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petiverit, hisce recognoscimus Viennae 17-a Juny 1745 (L. S.) Summa 
Archiepiscopus Scopiensis (L. S.) Ignatius Antonius de Popovich (L. S.) 
Carol Joseph Reichgruber (L. S.) Sebastianus Halbstaft Beneflciatus apud 
Excellentissimum Comitem Konigseck. (L. S.) Georgius Bernát h Juratus 
Agens, idem qui scripsit cont. (L. S.) Hoc Testamentum in Praesentia 
Georgy Bernath Agentis in Supremo Regio Aulae Marchallatus Judicio 
referátum et publicatum fűit. Quod in Registratura omni diligentia asser-
vatur, et Partibus interessatis Copiae extradantur. Actum Viennae Die 
28-a Juny 1745. 

Jegyzet. Hiteles másolata Sopron vármegye 1752-ik évi április 
27.-iki közgyűlési jegyzőkönyve irataiból (XV.-ik kötet 747.-ik lap). 

Sopron vármegye ajánló levele a Gyöngyösyek érdemeiről. 

Excellentissime ac Illustrissime Domine Comes Domine Nobis Gra-
tiosissime Colendissime. Carolus íilius Gabrielis quondam Gyöngyössy de 
Poroszló in eo Nobis humillime suplicuit, quatenus filium ejusdem Fran-
ciscum Nobili Turmae Pretorianae adlegendum Excellentiae Vestrae 
comendare veüemus; consideratis proinde tum modo mentionatae familiae 
Gyöngyössianae clara Nobilitate, cum verő utilium servitiorum meritis 
supplicantis olim Legionis pedestris Andrassianae Supremi Vigiliarum 
Praefecti, quam et praetitulati Domini condam Gabrielis Gyöngyössy 
Excelsae Camerae Aulicae Consiliary et Referendary assumendi autem 
Francisci Gyöngyössy Genitoris et avi condam gratiose consolandum 
humillime recomendantes gratys et favoribus impense devoti perseveramus. 
Ex Generali Congregatione nostra die Marty 1762 in Possessione Nemes 
Kér celebrata. Exellentiae Vestrae Humillimi obsequentissimi servi Uni-
versitas Cottus Soproniensis. 

Jegyzet. Sopron vármegye 1762. évi márczius 3l.-iki közgyűlése 
jegyzőkönyvéből (XX. kötet 1153. oldal.) 

GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. 

PAP BENEDEK ÉS HUSZÁR GÁL ÉLETÉHEZ. 

1554. Benedictus Pap Zegediensis ius civile adeptus est feria 
sexta in die Exaltationis sanctae crucis anno Domini 1554 fideiussores 
eius sunt Michael Barna, Petrus literátus Deway, Emericus Nagy, Geor
gius Kottha, Matheus Garay, Aaron Rosznay ea conditione, quod a 
modo infra unius anni spatium haereditarium se civem huius civitatis 
facturus est sub paena 32 talentorum argenti. 

(Városi jegyzők.) 
1559. Sequuntur aresta inscripta post meum1 ,.. ex aula (t. i. 

regia) reditum die 1 Augusti. 

1 Cromer Lénárd, városi főjegyző. 
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Zabo Lazio und Pap Benedek tut ein verbot auf fl. 350 eines 
pristers beym Hanno Benedek, so lang bis er sie derhalben wirt quittiren 
und verbitten auf fl. 7. des Knabens bis ers nicht heraus gibt. Actum 
eodem die cum sictu domini iudicis. 

(Kassa város jegyzőkönyvéből.) 
1560. Benedictes Pap tut ein verbott auff des Hans Ferbers haus 

als der nechste nachpar und auch auff alle seyne farende und liegende 
gutter so sy zu verkauffen weren sein. Cum scitu Domini iudicis, 
sonnabent vor Jubilate. e 

1560. Leonard Haid von Crok ( = Krakó) tutt ein verbot beym 
Pap Benedek auf das gelt, so dieser einem Kauffmann von Punczel 
schuldig ist, bis auf fi. (az összeg kitöltetlen) schult. 

1561. Herr Balthasar Thanheuser nunc loco domini iudicis tuth 
auf des Lantosch Sebestiens haus bis auf fl. 4. schult. Actum Dinstag 
nach Jubilate. 

(Kassa v. jegyzők.) 
1561. Feria quarta post Bartholomei. Egregius Joannes Sukan 

comparens cum Joannes Lippay et Michaele literato Tricesimatore, postu-
lavit se introduci in domum domini Joannis Cassay sibi obligatum. 
Senatus rem hanc distulit usque ad reditum eiusdem Cassay. Sukan 
autem abiens constituit plenipotentiarium suum in hoc negotio eundem 
Michaelem literatum tricesimatorem. 

(Kassa v. jegyzők.) 
1562. Die Fraw Agnes Klugin thutt ein vorboth auf denn Wein-

garthen den der Benedick Pap hatt Kauft von der Nagy Imrenen bis 
zum nehesten rechten. Actum ipso die purificationis Mariae. 

Az 1562-ik évben Képiró Tamásnétól 165 frton szőllőt vesz, mely 
a Hernád által fekszik. Ugyanez évben a kassai városi tanács előtt 
bizonyítja Wolf Ábrahám rozsnyói lakos, hogy Szántón és Tarczalon 
levő házait, szőllőjét, földjeit 1250 frton eladta Pap Benedeknek. 

1564. Pap Benedek und Pap Anthal thun ein verbot beym Mezeo 
Antal auf den schischak, so des Theörök János gewesen bis auf fl. 10. 
ad usque iudicium. 

1564. Benedictes Pap aristavit apud Albertum Keowesdy uni-
versa et singula bona et res quocunque vocabulo nominatas providi 
Petri Kyral ratione debiti florenorun 85 usque ad examen iuris. Actum 
feria quarta post Reminiscere. 

1562. Ego Leonartus- Cromer civitatis Cassoviensis recognosco me 
a dominó Benedicio Pap accepisse ad necessitatem civitatis papyri unum 
ligamen fl. 1. den. 40. Die 29. Octobris anno 1562. Ipse autem Pap 
habet par huius schedae. 

Antonii Pap in tricesimam rationem administrata civitati Cassoviensi. 
Anno 1560. 
Pap Antal és Kalmár Ambrus cassai polgárok az város harmin-

czadjára mennyit fizettek az birák uraimnak az marhától, kit az város 
szabadságra hoztak az esztendőtől fogván anno 1569 esztendeig következik. 
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Anno dato 13 Januarii Pap Benedek uram fizetett Beczben az 
cassai város deákjának az város harminczadjára fi. 25 . 

Az mely három bál braszlait az város dolgáért az Chernyk Byczben 
Benedek uramtól elvett, Kit Crakóban mindenik bált per 127 forinton 
lengyel számra vett, teszen az magyar számra fi. 342 denar. 90. 

Ad 19 februarii hogy az város Tót Ferenczet az Gál1 papért 
Ovárra küldték, költött akkort minden szükségre, hogy Gál uramat 
házanépével, marhájával ide Cassára hozta, kire Benedek uram az bíró 
és tanácsuraim akartja és hagyása szerint pénzt költségre Tót Ferencznek 
adott, tett fi. 44. den. 85. 

Ad 10 Mártii vettek az birákuraim az város szükségére Benedek 
uramtól egy tonna faolajt fi. 16. 

Ad 18 Maii vettek az város szükségére egy kötés papirost fi. 1. den. 40. 
Ad 21 Julii vett biró uram az város szükségére egy fejér 

•szőnyeget fi. 9. 
Ugyan dato júliusban vétetett Ambrus uramtól az ötvös Gergely 

által egy hordó miskolczi bort az város szükségére fi. 16. 
Az ostor adóban Benedek uram az mely fi. 200 adott, Ambrus 

uram az mely fi. 40. adott az városnak, abban adtak az birák uraim 
Benedek uramnak 12 hordó bort 1 per fi. 12. Ugyan neki ismét 5 
hordó bort 1 per fi. 10. Ambrus uramnak is 2 hordó bort 1 per 
fi. 12. Ugyan neki ismég 1 hordó bort 1 per fi. 10, teszen ez 20 hordó 
bort. Az ára penig teszen fi. 228, maradott ebben az város adósa fi. 12. 

Sommá ez levelén, kit Pap Antal az ő atyafiáéval az cassai város 
birák uraimnak fizetett, teszen fi. 467. den. 15. 

Ad 18 Octobris hogy az város Kis Sebestyént az Gál pap dol
gáért Bécsben császárhoz küldte, adatott biró uram Benedek uram által 
neki költségre kész pénzt fi. 20. 

Ad 13 Decembris vett nótárius uram az város szükségére egy 
kötés p'apirost fi. 1. den. 40. 

Tót Ferenczet hogy az város postán Beczben ( = Bécsbe) küldte 
az Gál pap dolga végett, adott Benedek uram az biró uram hagyásából 
költségre neki fi. 38. 

Benedek uramat, hogy Perényi Gábrielhez az város küldte Ferenczi 
Péterrel, költött ő maga pénzét az város szükségéért ajándékra és az 
lovakra fi. 5. den. 91 . 

Biró uram vétetett az város szükségére Benedek urammal Vass 
Istvánnétól egy aranyos kupát, kit biró uram az comissariusoknak, kik 
az Gál pap dolgáért az császártól ide bocsátattak, ajándékon az város
tól adtak. Volt az kupa egy gyra, tiz lőtt, vette volt gyráját per 
fi. 14 . . . fi. 22. den. 75. 

Anno [15]62 ad 29 octobris vett nótárius uram az város szük
ségére egy kötés papirost fi. 1. den. 40. Anno (15)63 ad 28 Maii vett 
Zabó András és Zabó Miklós az város szükségére 18 sing velencei 
tafotát fi. 6. 

1 Huszár. 
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Ad 18 Juli adott Antal uram az Tanhauzernek az város szük
ségére, kit tőle vett, egy hordó bort fi. 12 den. 50. 

Ad 31 Julii fizetett Antal uram az városnak adott készpénzt fi. 50. 
Zsigmond deák és Zabo András veitek ad 17 Decembris az város 

szükségére 18 sing velencei tafotát fi. 6. 
Sommá ez levelén, kit Pap Antal az ő atyafiáéval az cassai város 

bírák uraimnak az város harminczadjara fizetett, teszen fi. 163. den. 96. 
Fl. 594. den. 71, * 
Anno (15)64. Ad 27 Januári vett Zabo Jakab és Zabó Miklós az 

város szükségére 36 sing velencei tafotát fi. 12. 
Tanhauzer uramnak adott Tóth Ferencz Beczben az város szük

ségére kölcsön kész pénzt fi. 20. den 45. 
Ad 4 Április fizetett Benedek uram az birák uraimnak kész pénzül 

fi. 150. 
Ad 15 dato vett Zabó András az város szükségére, kit Péchi 

Gáspárnak ajándékon küldtek, 18 sing velenczei tafotát fi. 6. 
Ad 3 Junii költött Antal uram az ötvös Gergely és nótárius 

uram hagyásából az város szükségére Pozsonyban az vám dolgáért és 
szabadításáért adott először az protestatio levélért fi. 1. 

Ismég az ex(h)ybitoria levélért adott dato fi. 1. 
Az grófnak, kit ajándékon adtak az birák, vétettek Pozsonyban 

Antal urammal egy öreg szőnyeget fi. 12. 
Az apáturnak való ajándékért adattak fi. 3. 
Az püspöknek való ajándékért adattak fi. 4. 
Fölpösyt hogy Komáromban küdték az kocsi bérért adattak fi. 6. 
Ad 19 Augusti adattak az birák uraim az város procátorának 

egy hát subát fi. 15. den. 50. 
Anno (15)65 ad 13 Marcii vétettek az birák uraim az Zabó 

Péter által egy vég kék braszlait fi 5. den. 50. 
Ad 4 Junii vétettek az bírák uraim az Lőrincz sáfár által város 

szükségére 131/2 sing lorembergert fi. 5. den. 25. 10 sing fekete 
vásznat fi. 1. 

Ad 12 Decembris fizetett Antal uram az birák uraimnak kész 
pénzül fi. 100. 

Anno (15)66 ad 16 Februarií vett Zücz Sebestyén az város 
szükségére egy tonna faolajt fi. 25. 

Ad 14 Maii fizetett Kalmár Ambrus az városnak kész pénzül fi. 100. 
Ad 26 Augusti fizetett Antal uram ismég az városnak kész 

pénzül fi. 50. 
Sommá ez levelén, kit Pap Antal az ő atyafiáéval az városnak 

az harminczadjara fizetett, teszen fi. 517. den. 70, 
Anno (15)67. Ad 4. Április fizetett Ambrus uram az városnak 

készpénzül adott fi. 60. 
Ad 20 dato adott ismég kész pénzt fi. 25, teszen fi. 85. 
Biró uram vétetett Ambrus uram házától az Cykler András és 

1 T. i. az eddig fizetett összeg. 
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György által város szükségére 17 itcze bort 1 per denar 4, teszen 
denar 68. 

Ad 26 Junii fizetett Ambrus uram a városnak kész pénzül fi. 25. 
Ad 22 Julii fizetett Ambrus Byro uramnak kész pénzül fi. 50. 
Ad 6 Septembris fizetett ismég Ambrus uram az városnak kész

pénzül fi. 25. 
Anno (15)68 ad 22 Novembris vétettek az birák uraim az Philöp 

deák által egy vég gallost fi. 3. den. 75. 
Anno (15)69 ad 11 Januarii vétettek az uraim az Kakas György 

és Jakab deákné fia által város szükségére 7 szál darutollat fi. 3. den. 5CL 
Ad 26 martii az mely négy lovat adott Antal az ágyúk alá 

Szakmarra, tartozik attól az város az Antal uramnak fi. 4. 
Sommá ez levelén, kit Antal uram az ő atyafiáéval az városnak 

az harminczadra fizetett, teszen fi. 196. den. 93. 
Fl. 559. den. 18. 

Az mely donatiót az fejedelem az pozsonyi harminczadból az 
városnak engedett, ugyanazon donatióból engedtek nekünk az mi uraink 
tized részt, tett penig az mi harminczadunk hatszázötvenegy forintot 
hatvanegyet fél pénzt, teszen az tized része fi. 65 den. 16, ennek ő-
Kegyelmek csak fi. 9. den. 1 tudták ki, tartozik azért ő Kegyelmek 
minekünk fi. 56. den. IS1/». 

Immár így tartozunk az mi urainknak mind ez ideig való har
minczadból az nótárius uram auszugja szerint fi. 156. den. 19. 

Sommá fl. 467 den. 15. 
fl. 163 den. 96. 
fl. 517 den. 70. 
fl. 196 den. 93. 
fl. 56 den. 1 5 ^ 
fl. 1401 den. 89 1 / , 

Ki kell tudni fl. 25. 
fl. 1376 den. 80»/a 

Sommá datorum fl. 1253 den. 89. 

(Eredetije Kassa város levéltárában 2405. sz. a.) 
* 

1562. Prudentes ac circumspecti domini amicique nobis semper 
honorandi Salutem et nostri offitii debitam comraendationem. 

Vestris Dominationibus piacúit per praesentes has nostras literas-
significare, quod nos testes per providi Gregorii Farkas nostri iurati 
concivis consortem jlegittimam in praesentiam nostri citatos iurare et 
examinare curavimus, quorum quidem testium sequuntur et nomina et 
attestationes. 

Anthonius Kalmar alias Zegediensis, nunc verő cohabitator noster 
iurando fatetur: Tudom, hogy Zegeden Pap Ferencz volt az marha 
keresésbe fő, mert akkor Pap Benedek és Pap Antal gyermekek valának,. 
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jóllehet azután, hogy Pap Benedek felnevelkedett vala, ő is futott, keres
kedett, de Pap Ferencz volt fő fondamentom minden marha lelésbé. És 
ők mind az Pap Ferencz elveszteig egymástól osztozatlanok voltak, köz 
volt minden marhájok. ' 

Georgius Weöres alias Zegediensis, nunc verő similiter cohabitator 
noster jurando fatetur similiter, hogy minden marha keresésnek, szaporo
dásnak Pap Ferencz fondamentoma. O kereste, Benedek és Antal gyermekek 
voltak. Jóllehet maradt volt valami kevés attyoktól is. Mert attyok külön volt. 

Joannes Zondy concivis noster iuratus fatetur: Sokszor hallottam 
Pap Antal szájából, hogy Pap Ferenczné ángyának, ki mostan Farkas 
Gergelyné, két aranyos kupát adott részébe. 

Andreas Chypeo concivis noster iuratus fatetur: Hallottam Pap 
Antal szájából, hogy mondja vala szemébe Farkas Gergelynek, hogy az 
6 feleségének adott volna pénzt és marhát, hétszáz forint érőt. De Farkas 
Gergely tagadá, hogy nem adott volna. 

Helias literátus concivis noster iuratus fatetur: Hallottam Pap 
Benedek és Pap Antal szájából, jóllehet gyakrabban Antal szájából, hogy 
még tenne hatszáz forintot, az mit Farkas Gergelynek adott volna 
gyűrűvel és pártaövvel egyetemben. 

Andreas Kalmár noster concivis iurando fatetur: Hallottam Pap 
Antal szájából, mikor Farkas Gergelynének szemébe mondta, hogy min
denből megelégítették. De az asszony azt mondta, hogy nem elégítették 
és ezután is törvény nélkül nem hagyná, azt is monda, hogy négy sing 
scarlát is volna hátra és többet is keresne annál. 

Catherina Andreáé Kalmár consors iurando fatetur: Hallottam 
Pap Antal szájából, hogy báttya Pap Benedek kétszáz forintot adott 
ángyának, Farkas Gergelynének. És egy rakott ládába is sok aprólék 
volt, arany láncz, kapcsok, és az is nála vagyon. De hallottam Farkas 
Gergelynétől gyakorta, hogy panaszolkodott, hogy őtet meg nem elégí
tették. Hallottam azt is, hogy Pap Ferencz veszedelme után az felesége, 
ki most Farkas Gergelyné, valami arany gyűrűket rakott volna ujjában, 
•övének mondván. Ezt az Pap Antalék anyja látta szemével. 

Dorothea providi quondam Urbani Etthves relicta iurando fatetur: 
Hallottam Pap Antal szájából, hogy ez ángyának részébe arany gyűrűt 
és kapcsot, mit adott volna, de nem tudom, mennyi sommát teszen vala. 
Viszontag esmét az asszony szájából hallottam gyakorta, hogy ő elég néven 
nem vette és hogy az szerződés szerint is meg nem elégítették volna őtet. 

Has testium fassiones nos sub sigillo nostro vestris transmisimus 
Dominationibus. Rogamus itaque D. vestras, quatenus eaedem ob respectum 
nostrae amicitiae ipsam actricem isthic diutius immorari ne paciantur. 
Sed id quod iustum fuerit absque ulteriori cunctatione iure mediante 
prosequi velint, nos iterum longe in maioribus negotiis vestris D. 
regraciare refundereque studebimus. Et v. d. valere foelicissime desideramus. 
Datum Waradini feria quarta ipso die festő Sanctae Catherinae virginis 
anno Domini 1562. 

Christophorus Tanczos iudex 
caeterique cives iurati civitatis Waradiensis. 
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Caeterum D. V. nobis ignoscant, sed certe cuperemus si D. quoque 
v. instar aliarum liberarum civitatum deliberationem de recipiendis testibus 
nobis significare ín litteris curarent, sic enim testes interrogare et ipsos 
ad quaesita respondere convenientius esset. Nulla enim habita ex litteris 
informatione, cogimur solis litiganti verbis fidem adhibere, unde non-
nihil vitii quumque possit suboriri. 

Kívül: Prudentibus et circumspectis dominis iudici caeterisque civibus 
iuratis civitatis Cassoviensis etc. dominis et amicis nobis semper honorandis. 

(Kassa v. levéltárban 2392./127. sz. a.) 

1562. Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini, nobis 
observandissimi. Salutem et servitiorum nostrorum • commendatíonem. 
Acceptis et intellectis literis D. vestrarum, nos ad iustam petitionem 
D. V. et legittimam instantiam circumspectorum Benedicti et Anthonii Pap 
concivium earundem, in ea causa et differendum contra eos, per dominam 
Catharinam nunc consortem Gregorii Farkas de Waradino mota testes 
ipsos, quos praenominati concives D. V. in defensionem iurium suorum 
in praesentiam nostram citatos habuerunt ad fidem eorum Deo debitam 
prius examinavimus, qui post fidem sie ordine sunt confessi. 

Nagy János Zegedy, mi polgártársunk ezt vallja: Az composicio 
levél, az ki Pap Benedek és Pap Antal nevére szól és igazit és az másik 
levél is, mely Farkas Gergely nevére vagyon és az ő pecséti rajta és az 
harmadik levél is, mely Katalin asszony nevére az néhai Pap Ferencz 
nejére szól, mind én kezem irási és ugy vannak elvégeztetvén, az mint 
ott irván vannak és az mely pecsét az Katalin asszony levelén, ő maga 
adta kezemben és úgy pecsételtem meg az levelet vele Wassantho 
Ferencz előtt, azt immáron én nem tudom ő maga gyűrűje volt, nem-é, 
és az leveleket mind egymás akaratjából Íratták énvelem az Papék és 
Katalin asszony, de immáron az composicio levélben az mi be vagyon 
irván, annak utánna megadták-e az ángyoknak, nem-é, én nem tudom, 
hanem ezt tudom, hogy akkoron egy bál baraszlait adtak vala neki. 

Mi azért mikoron az első tanút ez Nagy Jánost meg akarnójok1 

vallatni, ez Farkas Gergely valami okokkal ellenzi vala és ellenzé, hogy 
nem akarja, hogy a dologban tanú lenne. De mi törvény szerint meg
látván, nekünk úgy tetszék, hogy mi bevegyük és bevehetjük vallását 
és azután ott ti kegyelmetek értse meg minemű okokkal ellenzeni akarta 
és akarja, mert kegyelmetek előtt forgódik törvényük és ti kegyelmetek 
megértvén az okokat, az törvényét mi ti kegyelmetekre hagytuk, lehetett-e 
tanú, nem-e, az ti kegyeim, törvénye ott elválasztja. 

2. Katalin asszony Zeores Lukácsné hite után ezt vallja, hogy ott 
fenn Kassán lakunk vala mi is ez asszony immáron Farkas Gergelyhez 
ment vala és hogy ő is oda feljőve és valami keresztelésben valánk, 
az Pap Antalék annyokat kezdek kérdezni, mire jött oda fel az menye 
és úgy monda, hogy az osztozásra jött és azt monda, hogy mind fonalból; 

1 megh akarnoywk. 
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ból, mindenből kiadták az ő részét és az fiai mindenből kielégítették, 
még ugyan azt monda, hogy Isten őtet úgy segélje, hogy még felettébb 
is adtának neki annál az mit érdemlett volna és többet erőlködött neki 
adni az fejér ruha feléből békességnek okáért, hogy nem mint az ő része 
volt volna. 

3. Borbála asszony néhai Himvarró Mihályné hite után ezt vallja: 
Egykoron jőve ide Pap Ferenczné Debreczembe. Mondék neki, hogy úgy 
értem, hogy férjhez mentél s monda, hogy férjhez ment. Én ismét 
mondék, hogy jól vagyon, kérdem, mint járt Kassán az asszonyával és 
ha adtának valamit neki és ha megelégítették. Monda, hogy adának 
úgymond. Annak utánna jőve ide Pap Györgyné is és őtet is kérdem, 
hogy ha megelégítették az menyét, az is azt monda, hogy megelégítették. 

4. Anna asszony, Nagy Jánosné hite után ugyan mindazont vallja, 
az mit Zeores Lukácsné, csakhogy ez ezt is vallja, hogy mikoron kérdi 
volt ott fenn Kassán, Pap Györgynét, mit adtának1 az menyének és ha 
megadták neki az pártaövet, az kit Pap Ferencz neki adott volt. Erre 
azt monda, hogy nem adták azt, de még jobbat adtak annál neki az 
helyett és elég nevén vette és egy arany lánczot is adtak neki, csak 
hogy ne zúgodjék.2 

5. Thwry Boldizsár hite után ezt vallja: Ez mostani itt létében 
valék szembe Farkas Gergelynével és kérdem, miért idézett engem be 
tanúnak, megmondá és én mondék neki: Asszonyom, minem meg
tagadtad3 te az te leveledet. S monda az asszony: Ugy vagyon, de 
ember előtt kellett volna annak lenni avagy biró előtt, de azt nem 
úgy adtam. 

6. Margit asszony, Zabó Máténé hite után ezt vallja: Az Pap 
Antalék annyától és Pap Benedeknétöl is hallottam ott fenn Kassán, hogy 
mindenből megelégítették Pap Ferencznét és hogy mindenekből meg
elégedett; még azt monda akkor az annyok, hogy mind fonalból s 
mind fejérruhákból többet adott annál neki, az mi őtet érdemiette volna 
és mindeneket jó néven vett. 

Heae sunt fassiones iuramentales testium intranominatorum, quas 
nos sub sigillo authentico oppidi huius nostri ad D. V. fideliter dandas 
et transmittendas curavimus. Quas in reliquo multum felices valere 
desideramus. Datum Debrecini sabbato ante diem Nicolai 1562. 

Benedictus Jo iudex 
caeterique cives iurati oppidi Debreczen. 

Kívül: Prudenttbus ac circumspectis dominis, iudici primario caeterisque 
civibus iuratis regiae civitatis Cassoviensis etc. dominis amicis et vicinis nostris 
nobis observandissimis. Alatta más kézzel: Testimonia pro Benedicto Antonioque 
Pap ex Debrecino missa. Exhibitae die XL Decembris 1562. 

(Eredetije Kassa város levéltárában 2392/118. sz. a.) 

1 atthanak. 
2 Zwgoggyek. 
• megk thagadhath. 



ADATTÁR 493 

Farkas Gergelyné Katalin asszony feleleti Pap Benedek ellen. 
Tisztelendő biró uram és tisztelendő tanács uraim ezért hittam én 

ti kegyelmetek eleibe ez tisztelendő Pap Benedeket, hogy az én megholt 
jámbor uram az Pap Ferencz, ki ő kegyelmeknek attyokfia és előttök-
járó vala úgyannyira, hogy őket az ő gyermekségekből az Úristen 
által ő tartotta és felnevelte őket, azért az én jámbor urammal az Pap 
Ferencczel, kinek halála lőn az ő felsége hűsége mellett az szegedi 
hadba, egyek voltának ők mindebe l mind marhával és minden jószág
gal, valami volt az ő birtokok alatt semmiből osztozottak nem voltá
nak, hanem mindenek együtt voltának, ennek okáért azt mondom, hogy 
az én megholt jámbor uram része engemet illet mindenekből, mind 
ezüstből is mind aranyból és minden jószágból, valami vagyon, ilyen 
okkal mondom, hogy az én megholt jámbor uram része engemet illet 
teljességgel ez varasnak törvénye szerint, hogy énnekem az Úristen 
magzatot is adott vala az én jámbor uramtól, mely magzatot az Úristen 
az én jámbor uram halála után véve ki ez világból, azért én kívánom 
mostan az én uramnak részét mindenekből az városnak törvénye szerint 
ebből törvényt és igazságot várok ti kegyelmetektől, mint tisztelendő 
uraimtól. 

Summája az mennyi marhát elhoztak. 
Hoztanak el másfélszáz fejős tehenet, száz ökröt, az ménest, het

venöt gyra ezüstöt, száz arany gyűrűt, bálokat, mely bálokba voltak 
purgomálok, istametok, iskarlátok, gránátok, egyébféle posztók végekbe, 
posztós szekeret, az én uramnak halála után vett be nagy summa adós
ságokat, ezeknek kívüle, ki énnekem eszembe nem jut, mindeneket elé-
kivánok az ő hitek szerint. 

Kívül': Exhibitae feria sexta ante Francisci 1562. Propositio dominae 
Catherinae relictae Francisci Pap de Zegedino, nunc circumspecti Gregorii Far
kas de Waradino consortis contra providos Benedictum et Antonium Pap cives 
Cassoviensem. Repetita propositio die 3 Novembris 1562. Determinata est haec 
causa et iudicialiter finita die 11 Decembris 1562. Actrix convicta testimoniis 
et propiis literis expeditoriis causa recidit. Et praeter 4 ulnas panni scarlatini 
ipsi Benedictus et Antonius Pap amplius nihil actrici tenentur solvere-

(Eredetije Kassa városa titkos levéltárában. 00 . Nr. 87 jelzés alatt.) 
1564. Antonius Pap, fráter germanus Benedicts olim Pap, ius 

civitatis est consecutus feria tertia ante Mathei apostoli, qui fuit die 
19 Septembris 1564. 

Pap Benedek testvérének, Pap Antalnak czímeres gyűrűpecsétjében 
pólyával vágott paizs látható, a felső mezőben oroszlán, felemelt jobb, 
első lábában stilizált liliom; az alsó mezőben három stilizált liliom. 
Sisakdísz: nyilt koronából növekvő oroszlán jobb, első lábában stilizált 
liliom. A gyűrűpecséten A(ntonius) P(ap) betűk. 

Kassa város levéltárában 3298. sz. a. 

1 Mindenbe. 
KEMÉNY LAJOS. 


