
 

Herner János–Radics András 
Szennay Kastélynak Könyve 

 
Az adoma – természeténél fogva – inkább szóbeli és alkalmi műfaj. A különböző 
korokból fennmaradt, időnként bőséges, máskor szórványos írásos lejegyzések 
mégis nagyszámú tartalmi hasonlóságot mutatnak. Úgy tűnik, a tréfa, gúny, meg-
lepetés, izgalom tárgya, motívumai és formái hosszú évszázadokig keveset változ-
tak Bornemisza Péter műveinek megírása után; talán még akkor sem, ha a műfaj 
huszadik századi leszármazottját, a viccet vagy jelenlegi klónját, az Interneten 
bolyongó városi legendát nézzük. 

A szennai kastély könyvében megtalált, mindeddig publikálatlan kéziratos 
anekdotagyűjtemény több mint háromszáz bejegyzést tartalmaz. Az írások két-
harmada 1683-ból és az azt követő esztendőkből való; egyharmaduk csaknem 
száz évvel későbbi. A két időpont, vagyis a tizenhetedik és tizennyolcadik század 
vége között a nagy társadalmi erjedés megindulásával alapvető változások történ-
tek a nagyvilág anekdotakincsének állományában és – az új nyomdászati eljárá-
sok és sajtótermékek megjelenése révén – terjedésének módjában. Ezeket a kül-
földi divatáramlatokat a hazai íráskultúra – a szegényes írásos emlékekből 
következhetően – jócskán megkésve követte. 

Az 1600-as évek végén az anekdota mint önálló műfaj – tudomásunk szerint – 
még nem volt jelen a magyar irodalomban. Az erkölcsi példázatok, gyakran az 
ókori szerzők munkáiból vett szabad szellemű, esetenként frivol történetek leg-
többször az egyházi szerzők vallási munkáiban, jellemzően a prédikációkban 
bukkantak fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne ismerhették volna őket akár 
széles körben is. Terjedésük legvalószínűbb terepe a szóbeliség volt, és jól ismert 
a kéziratok személyes célra történő másolásának akkoriban kiterjedt gyakorlata is. 

E kor anekdotái gyakran vándormotívumon alapulnak, mégis számtalan apró 
részletben örökítik meg jelenük kultúrájának, szokásainak, divatjának hétköznapi 
vetületeit. Jellemző vonásuk, hogy főszereplőjük valamilyen híres történelmi 
vagy közéleti figura; van úgy, hogy ugyanazt az esetet koronként más és más ne-
vezetes személyiséghez kötik. Az anekdota többet, mást árul el hőséről, mint a 
hivatalos történetírás; kifigurázza vagy megbecsüléssel emlékezik meg emberi 
tulajdonságairól, nevetségessé teszi vagy éppen derekasságát örökíti meg valami-
lyen rendkívüli, mégis jellemző szituációban. 

A műfaj természetéből következik, hogy termésének legnagyobb része aligha-
nem már keletkezése körül nyomtalanul feledésbe merült. Hozzájárul ehhez az is, 
hogy karakterénél, fajsúlyánál fogva szinte a legutóbbi évtizedekig érdemtelenül 
mostohán bánt vele az irodalomtörténet. 

Így történt ez a gyűjteményes anekdotatárak legkorábbról ismert hazai példá-
jával, Hermányi Dienesnek az 1760-as évek elején összeállított Nagyenyedi 
Demokritusával is, amelynek első teljes kiadására csupán az 1960-as években ke-
rült sor. 

A felvilágosodás térnyerésével az anekdota jelentős műfaji átalakuláson esett 
át, és funkciója is erősen kiteljesedett. Az 1770-es évektől kezdve nagy számban 
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készülő magyar gyűjtemények nem csupán német és francia források átdolgozott 
változatai, hanem gyakran önálló elemekkel is gyarapították ezeket. A kor jellem-
ző hazugságtörténetei hosszú útról hazaérkezett katonák, kereskedők hencegéseit, 
hihető vagy hihetetlen, nagyotmondó kalandjait beszélik el. A minden addiginál 
viharosabb tempóban forgó idők gyermeke a magyar Münchhausen báró, a Napó-
leont puszta kézzel foglyul ejtő Háry János, akinek káprázatos eseteit – mint tud-
juk – jobbára kocsmaasztalok körül szőtték. 

Hasonló körülmények között tehát, mint ahogy a szennai könyvben feljegyzett 
furcsaságok is elhangzottak. A kézirat – mindkét, időben elkülönülő része – úgy 
keletkezett, hogy írója tételes listát vezetett a szennai, illetve kölcsei kastélyban 
megforduló vacsoravendégek tódításairól. Anekdoták, hírek, mesék, pletykák ke-
verednek a szövegben, némelyikük más-más vendég szájából többször is előfor-
dul. A bejegyzések később keletkezett harmada sem tükrözi érzékelhetően annak 
a száz esztendőnek a fejleményeit, amely időközben eltelt. Mégis: a könyv lapjain 
fennmaradt fecsegések meglepő frissességgel őrzik századuk nyelvét, a minden-
napok atmoszféráját, és élénk színekben hagyták ránk izgalmas pillanatfelvételei-
ket, életképeiket, jellemrajzaikat. 



 183 

 
 

Ne enged nyelvednek, hogi iarion elmednek 
Előtte szabad kinyén 

Gyakorta Csacsogas s gondolatlan szollas 
rostaltatik ertelmén. 

Bár mondgis igazat, be tőrik agiadat 
nem szoltal masnak keduén. 

 
Plus Ultra 
 
Anno 1683. 1ma Maii 
 
 

K ez d ö d n ek  a z  s z ép  s  k ed u es  na p o k,  me l l y ek b en m é l t o  ez en  
S z en na y K ö n i u et i s  meg h v i s ga l n i ,  mi cs o d a  u ys a g h o k  

t a na l t a t na k  b en n e .  
C o mp or a l t a t o t t  i ga s s a g h o t t  s  i ga za t t  k er ü l ö  i f f i a k na k 

ep ü l et i r e ,  a b b a n a z  er k ö l c s b en  me g h r ö g z öt t  W én ek n ek m eg h  
f ed d és ér e.  

I r a t o t t  S z en na y K a s t e l y b a n.  
 

A 
 
Az Vám Organista azt mondotta, hogy látott egj lábu Embert, a ki sebbessebben 

futott, hogy sem madár repülne; és azon egy lábu Embernek olly szélyes 
volt a talpa, hogy mikor a Nap réa sütött, talpát a napnák forditván, egész 
testének árnyekott tartott, az árnyéka pedigh el láczott kétt mély földnire. 

Item azt mondotta, hogy ollyon Elő állatot láttot, a kinek elessek voltak a szarvai, 
az egikét mikor a határa vetette, az másikával kaszált. 

Itam azt mondotta hitivelis affirmalta, hogy Barkoczi Ferencz Uram ő Nagysága 
egy nap Lévárol Sztropkora szánkázott és azon nap megh visza Csicsvára. 

Pater Arsenius Sebessi Guardian olliat filentett: Egy Fratere uan Sebesben, csak á 
boros Pohártt őblétcsék megh feie felett, megh reszeghszik in Anno: 
1693, nem Vizarasztas am az [!]. 

 
B 

 
Berzeviczi János mondotta: Hogy Lengyel Országban láttott egy Urnak ollyan 

kopóját, a ki az Viszla fenekerül az halakat szintén úgy fel hajtotta, és az 
hálokra kerengette, mint szinten az mezőben az nyulat. 

Item aztis hittel pecsételte: Hogy Húsvet napia ultima Februarii esett. Es azon 
Esztendőben minden gyümölcs fák kétszer termettenek. 

Item Olaz országban közönséges egy Asszonyi állatnak három gyermeke lennji 
egyszers mind. 
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Böti Laszló Ur aszt mondotta hogy az Bodrok közöt magát Másfel iszakni 
Szunogokkal csipattatta. 

Barkóczi Lászlóné Asszonyom mondotta: Hogy egy Esztendőben Termet 
Barkóczj Ferencz Uramnak három ezer köböl Babja, melynek minden egy 
egy vékáját egy egy forinton adták el. 

Borbély János mondotta: Hogy az Lud annyi üdeig el él, migh az orra épen a 
fejéigh elkopik, azután hal megh. 

Item Hogy Eödönfi László uramnak vagyon egy Ostáblája, mellyen ez világon 
mennyi féle állat vagyon, mind fel vagyon meczve, csontbul ki rajzolva. 

Ittem élt oly esztendőtt, hogy nem szürhettek az emberek a nagy hónak miatta, ha 
nem Tavaszszal osztán szettek az emberek. 

Item hogy egy Asszonyi állat szülni akarván, már az gyermek félig ez világon 
volt és ismeg visza ment az Annya méhiben, es annak utanna három hét 
mulva született megh, penigh sokat járt az Aszonyi állat, minekutanna az 
gyermek visza ment az méhében. 

Item az Tehen hust akarmely vékony üvegben ugy megh főzi, mint az fazekban. 
Bonis Sigsmond azt mondotta, hogy ollyan Vislát latot Erdelyben mint egy nagy 

Görögh Szelindek, kit hitivel bizonittya. 
 

C 
 
Cserei Miklós Olasz országban látott olyan szőlő tővet egyett, melyrűl szedtek le 

szőlőtt egy Gönczi fa hordo borra valot. Sőt aki nagyobb, aztis mondotta, 
hogy azon szőlőnek a Tővét nem kapallyák, hanem ekével szantyák. 

Item: Aztis mondotta: Hogy egy harczon esett rajta három száz seb nr. 300. 
Item aztis mondotta: Hogy az Felföldön Bottyánj Pálnál Elefántnak a foga ollyan 

vagyon, melynek az üregében Tizenhárom budai Icze bor belé ment és 
addig else vötte az Szájátul, migh egy huzomban megh nem itta. Es nem 
csak eö, hanem az egész Udvarnép. Rendel itták megh. 

 
Cs 

 
Csicseri Ferencz ollyan őzet lűtt egykor az többj kőzött, hogy felbonczolván és 

belit kivévén, májját egy csepet sem találtanak, mivel nemis volt májja. 
Item illyen jeles mulatságotis beszélt eő kegyelme. Midön egykor Nehaj 

Homonnaj György Uram ő Nagysága vadászna, találnak egy nyulra, kit 
az agarak elől vévén, adig űznek, adigh űznek, hogy találnak egy kazal 
szénát a mezőn melynek magassága volt tizen két ölni, az nyul sebes fut-
tában fel szalad azon kazal szénának az tetejeben és az Agarak utanna 
léven, ott fogják el. Mely nyulnak elfogatássán az Ur igen megh örül és 
be menvén ugyan a Csicseri Uram Apja házához, ollyan Alma vizet 
ittanak, melytül mind az Ur és mind az katonák ugy el reszegedtenek, 
hogy aligh tudtak hazamennj Ungvarra. 
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Csabai Abrahám mondotta: hogy látott egy kakast, az melly megtojt, valamint az 
Tyúk, melynekis az Tojassabul annak utanna Basiliskus lőtt. 

Anno 1690. 10. Augusti Csabai Ábrahám, Szennan az kapu közt azt mondotta, 
hogy ezen esztendőben lőtt egy puskas egy kigyott, melynek a feje 
Tizeneött fontott nyomott, 

Item Mas egy kigyot két legény megh ölvén, harom őlnyire fel függestven, 
Kopótosan fogva csak nem az földet érte, s annyi pir folyt belülle, hogy 
nagy tó állott alatta, s oly bűdős volt, egy magyar országh mély fődnyire 
érzett a bűdössege, hogy az orrokott kellet bé dugdosni. 

Csatlos Balázs hitivel comfirmálta, hogy egyszer mentenek az Uton Latzko nevü 
haiduval, annyi kigyott talaltak elö, hogy ketten egy mély fődnyire vag-
dalták, ugyan ki fárattak belülle, 

 
D 

 
Domik Meyhert Uram az Sztropkaji harminczados mondotta, Ollian Deakia voltt, 

ha az Üveghet latta, mingjartt megh részegedett, ha iutt belölle, megh bo-
londult. 

 
E 

 
Egri Gabor Uram mondotta: Hogy Olasz országban a Macskát fel kőtik a geren-

dában, és mind addigh verik egy palczávál, valamig megh hal, és annak 
utanna a gerendábul levévén, az ágyban tévén az olasz, három hétigh rajta 
hál és annak utanna észi meg. Azt penigh azért cselekszi, hogy az husa 
porhanyós légyen. 

Egri János Uram azt mondotta: Tanitott olly Ölyvet, ha megszabadulhatott, oly 
haragos vólt, hét s nyólcz Esztendős Gyermeket felkapott az útzán s elvitt 
egy darabon. 

Ittem oly iegh esső eset Epperies tajan, mint egi Kü só, mind Marhat, mindent 
valamit tanált, megh ölt s megh rontott. 

Ittem azt mondotta eö kegyelme Patakhon leteben in Anno 1684: oly Széll uolt, 
hogy az Kü falon altall ment, noha egy csep liuk sem volt az falon. 

Ittem Dongó bogarakat látott ollyakat, mint egy egy öreg vereb, mellyek az 
szemétis csak ki nem ötték. 

Ittem Betlen Gábor az Lengyelt mikor megh verte es szaladtak az Lengyelek, mi-
kor már Lovon nem szaladhattanak volna, ökröket nyergeltenek és azon 
szaladtak el. 

Erős Thamás Uram mondotta: Hogy mikor Cassát lűtték a Czittadellábul, oly erős 
lővések lőttenek, hogy ben az váras három erős küfaltis egy sorban egy 
agyú golyobis által járt. 

Ittem aztis mondotta: Hogy mikor Tyúkhust ehetik a Német, az labát emlekezetre 
meg tartya, és annak jeleűl egy egész holnapigis az füle megett hordozza 
az lábát, az Tyukhusnak az ézi penigh egy holnapigis, annak utanna az 
szajaban vagyon. 
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Anno 1687: die 5: Novembris Tolcsuan szürethi alkalmatossaghghall mondotta 
Erős Geörgij , szemeivelis latta, hogy egj Kupecz ell adni hozott 
Lytuaniabull egy nagy Furmanios szekér Harsffa Bocskortt; quod non 
credo. 

Egri János Uram mondotta, hogy az Vinnai Várban az Vad Macska bé ment, és az 
ház hejára fel mászván otton szalanát evett éczakan, az kulcsár reggel, 
hogy fel ment, ott tanálta, puskáért futott s megh lőtte. 

Item azt mondotta eö kegyelme, hogy Thököli Uram eö Nagyságha idejeben Pa-
takon olly hideg uolt egy télen, hogy az háznak három singni volt vastag-
sága, olj vastagh kő fal uolt, megis á szél által járta, ugy, hogy az agya ve-
leje megh fogyat bele. 

Item azt mondotta, hogy eczer Szennárol mentiben Nagy Mihaly felé, az mint 
ment volna, dongo bogarak támodtak réa, semmi képpen nem 
oltalmazhata magát tőllek, hanem hegyestőrt rántott s aval oltalmazta 
magatt. 

Egri János Uram azt mondotta, hogy Szultán Szulimán Thörök Császár midőn 
megh akart volna halni, elő hivatván az Fő Uezért, azt kérdezte tőlle, 
hogy volnaé néki valami maradékja, mert majd megh hal, had tenne 
testamentumat, a Vezér felelt, hogy vagyon szép két Fia, az melyeket elő 
hozatván, maga melé a keleveten fektetet és mind a kettőt a Hancsáral ál-
tal verte, ugy hogy a bélek ki folyt. Látván ezt a Fő Vezér, megh őlötte az 
Császárt, s ugy maga osztán uralkodott helyében. 

Item aztis mondotta eő kegyelme, hogy midön vadászna a Török Császár és az 
keresztény hajtók réajok nem hajtanák a vadat, eőkett lődezik megh. 

Item aztis mondotta eö kegyelme, hogy az iszanyu Vadakot, ugjmint Oroszleánt, 
Tygrist fülinél fogvást viszik eleiben a Török Császárnak. 

 
Anno 1687 die 3 Januarij. 

 
Egri János Uram mondotta, hogy az Patkány az bór hordonak az dongáját ki rágta, 

ugy annyira, hogy az bor ki szivárkozott rajta s ugy járt mind addig oda 
innya, migh az borban tartott. Későn vették eszre, hogy űres immár a 
hordo. 

Item azt is mondotta eő kegyelme, hogy mikor az Gorbonczás Deak elő akarja 
híni az Sárkánt, és rea kezd olvosni, midőn messze volna mégh tőlle, azt 
cselegzi az Sárkány, hogy eő azt ne hallaná, az egyik fülét a földhez 
nyomja erőssen, a másikát pedeglen a farkával feddi be, de midőn 
közöljött hozája a Gorbonczás Deak, csak ki kel jőnie, mert megh halja 
sokára. 

Erőss Györgij die 23. Augusti 1690. aztt mondotta, hogy négy Tiukhasznott ép-
pen csak a Veröfeninell sütött megh Asszonianak. 

Item Anno 1691. die 3. Junii, a Tiukhasznokatt ki rakta a Verőfenire s oly ereie 
volt az napnak, hogy éppen az eghik pattonta fell. 

Item Erős György azt mondotta: Hogy Bruszniczanál egy Német az Patakon 
midön ment vólna, az Lova meg botolvan, maga belé eset s ugy jég alla 
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vitte őtet az viz s eszbe vévén magat az Német, hogy rosz hellyen vagyon, 
egy signyi vastagsagu jeget csak fel ütette az fejével, ugy jöt ki az vizből. 

Item azt mondotta: Hogy ollyan katonát esmerte, hogy sehult Magyar Orszagban 
nem talált maganak csismát, hanem mindenkor kaptat hordozot magaval s 
mondva csinaltatot. 

 
F 

 
Forgács Éva Iffjabbik Petheö Sigmondné Asszonyom eö Nagysága mondotta: 

Szömörcsök gombát látott ollyat, melynek az üregiben ment belé egy Bu-
dai Icze bor. 

Anno Domini 1687. die 1. Junii. Midőn Sztropkon Az Urak eö Nagyságok setalni 
ki mentek volna, akkoron Tarczali Ferencz Uram azt mondotta, hogy 
most, a mikor bizonyos dolgaiban Grof Pethö Ferencz Urammal eö Nagy-
ságával Szepes Vármegyeben a hegyeken es küsziklakon altal kellet vol-
na menni, akkor eö kegyelme laba alat az küsziklak repedeztek. 

Pater Farkas Uram Homonnai Praesidens mondotta, hogy Barkoczi Laszloné 
Aszonyomnak olyan nagy hordo Borai vannak, mint Gróff Petheö 
Ferencz Uram csélája [!]. 

Item aztis mondotta, hogy Sümegen az Püspöknél olyan itcze Vagyon, hogy alá 
úszkálhat benne. 

Item aztis mondotta, hogy egy Aszonyember ott Sümegh táján negyven ittche bort 
megh iszik egy ülö helyében. 

 
G 

 
Gegus István mondotta: Hogy Eszéken lettében, annyi apro béka volt az köpö-

nyegén, hogy a köpönyeget nem látta az sok apro bekátul. 
Vén Gegus Istvan mondotta: Hogy mihelt Szennárul az farkas ki jün, az ü Ke-

gyelme Ebe mindgyárt ablakára futván, azt vakarja es ugy ád hirt. 
Item azt mondotta, hogy az bór nem isza Embert ugy reszegitette megh, hogy bort 

tőltőtt a tányérára s csak azt veregette előte, attól ugy megh részegedet, 
hogj kétt kéznél fogvást vitték ki asztaltul. 

Item in anno 1690. die 15. Augusti Nagy Boldogh Asszoni napian aztt mondotta 
eö Kegyelme Szennan, hogy egikor Szegeni Barkoczy Sandor Uram eö 
Kegyelme megh ajandekozta eö Kegyelmétt négy szekér szenauall, ugy 
hogy magha Gegus Uram rakia megh az szekerekhett, eö Kegyelmeis (a 
mint referala) ugy rakta megh, hogy az nagy terh mia az négy szekhérnek 
az kereki éppen Tengelik a földbe süllyettek, quod non credo. 

Gergellaki Miklos Uram azt mondotta, hogy Szenna kőrül ollyan Bogorok támad-
tak volt, az kiknek az szemek az szárnyok allat uolt, mégh harmadik 
szemekis láczott az farkok allatt. 

Item azt beszélgette, 1688 Die 27 Januarii, midön az Ur eö Nagysága Rebrényben 
volt mulatcsagnak okaert, hogy a Tisantul Szakmar felé ollyan kicsiny és 
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alacsony aitoi vadnak az Istaloknak, hogy az Lovak es ökrök a vizre 
terden álva iarnak ki raitok. 

 
H 

 
Horváth Boldisár mondotta: Hogy eötet egy Kigyó elövötte és az uton mentében 

lovon ülven és megszaladván a Kigyó előtt, két egész mély földig üzte a 
Kigyó őtet, és egykor megh bizván magát, puskát ránt, hozzá lü a 
Kigyohoz, de nem találallya [!], hanem a golyobis felütvén egy darab föl-
decskét, azon földecske ütötte megh a Kigyót es mindgyárást megh hólt. 

Hánzli azt mondotta: Erdödine Asszonyom maga ollyan Vadkánt lűtt, kinek az 
magassága két sing s egy fertály vólt. 

Item mondotta: Erdélyben ollyan vastagh Asszont látott, mint az Szennaj Palotán 
levő kemenczének vastagsága, mellyis tészen másfél singet. 

Item Német országban egy Urnak ollyan Halas-Toja vagyon, melynek Széli hosza 
három Mélfődet tart, és az az Ur abbul a halastóbul minden Esztendőben 
Száz ezer Tallér arul, az halbul. 

Ittem oly Vitéz az eö hazajaban a Németh, hogy négy száz ott valo német 
Tizenkett ezer lovas s Gialogh fegiueresekhett hajtott ki, s hazajabull ki 
uaghta. 

Ittem latott Kett singhni Meni halat. Nemet orszaghban oly apron metelik a 
Szetskat, hasonlo a liszthez. 

Gróf Homonnay Sigmond Uram, hogy az Lengiell Taborrall a Kyralitull megh 
érkezet, mondotta, hogy Francia Kyrali ollian Granatokat cinialtatt (ha 
Uarost, avvagy Uarat akhar megh venni), a mely Granatban, auuagy 
Golobisaban harom Szaz Maza por vagion s azt Mozarbull lütteti ki. 

 
K 

 
Keczer László Uram mondássa: Hogy ollyan Csatlóst látott, aki Egy Gönczi fa 

hordó sört maga fel emelven, megitta. 
Kapossi Praedikator azt mondotta: hogy mikor az Tenger bé fagy, egy olyan kes-

keny csontocskara, mint az kés foka, rea áll s az két kezét öszsze teszi s 
magaban az az ember egy ora allat tizenkét mért földre ell megyen. 

Keresztes Ferencz Uram azt mondotta: Hogy Homonnan lakozó Marusowszkiné 
olly vastag Aszony, hogy még orosz meg keröli egyszer, harom polturara 
kalacsot könyen meg eszi. Haec apud Dominum Ladislaum Révész dicta 
sunt anno 1696. 21. Decembris Praesente Illustrissimo Domino Comite 
Gasparo Pettheo, Domino Michaele Szent Ivany Comitatus 
Zempleniensis Venerabili Comite, Francisco Tarczali Tricesimatore et 
aliis quam plurimis. 

Anno 1692 die 27 Tekentes [!] és Nemzetes Kapi Győrgy Uram azt mondotta, 
hogy Lengyel Orszagban két Lengyel szertül megh ittasodván s öszve 
veszvén, kardra költenek, egyike a másikának feiet el csapta, látvan a 
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másika, hogy feie nem volna, ragadta a földrül a maga feiet, szebes 
haitassal úgy Csapta, azonnal Szőrnyü halált hólt. 

Kohánnyi Peter Uram azt mondotta, hogy az eö kegyelmek falujában ollyan 
Rokát láttot hogy lőttek, a kinek a málya olyan fekete uolt, mint szintén 
az korom. Az háta, mint az termeszet szerint valo rokánok, a farka 
pedigh, mint az Farkasnak. 

Anno 1690. 12 Augusti. Kis Páál Uram azt mondotta Szennán, hogy az eö Ke-
gyelme Apiokia az havasokba az nagy meredek, sima keö sziklara csak az 
husz körmeivel tartózkodván úgy mászott fel, mint valami vad macska s 
kötelet megis uitt fel magával s gyémantokat szedvén, a kötelen ereszke-
dett alá. 

 
L 

 
Losonczi István. Brassóban ollyan veres Györgyöket [!] árulnak, kikben ha egy 

órigh áll akár mely kőzőnséges bor, Czitromos borrá változik. 
Lipsei László Uram mondotta, Hogy Nagy Szeretvan egy Küsnyer nevű jobbá-

gyának a kertében szedett szilva fárul Császár kőrtvélyeket. 
 

M 
 
Mihálycsik János azt mondotta, az Szegény Eörögh Torma hét egész esztendeigh 

viselt egjmás után egy pár Cziszmát, s halála után akár kiis elviselhete 
uolna megh harmad fél esztendeigh. 

Item Mihálycsik János látot a Török Táboron Eszéknél ollyan Szerecsent, a kinek 
olly tüzessek voltak az fogai, hogy az kolbászt megh süthették volna nála. 

Item Mihálycsik János azt mondotta, hogy az Ondova vize ugy megh áradott, 
mint szintén a Tenger, másként Boksárol által nem jöhetet rajta, hanem 
egy sütö tekenőben kelletet űlnie másod magával, s ugy az Nagj Uiznek 
indultak, de az sebes uiz el ragadván eöket, a tekenő le fordult, a társa be-
lé veszet a Uizbe, maga pedigh ki ugrott szároz lábbal. 

Item Mihálycsik János azt mondotta, hogy ollyan nagj tettűt látot az Sztropkai vár 
higyán, a ki kan Uerebbel uerekedet megh. 

Item Mihálycsik János látta Erdélyben Teleki Uram Asztalánál, hogy az Rák fel 
mászott a gyertyára és el vette a hammát. 

Item Mihálycsik János aszt beszellette, hogy midőn Zahonra járt volna halásztat-
ni, oly hidegh volt, hogy az Agár az mint inya ment volna a Tiszára, és 
otton ivott volna, a nyelve a jéghez fagyot. Salamon falusiak által menvén 
a Tiszán, azok vágták ki. 

Item Mihálycsik János 1688 Die 7 Februarii Szennan az asztalnál ülven ebéd felet 
azt mondotta, hogy Szegedi Udvarbiro Uram szallaszan lévén, midőn et-
tek, az Egér az asztalra az kenyerre iöven, az Uiaval ugy meg ütötte az 
egeret, hogy mingyart az aztalrul a főldre le eszet, onnet ismeg fel kap-
ván, ugy csapta a földhöz, hogy mingyart meg dermedet az eleven egér. 
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Mihálycsik János mondotta, hogy az Tisza mellet az mint uadászott volna, 
Rokának bocsátot egy pár Agarat, a Tiszán által ment az roka, de az egy 
pár Agarat megh nem birta a jég, belé szakadtak, külömben ki nem jöhet-
tek, hanem ki nyalták az vastagh jeget, s ugy jöhettek ki az más szélin. 

Item azt mondotta, hogy mikor duhányozni akart s tűzet másként nem kaphatot a 
pusztán, kiütő ezköze sem volt, s ha csak kovája uolt, azt az körmihez 
ütette s ugyan pozdorjázot ki az tüzes szikra, úgy gyuitot dohánt. 

 
N 

 
Nagy Janos Roznagy [!] Gondviselő azt mondotta, ollian Gyalom uan keze alat, 

az egész Falut Udvarhazastull be keréthetné uélle. 
Groff Nádasdi István uram eő Nagysága azt mondotta: Hogy eö Nagyságának 

ollyan Puskássa vagyon egy az többi között, melly az sűrű tövisses bokor 
alá lefekszik hanyattá, és mikor az vadat feléje hajtyák, még jó távolyrul 
ugy megh lövi, hogy továb nem mégyen. 

Item: Ugyan azon Puskás az nyulat sebes futtában az Agár elől el lövi. Az Sast 
penigh, akármely fent repüllyön, le lövi. 

Ittem aztis mondotta eö Nagysága: Hogy az Bélest mezöben kemencze nélkül olly 
frissen meg süti, hogy soha háznális tepsiben ugy megh nem sütnék. 

 
O 

 
Ocsvári Ferencz uram mondotta: Szenna mellett az Ung vizében ollyan Hattyut 

látott, hogy mikor felrepült, az Szárnya ugy Csengett, pengett, mint ha két 
pallost vertek volna egyben. 

Item. Ugyan eö Kegyelme mondotta: ollyan Menyhalat fogott, melynek négy lába 
volt es ollyan Körmej, mint az Hijuznak. 

Item. Ollyan Vislát látott, hogy Étzaka egy kis pénzt az ablakon le vetettek, és 
azon Visla fel keresven éczaka azon pénzt, az nyelven felhozta az Palotá-
ra. 

Item ugjan Ocsvárj uram mondássa: Hogy Derennyő Várában annyi Kigyót megh 
öltenek Télben, hogy Saraglyán hordották ki az Várbul és az Tojassát Te-
kenőkkel. 

Item aztis mondotta: hogy Szeretvánál az Herenget hordókkal fogják. 
Item. Sullőtis ollyát látott, kinek az két szemej ollyak voltak, mint az Tyuknak az 

Tojássa. 
Item. Midőn egykor vadászasban Rokákat lövöldözne, a Többj kőzt egy Róka 

hozzája jüvén, a Puskájának Csüjét és Agyát harapdálta, ragta, és megis 
soha megnem lőhette, hanem csak taszigalta magátul az Puska végivel. 

Item aztis mondotta: Hogy akar micsoda halis, ha az hidég meg vészi Télben, es 
akár mennyi földre viszikis holton, csak osztán tegyék az melégre, fel 
elevenedik, mint az előtt. 

Item. Ollyan vizet látott, melynek sürüségében a főző kanál megh állott, és azzal a 
vizzel főztenek. 
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Item. Ollyan bogarat látott, melynek az feje Tüskés volt, azt penigh az Rebrényi 
Erdőn látta. 

Item. az Ungh vizében egy Hal ugy megütötte az álla kapczáját, hogy mindgyárt 
hanyat dult az vizben. 

Item. Aztis mondotta, Grécz Várássa az Töröknek megh holdolván, adott egyszers 
mind Háromszáz Millio pénzt. 

Item mondotta: Hogy egykor ment vólna az Tiszán által, annyi Potykát látott az 
Vizben, hogy az Vizet nem latták miatta. Azok penig ollyan nagyok vol-
tanak, mint egy egy öreg Tömösi Disznó, hoszszasága penigh három s 
négy singni volt, az hajóbul fejszékkel vagdalták, mert elburitotta volna 
az hajót. 

Item aztis mondotta: Hogy egykor az Apja menven az Szennai malomban, buzát 
vitt az hajon egynehány sákkal és mikor már az malomhoz közel volt, 
mind egeszlen el merűlt és az Viz feneken volt az buza három óráigh, mig 
segitséget az kivonássára tanáltanak, az után mihelt az Vizbűl ki vonogat-
ták, mindgjárt őntőtték fel az Kűre és ugy őrőlték megh. 

Item aztis: Hogy egy Esztendőben valami Kék Virágrul hordottanak az méhék és 
ollyan volt az méz azon Esztendőben, mint a Kék poszto. Annak az vi-
rágnak neve penigh Pólaj és az szágáis azon fühöz hasonló volt az méz-
nek. 

Item. Tengerj baraczkot a Pálóczi kertben ollyakat látott, mint egy Csaszár 
körtvély. 

Item. Ollyan erős Flastromokat ragasztott Barkoczi Sándor uram eő Nagysága az 
óldalára, melly alatt az Teste ugy csattogott, mint valami Deszkákat haso-
gattak volna. 

Item aztis. Hogy Solymos felé az Zabban szinten ugy zugnak az Gözük, hogy mi-
kor felé kőzelget, harmadig, negyedik főld ellenis ugy teczik, mint egy-
nehány ezer Disznó volna az hold zabban. Az Gözük penig ollyanok, 
mint egy egy süldő malacz. 

Item mondotta. Hogy ollyan Országban volt, hogy Istent benne nem imádnak, 
hanem veres hagjmát, foghagymát. 

Ittem Munkácsi Krajnian léuö harom szaz hatuanhat Falussi Birak minden hol-
napban visznek az Udvarbironak ajandekon egi egi Tallértt. 

Ittem 1683 esztendőben a Macskak frigiet kőtőttek az egherekhel, tudgia 
bizoniosson, hogi nem bantiak egi mast. 

Ittem Bécs alatt hogy megh uerték a Fénies Vezért, anni uolt a Lengiell, ha a 
Kijrali a Magiarok ellen bocsatotta uolna (Kiknek Taborok harmincz ött 
ezer emberbull allo uolt), egi egy Magiarra hat szaz Lengiel iutott uolna. 

Item Ölyve ollyant volt, hogy mikor Ki ment a mezőre vélle, el bujt az ölyv előtt 
valami bokorban és az ölyü szinten ugy fel kereste egyik bokorbul másik-
ban, valamint az visla. 

Ittem. Pataki Scholában tanulván, volt eö Kegyelmének egy Praeceptora, az Ki 
mikor kiment az jégre korcsolyázni, az korcsolyán csak egyszer rugta 
meg magát, és azzalaz egy rugással egy egesz magyar országi Mely földet 
ment, megh penigh ollyan sebessen, mint akár melly sebes madár. 
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O 
 
Okolicsani Péter azt mondotta, Hogy az ü Attya kerteben Okolisnán Liptóba oly 

nagy Hárs fa vagyon, Kinek Köröle vastagságara ollyan temerdek, hogy 
eppen Tizenkét ölni. Az Arnyekában penig egy Tabor elfekhetnék. 

Osztroueczky Uram mondotta, Ollian Kozakott latott, kit Muskaterrall lüttek 
altall, egiebbell nem giogitotta maghatt, hanem Egész fagigiu Giertiatt 
uont maghan altall eginehaniszor napiaban, s egi het mulva lora ültt. 

Sztropkoi Pater Guardiany mondasai: Anno 1691 die 1 Junii Pater Laszlo 
Radosiny A. Uram azt mondotta, hogi mikor az Galgóczi Conventet a Ta-
tárok fel gyuitották s meg égették, éppen a Szebesi Conventben érzetté 
meg a pers bűzit. 

Eodem die Pater Antal Emericzi A. azt mondotta, hogi midőn a Pruskai Iskolában 
iárt, Leg elsőben ki menvén mendicátiora, többet kóldúlt csak Bárányokot 
három százaknál, két száz kecskeknél, Ezer tyúk fiaknál, két negyven 
kőblős hordó vainál, két sztropkoi kőből tyuk hasznot. Vágo Boriút 
negyvent és húsra valo kész pénzt harmad fél száz forintokat. Ezeket pe-
dig egyser s mind magais tetején űlvén, egy szekeren vitte be az 
Conventben. 

Pethő Sigmond uram eö Nagysága Mondássa. Hogy Bécsben látott egy Rakásban 
száz Ezer Csigát, Kitis hitivel Confirmált. 

Bécsben hallott egi Discantistatt enekelnj, Kinél az Angiall sem enekelhetett 
szebben. 

Ittem oly Granatokat haniattat be Generalis Sulcz Uram Epperiesre, hogy ha küre 
esik, az küis megh giuluan, porra égh. 

Ittem iartatuan az eö Kegyelme louat Csorba Andras, Epperiest (ki uagi négj melj 
föld Sztropokigh) lüuen, alatta a ló, haluan az lüvést, ugj ferre ughrot 
yettében, csak nem le eset rula azon Csorba Andras. 

Pater Páál uram mondotta. Hogy Olaszországban mikor utra indulnak az utazók 
egy egy Korsocska eczetet kötnek az oldalokra és midőn megh eheznek 
uttyokba, csak holmj füvet tépnek és leoldvan oldalukrul az eczetes kor-
sót, megöntözik az füvet, és azzal élnek. 

Item. Ugyan eö Kegyelme mondássa: Hogy Mező-Szegeden egy bádogh edény-
ben annji Terjék maradott, velenczei pedigh, hogy egy Szekeret megken-
hettek volna vélle. 

In Anno 1690 die 15 Augusti. Pater Sylvester Vass Uduarj Caplanjom aztt 
mondotta, hogy Olasz Orszaghban az Tizenkétt esztendös Gyermekis 
Ocular altall nez, oly gienge szemü nemzett az. 

Ittem ugian eö Kegyelme mondotta: Szécsenbe laktaban a Varoson szamtalan 
Csaszar madarat latott, a ki ugian ott lakott s toitt a Csirkekkel 
kozönsegessen iartak s éltek s akkori Praesidens Pater Parkanj Uram 
magha mulacscsághaban a mikor szerette, akkor löuödözte eökött. 
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Posonyi Mihály mondotta: Szunyogokat ollyakat látott, hogy mint egy egy Vereb, 
ugy repdestenek. 

Item. aztis mondotta: Bocskainak ollyan Hollója volt, hogy mikor az Peczér ki-
ment az mezőre vadásznj, az Peczer után hajtotta a kopókat, ha csak egy 
kopó el maradtis, mindgyárt utanna hajtotta, egyetis el nem hagyott. 

Item. aztis mondotta: Hogy: Egyszer egy Paraszt Ember mégyen az uton, kire egy 
medve réja tamadván, ölbe esik velle és ez Paraszt ember az kezét az 
Medvének az szajaban ütvén, ugy öli megh az medvét. 

Ittem Szarvas Marhat olliat latott, mellien az Istenis magha csudalkozotth. 
Ittem Paler Siluester a Kaplani aztt mondotta, hogj uttiaban a Kappant megh sü-

tötte tüz nélküll. 
Pataki Janos Uram azt mondotta, hogy most Fintán ollyan Seregh farkast láttot, a 

mely két felöl kisirte az Furmányossakat az kuvaszakkal edgyűt, mégh az 
Furmanyossok kenjeret vetettek nekiek. Es azon farkassok uisza térvén 
Fintáról, minden csontokat rongjakat a Hegyre uittek ki és iszanyu 
orditást töttek, ugy annyira, hogy az Emberek ki sem mertek menni 
házakbol. 

Item aztis mondotta eö kegyelme, hogy az Borotuai Ser fözö Részegen az mint 
ment volna egj tocsában esset, harmad napigh ott hevert a tocsa azonban 
reá fagjot. Emberek ott elmenvén, megh botlattak beléje s azok nagj ne-
hezen vájták kj, melegh házban uitték s Ugj harmad napra megh éledet. 

Pater Verebélyi uram mondotta: Hogy az eö Kegyelme Báttya luháton az saskese-
lyűt az pusztán sebessen repűltében elfogta. 

Item. Ugjan aztis mondotta eö Kegyelme: Hogy a Tőrők Császár ollyan madárnak 
a Tollát viselj, a mely madár az egész világon tőbb nincsen egynél es 
főldre sem száll soha, a mikor tojik, csak egyet tojik, aztis a levegő égben 
és mikor ki akar kelni, nem űli egy csepetis, hanem mig a levegő egbűl lé-
jűn, adig ki kél, elis repül. 

Item. Hogy az Maximilianus Császár kertében vagyon egy kút, mellyen három 
Ezer veder vagyon. 

Item. Látta azt eö kegyelme. Hogy a Görőg Dinyét fel kötötték a gerendábán és 
két egész Esztendeigh állott fel kőtve, mégis egy csepnétis megnem 
rothadott. 

Item. eö Kegyelme mondotta: Hogy Groff Draskovics Janosnénak Csak egyik 
Majorságában egy Esztendőben annyi Szilvája termett, hogy meg aszal-
ván és Bécsben vivén, Öt ezer Német forint árra Órientalis győngyőtt 
vőttenek rajta. 

Item Die 23. Februarii 1684. Aztis mondotta eö Kegyelme, Hogy Groff 
Draskovics Janosnének ollyan Pacsirtája volt, az melly minden féle nótat, 
akar Németűl, akár Magyarul, elsipolt söt az Táncz notát oly frissen el 
fujta, hogy hegedűvel sem vonták szebben. 

Pater Placidus Uram azt mondotta, hogy ollyan Uszót látot, a kinek csak az lábbai 
uoltak valamenire az Uizben, mégis által s megh által uzta a Dunát 
Posonnál. 
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Prinyi János Uram eö Nagysága mondotta: Hogy a Kertében ollyan Kőrtvély fa 
vagyon, mely soha nem viragzik, mégis terem, az gyümőlcse penigh la-
pos. 

G(ersei) Pettheő Gáspár Uram eő Nagysága káplánja Pater Andreas Dulszki azt 
mondotta, hogy gyermek koraban, midőn hét esztendős vólna mászod 
magával két nagy Mihályi icze Romai erős Terieket meg evett, semmi 
gongyuk sem leött tűlye. 

Prinyi Páál Uram eő Nagysága mondotta: Medvét őlt ollyat, Kinek az 
hoszszasága volt Tizennégy arasz. 

1686. 17 Maii Pataki János Uram azt mondotta, hitivel is confirmalta, hogy egy 
óra allat, sőtt egy quadrans allat is, anyival meg hizlallya szénaval az 
tyukot, hogy kiki menyi hajat kivan, anyit szedhet belőle. 

Gróff Petheö Istvan Uram eö Nagysága azt mondotta, 25 Decembris, Ugj mint 
Karácson első napján ilyen jeles napon, hogy láttot ollyon Veres 
gyöngyött Barkoczi Ferencz Uramnál eö Nagyságánál, a melyből három 
Szász katona csak egjszer egjszer ivott, mégis ugy megh részegedet, hogy 
föl üllött fuvár lora sem ülhettek. 

Item 27o aszt beszéllette eő Nagysága, hogy az mikor az borbély fogh uonoval az 
Ember fogát ki nem Uonháttya semmi lett képpen; tehát Tobias Borbély-
ként csak az kétt Ujaval szoricsa megh keményen s mingjárt ki essik. 

Item eő Nagysága azt hirdette, hogy az Oroszoktul azt hallotta, hogy a kakasok 
azért szollanak eggyütt etczaka, mert a Tengerben oly nagy Kakas va-
gyon, Kinek Laba Levén a tengerben, a feie az egett éri es ez meg 
szolalvan, ugy az egesz vilagon levő kakasok ezt halvan, mind meg 
szolalnak. 

Pater Placidus Uram azt mondotta, hogy oljon Juhászok vadnak az al földön, a kik 
olly siros Sajtakat csinálnak, hogy ha az markában meg szorittya az Em-
ber, szinten ugj csordul ki belöle az sir, mint az Spongjaból az Uiz. 

Item azt beszellette eö kegyelme, hogy az Záhonyi Praedicator lattot egy 
csuportban nyolcz száz Erdeit, más csuportban ött százott, harmadik 
csuportban 3 százott. 

Item azt mondotta eö kegyelme, hogy Sűmegen oljan Iczével árulnak bort, hogy 
ha az Ember belé hágott, feljeb ért térdénél egy araszszal, mégis egy 
huzomban azt látta, hogj megh itták. 

Pohárnok Adám azt mondotta, hogy ollyon pár agár volt a kezén, kinek olly volt 
az hassok, mind kétt Medvének. Nyulat látván az egy pár Agár és néki 
nem bocsatotta, fél mély földnire hurczolták az Réten, mégis el fokták a 
nyulatt. 

Groff Pettheö István Uram eö Nagysága azt mondotta, hogy egy Vacsoránál 
harmincz itcze bort semminek tartya, megh innya maga egyedűl. 

Item ki gyűvén Erdelybűl, azt mondotta, hogy annyi szénát kaszáltatott, hogy hat 
száz Eőkrőtt könnyen ki telelhett, amint hogy meghis vette volna az hat 
száz eőkrőtt, hogy ha sietve nem kellet volna ki gyűnie. 

Item aztis mondotta, amikor Teleki megh indul egy lako helyibül mashova, csak 
könnyen megyen vélle rakott Tár szekér három száz. 



 195 

Pataki Janos Uram, a ki a fél szemével csak elégh látt, azt mondotta, hogy az Pa-
taki hid allatt ollyon harcsákott fognak, hogj az Sztropkai kraijnyán 
ollyon nagy Marhák nem teremnek és egy hétig elég tudtak ki vágni az 
Mészarossok. 

Item azt mondotta eő kegyelme, hogy az Eperjesi Biro Asztalánál más fél oraznyi 
kővi halatt láttott. 

Item hitivel pecsételte, hogy a Fintai Sztrázban, mikkor a mak a fákrul lé hullott s 
a hóis le eset, akkor leg iobban ért azon hegyen jó Cseresnye. 

Item ugyan eö kegyelme egy quadrans alat akar minemü hitván tyúkot annyira 
meg hizlal, hogy a ki szereti, hét font húsatis ki szedhet belőle. 

Item 15 nap alat akar minemű hitvan ló légyen, ugy meg hizlallya, hogy ollyan 
lészen, hogy csak nem meg reped. 

Posonyi Mihály Uram mondotta, hogy ollyon siros saytott látot, ha az Ember belé 
verte az kést s ki uonta, ugyan csepeget le rola az sir. 

Item azt mondotta eő kegyelme, hogy az mint az Agaratt Nyulnak szalasztották, 
és a Nyul hátra tanált tekenteni, megh latta az Agarat utánna, mentést 
megh holt, azt látta. 

Ittem más Nyulat el fogatván, a ki fias volt, ketté szakasztotta az Agár, a Fia ki 
ugrott, fél mély Földnyire űzte az Agár, azt látta eő kegyelme, de el nem 
foghatta. 

Groff Petheö István Uram eö Nagyságha azt mondotta, hogy Pályinban Gegus 
Istvan házánál ollyon galombatt látott, a kinek szélyessebb uolt a talpa 
egy eörögh tányérnál. 

Gróff Petheö István Uram eö Nagysága azt mondotta, hogy kis Domasai házában 
levő kis kéménykében husz Tál étket megh főzett egyczersmind, oly 
mesterségessen rakattya el az Nagy fazekakatt, hogy mind a husz fazék el 
fér, a spaciumia pedig a keménkének nem nagiob, hanem a hol io 
szorossan három fazák el fér. 

 
R 

 
Rácz János Uram azt mondotta, hogy Szennán reggel a Csukát megh ölték, és dél 

után megh indultak velle Soldos Urammal edgyűt Vaynatinára, későn 
eöstve sütni tettek, midőn a fél fele megh sült volna, forditották az másik 
oldalára, mégis három singnire ugrott le az rostról. 

Anno 1691 30. Mensis Martii Groff Gerzei Petheő Ferencz Uram eö Nagysága 
asztalánál azt mondotta Révész Ferencz, hogy átal menvén az Prucsaki 
erdőn, harom Tolyvayra akadván, azokat maga kialtásával ugy annyira 
megh futamtatta, mint ha két száz ember rikótott volna, magais csak 
megh nem sűketűlt belé. 

Item aztis mondotta, hogy Semsei Sigmond Uramnal latott oly agaratt, hogy sebes 
futtába két nagy eöregh Kopianyra fel vetette az eöregh nyulat ket kezre 
meg nyargalodzván, alatta ujobban el kapta s elvenen vitte az Urának, az 
agár tátos volt. 
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Item aztis mondotta, hogy Erőss György egy üdőben az Raitasok kőzt 
Muskatélyos volt, az Muskatélyosok kőzt pedigh Raitár, akkor Revész 
ferencz [!] tizennyolcz esztendős volt. 

Anno 1691. 31. Junii Reguli Mihaly Groff Petheö Ferencz Uram eö Nagysága 
Gombkőtője asztal felett azt mondotta, hogy szemeivel látott ollyan vak 
embert, aki egy cseppet sem latott, hogy maga négy eökrőtt fogott be az 
szekérbe, s erdőre ment s ottan ki eresztette az eőkrőket legelni, az alatt 
maga fát vagott, megis rakta az szekeret, az után fel kereste az eőkrőket, s 
bé fogta s haza vitte a fát házahoz, azt pedigh valamikor akarta, el követ-
te, hitivel comfirmállya, hogy ugy vót. 

 
S 

 
Soldos Ádám uram mondotta. Hogy közönséges az Csikbul Lampetát et converso, 

az Lampetrabul Csikot csinálnj. 
Szentiványi László uram mondotta: Hogy Veselenyi László uram eö Nagysága 

Udvarában laktában látta, hogy az eö Nagysága Csatlossa nem 
akarattyával eltalálta nyelnj az Kést és fél Esztendeigh lévén benne, az 
után leszállott szintén az vékonyára és ottan kivágván belőlle, kivötték. 
Az kés penigh ollyan rosdás volt, mint ha a földben állott volna. Ezt maga 
látta eö Kegyelme. Az utannis azon Ember sokaigh, egynehány 
esztendeigh élt. 

Soldos Ádám uram mondotta: Hogy a Török Tábor a hol el mégyen, az Termés 
kü sziklát porrá tészi es az nagy Tölyfakat gyükerestűl tapodgya ki 
helyébűl. 

Item. aztis mondotta: Hogy akarmely halat az fogárul megh esmernj, hany Esz-
tendős. 

Szabo Paál ollyan Fai Eperjet látott N(agy) Szőlősőn a Prinyi Adam uram kerté-
ben, mint egy Alma. 

Item 1688 Szennan azt beszellette, hogy Istvany Falva mellet uiz parton békoba 
Leven két Lo, harcsa ki ugordvan, be rantotta mind a ket Lovat es mind 
bekosztul mind a kettöt el nyelte. Jo ez ednek. [!] 

Die 30 Maii 1687: Szegedi György Uram mondotta, hogy latott az Késmarky 
hauasokon Szaz esztendős hauath. 

Sipos Mihály azt mondotta, hogy Fűleken az szomszéddgjának ollyan kakassa 
volt, az ki Tojt, mint az Tyuk. 

Item azt mondotta: Egy Paraszt Ember egykor menvén az úton, talála egy nagy 
Medvére, mely meghlátván az Paraszt Embert, hozzája megyen és az Pa-
raszt Emberrel őlbe esvén, a paraszt Ember az karját könyökigh az Medve 
szájában űtőtte és ugy fojtotta megh az Medvét. 

Szentmiklóssi János azt mondotta, oly Karuly Madara uolt, a mikor hordozta, ak-
kor tojt megh. 

Item azt mondotta: hogy ollyan szán út volt Szenna mellett az jegen, hogy ha az 
szennai kastelyt egy hat okrü szánra tötték volna, ell vitte volna hat őkőr. 
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Item azt is mondotta, hogy Zahonyban harom araszni Csikot latott, az pedig 
ollyan vastag vólt, mint az karja. 

Anno 1691. 31 Mensis Maii Szentmiklosi Peter azt mondotta hogy egy mely Tó-
nak a partyán űlt egy Vak ember, aki egy cseppet sem látott, azon a ton 
egy keskeny palló volt, mellyen átal kellet menni. Egy igen igen részegh 
ember atal akarván menni azon a ton, azon Vak ember Vezette átal a 
reszegh embert. 

Item aztis mondotta, hogy szemeivel latott oly Vak embert, aki maganossan ki 
ment az erdőre s épületre valo fat külőmnél külömbet vágott, maga egye-
dül meghis faragta, s hazatis epitet belülle ha akart, ket kontignatiostis s 
ugy készen atta el. Azt el adván, megh mégh mást csinált s azzal elődőtt. 

Item aztt mondotta Nyari Ferenc Uram, ollian pohartt latott, ualamikor belöle jútt 
[!] soha nem iutott eszében az Isten, no ha ell koszonte a pohartt io 
feiében. 

Sztankai János Uram azt mondotta, hogy az magok Falujokban az mint az 
Aszszony Ember ki uitte volna a Gyermekét az ayton, a Farkos el kapta. 

Szeghedy György Szennay Udvarbiram aztt mondotta, hogy Nyolczuan esztendős 
Eczettie uagion nunc defacto egi Atalagocskaban. 

Ittem Csemernicy hazanall ollian Alma Faja uagion, soha sem viritt, meghis min-
den esztendöben elégh giümölcs uan rajta. 

Ittem Homonnan szaz Esztendös Bortt iutt eö kegyelme 
Item Szennan az asztal felet azt mondotta eö kegyelme, hogy az Bodrok vizében 

olly nagy halat foktak, mellyet ki haszitvan, egészen talaltak benne egy 
Meszarost, kinek őve mellet volt bardgya, zebében pedig harmincz forin-
tok voltanak. 

Szent Miklóssi János meg érkezvén Szakmárrul, azt mondotta, hogy oda jártában 
ollyan nagy Nyulatt fogott, a ki ha mégh három esztendeigh élhetett vol-
na, nem hiszi, hogy őzé nem uált volna. Azonkivűl olly kővér uoltt, hogy 
az Vesséjet ki sem keresheték, hatt lovakra ualo hámokatt megh kenhet-
tek volna hájával. 

Item azt mondotta, hogy azon utyában oly Embernél szallott meg Csengerben, a 
ki ezerekkel birt, annyi hurkát, kolbászt sütettet, hogj sok uolt, de az Asz-
tala csak egy uyni volt. 

Item 1687 die 5 Novembris Tolcsuan szürethi alkalmatossaghghall mondotta 
Szemmiklossi Janos, Oly hidegh széll uoltt s ugy ell fasztak az szedök, 
hogy melegeduén a Tüznéll, tenjereken ujokon éppen altall ment az sebes 
langh, megh sem érzettek, ha nem csak a Tüzön tartottak kezekett minden 
faidalom nélküll azon szedök. 

Item Szent Mikloszi Janos 1687 die 18. Novembris Szennan azt mondotta, hogy 
Pettheö Ferencz Uram eö Nagysága sertész nyaiaban vannak oly nagy 
sertészék, mint az Oroszok ökrej. 

Sipos János in Anno 1687 mondotta, hogy a Felföldön szeme lattara egy Medue 
io koru lepueszszűre fogodott volna. 
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T 
 
Anno 1683 Die 26 Maii. Trombitas Giőrgy Uram aszt mondotta, hogy Teleki 

Uramnak anj Satora uagion, hogy Szenna Faluiat kertivel es hataraval el 
fogna. 

Item Az oroszok kőzőtt a Krajnán az Gyermekeket eléb nem, hanem kilencz s tiz 
Esztendős korokban keresztelik megh. 

Ittem. Ugyan eö Kegyelme mondotta: Hogy egy Gyermek addigh nézett az kor-
sóban, hogy egyszer megtantorodik es az korsoban bele esik füvel, az fe-
jét penig soha semmiképen ki nem vehettek a korsóbul, hanem eltörték és 
ugy vonták ki belőlle, az jegye penig az korsonak az gyermek fejen mind 
kőrős kőrűl ott volt megh nagy korabannis. 

Item 1687. Sztropkon ugyan meg nevezett Trombitas Giőrgy Uram eö kegyelme 
mint szava hitt ember, azt beszélgette, hogy Lengyel Orszagban az Zabot 
nem vetik, mégis ugyan csomossan kell es terem s mellyet bizony 
mondasivalis erősitett eö Kegyelme. 

Anno 1692 16. Maii Trombitas György nagy hittel confirmalta, hogy az néhai 
Meltosagos Groff Pettheö Sigmond Uram ejtszakan is akar micsodás setét 
vólt, vadaszot es ugy tudta meg lönni az vadat, mint nappal, csak 
kopoinak hajtassat observalta, és e szerint igen gyakran mulatta magat. 

 
V 

 
Vas Sándor mondotta: Hogy mikor Barkóczi István Hadnagya volt, egykor 

Quartelban voltanak szűretkor, mikor az bort szokták szűrni, a bor a ká-
don vólt. Egy jo Paripája elszabadult éczaka es ivott azon kadon lévő 
borban, es mindgyárt megh hólt. Mely lovat megh nyuztanak és mikor a 
bűrit le vonták, annak utanna a lu fel tamadott es utánnok nyargalt 
mezitelen. 

 
U 

 
Ubrési Mihály uram mondotta: Hogy mikor Kapos felé ment eö Kegyelme, az 

Kaposi pecsenyének az szágát megérzett az mezőn szinte az Orr Tó 
hidgyához; mikor penig osztán az Várásra be erkezett, ott ben semmit 
sem érzett. 

Kis Tárkányban lakozó Vigh Zigmond Sennan léteben azt mondotta, hogy üsmért 
a bodrok vizében oly devotus Harcsát, hogy 12 esztendőtül fogva valami-
kor a Kálvinisták kőnyőrgésre harangoztak, azonnal Compareált és ki 
tartván a vizbűl feiét a könyörgést aitatossan végig meg várta két egis 
oráig. 

Ugyan eo Kegyelme azt mondta: Hogy a Tiszán Térdigh valo vizben gázolva 
szaraz lábbal altal ment. 

Item azt mondta, mentűl sűrűb fű kaposzta, azt aszallya meg s abbúl finom feő 
tabakot, az német ritka salyatabul még jobb lészen. 
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Item Ugy be fagyot egy embernek az szeme, hogy az Tisza jége sem vólt 
vastagab, mint az Szemén az jég. 

Item Az csukat meg esmeri, hany esztendős, az fogán. 
Item Az Cserebogarak mikor Zugnak, akkor járjak Sztropko táján az Gyermekek 

az tánczot. 
Item Az Potykanak Zöld ágat hannak az Tisza partyára, szintén úgy ragodik, mint 

az Kecske, máskeppen nem is esmernék meg, hanem az ragássán, hogy az 
ág allat vagyon. 

Item: Ollyan harcsát latott, hogy az őkrőt egészszen ell nyelte, csak az első 
lapoczkaja vólt ki az harcsa szajábul, az hoszszassaga ollyan vólt, hogy 
által érte az tiszát. 

Item: Tokaiban egy ember nem fért bé az hidasban, hanem csak néki hajtott az 
Tiszanak két ökőrrel s egy taslával, s maga az Csikokat fogta. Az mint 
ment volna által az Tiszan, egy nagy harcsa meg látván, ell nyelte s az 
ember ijetibe meg szoritotta az Csikokat s ell nem bocsatotta. Az ökör 
meg ijedvén az locsogástul, csak hamar ki rantotta az harcsat mind Embe-
restől s oda érkezvén az emberek, ki vágtak az harcsa hassabul az embert 
ellevenen ki is vitték az gyomrábul. Ezeket pedig mind erőss hittel 
Confirmalta. 

Ugyan Végh Sigmónd Uram azt mondotta: hogy ollyan Harcsát latot, mint az 
Szennai Kastélynak egyik oldala, mikor az szajaval kopantot, szinten 
ollyan nagyot szolot, mint az Kassai leg nagyobb harang. 

Item azt mondotta: Hogy Szennan ollyan árviz volt, hogy az kürtőn ment bé az 
házban az viz. 

Item mondot: Hogy ollyan agara volt, hogy valamint az Kopo, szintén ugy hajtot, 
azonkévül ki ment vele, két harom nyulat is ki hozot az buzábul; s ha ell 
nem vitt tőle, mint az harmat eczersmind haza vitte. 

Item: Fekvésében meg lattya harom száz lépésnyire az nyulat s meg lüvi srétel. 
Item: Az fia himlőben lévén egy egész holnapig semit sem evet, hanem csak az 

himlővel élt, azt az orarúl maga maganak le harapta. 
Item azt mondotta: Hogy mikor meg árad az Tisza s ell szakasztya az Töltést, anyi 

szamtalan hal megyen ki, leg Kivaltképen potyka, hogy ha le apad rula az 
viz, harom egész mért földnyire meg érzik az büdössegét, s akor pedig, 
mikor ki megyen az viz, valogatva ollyanokat, egy szoval valaminémüt a 
szeme szeret, ollyat fog. 

Item: Az Tisza partyan lakik, még is fél esztendeig sem lattya az Tiszat. 
Item: ollyan Csukat latott, hogy az Rókat meg fogta. 
Item: Macskaja is ollyan vólt, hogy az mezőről az örögh nyulat haza vitte. 
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E z en k ö n y v e t  c o nt i n u a la  Bá r ó  W écs e i  F a r ka s  K e l c s én ,  ma ga  
é s  j o  b a r á t i na k  mu la t s á ga ér t  A n n o 1 7 7 7 .  

Bá r ó  W éc s e i  M i k l os ,  u g y mi n t  a z  S z en n a i  K a s t é l y na k mos t a n i  
p os s es s or a  s o l l en i t er  p r o t es t á l  ez en  ő t e t  i l l e t ő  a u t h en t i cu m 

l e t t  a b a l i ena t z i o ja  v ég e t t  é s  p r a emi s s i s  p r a emi t t en d i s  és  
r es er va t i s  r es er va n d is  i n  op t i ma  ju r i s  f or ma ,  u g y mi n t  s a ja t yá t  

r ep e t á l ya ,  f en t  t a r t vá n  ca s u  i n  c o nt r a m m i n d en  t ő r v én y es  é s  
tő r v én t e l en  r emed i u m o ka t .  

S i g na t u r  K e lc s en  d i e  1 ma  S ep t e mb r i s  1 7 7 7 .  
 
 

B 
 
Böti László Uram aszt mondotta, hogy az Bodrok közöt magát Másfel iszakni 

Szunogokkal csipattatta. 
Anno 1778. die 10ma Februarii Szolgabiro Barcszi Janos Uram Kelcsén aszt 

mondotta, hogy e folyó esztendőben Ujhelyben oly nagy sár volt, hogy 
Doctor Fissernek Kocsiját az sár oly annyira altal csapta, hogy maga az 
doctor szekerestül és lovastúl el sillyedet s egyeb tüle az sár tetején nem 
maradot az kalapjánal. 

1778. Böti Francisca Nedeczi Janos Uram kedves hitves társa Kelcsén asztal felet 
aszt mondotta, hogy ez folyó esztendöben Kazmért oly nag lesz a termet, 
hogy maganal sokkal nagyob, melyet iterato confirmalt. 

Anno 1778. die 20ma Septembris Büdöskuti Istvány Uram Kelcsén aszt 
mondotta, hogy midön az Olasz kemencze mellet Kelcsén dohanyozot 
vólna, harom lépesznyire léven az Olasz kemenczétül, az füstöt azon 
Olasz kemencze magában huzta, utollyara nem elegedet meg az füstnek 
magában valo bé huzásaval, hanem az szajaban levő pipajat is magában 
szita, mely Pipa az Kemenyen ki Spacirozot. 

Anno 1778 die 5. Octobris Büdöskuti István Uram Keltsén vadaszatkor azt 
mondotta, hogy egy szamár nagyságu nyúlnak egyedöl csak a farkán az 
szőrit lötte vólna ell és hogy azonnal megg döglött, mellyet pro majori rei 
veritate az Lipsiai Anatomicussokkal anatomisaltatta és hogy ugyan csak 
ök is csak azon deffectust találtak az nyúlon. Ugyan azon nyúlnak az far-
kában 24 Körmöczi arany vólt, a fejében pedig talam szaz is, de a kopok 
megg ették, tehát számat nem tudhattya. Melynek nagyob bizonságara 
Doctor Vietoris szoral szora confirmalta. 

Quod felix faustumque sit fide digna relata et asserta iterum huic folio inserere 
Perillustris Dominus Joannis Barczi Inclytus Comitatus Zempleniensis 
Judlium Coram authenticis Personis indubitanter asservit quod in Inclyto 
Comitato Abaujvar in Possessione Csány certa foemina duas proles sit 
[...] sed ita ut 2dam post mensem immo elapsum mundo ediderit quod 
admiratione dicta dignissimam audivimus die 8va Januarii Anno 1780. 

Anno 1780 die 3tia Martii Büdöskuti Istvány Uram Kelcsen aszt mondotta, hogy 
Kajnya [!] anyi nyúl vagyon, hogy a mennyit kiván, minden nap anyi 
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számút lövethet, ugy hogy ha ötven nyulra tenne contot, ugyan azon öt-
ven nyulat meg lövettethetne. 

1780 die 29na Decembris ugyan Büdöskuti Istvány Uram aszt mondotta Kelcsen, 
hogy löt olyan nyulat, mely nyúlnak két farka vólt es azon farkak egy 
mastul harom czolnyi distancziara alúl és felül is praesentalták magokat. 

Páter Bernárdinus Apát aszt mondotta 3tia Julii 1780, midőn Kelcsén Méltóságos 
Báró Vécsei Farkas Uram eö Nacsága Asztalánál ebédeltünk, hogy Tóth 
Kájnában, avagyis azon határon anyi nyul vagyon, hogy akár merre 
mégyen az ember, mindenüt belé botlik. Ezen szó pedig maga személyé-
vel mindenkor meg bizonyétattik. 

 
C 

 
Oberstleutienand Cofimeli Erdelyi Regentnek Oberstleutienandja aszt mondotta, 

hogy Romaban Szent Péter Temploma mellé az Papa oly nagy sekrestyet 
csinaltatot, mely sekrestyenek oldalán csinaltatvan egy oly nagy Istállot, 
mely Istalloban 160 ökröt hoszassagaban bé lehet helyheztetni. Ezen 
Istálóbúl ki teczik, mely nagynak kelletik az sekrestyenek lenni. 

Anno 1779 die 11ma Octobris Méltóságos Grof Csáki Istvány Kelcsén aszt 
mondotta, hogy minekutanna eczer egy Jager Kenyerét két felé meczette 
volna, egy tölgyfahoz tamaszkodvan, az éles kese meg szaladván, úgy 
magát, mint az mellete levő Tölgy fat egy vagassal altal vagta. 

 
D 

 
Dessewfy Clara kis Aszony aszt mondotta, hogy midön Bécsben vólt volna, Szent 

Istvány Tornyának az Gombján latot egy nagy legyet, mely légy midön az 
Torony alat járó emberektül nezettetet vólna, oly nagynak laczatot, mint 
egy nagy kan vereb szokot lenni, mely légynek oly eneklése hallatot, mint 
ha valamely concertet producaltatot volna az udvari musikusok altal. 

Anno 1778 die 25ta Septembris Dessewfy András Uram aszt mondotta, hogy 
Nemes Saros Varmegyeben termet oly vastag torma, melybül mester ge-
rendát csinaltak, mely mester gerenda az ház fütésetül oly anyira meg 
kemenyedet, hogy utollyara petrificalt kö vált belüle. 

Anno 1779 die 17ma Mensis Julii Minekutanna Méltóságos Grof Palfi Karoly 
Cancellarius és Zempleny Varmegyenek Fő Ispánya Baro Vécsei 
Farkasnal Kelcsén vólt volna, sok Uri rendeknek jelen létében Grof Dőri 
Gabor aszt mondotta, hogy egynéhány esztendök elöt a midön az Kassai 
hegyrül le ereszkedet vólna, az két háttulso Lovainak el szakat az tartója 
és midön leg nagyob nyargalasban szalattak volna az lovai, azokat meg 
alitotta s tarto nelkül, az gyeplöt jol kormanyozvan, az hegyen szepen le 
ereszkedet és szerencsésen Kassára bé ment minden tartalék nélkül. 

Anno 1779 die 10ma Decembris Grof Dessewfy Theresia Baro Vecsei Farkas 
Uram hitves társa asztal felet aszt mondotta, hogy az nyúl hust már anyira 
meg unta, hogy reaja nézni sem akar, mely el veszet apetitust attul nyerte, 
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mivel hogy Kelcsén az nyulat az nagy sokasaga miat nem lövik, hanem 
ha nyulra szükség vagyon, mint az tyukot szoktak az padon kezzel fogni, 
ugy fogattya kézzel az Nyulat a Kelcsei jobbágyival. 

Anno 1788 die 29a Januarii Gróf Dessewffy Samuel aztat mondotta, hogy midön 
Szilesiában futrazira [!] ment vólna, az Uton lovával számtalan Nyulakat, 
őzeket, Rókákat meg taposot és midőn viszsza jőtt vólna, három őll 
szénat lovára tett, a mellyet még viszsza tért, az szarvasok meg ettek az 
Uton, meg sem érezven, tsak midön az lórúl le szállott. 

Anno 1788 die 13 Julii Grof Dessefy Joseph azt mondotta, hogy Pesten egy 
Doctor bizonyos gyereknek ki űtett szemit visza téven, hideg vassal belé 
forasztotta s meg gyogyitotta. 

 
E 

 
Anno 1780 die 26ta Martii Emrik Károly Nemes Vurumszer [!] Regementyenek 

fő Hadnaggya Kelcsén asztal felet aszt mondotta, hogy ugyan Kelcsen 
Husvét első Napjan az Kelcsei Parasztok annyi soldart és szentelendőt 
szenteltettek, mellyel egy gazda 24gyed magaval magat három esztendök 
által elégsegessen be erte volna, mely szentelendő eledelek oly nagy 
sokassagban valanak, hogy a midön az Isteni szolgalatnak vege volt, az 
falak repedezni kezdettek azon sokassagnak ki mondhatatlan terhétül. 

 
F 

 
Anno 1777 die 15ta Maii Feirvari György Uram aszt mondotta, hogy Eperjesen 

léven szaz esztendös dohanybul dohanyozot. 
Anno 1780 die 4ta Octobris Pater Fr. az Almasi Urfiaknak Piarista Prefectussa 

Kelcsen aszt mondotta, hogy ösmért oly vitez embert, a mely az kardot 
oly sebessen forgatni tutta feje felet, hogy az sebes kard forgatasa miat 
akar mi nemü Zapor esső eset is, az fejere egy szem esső sem eshetet. 

Item mondotta asztatis, hogy amidőn eczer vadaszot volna, latta tulajdon szemei-
vel, hogy egy borbely futtaban az nyulat szepen meg borotvalta. 

Item aszt is mondotta, hogy ősmért oly jó kovacsot, aki az paripat sebes futtában 
meg patkolta. Aki nem hiszi, menyen Vaczra, ottan mind ezeket meg 
probalni kivannya. 

Obrister Frankendorf aszt mondotta, hogy erdely Országban léven, 90 fontos 
pisztrangot latot, mely pistrang őregsege miat meg vakult es midön egy 
aszonsag az vakságát igen sajnallotta volna, nyúl hájjal meg kente azon 
pisztrangnak szemet és igy azon vaksagabul kigyogyitotta az pisztrangot, 
mely historiat Kapitany Sliktics igaznak lenni beszellette. 

Anno 1771 die 15ta Januarii Nemes Zemplen Varmegyenek Ordinarius Fisicussa 
Fissor Fridrik Uram aszt mondotta, hogy az harangodi Pusztan óly anyira 
meg szaporodot az nyul, hogy ugyan azon pusztán levő 147 öl szénájat 
ugy meg ették az nyulak, hogy még pelyvája sem maradot, mely nagy 
ujszagot ücsegellyevel [!] is bizonyitotta. 
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Anno 1787 die 22da Aprilis Fuló Mihály Uram Kelcsen asztal felet aszt 
mondotta, hogy Szatmar Vármegyében terem oly bor, melybül ha egy 
kanálnit az tüzre öntenek, oly lángot vet, mint ha leg job Brabanczia 
olajat tőltőttek vólna az Tüzre. 

Anno 1784 die 8va Februarii Fodor Joseph Nemes Zempleny Vármegye 
Chirurgussa aszt mondotta, hogy midön Nagy Szombatban az Chirurgiat 
tanulta vólna, oly szallassa volt, melyben miliomni egerek voltanak, ugy 
annyira, hogy midön egyszer szallassan irásban töltötte vólna üdejet, az 
calamussat annak rende szerent nem vezérlelhette azon okbúl, mint hogy 
az pennája tetején két eger ülven annak modgya szerent irasat el nem 
vegezhetven, azon ket egeret jol meg tekintven, eszre vette, hogy pennaja 
tetejen magoknak fiszket vertek, ottan örökössen le telepedni kivánvan. 

Fischer Báro Imre vide sub I. 
Anno 1780 die 3tia Julii Kapitány Uram Fodor Pál Vurumzel eő Excellentiájá 

Regementyébűl mondotta, hogy Sztropkai Kvártélyban eszre vévén há-
rom polturas fazékban egy Egeret, nagy agilitásal utana emlitett fazékban 
bé ugorvan, meg fogta, mely Egérnek oly nagy és szép bűre volt, hogy a 
sipkajat bizonyos Sztropkai sánta szűcsel megis prémesztette. 

 
G 

 
Anno 1778 die 21ma Septembris Ganoczi Ferencz Kapitány Uram aszt mondotta, 

hogy midön egyszer az többi közöt vadaszatra ment vólna, egy lövessen 
agyon löt egy Rokat, egy potykat és egy vadkácsat. 

Item maszor vadászatban leven, egy vadkant magos fenyü fárul repteben le löt. 
 

H 
 
Grof Csaki Istvannak az komornyikja aszt mondotta, hogy Homonnán minden 

esztendőben az Urasag szükségére hét ezer forint ara hus kél el. 
Báró Horváth Kis Aszszony egyszer azt mondotta, hogy Turánban Sztropkó mel-

let el vetvén három Korecz Arpát, termet néki 4 Köböl szép Szepessy 
Borsó, melynek Kiláját el adta 13 Rhénes forinton. 

Item azt mondotta, hogy el vetett egy Kila Kölest, lett néki 24 Kilája, melynek 
még az Szalmája is Köles vólt, a mi pedig leg csudálatossabb, hogy fele 
fejér, fele pedig veres vólt, az gyűkerébűl seprőket köttetett az Csűrben, a 
mellyel egesz kazalt essős üdőben bé lehetett takarni és midőn véle seper-
tek, az főldet fel szaggatta. 

Anno 1777 die 25ta Maii Grof Haller Josep aszt mondotta, hogy Debreczen mel-
let az Tuzokot midön fogni akarjak, tehat eczakanak üdejen Lámpásokkal 
mennek ki az Pusztára, a mellet dobolnak és vizi puskával lövödöznek, 
gondolván az Túzok, hogy mendergés vagyon, meg bukik s ugy kézzel 
elevenen fogjak és zákban rakjak. 
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I 
 
Anno 1779 die 28va Augusti Juve Trautmanstorf Regementyének Kapitánnya 

Kelcsén aszt mondotta, hogy minek utánna Erdély Országában az katona-
ságnak resolváltatot vólna, hogy az Gazdak nekiek ebédet adni tartozza-
nak, azon alkalmatossaggal volt egy quartélyos katona, mely egy nap 36 
őszi csirket és 3 nagy Kenyeret meg evet, azert is a midön ezen 
telhetetlenseget az paraszt representálta vólna, akkoron az Varmegye 
vissza nem kivanvan resolutiojat hívni, azon 36 csirket és 3 kenyeret az 
katonának naponként resolvalta. 

Ugyan ezen nevezetü kapitány Kelcsen aszt mondotta, hogy Nemzetségebül oly 
huga vagyon, aki cszipejevel és feketőjével nyolcz suhnyi nagysagot 
repraesental oly annyira, hogy ha azon személy kezét ki nyujtya, az keze 
alat akar minémü magosságu Granatéros által szaladhat. 

Anno 1781 die 22da Aprilis Ibrányi Farkas Nemes Szabolcs Vármegyenek 
Notariussa Kelcsén aszt mondotta, hogy minek utánna Pesten való 
lakásanak alkalmatosságaval Méltóságos Gróf Karolyi Antal uram 
Parucsaban hat lovakot bé fogattatvan setalni kirándult vólna, törtent, 
hogy egy német kis Aszonnyal szemközben talalkozot, melynek hoszú 
ruhájaban midön az Parucsnak tengelye meg akadot volna, az nagy 
tartaléktúl az hat lónak istrángjai mind el szakadoztak, az kocsis pediglen 
es fulajtar az lovaktul egy ölnyire szalot. Midön mind ezeket felül nevezet 
Ibrányi Farkas Uram almélkodással szemlelte vólna, nyilvan tapasztalta, 
hogy az parucsban ülven semmi mozdulast sem tapasztalt, egyedül asztat 
latta, hogy az Parucs egy ölynyire visza czurukolni meltoztatot. 

Anno 1787. die 2a Augusti Jekelfalussy Jósef Eperjessen aztat mondotta, hogy 
Kassán az Hernád vizén oly nagy Köd lett vólna, hogy az Város 437 és 
1/2 darabb deszkákot metzetett belűle. 

Anno 1789 die 8 Martii Baro Fischer Imre Eperiessen azt mondotta, hogy Egerbe 
az Mathematicus Toronyba az orran lévő Telescopiumon nézvén, látta a 
Midőn egy Légy a Rácz Templom Tornyának kereszt végén az hátát va-
karta. 

 
K 

 
Klukky Kapitáné aztat mondotta, hogy egyszer Kemény télben midön az Kassay 

városon sétalt vólna, latot az Nagy Templom Tornyán egy Szúnyogot, a 
mely midön ásitott volna, meg látta az lyukas fogában egy három fontos 
bogarat, a mellyen egyebet nem lehetett latni, tsak hogy egy szemére vak 
vólt. 

Anno 1777 die 25 Maii Koczak Antal Ó Fejértoi Basilitak Superiorja aszt 
mondotta, hogy Tiszan túl ha valamely haz meg gyúl, nem vizzel, hanem 
homokkal szokas az tüzet óltani. 
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L 
 
Baro Laffert Antal Uram aszt mondotta, hogy egy tuzokot 120 lepesznyire seréttel 

agyon löt, mely tuzok magában nyomot 82 fontot. 
Anno 1780 die 19na Maii Méltóságos Grof Lamot, Nemes Berlichingen 

Regementyének Obristwachtmeistere Kelcsén aszt mondotta, hogy midön 
Erdély Országban quartélozot volna, az hegyek közöt oly nagy szemü 
esső eset, mint egy tiszantúl való görögdinnye. 

 
M 

 
Anno 1777 die 19na Aprilis Matyasovszky Miklós Uram aszt mondotta, hogy 

Télben egy delinquensnek az hóhér el űtötte a fejét, a kinek is az le vagot 
feje az nyakához fagyot, onend el menvén az delinquens, fel ült az 
kemenczére, a kiis az orrat ki fujvan, az feje az földre le eset s csak az 
kemenczén s nem eléb atta ki a lelkét. 

Matyasovszki Miklos Uram aszt mondotta, hogy az Beszkéden oly nagy hegyek 
vannak, az kiknek tetejére ha valaki fel megyen, az csillagokat ugy 
kaparhattya ki az égbűl, mint az hamut az kemenczébül. 

Anno 1777 die 18va Mensis Maii Marzi Uram, Üdösbik Báró Mesko 
Plenipotentiariussa Ó Fejerton aszt mondotta, hogy midön az Kassai 
baratok refectoriumjaba az ménkü be ütöt volna, ugyan azon ménkü az 
refectorium közepén egy fertalig függöbe maradot, látvan az baratok az 
ménkü függésit, consistoriumot tartottak, mi tévők legyenek véle, 
utollyara csak aszt talaltak, hogy az Gvardian Sub Obedientia parancsolya 
meg a menkünek, hogy az ablakon ki menni méltóztasson, mely 
Consistorialis decisio utan meg nyitvan az Frater az ablakot, az gvardian 
újal muttatta az ménkünek az utat, ez meg tőrténven, a menkü terdet fejet 
hajtot az gvardiannak, s nagy alazatossaggal ki takarodot az 
refectoriumbul. 

Anno 1778 die 24ta Julii ugyan Marczi Uram aszt mondotta, hogy Sopromban 
latot oly nagy tekenyős békat, a kinek is tekenőjébül 24 aratótot [!] jo le-
hetet vólna tartani. 

Pater Marianus Matejkovics Sztropkai Conceonator Aszt mondotta, hogy midön 
az Fintai Tornyot az Acsok alitották volna, az egy ácslegény le eset az 
alásrúl s a midön már le fele szalot vólta [!], recoligálta magát esésében s 
az fejsejét az fában oly erösen be vagta, hogy azon az fejszéjen egy kezén 
tartozkodván, magát az le esestül meg mentette s csudalatossan mind ad-
dig függőben maradot, a meddig ötöt onnénd le nem vettek s az alasra az 
régi helyére nem helyheztették. 

Anno 1779 die 5ta Octobris Marianik Mihaly Görögönyei Plebanus aszt 
mondotta, hogy egynehany esztendöknek ennek elötte sok embereknek 
jelenléteben felmenvén az Tarczali Toronyban, ugyan azon toronybul löt 
agyon egyes golyobissal az Teresia hegyen levö Kapolnán ülö Kan vere-
bet, mely lövest anyivalis inkab könnyeb el kel [!] hinni, a menyivel azon 
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Kapolna az toronytúl nincsen tovab egy fel orányi distantianal. Aki akarja 
higye el, a ki nem akarja, hagya abba. 

Anno 1780 die 4ta Januarii Matyasovszki Plebanos Maxim Janos Uram Kelcsen 
aszt mondotta, hogy Sztropkó tajikajan [!] oly nagy aron el atta zabjat, 
mint az leb [!] szeb buzanak kelettye szokot lenni. 

Anno 1780 die 29na Martii Matyasoszi [!] Plebanos Maxim Uram aszt mondotta, 
hogy Canonok Büdöskuti Uram mindennap 200 török Pipat ki 
dohanyozvan egy font tubakot minden nap ki szipakol. 

Haec relata ille malo animo ferat, qui dicta jocosa condemnat mendosa. 
Anno 1780 die 18va Maii Pater Michedl Micska Méltóságos Báró Wecsei Farkas 

Ur Kelcsei kaplanya aszt mondotta, hogy eczer jozan koraban egy négy öl 
hosszasságú Lora űlt, mely Lovon ülven tizenhat öl szélességü árkot által 
ugratot. 

Anno ut Supra die 29na Junii idem sub nomine Miska és ugyan azon Udvari Káp-
lán mondotta, hogy tegnap ugy mint 28va Junii 780. Büdöskuti Istvan 
Uram küldött egy Nyulat Méltóságos Aszonynak, a mely is oly Nagy 
volt, mint egy 4 Holnapos Bornyú. Ehez elő bizonyság maga Méltóságos 
Groffne és az Dobrai Tisztelendö Plébánus Ur, nem külömben Nagy 
erössétésel bizonyitya emlétett udvari Káplány, hogy az Nyul 3. s[alva] 
v[enia] Láb Nyomás, avagyis shuhnyi [!] szélességű volt az Nyul, 
hoszassága pedig 2 ölnyi. 

1784 die 28va Decembris Pater Praedicator Micska Mihaly és Kelcsei udvari 
Káplány Kelcsen asztal felet aszt mondotta, hogy Büdöskúti Istvány Ur 
oly jó Jager legyen, hogy ha az vadat löni akarja, az flintát pofájához soha 
nem tészi, hanem szabad kezzel nem merven az flintat az vadra az vadat 
meg lövi és ha emlitet Büdöskuti Istvan Úr Kocsin valahová mégyen, az 
kocsi leg sebesseb futtában az madarat le lövi és soha asztat el nem hi-
bázza. 

 
N 

 
1777. die 14a Aprilis Kelcsén Nedeczky Nepomuk János Úr azt mondotta, hogy 

Nemes Szatthmár Vármegyében Negyven bécsi ölnyi Szélességü Utak 
csináltattanak, mely iránt repraehensiot is tett, ezt pedigh iterato 
confirmalta. 

1777 die 21ma Aprilis Nedeczki Janos Úr aszt mondotta, hogy Nagy Varadon oly 
vastag s kövér barátot ősmert, akitis ha üres szekeren két ló az hegy fele 
huzot, semmi modon az hegyre fel nem húzhatta, mely barat egy üllö 
helyeben egy akó bort meg ivot. 

Item ugyan Nagy Varadon oly köver baratot ösmert, aki ruházattyával együt ne-
gyedfél mázát nyomot. 

Item egy Jesuvita midön magat ki rakotta vólna, az ganéjja egy fertály mázát 
nyomot. 
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Ugyan Nedeczki Janos Uram aszt mondotta, hogy oly nagy piksisse vólt, melybűl 
hét cséplöi midön hét hétig szipákoltak vólna, azon hét cseplők het hét 
allat alig szipákolhattak ki az Tubakot belöle. 

Item aszt mondotta, hogy egy Jesuvita frater midön egy 15 Iczéjü Kantarust a 
pinczébül fel hozot vólna, azon Kantarust egy huzomba ki itta. 

Item egy csigantis ösmert, mely nyelés nélkül egy huzomba harom icze bort ugy 
meg itta, hogy ugy ment az Torkan a bor, mint a csatornyán a viz. 

Item Nagy Varadi Sztahó Doctor oly vastag vólt, hogy midön egy Kar Szekben 
szunyadozot vólna, azon Karszéket, melyet két ember alig birt fel emelni, 
csak hirtelen le akarvan térdelni, az csipején fel emelte. 

1777. 15a Julii Annyiszor meg nevezett Nedeczki Uram Kázmérban lévő konyhá-
ját oly fedéllel fedette be, hogy az egész világot meg emésztö tüz által 
sem gyujtathatik meg, sött a ki meg gyújtya és akár mikor porrá tészi, an-
nak jutalmát száz aranyban ki rendelte és Contractus mellett magát 
solenniter obligálta. 

1778 die 15a Julii ismét azon elöb számtalanszor feljegyzett Nedeczky Uram azt 
mondotta, hogy egyszer útozván, látott volna út félben egy pasztort, bizo-
nyos széles és fövenyet hordó patakocskán oly sebességgel által 
szükdösni, hogy az bocskorát el nem merétette, hanem csak az bocskorá-
nak a talpát meg nedvesétette. 

1778 die 20ma Julii Nedeczki Nepomuk Ur Kelcsén aszt mondotta, hogy Grof 
Bertoldine lábán látot oly czipellőst, melynek Steklije egy Sing 
hosszasságú vólt. 

1779. 15ta Octobris ugyan Nedeczki Nepomuk Úr Kelcsén aszt mondotta, hogy 
az Sogora Böti Janos Uram Staper tánczot kerengve szüntelenül forogvan 
24 oráig el tanczollya és hogy oly Kopót látot, mely az nyulat 24 oráig 
egymasutan meg nem pihenven hajtotta. 

 
P 

 
Anno 1779 die 18va Julii Méltóságos Gróf Pálfy Károly Nemes Zempleny 

Vármegyenek Fő Ispánnya és Magyar Országnak Vicze Cancellariussa 
Kelcsén aszt mondotta, hogy a midön Grof Nadasdy Generalis Svajniczot 
ostrommal meg vette vólna, egy bizonyos Granateros Kapitany, a ki leg 
elsö vólt az ostromlásban, az golyobisok leg sürüb rebdesesekben meg 
alitotta az granateros companiajat s következendö kérdést terjesztet 
elejekben mondvan, a kinek az farka most felál, ime egy franczia tallerral 
meg akarom asztat ajándekozni. Midön ezen szozatokat ki nyilatkoztatta 
vólna, nagy hirtelenseggel elejebe szaladot egy granateros s meg mutatta 
ferfiui tehetséget, mellyet egy franczia tallérral azonnal meg ajándékozot 
azon okbúl, hogy oly nagy veszedelemben is termeszet szerent valo 
dardájanak tehetseget meg bizonyithatta es azon eszközével is az 
ostromlasra kivanságát ki mutathatta. 

Potturnyai Tamásné Aszszonyom 1794 12ik Februarii Kelcsén azt mondotta, 
hogy Tiszólczon Nemes Kis Honth Vármegyeben ollyan Teheneket látott, 
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hogy midön az Majorosné feite vólna, egy Lencse, neha Borso nagyságu 
vai darabokkal egyvelitve Tejekkel ereszgettek, az Teifelt peniglen 
kannakra szedtek és vai gyanánt konyha szüksegekre forditottak. 

Ugyan azon hizlalasbúl Báró Vécsey Farkas eö Nagysága Anno 1777. Ibranyi 
Miklos Vice Ispany Urnak ett kapant, kinek kövérsége volt egy suhra. 

Anno 1793. 5. Aprilis Pettheő Istvan Uram eő Nagysága mondta, hogy ez ell múlt 
esztendöben aratas taiban fogot meg egy Saskat s a kortvélyt negy felé 
szegvén, egy darabját labaiba fogta s a Saskát szarnyain tartván, azon da-
rab Körtvelyt kezében meg ette. 

Coram Generoso Domino Ladislao Szikszai Subst. Judlium Comitatus 
Zemplenyiensis. 

Anno 1778 die 24ta Septembris Poturnyai András Uram Kelcsen aszt mondotta, 
hogy latot oly halat, mely kővé valt, az az petrificaltatot. 

Baro Prenyi Mihaly aszt mondotta, hogy midön egykor egy Rokahoz patkó 
szőgell lőt vólna, ugy meg lötte az Roka farkat egy Tölgyfahoz, hogy 
azon szöggel az farka az tölgy fahoz szögesztetet 

 
S 

 
Sziberani Nevezetü Aszonságnak 15 esztendökig nem vólt gyermeke, a kiis 

mihelest magat az Minoritáknal fel szenteltette, az fel szentelestül fogva 
mint az Orgona, minden esztendőben azon az napon, a mellyen fel szen-
teltek, gyermeket szült, mely dolgot igassagul beszelte Baron Szagferticz 
elsö Szekel Regementnek Obristwachmeistere. 

1777 Méltóságos Grof Barkoczi Janos Úr Praefectussa Szent Mariai aszt 
mondotta, hogy Nemes Szabolcs Vármegyében lakozo Réteine 
Aszonyom oly kövér vólt, a kinek szélessége vólt egy öl, midön tehat 
ezen Asszonsagot el akartak vólna temetni, ki kelletet az Ajtokot vagni s 
ugy osztan temetni a kitis, mivel 6 par Ökör el nem birt volna az Temetö 
helyre, kintelen volt az Atyafisag 12 par Ökröt bé fogattatni s ugy az 
temetö helyre huzattatni. 

Ugyan azon Szent Mariai Prafectus Uram Kelcsén 15dik Juliusban 1778. lévén, 
asztal felett azt mondotta, hogy mult Vasárnap Anákóczon ollyan essö 
esett volna, mely az hegyeketis el mosta és azt ithato [!] confirmavit. -- az 
ellen vetést helybe hagyván, hogy máskor ismét ollyas esö fog jönni, az 
mely fel mossa azon el mosot hegyeket. 

Anno 1780 die 18va Maii Méltóságos Grof Szirmai Karolyné Kelcsén aszt 
mondotta, hogy ezen folyó esztendőben Anakócz nevezetü helysegben 
harom Köböl Mákot vettetet oly fődben, melyben [!] az elmúlt 
esztendöben egy Köböl rozzal bé vetették. 

Anno 1778 die 22da Septembris Méltóságos Grof Sztaray Janos Uram aszt 
mondotta, hogy minek utánna Nagy Szombatban az Jesuvitak pincsejeben 
levö 300 Akos hordo borban az ménkű be ütöt volna, 12 esztendö mulva 
egy Frater kostolni akarvan azon hordoban lévö bort, az menkü csak az 
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spunt nyitásakor ugrot ki az hordobúl s akkoron és nem elöb ütötte agyon 
az fratert az ménkü. 

Gróf Szula aszt mondotta, hogy midön eczer Sopromban az Templomban volt 
vólna, oly sok nép vólt az Templomban, hogy az Templom falat az nép ki 
dőltőtte, az Templom bóltozattya mind azon altal épen fűggőben meg 
maradot. Ezen falak ki dölésenek pediglen az vólt az oka, mivel az nep 
nekie helyet akarván csinalna, az falakhoz szorult s ugy dülöt ki az fal. 

Ugyan Grof Szluha [!] aszt mondotta, hogy midön Katona vólt volna, akkoron 
hoztak nekie negy almát ajándékul, mely almat mas keppen el nem vitet-
hette az nagysaga miat, hanem hat ökrön kelletet el vonattatni s az 
quartellyara transzportaltatni. 

Anno 1779 die 10ma Octobris Méltóságos Grof Sztarai Janos Nemes Ungvar 
vármegyének fő Ispánnya aszt mondotta, hogy a midön Remetei erdöben 
nagy serénségével egy újdon új hamort csinaltatot volna, ugyan azon 
hamorba hozatot két mélföldnirul oly nehessegü és vastagságu fát, az 
mely 300 mazat nyomot. Melynek által hozattatasára egy uj szekeret 
csinaltatot, mely szekerben 42 par Ökröt fogattatvan, nagy nehezen 
Remetere által huzattatta. 

Anno 1779 die 23tia Decembris Szent Ivanyi Gabor Nemes Zempleny 
Varmegyenek erdemes Esküttye aszt mondotta, hogy nem régenten az 
Aszony annyának midön az tehene meg ellet vólna, ugyan azon tehennek 
6 jó izmas Bornya termet. 

Anno 1781 die 26ta Decembris Semsei Antal Nemes Saros Varmegyének 
Szolgabiraja asztal felet Kelcsén aszt mondotta, hogy a midön egyszer 
Vadaszatra ment vólna, oly nyulat löt, melynek az haja 20 fontot nyomot, 
az farkanak pediglen fél röfnyi hoszúsága vólt. 

Anno 1782 die 19na Aprilis Szirmay Laszlo Uram aszt mondotta, hogy a midön 
eczer Vadaszatrúl Büdöskuti Istvany Urral Topolyokara ló haton ment 
vólna, oly nagy szél támadot, hogy ugyan azon nagy szél az lovat 
egészlen meg forditotta, mely mondasat Büdöskuti Istvany Ur iteratis 
Vicibus Confirmálta. 

Anno 1781 Die 27a Februarii Szirmay Laszlo mondotta, hogy Turocz Vármegyé-
ben ismert egy Plébánust, az ki olly nagy hidekben jártt egyszer, hogy az 
vizelet holyagja meg fagyott és amidön meleg szobába győtt, 
kemenczéhez álván, harmad napig fagyos vizeletet hugyozott. Et hoc est 
benissimum. 

 
T 

 
Anno 1778 die 25ta Septembris Tahi Sigmond Nemes Saros Varmegyenek 

Ordinarius Fiscalissa Kelcsén aszt mondotta, hogy Lucskan latot oly 
Tölgy fát latot [!], melynek az circumferentiaja vastagságaban hat öl vólt, 
mely fa vastagsagat annal inkab bizonyitani kivánvan, aszt mondotta, 
hogy Iskolaban jarvan, az professora aszt tanitotta, hogy 12 ölni 
vastagsagu tölgyfarúl irnak az Auctorok, mely tölgyfa az romai piaczon 
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ki nyőlt és Nero altal az Katonak szamara el osztogatot volna. Azon egy 
faval 3000 Romai katonak magokat véle tüzelven, egy egesz holnapig be 
erték. 

 
V 

 
Báró Vécsey Farkas eö Nagysága 1778 die 29 Decembris Fintan Asztal felett azt 

mondotta, hogy ugyan akkori Esztendöben vadasztatvan, az Vadaszi 
lőttenek Kelcsén nyolcz araszni hoszasságu Vad Kant. 

Anno 1777 die 1ma Septembris Báró Wécsey Miklos azt mondotta, hogy az Ro-
mai Szent Péter Temploma Sanctuariumjának cupulája, vagy is boltozatja 
oly magos, hogy az Bétsi Szent István tornya az raita lévő dupla sassal 
egyűtt belé fér. Aki nem hiszi, menyen oda. 

Anno 1778 die 18va Augusti Vietoris Eperjesi Doctor Uram Kelcsén asztat 
mondotta, hogy minek utánna az gilisztaban harom patienst curált volna, 
az egyikébül 30 Röfni, az Ketteibül töb husz nagy röfni gilisztat ki hajtot 
s az gilisztakot czernacskaval kötözte meg, hogy vissza ne szaladhassa-
nak. 

Ugyan emlitet Doctor Uram aszt mondotta, hogy Stiriaban löt egy feir nyulat, 
melynek fejet el löven oly anyira, hogy csak az nyaka maradot, megis 
azon nyul harom mélföldnire szaladat s nem eléb, hanem harom 
mélföldni distantiat futvan döglöt meg. 

Anno 1778 die 5. Octobris Mondotta Méltóságos Baro Vécsey Farkas, hogy olly 
nagy nyúlat löt légyen, mint egy Űz, a mellynek a mellett olly nagy farka 
vala, mint egy Rókanak. 

Anno 1778 die 15ta Octobris midön Baro Vécsey Farkas vadásztatot vólna az haj-
tásban egy özet meg löttek vólna, ugyan azon özet midön az puskasok kö-
rül álottak vólna, egyszerre fel elevenedet es midön az puskasok felette 
tanacskottak vólna, mikepen ölyek meg azon özet, nemellyek aszt itilték, 
hogy késsel messék meg az torkát, nemellyek pediglen ezen projectumot 
illetlennek lenni itilven, egyes ertelemmel felette oly sententiát 
pronunczialtak, hogy az nyaka tekertetödgyön ki. Minek utanna tehat 
ezen sententia pronuncialtatvan annak rende szerént exequaltatot volna is, 
oly annyira, hogy az nyak törésben azon Öznek az nyaka ropogot volna, 
minyajoknak jelenleteben az őz fel ugrot es sebes futasa utan el tünt, ugy 
hogy sokaig keresven az hajtók ötet, végtere Doctor Vietoris úr jager 
modgyara distingválván magat, azon özet agyon lőtte. Vivat. 

Végh Péter Uram egyszeri Erdélyi utazásában egy Méltóságos Úrnál dinnyével 
kináltatott, mind egy tsudáúl, hogy Magyar Országon ollyan nem 
termene, aki arra felelt, de Isten ugy segélyen, olyan dinnyém vólt, hogy a 
magva is nagyobb vólt, mert az Feleségem két magbúl 12 itze olajat ki 
nyomatott. 

Rifereum Paulo Mariássy. 


