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GRÓF KOHÁRY ISTVÁN ÉS KECSKEMÉT VÁROS HASZONBÉRLETI 
SZERZŐDÉSE A PESTMEGYEI VACS PUSZTÁRÓL /^/

1693. augusztus 2 7.

Bálintné Mikes Katalin

Méltóságos /2/ Generális Gróff Csábrádi /3/ Kohári Istvá/n/ 
eő Nagysága szegény Városunk/na/k az Vatsi pusztáról kiada
tott igaz /4/ és Valóságos

Párja

Én Kohári Istvá/n/' K/egye/lm/e/s Uru/n,/k eő Felsége Dunán 
innen levő vég házainak Vice Generálissá /5/.
Adom értésekre ez levelem/ne/k rendiben valakik/ne/k illik, 
hogy Kohári Farkas és Kohári János öczém Uraimék/k/al eő 
Ke/gyel/mek/k/el tekintvén Kecskemét Városának Pest várme
gyében levő Vats nevő pusztám végett egy nehány izben töt/t/ 
instanciájókat, azon megnevezet/t/ Vatsi pusztámot árenda 
képpen, az aláb/b/ megirt Conditiok alatt /5/ boczátottam

Kecskemét Városának.

Primo. Walamig Ketskemét Városa el nem pusztul, s fogiák az 
Várost lakni, és valamig öczém Uraimékkal eő K/egye/lmek/k/ 
el Successorink/k/al, Legatariusunk/k/al /7/ az Vaczi pusz- 
tá/na/k Dominiumjáb/an/ /8/ leszünk és fogjuk akarni, tarto
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zik az Város hatva/n/ jó mértékű Körmöczi aranyat (és nem 
többet) vagy hogy az Körmöczi aranyakat, ha nek/ün/k agy 
fog teczeni annuátim ackori való lásiával /9/ edgyütt folyó 
pénzül nek/ünk/, Saccessorink/na/k Legatariasink/na/k esz
tendőnként letenni. Mely praespecificali /10/ esztendőnként 
való Vatsi pasztánk bérit, agy szintén valamint mostan, az 
Város/na/k minket illető adaját Kecskemét Városán esztendőn
ként megvennünk szabadságunkba lészen* Propria etia/m/ 
authoritáte, mediánte /11/ avagy, ha úgy fog teczeni törvé
nyes utón is via C/o/lloqui di/i/ uná cum expertis et fa- 
tigys /12/.

Secundó. Jóllehet Ketskemét Városá/na/k azon VatLÍ, paszta 
határát szabados lészen pascualni, /13/ kaszálni, szántani, 
usuálni /14/. Mind az által erdejét semminemő praetextus 
/15/ alat/t/ pusztítani nem leszen szabados, sem mások által 
való pusztítását megengedni, sőt inkáb/b/ tartozik az város, 
mint ha szinte sajáttya és öröké volna, arra szorgalmatos jó 
gondot viselni, melyhez képest, hogy azon pusztának erdeje 
ne tékozoltassék és pusztulásra ne jusson, annak tűzre való 
fáját czupán czak az Ketskeméti Párochiákhoz, skolákhoz, és 
az Város házához leszen szabados illendőképpen hordatni,
/16/ s nem más privátus személyek/ne/k házaihoz, sem egye- 
büvé sohova, épületre való f£4iát peniglen akaratunk ellen 
és Consessusunk /]7/ nélkül nem leszen semmiképpen nem le
szen az Város/na/k szabados vágatni, s hordatni, hanem ez 
aránt velünk végezvén hogy ha arra uyab/b/ Consessusunk lé
szen /18/*

Tertió. Az megnevezet/t/ Vatsi pusztának igaz határát, sem 
az Körösi határhoz foglalni ne engegiék sem penig más pusz
tákhoz el ne foglallyák, hanem jó], és szorgalmatossa/n/ ol
talmazzák, éppen mint ha magoké volna, azon Vatsi pusztát
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úgy is tartoz/z/anak megoltalmazni, protegálni, defendálni 
s teneálni /19/» az mint hogy az Város/na/k esztendőnként 
való egyik Birája tartozzék kiváltképpen való szorgalmat os
sággal azon pusztának gondviselésére. Hoc per expressu dec- 
lárato /20/ ha az emlitet/t/ Pusztájá/na/k erdejében az vá
rosiak károkat tennének vagy mások/na/k tenni engednének ez 
aránt nek/ün/k Successorink/na/k, Legatáriusink/na/k tartoz
zék hirt ten/n/i azon kötelessége alat/t/, mellyel az Város
hoz köteleztették mellyet ha el mulatna, avagy ha egyébként 
is ha tudtunkra esnék, hogy az megnevezet/t/ Vatsi pusztá
nak* az Város és annak lakosi közzüL erdejét vágattya s hor- 
dattya, épületre avagy tűzre való fáját is az föllyebb meg
irt Conditiokba, azok/on/ kivül /21 / vágatta, s hordatta, 
Comperta rei veritáte /22/ az Bőnös törvényessen megbünte
tessék és az mely károkat valaki tött azon Vatsi erdőben ez 
aránt Propria etiam authoritate aut veró medio cuiuscunq/ue/ 
judicés ordináry, /23/ magunk/na/k elégséges satisfactiot 
/24/ tehessünk és tétethessünk.

Quartó. Azon pusztá/na/k kiváltképpen való gondviselésére 
s kerülésére, tartozzék az város arra való hites embereket 
rendelni, s tartani, hogy azt az Vaczi erdőt ann/y/ival is 
inkáb/b/ senki se lopás képpen sem hatalmasul ne éllye Ha 
valaki penig úgy élné, hogy az ollyanokat megfoghassák s 
marhátokat behajthassák /25/ az megirt kerülők tartozik az 
Város azok/na/k assistálni És mivel hogy, az ollyan hatal- 
maskodók midőn kézben akadnak, hazánk törvénye szerént, 
amissis rebus poenes se habit is /26/ dijokon szoktanak el
maradni mind dijokból, s mind javaikból álló jövedelem 
oszollyon három fele, úgy mint reánk, az pusztára vigyázó 
Kecskeméti Biróra, s kerülőkre, s az Város közönsége javára.

Quintó. Ha valakinek akarnánk valamely szekér fát adni azon 
Vátsi erdőből marad, és leszen mint Földes Urok/na/k szabad- 
ságunkba/n/ /27/»
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Séxtó. Kecskemét Város avagy annak biráj ha az megirt Punc- 
tumokhoz, in toto vei in parte, /28/ magokat nem alkalmaz
tatnák, avagy alkalmaztatni nem akarnák, és az megirt Punc- 
tumokat, Per aliqua/m/ negligatiám aut Conniventiam, vei 
quálitercunq/ue/, aut quálicunq/ue/, modo vei in toto, vei 
in Párté /29/ be nem tellyesitenék vagy hog/y/ betellyesij- 
teni nem akarnák, Comperta rei veritáte totier quotier,
/30/ az Város száz Rhénus forintoko/n/ az Biró penig negy- 
veni s negyven /31/ Rhénus forinton maradyon el, mellyet 
modálitáte in Primo punctu praedeclárata /32/ lehessen meg- 
vennü/n/k.

Melyről szóló levelünket kezünk Írásával és Peczétünk/k/el 
megerősítettük. Actum in Arco Csábrád /33/ Die 27 Mensis 
Augusti Anno 1693*

Kohári István manu aliena /34/ loca sigillor/um/ /35/ 
Kohári Farkas mpia /36/
Kohári János mpia

Conclusio /37/

Mi Ketskeméti Város/na/k aláb/b/ megirt Biráj Tanátsi és 
Nótáriusi, mind magunk s mind az egész Kecskemét városának 
részéről magunkra vállalva Successorink/na/k s mind azok 
/na/k is terheket kiket az föllyebb megirt Contractus/na/k 
tenora /38/ illetne, avagy illethetne. Adgyuk tudtára az 
kik/ne/k illik Hogy minekutánna sok izben való kérésünkre 
és instánciánkra, Kohári István Urunk eő Nag/yság/a egy 
test, vér /39/ öczeivel eő Nag/yság/okkal edgyütt ezen 
Contractus/na/k punctumi szerént Városunk/na/k az Vacsi 
pusztát ürendában boczátotta volna. Mi mindnyájan (ut sup- 
ra) /40/ szabad jó akaratunk szerént, ezen Contractús/na/k
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megálláséra kötelezzük magunk/a/t Nulla poenitus /41/ 
nostra, vei Successoru/m/ nostror/um/ revocatione recla- 
mátione, aut quibusvis excogitabibus medijs in Contrari- 
u/in/ obstare válentibus /42/.

Melyről magunk és Wárosu/n/k Peczéti alat/t/ kezünk Írásá
val megerősittetet/t/ ezen levelünket adtuk eő Nag/yság/ 
/ok/na/k. Actu/m/ in Oppido Kecskemét 3 Sept/e/mbr/is/.

Sigillum Authenticu/m/ totiuts CivitaLis /43/ L.S. cu/m/
loco ut infra /44/

Paulus Sárközi p.t* Judex Primarius /45/ cum loco sigill.
et manu propria mp László Deák mpra
Böde Lukács manu aliena Demeter Márton
Nagy János manu aliena manu aliena
Király Istvá/n/ mp Szentkirályi Pál mp
Magó Mihály mpra

Per me Juratu/m/ Szabó Istvá/n/ mp. 
notariu/m/ Joannem
Szívós p.t, oppidi Kecsk/e/m/é/t /46/

Nóta ként /47/

Hogy peniglen ezen Vatsi pusztának kibérlése ennyi summába 
és ennyi erős punctumok alat/t/ leöt/t/ légyen ha kérded, 
oka az, mind az mostani böczülletes lakosok s mind penig
len jövendőbeli böczülletes lakosok/na/k s Anyánk fiajnak 
/48/ maradékjok erdőre fának fölöttéb/b/ való szükségére 
ne jussa/na/k ás szünetlen való fa hordás/na/k,. mellyet az 
elmúlt télen s nyáron uralkodó s quartélyozó hatalmas Né
met Urak/na/k és tisztek/ne/k minden naponkon kelletet/t/ 
és most is kelletik de Praesenti administrálnunk, /49/ mél-
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tán tulajdonit hattyúk elpusztulvá/n/ már tellyességgel az 
Város/na/k Nyir és Töly erdeje úgy annyira, hogy fcia czak 
az télen hordatot/t/ volna is azon két erdeje az Város/na/k 
tellyességgel gyökerestül kivágattatot/t/ volna is mégis ez 
télen non sátisfaciále /50/ volna, az rajtunk quártélyozó 
hatalmas Német Tisztek/ne/k meggondolva mind az mostani la
kosok s mind az követközendők az Város/na/k közönséges meg
lehető szükségére az fának szűk voltára nézve azon Vatsi 
puszta oly formába/n/ való kibérlését az nagy szükségnek és 
az mostani nyomorúságnak méltán tulajdonithattya.

Memor/ia/ esto Annu/s/ et 
olym Judicem et Cives 
qui viver/unt/ /51/

A szerződés Kecskemét város egyetlen megmaradt, eredeti 
jegyzőkönyvének 135— 140. lapján található, nehezen olvas
ható, kézirásos másolatban. (Kecskemét Város Tanácsának 
iratai. Városi jegyzőkönyv 1690— 1699*) /52/

A leközölt szerződés lényegében, a fizetési és favá- 
gatási feltételek némi módosításával, egészen a Koháryak 
földesúri jogának megváltásáig, 1834-ig, érvényben volt 
/53/•
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JEGYZETEK

/1/Ma: Pusztavacs, Pest megye, daba-̂ i járás.

/2/ Az eredeti szövegben nem tették ki következetesen az 
ékezeteket és bizonytalan a hosszú magánhangzók, vala
mint a nagybetűk jelölése, Az igekötőket általában kü
lön irták, viszont az ’is’, ritkábban az * és* kötőszót
—  a latinhoz hasonlóan —  az előző szóhoz fűzték hoz
zá. A ’g’ betű után rendszerint ’h’-t irtak, pl. megh, 
szeghény, nagyságha stb. A ’cs’ betű váltakozva ’c^’, 
’ts’ vagy ’cz’ alakban fordul elő. A tárgyragot két 
’t’-vel, a múlt időt egy ’t’-vel, a ’val-vel’-t és a 
’ról-ről’-t két ’l’-el jelölték, az ’i’ betű helyett 
néhol ’j’-t, a ’j’ helyett ’i’-t, kát ’i’ helyett ’y’-t 
használtak. A ’nak-nek’ ragot rendszeresen ’k’-val rö
vidítették. Az írásjeleket következetlenül alkalmazták, 
a vesszőt ponttal vagy vesszővel, a pontot kettőspont
tal, ponttal vagy vesszővel irták, de gyakran elmarad
tak.
Szövegközlésünkben az ékezeteket a mai szokások szerint 
jelöltük, kivéve a latin nyelvű szövegrészeket, ahol az 
eredetinek megfelelően alkalmaztuk. Az igeköt ős szava
kat egybeírtuk, értelemszerűen vesszőt vagy pontot 
használtunk, de csak ott, ahol a szövegben is Írásjelet 
találtunk. A tárgyragot egy ’t’-vel, a ’val-vel’-t és a 
>ról-ről’-t egy ’l’-el, a ’g’-t ’h’ nélkül irtuk. A rö
vidítéseket zárójelek között feloldottuk, az ’is’-t és 
az ’és’-t különirtuk. A szöveg többi sajátosságát az 
eredetinek megfelelőan adtuk vissza.

/3/ Helyesen: Csábrág. (Helységnévtár 1913. Csábrágváralja, 
Hont vármegye, korponai járás.)

/4/ Olvasata bizonytalan.

/5/ Vice-generalis ’tábornokhelyettes’ 1. Bartal Antal: 
Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungá
riáé. Bp.- Lipcse, 1901.

/6/ 'Feltételek mellett’.

/7/ Successor ’örökös’; legatarius * hagyományos’ 1. Bartal
i.m.
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/8/ 'Birtokában *

/9/ 'Évenként az akkori értéknövekedéssel'. (Lázsia = 
ázsió 'értéknövekedés, árfolyamkülönbözet*

/10/ Praespecificatus 'előbb részletezett* 1. Bartal i.m,

/11 / ' Saját tekintélyemmel elősegítve' (authoritas *méltó
ság* tekintély*: mediare 'közbeesni. közvetíteni' 1. 
Bartal i.m.)

/12/ Olvasata bizonytalan, lehet Colloquidi is. Valószinü- 
leg: * szakértőkkel és közreműködőkkel együtt lefoly
tatott felsőbbszintü tárgyalás utján.’ Cdius 'fensé
ges'; expertus * tapasztalt *; fatigiae ’fáradalom').

/13/ Pascuatio 'legeltetés* 1. Bartal i.m.

/14/ 'Használni*.

/15/ Praetextuare 'ürügyül felhozni’ 1. Bartal i.m.

/16/ Egy 1814-ből származó levélfogalmazványban Kecskemét 
város a grófhoz (a cimzett neve nincs feltüntetve) 
fordult ás kérte a vacsi erdő vágatási rendjének a 
módosítását. A fogalmazvány tartalmazza az elrendelt 
vágatási rendet is:
H... az említett erdőnek geometricai felosztása sze
rént kicalculált öl fa esztendőnkin/t/ következendő 
mennyiségben és szükségekre vágattasson ugymin/t/

a két Ecclesiák részekre 100
a P. Piaristák számára 15
a kát oskolák szükségeire 16
a Convenfcionatusok részekre 100 
a Geometrának fizetésre és Erdő
ültetésbeli Költségeire 24 
ezeken kivül pedig Excellentiá/ja/
részére esztendőnként 100

eladattatván ennek ára külön a szokott Cénsuson 
fellyül felküldet/t/essen ...” A város a kérelmében 
jelzi, hogy ”... a városnak házi és konyhabeli szük^ 
ségei nincsenek befoglaltatva melyeket azonban mind 
az hivatalbeli Szobáknak füjtesek, mind az T* Uraság 
és Censuraia (?) Székeknek tartásai elkerülhetetlenné
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tesznek és amellyek esztendőnként ct.rci.te {?-}■ 100 öl
re mennek ...” (Kecskemét Város Tanácsának iratai. 
Gazdasági iratok. A város vagyona és jövedelmei.)

/1 7/ 'Egyetértésünk*.

/18/ Külön favágatási engedélyt adott —  a rendelkezésünk
re álló adatok szerint —  1742-ben ás 1743-ban gróf 
Eszterházy Antal, (egy esetben gr -f Koháry Éva alá- 
irása is szerepel az utalványon?. Pl. "E Comissióm 
mellett engedtem Abonyi Balogh János Uram számára vá- 
gattatni a Vacsi erdőben mak/k/ termő fán kivül ezer 
karókat, és azokhoz való szükséges ves/s/zőt és a Szö- 
vényre négy szekér tőiskét, egy nehány füleseket ágo- 
sokkal edgyütt. Adtam Ságh Die 1 a 8 bris 1743* G 
Eszterházy Antal". 1759-ben pedig Ferenczy Miklós 
"tiszt" engedélyezett tűzifa szállítást munkabérként 
(csikóherélésért). (Kecskemét Város Tanácsának ira
tai. Gazdasági iratok. A. város vagyona és jövedelmei.)

/19/ 'Megóvni, megvédeni és megtartani’.

/20/ 'Ezt nyomatékosan kijelentem’.

/21/ Olvasata bizonytalan.

/22/ ’A dolog valóságáról meggyőződve'.

/2 3/ Olvasata bizonytalan, valószinüleg 'saját tekintélyem
mel, vagy —  pártatlan igazságossággal —  azok rendes 
birái által'.

/24/ 'Elégtételt’.

,/2 5/ Olvasata bizonytalan.

/26/ 'A vagyon elvesztésének büntetését vonja maga után', 
(amitto ’elveszit'; rés 'dolog, vagyon’; poena 'bün
tetés'; habito 'vmivel jár'). A hatalmaskodás bünte
tésének mértékét és a birság felosztását —  többek kö
zött —  az 1625. évi LV. t.c. szabályozta.

/27/ L./18/ sz. jegyzet.
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/28/ ’Egészben vagy részben’.

/2 9/ ’Valamely semmibe vevés vagy szemet hányás által,
vagy akárhogyan, vagy akármilyen módon, vagy egészben 
vagy részben’.

/30/ ’A dolog valóságáról meggyőződve, annyiszor, amennyi- 
szer’.

/31/ ’Negyven -.negyven’, azaz minden alkalommal negyven.

/32/ ’Az első pontban nyilvánított módon’.

/33/ ’Kiadat ott Csábrág várában’.

/34/ ’Más kézzel’. Koháry István 1687-ben, Eger várának
visszafoglalása alkalmából megsebesült s ettől fogva 
nem tudta jobb kezét —  még Írásra sem —  használni.

/35/ ’-A- pecsétek helye’, rövidítése általában L.S. 1. 
alább.

/36/ Manu propria ’sajátkezüleg’, rövidítése általában m.p. 
vagy mp 1. alább is.

/37/ ‘Befejezés’.

/38/ ’A szerződés hatálya’.

/39/ Olvasata bizonytalan.

/40/ ’Mint fennt*.

/41/ Olvasata bizonytalan, valósziniileg a poenitet, paeni- 
tet ’megbán’ -ból, összetévesztve a poenio, punio 
’megbosszul’ igével.

/42/ Valószinüleg: ’Senki közülünk meg nem bánja, sőt szem
beszáll örököseink visszavonásával, tiltakozásával 
vagy bármilyen elképzelhető hatalmas közbeavatkozóval*. 
(excogitare ’kigondolni’; medius ’közvetitő’; obstare 
’szembenállni’; valens ’hatalmas*).
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/43/ ’Az egész polgárság autentikus pecsétje’.

/44/ ’P.H. a helyével, mint lennt’.

/45/ A p.t. valószínűleg a pih. (’pecsét helye’) rövidités- 
nek a megfelelője. Tehát ’p,h, főbiró’.

/46/ ’Általam Szabó István s.k. esküdt, Szívós János p.h. 
Kecskemét mezőváros jegyzője,

/47/ 'Megjegyzésként’.

/48/ Olvasata bizonytalan.

/49/ ’A jelenben végeznünk’.

/50/ Olvasata bizonytalan, valószínűleg ’kielégitetlen’.

/51/ 'Emlékezetes legyen (ez) az Év mind a bíráknak, mind a 
polgároknak, akik majdan élnek’.

/52/ A többi eredeti jegyzőkönyv 1944-ben a háborús esemé
nyek következtében pusztult el.

/53/ A legeltetést már korábban megtiltották, valószinüleg 
1814-ben, amint ez a /16/ sz. jegyzetben ismertetett 
kérelem mellett található, keltezés nélküli jelentés
fogalmazványból kitűnik.
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