól kivagyon e véve, és ha úgy 
vagyon a dolog, tisztelt Fő Szolga Bíró Ür megfog kerestetni, hogy őtet az elkövetett Csin- 
tettek véget annak útyán érdemlett Büntetés alá vétetni méltóztassonfNo 349)

Az alábbi esetből kiderül, milyen ítéletet hozott a szolgabíró. Sőt azt is tapasztalhat
juk, hogy annak végrehajtása nem az esküdtek, hanem a falu bírájának volt a feladata.
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1829. február 13-án panaszt tett tekintetes Szolga Bíró Mészáros Antal Úrnak nemes 
Papp György, hogy előző nyáron Kiss Pál a szérűs kertjében volt és egy sánta birkáját 
ellopott, amit azután cimboráival megette, melly lopás üdő jártával a panaszolkodónak 
értésére esvén a kártévövel 2 birkában meg is egyezett, mellyeket, mivel mind ekkoráig meg 
nem adta, azoknak megadására, kérvén ötét szorítatni, tisztelt Szolga Bíró Úrnak tehát 
kegyes meghagyásából ezen tárgy felvétettvén.

A bepanaszolt azt állította, nemes Papp István ugyan megkereste és arra kérte, hogy 
az istállójában levő összekötött birkáját Kiss, mint tulajdonát hozza el. El is vitte Papp 
házához, ahol levágták, megfőzték és nála megették, mivel azomban ezen állítását bebizo
nyítani nem tudna és a panaszolkodóval 2 birkában valóban megegyezett, azért azokban 
marasztaltattván, 24 órai arestommmal megfenyítetett. A szolgabíró a végzésnek végre
hajtását Győry József helység bírájára bízta.(№ 473)

1829. február 20-án Krishaber Jakab kérte, hogy Kormos Pannának hitelbe adott 
mindenféle portékáért állítólag járó 10 forintnak valutábani megfizettetését.

A panaszos által felsorolt portékából a bepanaszolt egyedül csak az egy kendőért 3 
Ft 15 kr és 2 Vi rőf gyolcsért járó 1 Ft 15 kr-t ismerte el, 4 Ft 30 kr-nak fizetésére ítélték, 
annak beszedése és átadása Nagy Imre esküdt kapta feladatul. A többi állítólag hitelbe 
adott holmikért, nevezetesen Miskolczért (?miskulincia, fityegő dísz, tarka ruha) és sóért 
tartozott 2 véka zab helyett járó 2,4 rőf gyolcsért 4, véka kukorica helyett járó 2 és 1 kis 
vörös kendőért 1 Ft 30 kr-t a bepanaszolt nem vállalta, annak fizetésétől felmentették, 
mert Tábla és Fő Szolga Bíró Rudics Dániel Úrnak az 1827. esztendei Sz: András hava 29^én 
költ kegyes futó levelének következésében (Proth. Currentalium pag 371) a bóltbéli porté
káért gabonát cserélgetni megtiltatott.(48Ö)

Fabó Mihály 1831. február 5-én panaszt tett, hogy 1823-ban Fontányi Ignácnál bé- 
reskedett. A gazdája 1 harmadfü üszőt 1 párfejellés Csizmát, 1 véka kendermag-vetést és 
60 lépés kukoricza földet tőle elfogott és többszöri kérés után megadni nem akarja, kérte 
azokat magának kiszolgáltatni.

Fontányi saját kezével írt és a Panaszolkodónak szegődött bérét magában foglaló Jegy
zésnél fogva azt állítaná, hogy a béresének üszőt nem ígéret, de az ide mellékelt tanúval
lomásokból az ellenkező derült ki, ezért egy harmadfű üszőt kellett megadnia, aminek 
ellenértékét, a 10 forintot valutában a panaszos elvállalta. Mivel kérdéses időben Fontányi 
Péter öccsével együtt volt, azzal egyetemben azoknak fizetésére szorítatott. A pénz be
szedése és a panaszosnak leendő átadása Terényi István esküdtnek meghagyatott. Ami 
pedig a többi állítólag elfogott holmikat illette - az az első tanú vallomásából kiderült, 
hogy a Béres egyébberánt mindenekben voltaképpen ki elégítetett, azoknak megadásától a 
bepanaszolta! felmentették.

Fontányiék ezen végzéssel elégedetlenek voltak, ezért a szolgabíróhoz, kit is Nemes 
Megye Statútumai szerént ezen tárgy illet, utasítoták.

Az ügyben az első tanú Laki György 36 esztendős azt vallotta, 1823 végén, Fabó Mi
hály béresével számot vetett, és miután mindeneket magok között elintézték és a gazda a 
kifogandókat kifogta, béresnek egy harmadfű üszővel még adós maradta, mellyet mennél 
hamarébb megadni magát kötelezte.
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A második tanú, Lenkes Antal is ott volt, amikor Fontányi az 1823 esztendőre bé
resnek megfogadta Fabót, akinek többek között egy harmadfű üszőt is ígért oly formán, 
hogy azon esztendőben zöld búzavetést nem ad neki, de ha a vetést megadja, akkor az 
üsző elmarad. Lenkes arra is emlékezett, hogy abban az esztendőben gabonát takartam 
Fontányi Ignácznál, hogy Búzavetést nem adott a Béressének.

A harmadik tanú, Barcsik László igazolta Lenkes vallomását. Tudni illik a kérdéses 
esztendőben Lenkes Antal marokverője volt Fontányinál, de az semmi búzavetést nem 
adott Fabó Mihály béresének. Határozottan kijelentette, hogy csak akkor és egyébkor 
sohasem takart Fontányi Ignácnál. Költ Hegyesen 5a Febr. 1831. (L.S.) György Jósef Bíró, 
Csordás András mk. Nagy Imre mk. Sebők István mk Terényi István mk Esküdtek.(№ 
583)
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ÚRISZÉK

A középkorban létrejött úriszék a falusi bíróság ítéletét felülvizsgálta. Tagjai - a peres 
felek rendi állása szerint - nemesek, familiárisok, jobbágyok voltak. (A XVIII. században 
a jobbágyülnökök részvétele megszűnt.) Rendszerint jelen volt a vármegye részéről, mint 
hiteles bizonyság valamelyik szolgabíró és esküdt, akik a legközelebbi sedrián (ülésen) be
számoltak az úriszék bíráskodásáról. Mivel a megyei küldöttek birtokos nemesek voltak, a 
törvényesség szempontjából a jobbágy számára nem sokat jelentett részvételük az úriszék 
ülésén, ahol a jobbágynak a földesúr tisztjei elleni panasza ügyében maguk a bepanaszol
tak ítélkezhettek. Az úriszék a testi fenyítések mellett igen súlyos bírságokkal sújtotta az 
eléje került jobbágyokat. Legtöbbször a gazdálkodást érintő ügyek kerültek színe elé.

1828. január 19-én Zsiday András panaszt tett, hogy 1827-ben idős Galambos Rókus- 
nál béresképpen szolgálván hegyesi bútsukor viradóra 2 lovat ellopott, és azért a gazdája 
minden bérét elfogta, egyedül 2 pár fehér ruhákat és 45 xkat neki fizettvén, kérvén magá
nak elégtételt szereztetni.

Ezen panasznak elintézése végett a panaszost az Elöljáróság az úriszékre utasította, 
hogy pedig kitettszen mennyi bért a gazda elfogott, mind a két résznek jelenlétében compu
tus (a kijelölt esküdtek által történő felbecsülés) tétetett.

A becsű tételesen tartalmazza a béres feltételezett bérét, 64 Ft 30 kr-t és azt az értéket, 
amit a gazda már kifizetett, esetünkben ez 5 Ft 33 kr, melyeket összevetvén kapna még 58 
Ft 57 kr-t. Az összeget Galambos letartóztatta addig, méglen az illető Felsőség e tárgyban 
elvégzend. A becsűbizottság feljegyezte azt is, hogy a gazda saját bevallása szerint a béres 
visszatartott tavaszi vetéséből 6 1/3 mérő árpát, mérőjét 3 Ft 30 krajcáros áron eladta, 
a pénzt felvette. Az ellopott lovakat pedig Tóth István vérségi és Bartha István hegyesi 
lakosok valutabeli 62 forintokra felbecsülték.(№ 158)

Felcser Antal 1828-ban Papp Andrásnak volt bérese 1829. január 5-én panaszkodott, 
bogy a gazdája azon esztendei béréből 2 Ft 18 kr-t készpénzben, egy pár új csizmát, egy 
pár bocskort, egy harmadfű üszőt és négy véka búzavetést visszatartott, egyben kérte 
azokat kiadatni.

A panaszt elismerte Papp, de azt állította, hogy a panaszos nyilvánvaló gondatlansága 
miatt két ökre, melyeket Fajka Gergely 150, Hermecz István 160 f és Nagy Menyhárd 165 
forintra megbecsülték, tőle ellopattak, ezért a béresnek fent kitett bérét visszatartotta, sőt 
amennyire az ökrök ára ezen fogott bérből ki nem telne, a többit rajta megvenni szándé- 
koskodna, Ezen tárgynak leendő elintézésére a felek Tettes Űri Székre utasítattakf№ 325)

1829. július 19-én Csepelley János helybéli kántor az 1825-1827dik esztendőkre járó és 
hátralévő három véka búzának megadására Házy Mártont szorítatni kívánta.

A bepanaszolt kérdéses adósságot elismerte, de azt állította, hogy a panaszos még 8 
esztendővel korábbról neki bor árában 6 valutabeli forinttal tartozik. Csepelley ezt az 
adósságot nem vállalta, a bepanaszolt pedig önnkényes vallása szerént evéget kántor Urat 
sohasem szólította, akinek adósságait házanként helységben szedő Kiss János esküdt 
azt vallotta, hogy Házy minden kifogás nélkül a kérdéses három véka búzát elvállalta 

139



anélkül, hogy a kántor urat maga adósának állította volna, ezen okoknál fogva tehát a 
Panaszolkodó ezen helytelen és koholt követésiül felmentetvén, Házy Márton kívánt véka 
búzában marasztaltatok Annak beszedése és átadása Papp András esküdtre hárult, a 
Panaszoltatottpedig, aki ezen végzéssel meg nem elégedett, annak bővebb megvisgáltatása 
véget a Tekintetes Úri Székre utasítattvánfN0 387)

1829. augusztus 16-án Tekintetes Paukovics Márton Ür K. Kamarai Ügyvédnek kegyes 
meghagyásábúl felvétetett Nagy Balázs az 1826. esztendőben Janó Gáspárnál volt béresnek 
a Tettes Kúlai Úri Székhez be-adott azon könyörgő levele, melly szerént volt gazdáját a 
megérdemlett bérébül elfogott 15 forintoknak egy költsön adott 25fnak megfizetésére nem 
külömben költségek fejében okozott 5 forintoknak megtérítésére szorítattni és magának 
elégtételt eszközöltetni könyörög.

Janó Gáspár azt állította, a béres a lovakat legeltetésre nem oda vezette, ahova neki 
parancsolta, de elismerte, hogy a béresnek, ha a lovakat kivezette, arra engedelmet adott 
légyen, és némely dolgainak elintézésére Szakmán Jánoshoz elmehet. A béresnek azon állí
tása pedig, hogy a lovaknak további gondviselését gazdájának András nevű fiára bízta, a 
megjegyzésként ide kapcsolt tanuk vallomásaiból kiderül. Nagy Balázs egyik tanúját, aki 
akkor csak 7 esztendős volt, bizonyságnak bevenni nem lehetne, ezért tehát Janó Gáspár a 
béresnek igasságos követésében marasztaltattván, fellyebb kitett 45 forintoknak be szedése 
és az illető résznek leendő általadása Fontányi Ignác esküdtre bízatatott, de a bepanaszolt 
a végzéssel elégedetlen volt, ezért a felek Tettes Úri Székre utasítattak.

Felcser Antal hegyesi lakos tanú, akit az ügyben meghallgattak, azt vallotta, hogy 
1826 esztendőben Halassy Andrásnál béresképpen szolgálván éppen akkor a gazdájának 
szérős kertyében volt az istálló előtt álván jól látta, hogy odafen a hegyen Janó Gáspárnak 
fia, András szabadon volt lovakat hajtotta nyögben lévő 2 ló felé, azoknak dobogására te
hát ezen 2 ló is megindúlt és odább menvén, mivel az egyik mind a két szemére vak volt, a 
másikat maga után húzván mind a kettő a hegyrül le esset.

A másik tanú, Dudás Gábor is azt vallotta, hogy akkor, amikor Janó Gáspár lovai 
a hegyről leestek, azoknál a tulajdonosnak András nevű fia jelen volt a többi lovakkal 
együtt.N0 405)

Kalmár György 1830 áprilisában panaszt emelt Elek Sándor ellen, ugyanis 2 fertály 
földjét Elek Sándorral eltserélte légyen 1 fertályért 200forintoknak annak részéről fizeten
dő feladás melet és ezen summa pénzben Elek Sándor neki 2 lovat 70 forintokban adott, 
mellyeket apanaszolkodó ki is teleltette, mivel azonban a Tettes uradalom ezen cserét hely
ben nem hagyta, azért Elek Sándor a lovakat erőszakossan tőle elvette a nélkül, hogy a 
teleltetéskért valamit fizetni akarna. Sőtt a panaszolkodónak földjén termendö gabonának 
felét elfoglalni szándekoskodna, kérvén elégtételt.

Ezen helytelen és az Uradalom kegyes rendelései ellen tett cselekedetért a felek itten 
megdorgáltattván, minthogy Elek Sándor mind a két búzaföldjét Kalmár Györgynek meg
szántotta és kétszeres búzával be is vetette, Kalmár György pedig Elek Sándornak 2 lovát 
kiteleltette, annál fogva tartozik Kalmár György a szántásért fizetni 16 fkát és 6 mérő két
szeres búzát az elvetett mag fejében vissza adni Elek Sándornak, ez pedig a lovainak kite- 
leltetéseért, tekintetbe véven ezen rendkívül való hosszú kemény telet, és a takarmánynak 
szűkét, köteleztetik Kalmár Györgynek 25 fkát fizetni.

140



A végzés végrehajtását Fodor Pál esküdtnek hagyták. Elek a végzéssel nem elégedett 
meg, ezért az úriszékre utasították, addig is Kalmár György mind a két fertály földjének 
birtokában meghagyattatván, mind pedig azon termendő gabonának elfoglalásában fenn 
tartatni rendeltetvén.(№ 497)

Polákovics János (jegyző) 1830. november 17-én panaszképpen előadta, hogy a házá
nál faragó Bán Albert, aki Üveges József társaságában a munkát felvállalták már Mihály 
naptól fogva azon dolgoznak. Mivel igen késedelmessen, és resten dolgoznának és többnyire 
tsak henyélésében és részegeskedésben az üdöt töltenék, gyorsabb iparkodásra és nagyobb 
szorgalmatosságra serkentvén Bán Albert ötét szemtül szembe helybéli Kántor Csepelley 
János Úr jelenlétében szidalmazta és szentyét Teremtését szidta, kérvén Elégtételt.

Minthogy közönséges tapasztalásból tudva lenne, hogy panaszoltatott Faragók igen 
túnyán a panaszolkodónak házánál dolgoznak, hol egyik, hol a másik a munkánál meg 
nem jelennek, és tsak dobzódásban és henyélésben a Ház tulajdonossának nyilvánvaló ká
rára az üdőt töltik és azért méltán dorgálák megérdemlik, a melet panaszoltatott Bán Al
bertit elkövetett gorombaságot, Káromkodának, és Szidalmazást önként elösmerné, annál 
fogva 12 Páltza ütésekkel megfenyítetett.(№ 562)

1831. február 16-án Bán Alberth és Üveges Jóseffaragók a (№ 562) számon hozott ítélet 
ellen újbóli panaszt nyújtottak be az Elöljárósághoz, hogy Polákovics János (jegyző) Úr új 
házához mindennémü faragó munkát elkészítvén a kialkudott 40forintokbúl 25 forintokat 
elfogott, többszöri kérés után kifizetni nem akarja, kérvén a fizetésnek eszközlését.

A panaszoltatott fél hitelesen bizonyította, hogy a munkához szükséges fának egy 
részét már szeptember 27-én elhozatta, sőt utána is mindig időben meghozatta a kért fát. 
így annak héjányossága véget a faragók heverni nem kíntelenítettek; közönséges tapaszta
lásból pedig tudva lévén, hogy múlt őszben 8 álló hétig igen meleg és szép napok valának. A 
panaszt tevő faragók e munkát az ide mellékelt Első és Második Tanúnak vallomása sze
rint három hét alatt elvégezhették volna, ennek ellenére tizenegy hétig készítették. Emiatt 
az azután következett sok esőzésektől a falak igen sokat szenvedtek és a nádkötők illendő
en nem dogozhattak. A panaszoltatott félnek így 20 forint kárt okoztak, amit a harmadik 
tanú szerint megkaphattak volna, ha ideiben elkészül a ház.

Köztudott volt az is, hogy ezen Elöljáróság előtt a panaszoltatott fél több ízben a pana
szosokat nagyobb szorgalmatosságra ösztönözte, és törvényesen meg is intette, de ők arra 
nem ügyelvén többnyire dobzódásban, henyélésben és részegeskedésben az üdőt töltötték, 
ezen okoknál fogva tehát tunyaságok által okozott kárban és a betsülőknek fáradságokért 
fizetett 48 xban, és így öszvessen 20f48 xban marasztaltatván hátralévő 4fl2 xkat a pa
naszoltatott fizetni köteleztettik, mellyeknek fizetését azonnal ajánlotta, mivel azomban a 
panaszolkodók ezen végzéssel meg nem elégedvén, ezeket felvenni vonakodnának, annál 
fogva mint igazi követelések a panaszolkodók feljegyeztettnek és a panaszolkodók a Tekin
tetes Úriszékre utasítattnak.

Az első tanú, Schvindt János 39 éves, ágostai vallású, feleséges, hegyesi lakos és ki
tanult ács tanú azt vallotta, Polákovics Úr által felállítatott háznak mindennemű faragó 
munkáját megvisgálván tapasztalta, hogy azt az előző őszben folyvást tartott kellemetes és 
meleg napokban három hetek alatt két faragó könnyen elvégezhette volna még akkor is, ha 
egy-két nap essős üdő is lett volna.
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A második tanú, Rubos Péter, különben faragó és molnár, is úgy vallott mint az első 
tanú.

A harmadik tanú, Goldschmidt Rebeka, 33 esztendős, zsidótörvényt tartó, Lebl Róth 
helybeli schachternek felesége látta az elmúlt őszben, hogy Nótárius Ürnak háza készülő
ben van, és nem is kételkedvén, hogy Mind Szentek napjáig el nem készül legalább a konyha 
és a hátulsó szoba, számtalanszor megszólítottam tisztelt Urat, adná ki nékem lakásnak 
a ki mindig biztatott azzal, hogy annak üdéiben a faragók elkészétik a munkájokat, és al
kalmatosnak teheti a lakásra, ha meg alkudhatunk ide engedi, mellyet ha megkaphattam 
volna, valamint most is a konyháért és a hátulsó szobáért egy esztendőre 40 forintokat 
szívessen fizetni kész vagyok. Mivel látta, hogy a nótárius úrnak házát ki nem veheti, kény
telen volt szándékát megváltoztatni és másutt fogadni szállást. (№ 595)
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SZÔJEGYZÉK

A juhok széthányása - Márton nap a juhok számbaadásának, széthányásának napja. 
Legjobban a pásztorok várták, akik egész évben a falvaktól távol éltek, és évente csak 
egyszer-kétszer, a vásárok alkalmával mulathatták ki magukat.

Abrincs - abroncs a hordó dongáinak összefoglalására szolgáló karika alakú kötelék, 
mely vagy vasból vagy, fiatal nyír-, mogyorófa- stb. hajtásból készül.

Ajtót prémezni - a fal külső színén az ajtótok elfödésére szolgál a bontás vagy pré- 
mezés.

Akó -1. űrmérték. Eredetileg egy bizonyos nagyságú, bor tartására szolgáló (vasab- 
roncsos) hordót jelölt. Az akó országok, sőt városok szerint változó nagyságú volt. Az 
egységes, tízes számrendszeren alapuló mértékrendszer bevezetése előtt 1 akó 32 pint- 
nek, azaz 51 mai liternek felelt meg. Általánosabb volt az a mérték, amely az akó nagysá
gát közel a mai hektó felének, fél hektónak, 54,30 liternek tekintette. Egy magyar akó 64 
icce, azaz 32 pint. Ismeretesek voltak még a bécsi akó, pesti akó, soproni akó, pozsonyi 
akó. A pesti és a pozsonyi akó (seprő nélkül) 60 magyar icce, azaz 35,88 pint, vagyis 50,80 
liter volt. A soproni akó (seprő nélkül) 80 magyar icce, azaz másfél pozsonyi akó.

Áristom - a községházán kialakított vagy különálló, zárható ajtóval ellátott helyiség 
neve volt, ahol rövid időre az elítélt vagy a vizsgálat alatt álló személyeket tartották fogva, 
szinonimája árestom.

Becslés - a becslés olyan eljárás, amely hiányos, többnyire tapasztalati adatok alapján, 
egy adott esetre, adott változóhoz egy becs ült értéket rendel. A köznyelvben a becslés szót 
leginkább a szemmértéken, megérzésen, tapasztalaton alapuló becslésekre használják

Békó, béklyó - vasláncos mozgás gátló, amelyet rendszerint a ló két első lábára csatol
nak. Szerepe, hogy az állat ne tudjon elcsatangolni, a zárral ellátott béklyók pedig a lótol- 
vajlást is akadályozták. A béklyó láncból s a lánc két végén az állat csüdjére kapcsolható 
kelevézből (bilincsből) álló eszköz.

Billeg - az állatok, elsősorban a szarvasmarhák és a lovak, szamarak, ritkán juhok 
bőrébe égetett tulajdonjegy vagy jószágjegy, amely azonosításukat szolgálja. A tavasztól 
az őszig kinn tartózkodó, gulyába és ménesbe kivert (kiverés) növendék állatok az 5-6 
hónap alatt nagyot fejlődtek, az esetleges elbitangolásnál is a bélyeg szolgált igazolásul, 
lopásnál, eltulajdonításnál, az állat elpusztulása esetén, az ún. bőrével való számadás
nál azonosításul. A bélyeget vasból készített, felizzított bilyogzóvassal égetik rá az állatok 
farára, nyakára esetleg a szarvára. A bélyegezés hagyományos napja nagypéntek volt. A 
beégetett jelek lehetnek a tulajdonos nevének kezdőbetűi, ábrázolhatnak rovásszerű vagy 
felismerhetetlen jeleket, tárgyakat stb. Azokon a területeken ismert elsősorban, ahol a 
növendék állatokat a településtől távoli legelőkön, ún. külsőlegelőkön tartják.

Borbély - a borbély egy olyan foglalkozást jelöl, amibe hajvágás, borotválás és a sza
káll fazonigazítása tartozik. Régebben kisebb műtéteket (például sebek összevarrása) és 
fogászati beavatkozásokat (főleg foghúzás) is végeztek.

Böjtfogadó szerda - hamvazószerda, böjtfogadó szerda, szárazszerda a farsangot 
követő nagyböjt kezdete; a kát. vallású lakosságnál szigorú böjti nap volt. Neve onnan 

143



származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, majd - egyházi 
szertartásként - a 12. sz.-tól általánossá vált a hamvazkodás.

Canalis statio - csatorna hajóállomás
Címervas - a XVI. század végén feltűnik a címervas, mely az ekevas első részét a 

gerendelyhez erősíti és növeli annak szilárdságát. Ennek következtében az ekevas meg
rövidül, de szélesedik, ami szélesebb barázda fogását teszi lehetővé Általában a címervas, 
az a vaspálca, amely az ekevasat a gerendelyhez erősítette, s ez által megnőtt a szilárdság.

Computus (lat.) -, általában azon számítások összessége, melyekkel valamely idő
pontot határoztak meg.

Consorilalva - kihirdetéssel megerősítve
Creditor - hitelező
Csalfáskodik - csalfa módon cselekszik, csalfaságot űz, gyakorol; hamiskodik, ra- 

vaszkodik.
Csetnik - a vármegye szolgája, akit Bácskában csetniknek hívtak.
Csobolyó, csobán - dobra emlékeztető dongás faedény, amelyben a mezei munká

soknak vizet szállítanak és tárolnak. Mérete változó. A kis csobolyó 5-6 literes, a nagy 
15-20 liter űrtartalmú. Hengeres oldalán egy vagy két füles donga található, amelybe 
szíjat, láncot vagy zsineget kötnek, hogy a kis csobolyót a kapanyélre, a nagyot a szekér
lőcsre akasztva szállíthassák. Ahol a teherhordás fő eszköze a vászonlepedő (batyu), a 
csobolyót az asszonyok ponyvába kötve a hátukon viszik a mezőre. A vizet a fülnél, ill. a 
két fül között található lyukon át szívják ki nádszállal, facsővel, vagy az edényt a szájuk
hoz emelve isznak belőle. A csobolyót az aratók, kaszások, kapások, favágók, pásztorok 
egyaránt kedvelik, mert benne az ivóvíz hűs marad. Esetenként bort, pálinkát is szállíta
nak és tárolnak benne. A csobolyót ügyesebb barkácsolók is elkészítették, általában véve 
azonban kisipari, bodnár, kádár, csutorás munka.

Csoroszlya - a csoroszlya vagy kés, hosszúvas, az ekevas elé szerelt, cserélhető acél 
vágóéi. Feladata, hogy a fordítás előtt élével a talajt a barázda teljes mélységében felhasít
sa, ezáltal a szántáshoz szükséges vonóerő-igényt csökkentse, az ekét vezesse, egyenesben 
tartását, és irányítását megkönnyítse. A modern ekéken is alkalmazzák, mai megneve
zése: előhántó.

Csörhe - malacnyáj. Csürhés az, aki a csürhét őriz.
Csutora - korong alakú, két oldalán domború fából kivájt üregű, kívül esztergályozott 

vagy faragott 5-8 literes bor- vagy pálinkatartó edény. Kulacs néven is ismert. Pásztorok, 
útonjárók, fuvarosok útikészlete volt. A csutora szó inkább a Dunántúlon és a Felföldön, 
a kulacs az Alföldön ismert. Itt szőrös csikóbőrrel borították, szíjfonásba foglalták és kb. 
1 m hosszú hordószíjon viselték. Országos elterjedéséhez nagyban hozzájárult, hogy a 
XVIII. sz.-ban az osztrák-magyar hadsereg ivóedénye lett (hadi csutora).

Daróc -1. gyapjúposztó. - 2. az ebből a posztóból készült kabátféle felsőruha. Első előfor
dulása 1349, de itt nem világos, hogy anyag vagy ruha értelemben. Szürkeposztó jelentésben 
1493-ban fordul elő először. Ruha értelemben 1560-ból van róla az első biztos adatunk. Az 
írásos említésekben a szokmány, a kankószűr, a zeke, a condra és a kacagány szinonimája. 
Anyaga a Székelyföldön a cedele-, condra-, daróc-, harisnya- vagy zekeposztónak nevezett 
négynyüstös, ványolt posztó. E posztók szürke, barna, fehér vagy fekete színe jórészt a juhok 
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gyapjának természetes színe is. Szabásában a daróc a szűrhöz hasonlít, ámbár jóval kisebb 
annál: egyenes, varrás nélkül forduló válla, oldaltoldása, az ujjak beillesztésének módja és az 
egész ruha derékszögűsége miatt. Elejének rézsútos csukása ugyan megkülönbözteti a da- 
rócot a szűrtől, de maga a rézsútos csukás is régi keleti elem a magyar öltözetben. Régebben 
nyakba vetve, panyókán viselték, s a nyaknál szíjjal erősítették össze.

Dézsma - decima, tized: a feudális társadalom alapvető dolgozó osztálya, a jobbágy
ság kizsákmányolásának egyik legáltalánosabb formája. A dézsma a jobbágy összter
melésének tizedrészét jelenti, ezt, mint jobbágyszolgáltatást kezdetben természetben, a 
feudalizmus előrehaladásával egyre inkább pénzben kellett a jobbágynak szolgáltatnia. 
Történelmileg mindenekelőtt az egyházi tizeddel azonos fogalom, de a feudalizmus kései 
századaiban használták a földesúri kilenced, mint második tized megnevezésére is.

Dézsmakert - a földesúr által kijelölt hely, ahol a szőlőből, mustból, egyéb termény
ből összegyűjtötték, ill. kivették a dézsmát. Kishegyesen valószínűleg a volt bikaistálló 
területe, legalább is ez következtethető ki a korabeli térképekből.

Dobzódás - kicsapongás
Ekének kiszolgáltatását elfogadni nem akarván, aztat inkább összevagdalja - a 

faekét házi munkában minden ügyesebb parasztember kifaragta, a könnyen hibásodó 
alkatrészek javításához mindenkinek értenie kellett. A szántóvetőnél állandóan kéznél 
volt a balta és az ékes tarisznya, amelyben az erősítéshez, rögzítéshez és a mélységsza
bályozáshoz használt éket tartotta. Az uradalmak faragó béreseket alkalmaztak az ekék 
karbantartására. A falusi bognárok, faragó molnárok, kerékgyártók is foglalkoztak fa- 
ekekészítéssel. A vasalkatrészek többnyire a kisvasipari központok hámoraiból kerültek 
ki. A vasalást mindig mesterember, kovács végezte. A múlt század első felében nálunk a 
faekék elérték a fejlődés legfelső fokát. Megtalálható volt rajtuk minden alkatrész, ame
lyet utóbb a vasekék is átvettek. Hazánkban a szórványos eseteket nem tekintve a faekéről 
a vasekére való áttérés a gazdasági szakírók és reformerek munkássága nyomán az 1830- 
as években kezdődött, de csak 1850 után vett nagyobb lendületet.

Élet- a magyar ember a búzát életnek nevezte. E találó elnevezés a búza fontos szere
pére utal. Az ember tisztelettel adózik e gabonának, mert a jó termés biztosítja megélhe
tését a következő évben. Ezért aztán a gabonamagból készült kenyér nem csupán egy étel, 
hanem az élet jelképe. Az ősi hagyományok szerint az emberek aratás után a templomba 
mentek, hálát adtak Istennek a termésért.

Elidegenesített - elidegenítés, (latinul abalienatio), a tulajdonjog másra ruházása.
Elsinkel - eltulajdonít, lop; eltüntet, elsikkaszt.
Fassio - örökvallás, a magyar magánjogban ingatlan birtoknak örök időkre ünnepé

lyes átruházása.
Fehér ruha - a férfiemberek nyári munkára, kivált aratásra még a XIX. század köze

pén is sokféle vászonruhába, ingbe, gatyába öltözködtek. Az ing-gatya viseletét nyáron a 
munkában kötény vagy kötő egészítette ki.

Fejelés csizma - fejelés csizma felújított csizma, a csizmának, csak a feje részét újítot
ták fel.

Felöntő búza - fölöntő, félvékás dézsa, amelynek fülek helyett egyetlen hosszabb nye
le van
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Fertály föld - jobbágytelek negyede 8 hold (1200 négyzetöl)
Fokos - rézből vagy vasból készült eszköz, amely a baltánál kisebb és könnyebb, foka 

megnyújtott, rendszerint kerek vagy négyzetes gombszerű véggel, lapjának alsó és felső 
sarka gyakran kis gömbben végződik, hogy viselőjének kezét ne sértse. Botszerű nyele 
általában hengeres, ritkábban laposított. Kovácsok, lakatosok készítették megrendelésre 
vagy a vásárokon árulták. Nyelét használója faragta, néha rézveret, ólmozás díszítette. 
- A fokos a XVIII. sz. elejéig harci eszköz volt. Később is használták önvédelmi fegyver
ként. A XIX. sz.-tól különösen a fiatal pásztorok, bojtárok és a falusi legények kedvelték. 
Sétabot helyett vitték magukkal, ha látogatóba, vásárba, vendégségbe mentek.

Fonóház - a fonás olyan társas munka volt, amelyet társaságban végeztek, de min
denki magának dolgozott. A társas összejövetelek helye a fonóház volt.

Font - magyar (ún. bécsi font) = 0,5606 kg.
Fu - régies: éves, esztendős. Harmadfű üsző - hároméves üsző
Garád - tüskés sövényből, gallyakból, szalmából, trágyából, gizgazból rakott kerítés. 

Elsősorban a fátlan Alföldön készítettek így kerítést a porták, még inkább a kertek (szál
láskert), némely nyom szerint települések köré.

Garas - a XII. sz. óta vastag pénzdarabot jelentett, melyet legelőször Csehországban 
vertek s értéke ott a márka egy hatvanad része volt. Később általában így nevezték az apró 
ezüstpénzt, Mária-, angyal, fehér stb. Garas elnevezéssel. Magyarországon (1858-ig), va
lamint Ausztriában és Németországban az akkor fennállott forint egy huszad része volt, 
vagyis két váltó krajcár. A garas sok magyar szólásban és közmondásban előfordul: Letette 
a garast a. m. rajta a szólás sora. Nincs egy garas ára esze. Mit garason vehetsz, ne adj azért 
sok tallért. - A XIX. sz. első felében a garas 1 osztrák forint 1/20-a, azaz 2 krajcár értékű volt.

Guzsaly - gyakran gazdagon faragott, ritkábban festéssel is díszített rúd, amelyre fo
násnál a rostcsomót felkötik.

Hadnagy - a hadnagy vigyázta a falu életét.
Hámfás kissafa - hámfaistráng, szíj, kötél vagy lánc: a lószerszámot (hám) a hámfá

hoz (kisafa) köti. Mind parádéra, mind igás- vagy csigásfogatul gyakori a négyes fogat, 
amelynél az elöl járó pár ló kisefa segítségével húz. Kisefa, keresztes lényegében azonos a 
bókonnyal (bókony), akkor használják, ha a szekérbe 4 lovat fognak. A két elöl haladó ló: 
a gyeplős és az ostorhegyes a rúdfejre akasztott kisefával húz. Akkor is kisefával húznak 
a párosával fogatolt lovak (lófogatolás), ha pl. ekébe, boronába, azaz nem a szekér vagy 
kocsi rúdja mellé fogják be őket.

Harmincadosok - a kamarai birtokok esetében lényeges volt, hogy az uradalmi kere
teknek köszönhetően lehetőség nyílt a területi állami jövedelmek hatékonyabb helyszíni 
beszedésére és felhasználására is, gondoljunk itt elsősorban a hadiadó és a helyi harmin
cadok jövedelmeire.

Hatos, tizennégyes vászon - a szövőszék szövet, vászon készítésére szolgáló szerke
zet, amelynek fő alkatrésze a készülő szövet hosszanti fonalainak síkját szálanként két, 
esetleg több részre egyetlen mozdulattal szétválasztó berendezés, a nyüst. Fontos szerepet 
tölt be a szövőszéknél a keresztfonalak tömörítését, leverését szolgáló borda is. A nyújtó
fonalat a nyüstökön, illetve a bordán át dugdossák. A nyüst és a borda mértékegysége a 
pászma. Egy pászmában 30 szál (hurok) van. Ugyanennyi a fogak száma a bordában. Van 
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hetes (210 fogú), kilences (270 fogú), tízes (300 fogú), tizenegyes (330 fogú), tizenkettes 
(360 fogú) és tizenhatos (480 fogú) borda. A hetes bordával kendőket, a kilences és tízes
sel zsákvásznat, a tizenegy és tizenkettessel mintás abroszokat, térítőkét, a tizenhatossal 
alsólepedőt szőnek.

Hegedű - egyfajta bilincs.
Hidas - sertések elhelyezésére szolgáló építmény. A fában gazdag vidékeken a geren

dákon álló boronából, deszkából vagy zsilipéit fallal készült, kifutó nélküli disznóól, az 
ún. hidas

Icce - régi folyadékmérték, kb. 8 deci.
Ingváll - rövid női ingek.
Interes - kamat
Iskatula - doboz
Járás -közös legelőt járásnak nevezték.
Jegypénz - a magyar néphagyományban két ember összetartozását jelezte. Ha a há

zasságkötés elmaradt, vissza kellett adni. A párválasztáshoz kapcsolódó jegypénz az ős
régi nővásárlás szokásából nőtt ki, s hosszú ideig jegypénz, ill. értékes haszontárgy volt. A 
gyűrű ajándékozása újabb keletű.

Kalamász - az üveghuták tetején a hulladékhő felhasználásával olvasztották ki a 
földből kiásott fenyőtuskókból a gyantát, amit főként kocsikenőcsként használtak. Ez az 
anyag a kalamász, amely a fuvarosok számára nélkülözhetetlen volt.

Kaloda - 1. fából készült büntető eszköz. A bűnös nyakát, kezét és lábát a kaloda 
kétfelé nyíló lapjai közé megfelelő méretű kivágásba csukták. I. László király egyik tör
vénykönyve is említi. II. József uralkodása után már csak elvétve alkalmazták. A meg
szégyenítés mellett testi szenvedést is okozott. Többféle formáját ismerjük. A nyak- és 
kézkaloda (gyakori nevei: nyakló, hegedű, gallér, lerúgó, garicsa, klada stb.) három, kör 
alakú nyílással volt ellátva, amely az elítélt nyakát és két csuklóját úgy fogta össze, mintha 
hegedülne. Egyik változata volt az álló kaloda, kb. 2 méter magas deszkába vágott nyílá
sokba szorították az elítélt nyakát és csuklóját. A lábkaloda a lábakat fogta össze és az el
ítélt a földön hanyatt feküdt vagy ült; rendszerint több személy részére készült. A kalodát 
általában a bíró háza előtt tartották. A büntetést leginkább vasár- és ünnepnapokon, na
gyobb nyilvánosság előtt (pl. vásár) hajtották végre a bíró háza előtt, a templomkertben, a 
pellengérnél vagy a börtönben. A hóhér, a kisbíró vagy maga a bíró zárta be az elítéltet a 
kalodába. A büntetés tartama alatt nyilvánosan kikiáltották, hogy az elítélt milyen bűn
cselekményért kapta a büntetést, és el kellett viselnie a tisztes életű asszonyok, gyerekek 
csúfolódásait, hajigálásait. Néhol a büntetést pénzzel meg lehetett váltani. A nyak- és kéz
kalodával elsősorban nőket büntettek paráznaságért, lopásért, nyelvelésért. Rendszerint 
alkalmazták súlyosabb büntetések (pl. tömlöc) mellékbüntetéseként.

Kankó - elöl végig nyitott és felölthető ujjú, szűrposztóból készített kabátféle.
Kendert nyőt - kendert nyűni: a kendert tövestől kitépni.
Kezes ménesi lovak - munkalovakat estefelé hajtották ki a legelőre, ahol reggelig le

gelhettek. Őrzésüket fiatal legényekre bízták, akik kint is éjszakáztak a ménessel. Ezt a 
nevezték kezesménesnek. Ugyanezt jelenti a béklyós és nyűgös ménes is. E két utóbbi arra 
utal, hogy sokszor nyűgbe, illetve béklyóba verve legeltették a lovakat.
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Kezesség - a polgári jogban a szerződést biztosító járulékos mellékkötelezettség, 
amely egy másik kötelem teljesítését biztosítja azáltal, hogy a kezes a főadós nemteljesíté
se esetére kötelezettséget vállal a főadósi kötelem teljesítésére. A kezes tehát a főadóshoz 
képest járulékos adós.

Kliszter - klistér vagy csőre, allövet (clysma, enema), kisebb vagy nagyobb mennyi
ségű tiszta víznek vagy sóoldatnak, gyógyszeres keveréknek a végbélbe vitele.

Kotlát - a karám feltehetően török jövevényszó, s a honfoglalást megelőző nyelvi ré
tegbe tartozik. Erre utalhat a nyelvi analógiaként felhozható, állattartásra használt udvar 
jelentésű tatár korám szó.

Maga a karám (karán, karány, haráng) elnevezés csak az Alföldön ismert. Az azo
nos rendeltetésű és típusú építmény neve a Dunántúlon, a Kisalföldön és a Hajdúságban 
korlát (kollát).

Kolompér - burgonya (lat. Solanum tuberosum), kolompár, krumpli, pityóka a gabo
nafélék mellett a legfontosabb tápláléknövényünk

Konvenciós forint - a konvenciós forint németül: Gulden Conventions-Münze, rö
viden Gulden. Az 1753-tól konvenciós pénzlábnak nevezett húszforintos pénzláb szerint 
vert pénzérmék, valamint az azokat kiegészítő bankjegyek elnevezése. A konvenciós fo
rintra használatos volt még a rajnai forint elnevezés és változatai (rénes forint, rénus fo
rint stb.), valamint a császárforint és a birodalmi forint név is. A konvenciós forintokat 
1857-ig, az osztrák értékű forint bevezetéséig verték. A konvenciós forint 1858. október 
30-ig volt törvényes fizetőeszköz

Kostök, dohányzacskó - sallangos kostök zacskó, dohány illetve egyéb apróságok 
tárolására. A juhok tenyésztését teje, húsa és gyapja egyaránt indokolja, bőre ködmönnek 
és szűrnek kikészítve szőrével kifelé vagy befelé fordítva véd a hidegtől-melegtől. Külön 
érték volt a kostök, amelyből élelmiszeres zacskót, később dohány-zacskót készítettek. A 
kostök bőréből készült dohányzacskó viszonylag keskeny gallérja csipkézett, sallangok
kal díszített.

Ködmöny - csávázott juhbőrből készült öltöny majd rövid, majd hosszú kabátforma 
s gombokkal vagy kapcsokkal bekötve viselik férfiak, nők egyaránt. Van hímzett, tulipá
nos, szirmos ködmön; néhol bőr-övedző, belül szőrös, téli meleg ruha vagy ujjas bunda, 
melyet rendesen bekötve, felöltve viselnek; a bundától és gubától különben abban külön
bözik, hogy szorosan a testhez van szabva.

Kusza ködmöny - rövid ködmön.
Lajbli -rövid, mintegy derékig érő, testhezálló, elöl gombolódó ujjatlan férfi felsőru

ha. Rendszerint második réteg az öltözködésben a testen viselt ing fölött. A felnőtti (és a 
felnőttes gyermek) viseletnek nem állandó tartozéka.

Látó - csősz, mezőőr
Lépés lépés (passus) - 5 láb kb. 1.5 m, fél lépés (gradus) 2.5 láb kb. 75 cm (ritka).
Lőcs - a kocsioldal felső részét a tengely végekkel összekötő görbe faeszköz, melynek 

felső, kampós vége vaskarikába fogódzik, vaskarikával felszerelt alsó vége pedig a keré
kagy és a kerékszög között foglal helyet.

Maradéki - leszármazottai
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Marokverő - rávágó kévéző aratás: a gabonát a kaszás rávágja, azaz úgy sújt, hogy a 
kaszára szerelt takaró (csapó) segítségével a gabona nem a tarlóra, hanem az előtte álló 
sorra dűl. Az így keletkezett terítéket a kaszás után haladó marokverő (marokszedő, ket
tőző) - aki rendszerint nő - puszta kézzel, sarlóval vagy marokszedő horoggal összegyűj
ti és az előre elkészített szalma- vagy búza-, ill. rozsszálból font kötélbe teszi.

Meghunc(f)utolta - mai jelentésében pajkos, hamiskás, csintalan, pajzán. Ejnye, te 
kis huncut, hová dugtad a szemüvegemet? Eredetileg sokkal gorombább szitokszó volt, 
akárcsak eredetije (Hundsfut a nőstény kutya nemi szerve) gazember, csirkefogó, szélhá
mos. Ne hálj véle, az huncuttal, az akasztani valóval, szüzességedet elveszi, bátyádnakfejét 
véteti (népballada).

Megvérez - megsebesít
Mérő - régi elavult mértékegység. Térfogat, főleg búza űrmértékét adták meg vele.
Általában 62,53 liter. Az ország területén legalább 38 féle mérő volt használatban (a 

leggyakoribb a bécsi, pesti, pozsonyi), Hegyesen a bajai mérő (tekintettel a város közel
ségére, piacára, hajóállomására) volt használatban. Ennek űrmérete 62,5 liter, súlyban 
pedig 46,56 kg.

A mérő, mint edény fadézsaszerű, alacsony, vasabroncsú fakád volt, az egyik donga 
hosszabban hagyásával, amit fogónak (fülnek) használtak.

Miskolczért - (?) miskulincia, fityegő dísz, tarka ruha
Nyakravaló - kendő, amit a férfiak a nyakuk köré csavarnak és elől megkötnek. A 

nyugat-európai viseletben al7. sz. legvégén tűnt fel a nyakravaló. A XIX. sz. elejétől egész 
Magyarországon elterjedt a parasztok, majd a pásztorok között is. Legtöbbször fekete 
selyem vagy klott (a XIX. században fátyol, flór). Általában keskeny sáv. Végein rojt van, 
esetleg színes hímzés, rátét díszíti. Néha pamutból vagy gyapjúból kötött, keresztirány
ban színes csíkokkal.

Nyelveskedés - káromkodás, a szó általában magába foglalta azokat a kategóriákat is, 
amelyeket a régi bírósági jegyzőkönyvekben káromlásnak, azaz blaszfémiának (Ebadta 
istenit!), míveltetésnek (Gyakd meg anyád! Szard öszve enmagad!) neveztek, sőt ide sorol
ták az emberszólást (Te, léha kurafi!) és a nyelveskedést is, vagyis azt, amit mi egyszerűen 
a pletyka (esetleg a szarkeverés) szóval illetnénk.

Nyomtatás - a gabonaneműek, ritkábban hüvelyes növények szemtermésének álla
tokkal történő kitapostatása. A nagyobb termelékenységű nyomtatást ott gyakorolták, 
ahol a magasabb terméseredmények és az éghajlati adottságok lehetővé tették. Mellette 
a szaporátlanabb munkafolyamat, a cséplés (csép) a kisebb földterületek vagy gyöngébb 
terméseredmények szemnyerő eljárása volt.

Nyújtó - az a rúd, amelynél fogva a szekér hátulját, a hátulsó félszekeret hozzácsa
tolják az első félszekérhez. A nyújtó hátul, a hátulsó tengelyhez, rendszerint három ággal 
csatlakozik, ez azért van, mert nagyon sok vidéken a szekerek hosszúságát a szükséglet
nek megfelelően változtatják. Ehhez az szükséges, hogy a nyújtó maga ne, csak a nyújtó
szárnyak legyenek szilárdan beszorítva a tengelyderék és a vánkos (simely) közé.

Nyűg - lószőrből, csepüből vagy a kettő keverékéből font, ritkán vesszőből vagy szíj
ból készített, 45-50 cm hosszú kötél a végén hurokkal és pecekkel. A nyűggel a lovak két 
első lábát a csűdnél szokták összekötni mozgásgátlás céljából. Sok helyen az állat kötőfék-
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jével kötik össze a lábát. A pusztai méneseknél többnyire nem használják, az igázott lova
kat rendszerint munka után és éjjel lenyűgözve legeltetik; ez a lassú mozgásban, a legelés- 
ben nem akadályozza. A nyűg a lovaskatonaság felszerelési tárgyaihoz is hozzátartozott, 
ezt azonban béklyónak nevezték. A nyűgöt a XIX. század második felétől a kulcsos békó 
váltotta fel. A sztyeppi nomád népek, pl. a baskírok, a kirgizek és a mongolok ugyancsak a 
hátaslovak elkóborlását akadályozzák meg a nyűggel, ill. ott is az éjjeli legeltetés eszköze.

Obligatio - kötelezettség, kötelezvény; kötvény, amely tulajdonosának előre megha
tározott jövedelmet hoz

Ostoros - szarvasmarha irányítása hanggal történt: cselő jobbra, hajsz balra. A lo
vakat hanggal: tülled jobbra, hozzád balra szavakkal és gyeplővel terelték. Régebben a 
lovakat is vezették, de 1920 után kezdett a szántógyeplő elterjedni, így a szántó egyedül is 
tudott dolgozni, nem volt szüksége az ostoros segítségre.

Míg be nem tanult a jószág, addig három ember szántott együtt. Az egyik vezette a 
jószágot, a másik kezében az ostorral és ösztökével hajtó volt, míg a harmadik tartotta az 
eke szarvát.

Osztály (lat. divisio) - az öröklésnél az az eljárás, amelyben az örökhagyó gyermekei, 
a testvérek, ill. az egyéb örökösök a rájuk maradt vagyont megosztották maguk között, ill. 
a már előre kiadott értéket elszámolták egymás között (betudás). Az osztályt leltár előz
te meg, amelyben a vagyontárgyakat számba vették, értéküket megállapították. - Régi 
jogunk szerint az örökösök az örökhagyó halála pillanatától a vagyonában vagy annak 
egy részében és a jövedelmében a vér és a törvény által összefűzött közösséget (tulajdon
közösség, jogközösség) alkottak. A közös vagyont valamely örökös a többi hozzájárulása 
nélkül nem idegeníthette el, nem terhelhette meg kölcsönnel stb. Ezt a tulajdonközös
séget lehetett megszüntetni az osztály útján, ami kiterjedhetett az egész örökségre vagy 
annak egy részére vagy egy-egy vagyontárgyra. Az osztály tulajdonképpen két egymást 
követő részből állott: az osztály tárgyának (leltár) és arányának a meghatározásából és 
az osztály végrehajtásából. Vita esetén bíró döntött, majd az osztályt írásba foglalták, 
ami az ősiben (ősiség) való öröklés szempontjából volt nagy jelentőségű, mert az osztály
ban kapott vagyon mindig ősi volt. Ha az osztállyal a tulajdonközösség meg is szűnt, az 
osztályban való részvételnek az ősiség folytán az a következménye továbbra is fennállt, 
hogy ha valamelyik osztozó fél örökös nélkül halt meg, része osztályos társaira (osztályos 
atyafiság), ill. ezek leszármazóira szállt (jogközösség). Az örökösök meghatározott ese
tekben (tékozlás, hanyag művelés stb.) osztályra kényszeríthették szüleiket már életükben 
is. - írod. Szladits Károly: Magyar magánjog (VI., Bp., 1939); Tárkány Szűcs Ernő: Vásár
helyi testamentumok (Bp., 1961).

Patying - a Kárpát-medencébe érkezve az eke ismerete bővült más típusok, elsősor
ban a fejlettebb ágyeke rendszeres használatával (XII-XIII. sz. fordulójától), amint ezt a 
szláv nyelvekből eredő és a belső keletkezésű szavak, az eke részeinek nevei is bizonyítják: 
kormány, gerendely, csoroszlya (kés, hosszúvas), patying (gúzs) stb.

Pcent (percentum) - percent, százalék
Pengő - abban az időben krajcár, garas, húszas és forint volt a pénzbeli beszéd. De 

a krajcár is, garas is, forint is kétféle volt. Az egyik volt kongó, a másik volt pengő. Az 
egyik volt váltó, a másik volt ezüst. Három krajcár volt egy garas, húsz garas volt egy fo- 
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rint. Huszonnégy pengő krajcár volt egy váltóforint, húsz pengő krajcár volt egy húszas, 
három húszas volt egy pengő forint, harmadfél váltókrajcár volt egy pengő krajcár, s ha 
valaki két húszassal akart kifizetni egy váltóforintot, még visszakapott negyven váltók
rajcárt vagy pedig tizenhat pengő krajcárt. A húszast nem lehetett garasra, a pengő garast 
nem lehetett váltókrajcárra, a váltógarast nem lehetett pengő krajcárra felváltani. Se a 
garasnak, se a krajcárnak nem volt fele, mert félkrajcárra nem volt pénz. Ahány rézpénz, 
annyiféle. Volt váltókrajcáros, volt pengő krajcáros rézpénz. Volt váltógarasos is, de már 
pengő garasos nem volt. A váltógarasos is háromféle volt. Az egyikre 30 volt írva, a má
sikra 6, a harmadikra 3. Nem száz krajcár volt ám akkor egy forint, hanem hatvan krajcár, 
ennélfogva ha valaki töredékforinttal akart töredékforintot sokszorozni vagy elosztani: hét
számra dolgozhatott, mégse ért véget, mert örökké végtelen töredékekbe keveredett. (Eöt
vös Károly: A sümegi kékfestő)

Piket, pikét - kidomborodó és bemélyedő mintákkal díszített, kettős pamutszövet, 
melynek alsó rétege durva szálú, felső rétege pedig finom fonalból készült

Piké és maszk abrosz - pikét ruhaanyagból készült asztali terítő.
Piké hálórékli - pamukból készült bordás anyag; az ebből készült női ujjas.
Pitvar - a lakóház előtere, belépő helye, konyhája vagy a konyha bejárati ajtaja felőli 

része. A pitvar tárgytörténete szorosan összefügg a konyha fejlődésével. Építészeti kiala
kítása egyszerű. A konyha udvari ajtaján kívül a szobába, kamrába vezető ajtók tagolják. 
Nemritkán keskeny ablaka van az udvarra is. Az udvari ajtó felett gyakran szellőzőnyílást 
építenek be. Az udvar felőli falban nemritkán falba épített szekrényt helyeznek el vagy 
vakablak szerű fali fülkét, amit bepolcozhatnak. A kéményaljától fal választja el, amelyen 
általában félkörívesen lezárt nyílás vezet át. A választófalban szokásos volt kis ablakszerű 
nyílást vágni, hogy a két térfelet egyszerre, egy fényforrással lehessen megvilágítani. A 
pitvar nem mindig kapott mennyezetet.

Porció (katonatartás) - a XVII-XVIII. századtól a jobbágyság állami (hadi-) adójá
nak elnevezése, rovásadó. Az ország egészére kirótt hadiadót felosztották a megyék, majd 
ezen belül a helységek és jobbágygazdaságok között. Adott megyében, ill. helységben az 
egy gazdaságra eső adót a vagyontárgyakat számbavevő dicalis összeírások alapján vetet
ték ki. A porciót pénzben és természetben adták a jobbágyok. Ez utóbbi legsúlyosabb for
mája a katonatartásvolt. A császári katonaság kevés kaszárnyával, gabonaraktárral ren
delkezett, a jobbágyok pedig a háborús viszonyok (török megszállás) miatt sokszor nem 
tudták előteremteni a hadiadó fizetéséhez szükséges pénzt, így kézenfekvőnek látszott 
az a megoldás, hogy a törökök miatt az országba vezényelt császári hadsereg a falvakban 
nyerjen elszállásolást és élelmezést. A katonatartás a XVIII. század elején nyert szervezett 
formát, de már a korábbi időkben is általános gyakorlat volt. A jobbágy köteles volt a nála 
lakó katonának kenyeret és húst (oralis porció), lovának pedig szalmát és zabot (equilis 
porció) adni. A fenti élelmiszerek kincstár által megállapított ára és piaci áraik közötti 
különbözet a deperdita volt.

Praetendál - valamire jogot tart
Praetensus, pretenzus - igénylő, követelő; követelést, igényt előterjesztő személy.
Pruszlik -vastagabb, bélelt mellény. A pruszlik német eredetű, főként az Alföldön, a Fel

vidéken és Dél-Dunántúlon elterjedt népi megnevezés a XVIII-XIX. század fordulója óta.
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Részes - részesmunka, a bérmunka régibb formája, amelyet a részes (konvenciós, sze
gényparaszt) a betakarított termés, a kitermelt élelem vagy anyag bizonyos hányadáért 
végzett. A részesmunka voltaképpen már szakmánymunka, de a fejletlenebb viszonyok
nak megfelelően nem készpénzben fizetik.

Rocska - fejőedény, geleta, rocska, sajtár, vendel, az az edény, amelybe fejnek. Számos 
elnevezése használatos (fejőveder, fejőrocska, fejőcsanak, fejőkanna, fejőputton, fejőpitli, 
fejőcsupor, fejőbögre stb.). Két alapformája ismert: 1. felfelé szélesedő vödörforma; - 2. fel
felé szűkülő alacsonyabb forma. Az előbbi tehenek, az utóbbi juhok fejésére használatos. 
- írod. Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse (Bp., 1914.)

Rőf, réf - a kar hosszúságát, ill. a kifeszített kar hosszát a mell közepétől a hüvelykujj 
hegyéig alapul vevő hosszmérték. Elsősorban szövetek, posztók, szalagok, kötelek, texti
lanyagok mérésére használták. Nagysága országonként és vidékenként is más volt; álta
lában 60-78 cm között ingadozott. A rőf nagysága az idők folyamán is változott. A régi 
magyar rőf vagy más néven sing 63,2 cm volt. A nálunk is használt osztrák rőf 78 cm; ill. 
egyes helyeken 77,8, a széles körben elterjedt brabanti rőf pedig 69 cm volt. A rőf a népme
sékben leggyakrabban szereplő hosszmérték, hosszúságjelző. - A rőf német eredetű szó, a 
német nyelvből (Reif), a szepességi szászoktól került a magyarba.

Schenktés - kocsma, csapszék. Német: Schenktisch, Schanktisch (söntéspult, töl
tőasztal) azaz söntés, olyan asztal, ahol valamit adnak, kiszolgálnak.

Sequestráltat - szekvesztráltat, elkülöníttet, választat.
Sessio - telek a jobbágy által a földesúrnak járó meghatározott szolgáltatások fejében 

birtokolt telek. A telek házhelyből, kertből, szántóföldből (Hegyesen 32 kishold) és rétből 
(16 kishold) állt, és hozzá tartozott az osztatlan használati joga. A telkek többsége a száza
dok folyamán egyre jobban felaprózódott fél-, negyed-, harmad- stb telekre, és az ezeken 
élő jobbágycsaládok a telekrésznek megfelelő úrbéri szolgáltatásokkal tartoztak.

Suhogó - suhogó, négyellő ostor, béresostor, az ostor egyik változata. A béresek hasz
nálták a négyes ökörfogat hajtására. Zsinegből font könnyű, hosszúostor. A nyele vékony 
és kb. 170 cm hosszú. A suhogója (a kötele csapóval együtt) kb. 350 cm hosszú. A suhogót 
csak akkor használták, ha ülésről vagy bakról hajtottak.

Szakvány - szakmány - bérmunka, napszámra végzett munka, egy napra kiszabott 
munkamennyiség.

Számosállat, számosjószág - a közlegelőkön a legelőbér fizetése tekintetéből teljes 
értékű állat számolási egysége. A nagy jószágokból (ló, szarvasmarha) két másodfűre 
menő vagy egyharmadfű és idősebb; kis jószágból (juh és sertés) öt vagy hat darab egy 
éven felüli tett egy számosállatot. A rúgott borjú, csikó, tavaszi malac, bárány szokás sze
rint ingyen járhatott a legelőn. - Vagyis: számosjószág egy nagy ló vagy szarvasmarha; 
a kifejletlen állatokat és a kisjószágot erre számították át. Pl. 1 ló = 1 szarvasmarha = 2 
tavalyi növendék = 5 juh = 5 disznó = egyaránt 1 számosjószág.)

Szetskája -apróra vagdalt zab-, árpaszalmából vagy más különböző tápértékű szá
lastakarmányból készült takarmánykeverék, melyhez ízesítőül korpát, kukoricát, répát is 
kevernek. A szecskát szárazon vagy vízzel puhítva etetik. Néha füllesztőben érlelik, ahol 
a keverék ecetsavas, tejsavas stb. erjedésen megy át (zsombolyázás). A szecskát főként 
szarvasmarhának, juhnak adják.
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Szóró lapát, szórás - a kézi csépléshez és a nyomtatáshoz legáltalánosabban kapcso
lódó gabonatisztítás. A szórás lényege az, hogy széllel szemben levegőbe szórják a magot, 
és az fajsúlya szerint osztályozódva hull a földre. A szórás a férfiak munkája volt. A szóró 
széles falapáttal, szórólapáttal földobta a szemet. Attól függően, hogy milyen tiszta magot 
akartak kapni, egymás után többször is megismételték.

Szűr - kettős jelentésű szó. Egyrészt anyag, szűrposztó, másrészt pedig az e szűra
nyagból készült, s ugyancsak szűrnek nevezett kabátféle felsőruha.

Szűrszabó - posztó felsőruháknak (pl. szűr, zeke, csondra stb.) szabását, varrását, 
díszítését végző mesterember. A rátét és hímzés eredetileg az egyszerű, régies szabásvo
nalakat követte, idővel azonban elhatalmasodott a stilizált virágornamentika pl. az ún. 
cifraszűrök nagy felületein. Mivel csak a magyar juh gyapja volt alkalmas posztó készí
tésére, az azt kiszorító merinóié nem, a szűrszabó mesterség a Xix. századi virágkor után 
lehanyatlott.

Takarás - így nevezik néhol az aratást.
Tímár - a bőrt, nyersbőrt kikészítő, illetve egyszerűbb lábbeliket varró mesterember 

régies neve. Bőrök kikészítésével, cserzésével foglalkozik.
Ujjas lajbi, mándli - egyéb elnevezései: ujjas mándli, nagy mándli, ujjas derékruha 

ujjas dolmányhoz hasonló szabású, anyagú és díszítésű férfi posztóujjas, de kihajtott, sok
szor legombolt gallérja attól megkülönbözteti. A XIX. sz. elején megjelenő mándli átme
netet képez a dolmány és a polgári divatú kabát között. A XIX. sz. folyamán országosan 
a dolmány vagy a mente helyébe lépett, átvéve annak szerepét és viselési módját is, így 
felöltve, begombolva vagy panyókára vetve is viselték. Amíg azonban a dolmányhoz az 
ellenzős nadrág volt illendő, a mándlit gatyához is felvették.

Ürü - a kiherélt hímnemű juh; gyapjútermelésre, főleg azonban hizlalásra használják. 
Húsa jobb a kos és anyajuh húsánál.

Üsztöke, ösztöke - hosszú fanyélre erősített kis vaslemez. Egyszerű formája hosz- 
szú, kihegyezett bot, fémvégződés nélkül. Az eke járulékos eszköze. Az ekevasat és a cso- 
roszlyát tisztogatják vele a ráragadt földtől és gaztól. Szükség esetén a lusta állatokat is 
ösztökével biztatják, ösztökélik szántáskor; gyomirtásra, tüskeböködésre is használják. 
- Valószínűleg az ágyeke tartozékaként alakult ki.

Váltócédula (devalváció) - bankócédula, bankjegy, papírpénz; eredetileg a bécsi u. n. 
fekete bankó (Wiener-Stadt-Banco-Zettel) neve.

Váltócédula - az állampénzügyek fokozatos romlása már II. József török háborúival 
kezdődött. Az egyre emelkedő kiadásokat sem rendkívüli adókkal, sem bel- és külföldi 
kölcsönökkel, kamatozó kötelezvényekkel nem sikerült fedezni. Az állam, hogy a hábo
rúk folytatásához szükséges összegeket előteremtse, kénytelen volt fedezet nélkül való 
papírpénz nyomásához folyamodni. De míg II. József halálakor 28 millió papírpénz volt 
forgalomban, ez 1811-ben 1 milliárd 60 millióra rúgott. A folytonos papírpénz-szaporítás 
odavezetett, hogy a bankóforint értéke állandóan esett: míg 1796-ban a papír annyit ért, 
mint az ezüst, addig 1811-ben 100 ezüstforintért már 100 bankóforintot kellett adni.

Váltóforint - a XIX. sz. első felében: a pengő forintnál kisebb értékű papírpénz.
Valuta - valamely ország törvényes fizetőeszköze egy másik ország fizetési forgalmá

ban. A valuta tehát nem más, mint a tényleges külföldi pénz, készpénz.
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Vasnádolás - vagy acélozás, a kovácsvasnak acéllal való burkolása hegesztéssel. Ren
desen a szerszámokat nádalják, hogy a kovácsvas szívósságát az acél keménységével egye
sítsék.

Vászon - kender- vagy parasztvászon, kenderfonalból szövött vászon, tartósabb, 
mint a lenvászon, de nem annyira hajlékony, durvább és nehezebb, mint a lenvászon, még 
a hasonló külső ellenére is. Tovább fehéredik, de azért tartós, nálunk a pórnép köznapi és 
házi fehérneműje készült belőle.

Véka - régi űrmérték, ill. tárolóedény. Űrmértékként főleg búza, rozs, árpa mérésére, 
mint edényt szemtermények tartására használták. A vékát a mérő felének, harmadának 
vagy negyedének számították (fertály); általában 40 iccének, azaz 32 liternek vették.
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UTÓSZÓ

A könyvemben feldolgozott jegyzőkönyvvel néhai kollégám, Maronka János kishe
gyes! helytörténész is foglalkozott. Több alkalommal közölt belőle részleteket. Egyik 
helytörténeti könyvében egy rövid lélegzetű tanulmány bevezetővel mintegy 170 esetet 
közre is adott, ellenben betegsége és halála megakadályozta, hogy kimerítően foglalkoz
zon és befejezhesse a jegyzőkönyv anyagának feldolgozását. Halála után özvegye, Ma
ronka Katalin átengedte az anyagot, hogy a továbbiakban én is foglalkozhassam ezzel az 
értékes dokumentummal, amit ezúttal is köszönök néki.

A dokumentum feldolgozásában a teljeségre törekedtem, de mégis hagytam ki belőle 
eseteket, elsősorban azokat, amelyek a pénzbeli adósságok visszafizetésére vonatkoznak. 
Ugyanis ezek az ügyek mechanikus ismétlései, és feleslegesen növelték volna a könyv 
terjedelmét.
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