
BENDA BORBÁLA 

FŐÚRI HALKERESKEDELEM A XVII. SZÁZADI DUNÁNTÚLON 

A XVII. századi Magyarország gazdaságának, azon belül is kereskedelmének tör-
ténetéhez szolgál érdekes adalékul a Batthyány levéltárban található alább közölt 
számadások.1 E korszakban a legtöbb magyar főúr jelentős mértékben gyarapította 
vagyonát kereskedéssel. Például a fő kiviteli árunak számító marha és bor mellett 
Nádasdy Ferenc sóval, a Zrínyi testvérek és a Frangepán család mézzel, sóval stb. 
üzletelt. A Batthyányakról is tudható, hogy gabonát, bort és marhát közvetítettek.2 

Batthyány I. Ádám 1648/1649. évi marhakereskedéséről vezetett fűzetét Zimányi 
Vera közölte az Agrártörténeti Szemlében.3 Emellett azonban — ahogy ez kiderül e 
számadásokból — Batthyány I. Ádám részt vett a halkereskedésben is. Összesen 
négy évből maradtak fenn elszámolások olyan halkereskedésről, amelyben ő is ér-
dekelt volt: 1650-ből, 1651-ből, 1652-ből és 1657-ből. 

Nem tudható, hogy ki készítette ezeket a Batthyánynak szóló számadásokat. 
Annyi kiderül, hogy ezek a halkereskedők áltat készített részletes elszámolások 
„extractusai", kivonatai. Feltételezhető, hogy Batthyány valamelyik számtartója 
készítette és valamelyik írnok jegyezhette le őket. 

A számadásokon kívül a Batthyány-levéltár gazdag missilis anyagában is talál-
hatók adatok Batthyány I. Ádámnak a halkereskedésben való közreműködésére. A 
maguktól a halkereskedőktől származó levelek közül eddig csupán kettőről van tu-
domásunk. Nagy számban találhatók viszont a missilis anyagban azoknak a famili-
árisoknak a levelei, akik közvetlen kapcsolatban álltak e kereskedőkkel, akik tehát 
közvetítettek közöttük és Batthyány között: Veszprémben Szili Gergely „sármellé-
ki gondviselő", Körmenden Nemsem István tiszttartó foglalkozott a halkereskede-
lem lebonyolításának segítésével. Ezenkívül találunk halkereskedelemre vonat-

1 Magyar Országos Levéltár (= MOL) P 1322 Batthyány család levéltára. Körmendi Központi 
Igazgatóság. (= P 1322) Kereskedelem. 168. cs. fol. 31 —43. Itt szeretnék köszönetet mondani 
Bódy Zsombornak, Gccsényi Lajosnak, Koltai Andrásnak és Tóth Árpádnak, hogy segítették 
munkámat. 

2 R.Várkonyi Ágnes: Gazdaság és társadalom a XVII. század második felében. In: Magyaror-
szág története. 1526-1686. 2. kötet. Főszcrk.: Pach Zsigmond Pál. Bp., 1985. 1335. p. 

3 Zimányi Vera: Adalékok a Batthyányak XVII.századi marhakereskedésének történetéhez. In: 
Agrártörténeti Szemle, 3. (1961) 60-84. p. 

FONS VI. (1999) 3. sz. 293-325. p. 293 



kozó adatot Jobbágy Jeremiás németújvári tiszttartó és Fejér András Körmenden 
élő familiáris Batthyány I. Ádámmal folytatott levelezésében is.4 

A hal mint fontos böjti étel 

Magyarországon a hal mindig is a kedvelt ételek közé tartozott. A XVII. században 
a főurak között végbemenő rekatolizáció következményeként azonban tovább nőtt 
iránta a kereslet, lévén az egyik legfontosabb böjti étel. A katolizált főurak ugyanis 
szigorúan betartották a heti kétnapos böjtöt (pl. míg az evangélikus Nádasdy Pál 
udvarában csupán hetente egyszer böjtöltek, katolizált fia, Ferencében viszont már 
kétszer) és az évenkénti negyvennapos böjtöt. Főleg ez utóbbi, hosszabb időszakra 
okozott nehézséget a szükséges halmennyiség beszerezésére. 

Batthyány I. Ádám udvarát és uradalmi alkalmazottait friss hallal részben — a 
többi főúrhoz hasonlóan — uradalmai halastavaiból és tilalmas patakjaiból látta el. 
Ezekből azonban nagy létszámú udvarát nem lehetett elegendő hallal ellátni, ezen-
kívül a kedvelt halfajták egy része folyókban vagy a tengerekben élt. Emiatt szük-
ségleteik nagyobb részét Batthyány vásárlás révén szerezte be. Böjti asztalára alap-
vetően két halfajta került nagyobb mennyiségben: a viza és a hering. Ezek egyike 
sem él meg patakokban, illetve halastavakban. Az átlagosan két méter hosszú és 
80-100 kg súlyú viza a Fekete-tengerből ívása idején egészen Komáromig fel-
úszott a Dunán.11A Dunából kihalászva aztán — mivel kedvelt hal volt — az ország 
más területeire is elszállították. A hering pedig Európa szerte népszerű tengeri hal 
volt és Magyarországon is szívesen fogyasztották a főúri családok, sőt a kevésbé 
tehetősek asztalára is jutott belőle.6 Beszerzése, úgy tűnik, nem volt nehéz a hazai 
piacokon. Mind a vizát, mind a heringet — mivel messziről érkeztek — sózással 
tartósították. 

4 Levelezésekből az is kiderül, hogy nemcsak ezekben az években folytattak „közösen" 
kereskedést. Ld. MOL P 1314 Batthyány család levéltára. Missilcs (= P 1314). 

5 Hermann Ottó: A magyar halászat könyve. Bp., 1887. 756-757. p. 
6 „Mind az negyven napi böjt minden eszztendőben esik, akkor az mi jószágunkban tilos, hogy 

sehult húst ne vágjanak meg tiltva vagyon hogy senki heringet be vigyen hanem a mi herin-
günket árulják az kinek szüksége lészen rá pénzen adgyanak melyrül az bíró számot adgyon 
dc ezt hogy az szegénségre vessék az nem kívántatik hanem a kinek szabad akarattya lészen rá 
vagy általában meg veszi, hogy ebbenis a mi jövedelműn öregbedgyék." Instructio pro egregio 
domino Petro Gadoczi racionista bonorum arcis nostra Leuka. 1657. Szabcrdorf/Saibcrsdorf. 
MOL E 185 Magyar Kincstári Levéltárak. Magyar Kamara Archívuma. Nádasdy család levél-
tára. Utasítások. 



Az 1646-ból való böjti limitáció7 szerint a Batthyányi udvarban sós vizából a 
negyven napos böjt minden napjára 56 fontot (kb. 28 kg)'s számoltak. Ez összesen 
— a limitáció készítőjének számítása szerint — az egész böjti időszakra 2240 fon-
tot (kb. 1120 kg), vagyis 22 mázsa 40 fontot tett ki. Az 1651 -ben készült böjti limi-
tációban 38,5 fontot (kb. 19 kg), 1656-ban már csak 31 fontot (kb. 15,5 kg)9 szá-
moltak napi fogyasztásra, vagyis 1540 (kb. 720 kg) illetve 1240 fontot (kb. 620 kg) 
az egész időszakra. 

Egy dátum nélküli — valószínűleg valamikor 1649 és 1654 között —, Német-
újváron készült, egy karika viza elfogyasztásáról szóló feljegyzés viszont arról ta-
núskodik, hogy a böjti limitáció alapján nem lehet meghatározni Batthyány udva-
rának a negyven napos böjt alatti vizafogyasztását, vagyis azt, hogy mekkora 
mennyiségű vizát kellett valójában vásárolnia erre az időszakra. Ugyanis ebből 
egyrészt az derül ki, hogy nemcsak közvetlenül az udvar ellátására kellett vizát be-
szereznie: küldtek például halat a Sopronban tanuló úrfiak számára11' (egy alka-
lommal 50 fontot — kb. 25 kg —, de a számadás nem az egész böjti időszakra 
vonatkozik, tehát valószínűleg valójában ennél többet küldtek), a németújvári fe-
rences barátoknak (kétszer is, összesen 44 font — kb. 22 kg —, ugyanaz érvényes 
mint az úrfiak esetén). De magasabb rangú familiárisok is igényeltek a limitá-
cióban leírtakon felül is vizát. Másrészt valószínűleg a napi fogyasztás is ingado-
zott attól függően, hogy mikor hányan ettek az udvarban (32 font — kb. 16 kg és 65 
font — 32.5 kg között). 

A számadásokban szereplő halak fajtája és mennyisége 

A számadások kétféle halat különböztetnek meg: a vizát és az apró halat. Az 
1650-es és az 1657-es számadások részletezik az eladásokat is, és ebből kiderül, 
hogy az apró hal alatt 1650-ben csukát, 1657-ben pedig csukát és harcsát értettek. 
Az elszámolásokat készítők a hal mennyiségét karikában vagy hordóban adják 
meg. A karikát egyértelműen azonos mértékegységnek tekintik a hordóval, vagyis 
egy karika egyenlő egy hordóval: 

7 MOL P 1322 Földesúri famíliára vonatkozó iratok 1276. sz. 
8 A magyar font 0,49 kg, a budai font 0,4911 kg (hódoltságban 0,611 kg). Bogdán István: Ma-

gyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Bp., 1991. Függelék. 
9 MOL P 1322 Földesúri famíliára vonatkozó iratok 1276. sz. 
10 Batthyány Kristóf és Pál 1649. augusztus vagy szeptembertől 1654-ig tanultak Sopronban. Fa-

zekas István: Batthyány Ádám és gyermekei. In: Gyermek a kora újkori Magyarországon. 
Szerk.: Péter Katalin. Bp., 1996, 94-99. p. 



„Az költséghnek rendszerént való föl jrasa 
9 karika Vizát Tolnaj harminczadón minden 
Hordtul per fl 4 d 50 Facit fi. 40. d. 50."11 

Látható, hogy az egy hordóra eső harmincadadót kilenccel szorozza be az irat 
készítője, amikor a 9 karika vizára számolja ki a fizetett össz harmincadadót. Va-
gyis azonos mértékegységnek tekinti a kettőt. A számadásokban 1 karika hal álta-
lában 10 mázsa volt. Előfordul azonban, hogy csupán kilenc: 

„Beszprimben minde[n] Massatul per d 15. 
essik 9. massátul avagy 1. Karikatul- fl. 1. d 35." 

Néhány sorral lejjebb az apró halak eladásának elszámolásánál viszont tíz má-
zsát számol: 

„Ezen apro halnak el adássa. 
Vólt abbafn] az 25. karikába[n] mássá 250. 
egyiket pro fl. 10. Facit fl. 2500."12 

Még nagyobb változatosságot mutatott, hogy egy hordóba pontosan hány font 
halat tettek bele. A „tíz mázsás" hordók súlya 100 és 114 font között ingadozott; 
feltehetőleg aszerint, hogy mennyi fért beléjük. Az 1652-es számadás beszédes e 
tekintetben: „Vizának eladása. Volt abban a 6 karikában mázsa 60. Mázsáját szám-
lálván pro 18 fl 20 cr. Facit 1100 fl. De mivelhogy némely hordóban több találtaték 
számlálván mázsáját pro 20 fl. Facit 1200 fl." (Összesen 9 hordó vizát adtak el, 
fontját 11 krajcárért.) Úgy tűnik az apró hal esetén jobban ragaszkodtak ahhoz, 
hogy egy hordóba 100 fontot tegyenek. 

Más forrásokból is az derül ki, hogy egy karikába (hordóba) változó mennyisé-
gű halat tettek. A már említett dátum nélküli számadásban például az elszámoló 
szerint egy karikában 9 mázsa 33 font viza volt. Ez a pontatlanság főleg a hal fel-
használásakor adhatott visszaélésre lehetőséget a konyhasáfároknak (a konyha el-
látásának ellenőrzésével megbízott alkalmazottak). 

A böjt idején Batthyánynak és udvarának, melynek tagjaival együtt főleg 
Rohoncon vagy Németújváron tartózkodott — mint már említettük — eleinte kb. 
22 mázsa vizára, később ennél kevesebbre, kb. 15 mázsára, még később 12 mázsára 

11 MOL P 1322 Kereskedelem. 168. cs. 1651-es számadás, fol. 42. 
12 MOL P 1322 Kereskedelem. 168. cs. 1652-es számadás, fol. 39. 



volt szüksége. (Hangsúlyozzuk: ez nem a tényleges vizafogyasztás, mely ennél va-
lószínűleg valamivel több lehetett). A számadások mértékegységeit használva te-
hát eleinte kb. 3 karika, később kb. másfél, majd valamelyest többet mint 1 karika 
vizát kellett beszerezni Batthyány limitációja szerint. Ezenkívül a körmendi urada-
lom is kért 1 karika halat és más birtokrészeken is szükség volt erre a böjti eleségre. 
Ezekről az igényekről a tiszttartókkal folytatott levelezések tanúskodnak,13 arról 
azonban, hogy valójában mennyi viza jutott nekik, nincs pontos adatunk. 

Mint a 2-3. táblázatban is látható, a számadások szerint egy-egy évben 6-15 ka-
rika vizát és 25^10 karika apró halat vittek fel Grácba. Nemsem István 1650-ben a 
számadással megegyezően 6 karika vizáról számol be. 1653-ban viszont 31 kariká-
ról,14 erről az évről azonban nem maradt fenn számadás. A levelezésekből egyér-
telműen kiderül, hogy Batthyány vásárolt a halszállítmányokból néhány karikát 
adott udvara szükségére: 1653-ban például 1 karikát hagytak a kereskedők Bat-
thyánynak.15 Nemsem István gyakran sürgeti urát, hogy mondja meg, mennyi halra 
van szüksége. A számadásokból az derül ki, hogy 1651-ben 1 karika vizát, 
1652-ben 1 karika vizát és 1 karika apró halat vett meg Batthyány (csupán a vételi 
árat fizetvén meg). Az 1657-es számadás a legrészletesebb ebből a szempontból: 
az utolsó lapon lévő összegzésben leírja, hogy Latos György ék összesen 38 halat 
hoztak (ebből 11,5 viza, 9 harcsa és 17,5 csuka) és ebből l - l karika vizát, illetve 
csukát adtak az úr számára (Batthyány I. Ádám udvarának), 2 karika csukát hagy-
tak Körmenden és 1 karika csukát kapott Szili István.16 Az előtte lévő elszámolás-
ban csak a Batthyány által az udvara számára megvett 2 karika hal szerepel. Való-
színű tehát, hogy a többi esetben is adtak el halat például a körmendi uradalom ré-
szére is. Ezt viszont nem jegyezték fel azokban az években. Az is tudható, hogy 

13 „Kcg[ycl]mcs uram Nag[yság]od Rohonczra hany karikaual vitet föl Nag[yság]odtul Latos 
János tanusagot varok, it Körmcndcnis egy karikaual cl kelne az böitön, tudom Uyvarolis 
mind penigh Pinkafcicn, imar Nag[yság]od tanusagot varok felőle mihez tartezam magamat." 
Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz. Körmend, 1650. február 17. MOL P 1314. 

14 „Keg[yel]mcs Uram az mi az Sos halat illictj, egiszerit mar ide föl hoztak Vasuara, ma be 
hozak Körmendre, egeszeri meg Niladon Vannak, azokertis ertementek megh hozak az a hal 
31 karika mind viza." Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz. Körmend, 1653. január 28. 
MOL P 1314. 

15 „hát 30 szekeret paranczoltassa Nag[yság]od azkik Gcrcczbcn vigiök, miucl az égik karikat 
Nag[yság]od szamara hadgiak.. ." Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz. Körmend, 
1653. január 28. MOL P 1314. 

16 Szily István Batthyány I. Ádám familiárisa, kit Batthyány komornyikjává tett. Életútját Id. 
Koltai András'. Batthyány Ádám cs udvara (1625-1659). Doktori disszertáció. 1999. 



Batthyány más kereskedőktől is vett vizát. Úgy tűnik, rendszeresen csak úgy en-
gedte tovább a halkereskedőket, hogy előbb maga számára vásárolt az árujukból.17 

A kereskedők 

A számadásokban szereplő halkereskedők többsége Bölcskén élt. Bölcskét, a 
Duna mellett található Tolna megyei települést a XVI. század második felében már 
mezővárosként említik.18 Az 1617-ben a palotai urbárium szerint néptelen hely-
ként tartották számon. Tíz év múlva viszont az 1628/1629. évi adójegyzék már 33 
házat említ.19 A levelezésekből kiderül, hogy a számadások idején (1650-1657) a 
kereskedők Bölcskén laktak. Eközben tehát a város biztosan lakott volt. A mezővá-
rost a középkortól a XVII. sz. végéig a Paksi család birtokolta.20 A XVI. század má-
sodik felétől kezdve lakói reformátusok lettek és a XVIII. század közepéig azok is 
maradtak.2' 

A bölcskei kereskedők vezetője a Latos (másképp Látos) család. A családot már 
1580-ban bölcskei lakosokként írja össze a budai szandzsák (Bölcske ide tarto-
zott)22 és még a XVIII. század során is laktak ott családtagok.23 Szakály Ferenc La-

17 „Taual az mincmcö Emberek halai kcrcskctcnnck azok az cl mult napokban ere Uitcnnck 
uolna ncgy karika vizát melynek egyket le rakatam cs az Nag[yság]od szamara Tartatam az 
arat azon kcrcskcdcö ember igen Solicitalia uagy pcniglcn az uizat azért Nag[yság]odtwl 
Tanusagot Varok mit kcöllcsik Czcllekcdncm cs ha Tcöb hallat Vincnck Ere Kcöllc 
Tartoztantom auagy nem: mert az mint halam megh Tizcnniolcz karika hal uolna megh Ide 
hatra." Jobbágy Jeremiás levele Batthyány I. Ádámnak. Németújvár, 1642. február 1. MOL P 
1314 No. 22420.; „Az keörmendy Tiztartoys Jrt egy leuclct hogy hollosra 18 karika hallat 
hoztanak miucl az Bcöyt cl kcözclgct. azert Jrtam ncky migh Isten Nag[yság]odat haza hoza 
adyig Tartoytassan egy karika vizát cs egy karika maas fele hallat ha Nag[yság]od megh nem 
Vcszy mindenkor Viszha adhatny nckyk azon kcrcskcdcö embereknek." Jobbágy Jeremiás le-
vele Batthyány I. Ádámnak. Németújvár, 1645. február 6. MOL P 1314 No. 22563. 

18 „1561. július 9-én Ferdinánd császár oklevele felsorolja Paksi János, Lajos cs Jób birtokait, s a 
Tolna megyeiek között két mezővárosról (oppidum), Paksról és Bölcskéről szól." Havassy Pé-
ter. Bölcske története és családjai. Bölcskc, 1994. (Bölcskci tanulmányok) 21. p. 

19 Szilágyi Mihály. Társadalmi cs gazdasági viszonyok a Duna mentén, a török hódoltság korá-
ban. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. VIII. köt. Szcrk.: K. Balog János. Szekszárd, 
1978. 29. p. 

20 Havassy P:. i. m. 21. p. 
21 Múlt cs jelen Bölcskén. Szcrk.: Szabó Géza. Bölcskc, 1994. 149. p. 
22 Magyarországi török kincstári defterek. Ford.: Vclics Antal. Bp., 1886-1890. 534. p. 
23 Havassy P: i. m. 1. sz. melléklet. 



tos Jánost „egészen tisztes formátumú kereskedőnek" nevezir4 Bár a számadá-
sokban csupán az első két évben szerepel, mégis ő tűnik a bölcskei hal- és marhake-
reskedés megszervezőjének. A levelek többnyire őt említik név szerint,2:1 és mind-
két eddig fellelt levél aláírása „Latos János és társai".26 Batthyány I. Ádám is 
névszerint neki küldte leveleit.27 

A családnak több tagja is foglalkozott kereskedéssel. Latos György általában 
Latos Jánossal együtt szerepel. Az 1657-es számadásban szereplő bölcskei Latos 
Balázst Gecsényi Lajos is említi28 mint tanút egy, az 1640-es években lezajlott mar-
hakereskedelemmel összefüggő adóssági ügy kapcsán. Valószínű tehát, hogy ő is 
már régóta kereskedett, de a Batthyány I. Ádámmal együtt folytatott halkereske-
désben csupán 1657-ben vett bizonyíthatóan részt. 

Ugyancsak Gecsényi Lajos említi Latos Mihályt, aki 1609-ben juhokkal, 
1621-ben sertésekkel kereskedett. Gecsényi fehérvárinak mondja őt.29 1 604-ben 
viszont Bölcskén szerepel egy Latos Mihály. Valószínűnek látszik a két személy 
azonossága és az, hogy Latos Mihály éppen az 1604-ben, a lánya ellen elkövetett 
erőszakoskodás miatt költözött el Fehérvárra.30 

24 Szakály Ferenc. A mohácsi csatától a szatmári békekötésig 1526-1711. In: Tolna mezőváros 
monográfiája. Tolna, 1992. 93-174.p 

25 Ncmscm István levele Batthyány I. Ádámhoz. Körmend, 1650. február 17., 1650. február 24. 
MOL P 1314; Fejér András levele Batthyány I. Ádámhoz. 1651. február 27. MOL P 1314 No. 
13586 .; Szili Gergely levele Batthyány I. Ádámhoz. Veszprém, 1652. június 2., 1652. szep-
tember 30., 1652. december 20., 1653. április 24., 1653. április 24. 

26 Latos János és társai levelei Szili Gergelyhez. É. n., illetve 1655. október 17. MOL P 1314 
No. 28552., No. 47485. 

27 „Kelt Rendbeli Lcuclctt Vettem Nag[yság]odnak elsőben az Battjaniak hoztak megh az 
Nag[yság]od Lcvclcjt mely az Budaj Vezérnek, Fejervari seregeknek cs Latos Janosnak 
szollottanak, azokat ala küldöttem." Szili Gergely levele Batthyány I. Ádámhoz. Veszprém, 
1652. december 20. MOL P 1314 No. 47462. 

28 Gecsényi Lajos: Győr kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a XVII. században. In: Győri 
Tanulmányok. Emlékkötet. Győr, 1993. 105. p. 

29 Uo. 109. p. 
30 „Emcrici Totth ...: hogy cő bizonnyal tudnája azt, hogy Vargha Bálint fiát, Szalai Máttyásnét, 

Szabó Balázsnét és Latos Mihály leányát, úgy mint azon Vargha Bálint társai fclcségit, deli 
Markó meg fogdozta és fogva vitte szigethben, cs cl sem eresztette addigh, migh nem az sarc 
pénzt éppen megh nem atták a deli Markónak, és hogy eőis akkor Bőcskén lakott volna, 
töröktiil és Eőrsi Pétcrtül függvén." 1604. szeptember 11. A győri káptalan tanúvallatása azok-
ról a hatalmaskodásokról, amelyeket a hajdúk Varga Bálint bölcskci lakos cs társai kárára 
1601-ben elkövettek. Jelzete: MOL P 590 Rudnyánszky család levéltára Fasc. 24. No. 443. 
Kiadva: Havassy P.: i. m. 2. sz. melléklet 69. p. 



Szili Gergely 1657-ben ír egy Latos Istvánról, aki posztóvásárlás miatt érkezett 
Veszprémbe, ahol Eörsi István elfogta és tömlöcbe vetette (Latos Mihály lányát is 
egy Eörsi, Eörsi Péter zaklatta 1604-ben). Latos István is üzleti kapcsolatban állha-
tott Batthyány I. Ádámmal, legalábbis erre utal az, hogy végül Batthyány közben-
járására szabadult ki rabságából.31 

A bölcskei kereskedők közül Latos János (1650, 1651), Latos György (1650, 
1657), Keresztes István neve szerepel a már említett 1648/1649. évi marhakereske-
déséről vezetett füzetben, vagyis ők biztosan kereskedtek marhával is. Érdekes, 
hogy Nemsem István körmendi tiszttartó még akkor is „halas embereknek" nevezi 
őket, amikor ökröket hajtanak fel Körmendre.32 A többi bölcskei neve csupán a 
halkereskedésben fordul elő: Böröczki (Bereczki) Péter (1650, 1651, 1657), 
Győrfi András (1650,1651), Latos Balázs (1657), Deák Tóth Mihály (1652,1657), 
Keresztes Mihály (1651), Keresztes Gergely (1651) és Bán Jónás (1650).1'3 

Útvonal 

Mind a vizát, mind az apró halat hódoltsági területen, a halban gazdag Duna mellett 
vásárolták: a tolna megyei Nyéken,34 Faddon,33 Földváron,36 Györkön37 és a 
baranya megyei Laskón,38 innen Battyányba39 vitték. Ettől kezdve az útvonal min-

31 Szili Gergely levelei Batthyány I. Ádámhoz. Veszprém, 1657. május 27. június 28. M O L P 
1314 No. 47493.; No. 47495. 

32 „Az Halas emberek közül égik Keresztes István neuö haitat 13 Eökröt de miucl Nag[yság]od 
énnekem megh paranezolta hogy rea vigiaztassak, s az Nag[yság]od hire nélkül sem[m]i 
kereskedő embert cs ne boczassak im egy katonat vele atam cs Nag[yság]odhoz föl kültem 
mivel Graczban akar mennj az ..." Nemsem István levele Batthyány Ádámhoz. Körmend, 
1648. június 18. MOL P 1314. 

33 MOL P 1322 Kereskedelem. 168. cs. fol. 31-41. 
34 Nyék (Alsónyék) — helység Tolna vm.-bcn (Tolnától dclrc) 
35 Fadd — helység Tolna vm.-bcn a Duna mellett (Tolnától északra) 
36 Földvár (Dunafóldvár) — helység Tolna vm.-bcn a Duna mellett (Tolnától északra) 
37 Györk — helység Tolna vm.-bcn (Tolnától délre). Ld. Szakály Ferenc: Források Tolna megye 

XVII. századi történetéhez. In: A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum évkönyve, 4 - 5 . 
(1973-1974) 277., 280. p 

38 Laskó — helység Baranya vm.-bcn a Duna mellett. Tolnától messze délen, majdnem a Drává-
nál. 

39 Battyány (Csíkvár néven is említik, ma Szabadbattyán). 



dig azonos: Battyány, Veszprém, Vámos,40 Vázsony,41 Tűrje,42 Vasvár,4"1 Ilz44 és 
végül Grác. Az útvonal hódoltsági része attól függött, hogy milyen messziről hoz-
ták a halat. Többnyire azonban egy ideig követte azt a kereskedelmi utat, amit 
Szakály Ferenc a pécs-radkerburgi út csatlakozásának nevezett Tolna és Földvár 
felé (Faddot és Bölcskét is érintve).45 

A kereskedés haszna 

Az üzletbe a négy évben közel azonos összeget fektettek be a halkereskedelembe: 
3260 és 3820 forint között (lásd 1. táblázat). Nincs annak nyoma, hogy Batthyány 
valaha pénzzel is beszállt volna a vállalkozásba, a befektetett összeg tehát feltehe-
tőleg a kereskedőké volt. A befektetett összeg egyrészt állandó (minden alkalom-
mal előforduló) költségekből, másrészt alkalmi (csupán egy-egy számadásban sze-
replő) költségekből tevődött össze. 

É v Összköltség Eladási ár Össznyereség 
Batthyány 

Ádám része 
költség / 

' 46 nyereseg 

1650 3641 fl 47 d 4170 fl 33 d 528 fl 86 d 176 fl 29 d 9,6% 

1651 3266 fl 81 d 3848 fl 40 d 581 fl 61 d 193 fl 87 d 11% 

1652 3816 fl 22 d 4348 fl 531 fl 78 d 177 fl 26 d 9,2% 

1657 3589 fl 72 d 3709 fl 36 d 119 fl 64 d 39 fl 88 d 2,2% 

1. táblázat. A halkereskedés költségei és a nyereség megoszlása 

40 Vámos (Nemcsvámos) — hclyscg Veszprém vm-ben. 
41 Vázsony (Nagyvázsony) — hclyscg Veszprém vm-ben. 
42 Türgye (Tűrje) — helység Veszprém vm-ben. 
43 Vasvár — helység Vas vm.-bcn. 
44 Ilz — helység Ausztriában Gráctól keletre. 
45 Szakály Ferenc. A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XVI. század derekán. In: So-

mogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 4. (1973) 57. p. 
46 A kereskedők nyeresége, levonva Batthyány Ádám részét. 



Az állandó költségek közé tartozott a halak ára, a szekérbér, a vámok, a harmin-
cadok, a hídpénzek, Grácban fizetett hordónkénti l - l forint a bírónak és a halat ki-
mérő mészárosnak és 33 dénár a „begmesternek" (waagemeister — valószínűleg 
mázsálómester német nevének torzítása47). 

Alkalmi költségként szerepel többek között Grácban a vendégfogadóban a ha-
las hordók tárolásáért fizetett összeg, egy-egy szakaszon kísérő katonáknak (törö-
köknek és magyaroknak egyaránt48) adott pénz, a kereskedők saját költségei, tö-
röknek valószínűleg adó fejében vett csimaszin49 ára. Az alkalmi költségek egy ré-
sze inkább csak abban volt alkalmi, hogy nem mindig írták bele a számadásba. 
Nem valószínű ugyanis, hogy a kereskedők egyes utazásokon egyáltalán ne költöt-
tek volna magukra. Nem derül ki, mitől függött, hogy mikor, milyen költséget vet-
tek be a számadásba. 

Az egy karikára eső összköltséget nézve egy-egy karika vizára — mivel drágáb-
ban lehetett beszerezni — többet kellett kiadni, mint az apró haléra. Viszont a vizát 
drágábban is lehetett eladni és nagyobb volt rajta a nyereség (lásd 2. táblázat). 

Egy hordó viza 

Év 
Hordó 

(db) 
Vétel Összköltség Eladás Nyereség 

1650 6 120 fl 168 fl 19 d 210 fl 44 fl 81 d 

1651 9 120 fl 133 fl 84 d 225 fl ill. 201 fl 69 fl 82 d 

1651/2 6 120 fl 174 fl 9 d 201 fl 6 d 26 fl 7 d 

1652 6 120 fl 179 fl 3 d 200 fl 20 fl 6 d 

1652/2 3 120 fl 171 fl 74 d 216 fl 44 fl 26 d 

1657 9 117 fl 158 fl 70d 166 fl 7 fl 3 d 

2. táblázat. A vizakereskedelem költségei és nyeresége hordónként30 

47 A 'bcgmcstcr' kifejezés azonosítását Gecsényi Lajosnak köszönhetem. 
48 1651-ben: „késérő katonáknak az kik Hollosig késérték őket attam 7 fi 50 d.", „földvári török-

nek, hogy Laskora késérté őket attam 4 fl 50 d"; 1650-ben: „Györfi András úgy adja be szám-
adásban, hogy terek és magyar keseronek azon kiveli maga kulcscgc teb tarsaival együtt 
tészen: 39 fl 20 d" MOL P 1322 Kercsckedelcm. 168. cs. fol. 31-41. 

49 Csizmazin: egy posztófajta. 1652-ben: „Itcm töröknek 6 réf csimaszint cssik egy hordóra 5 fl 
id est". MOL P 1322 Kereskedelem. 168. cs. fol. 31-41. 



Egy hordó apró hal 

Év Hordó Vétel Összköltség^ Eladás Nyereség 

1650 35 db 25 fl 74 fl 6 d 84 fl 11 fl 40 d 

1651 7 db 40 fl 90 fl 28 d 114, 2 fl 23 fl 92 d 

1652 25 db 35 fl 89 fl 100 fl 11 fl 

1657 22,5 db 35 fl 75 fl 41 d 88 fl 12 fl 59 d 

3. táblázat. Az ún. apróhalkereskedelem költségei és haszna hordónként 

Mint már említettük, a halakat a hódoltságban lévő Duna melletti településeken 
vásárolták. A viza ára viszonylag állandó volt: 1657 (ekkor 117 forint) kivételével 
minden évben 120 forintért vették. Az apró hal á ra—jól kifejezve ezzel is, hogy 
„közönséges" halról van szó — ennél jóval alacsonyabb volt és ingadozott: 25 és 
40 forint között (lásd 2. táblázat). A viza ára az összes költségnek a 67-70%-a, az 
apró halnál ugyanez 33-39%. 

A kereskedők a halas hordók elszállítására szekereseket fogadtak. A szekeresek 
nem vitték végig az útvonalon a halat, hanem csupán egy-egy szakaszra vállalták a 
szállítást. 1650-ben például — ahogy kiderül Nemsem István körmendi tiszttartó 
Batthyány I. Ádámnak küldött leveleiből — a „halas emberek" Hollóson és Sze-
csődön fogadtak szekereket, hogy a Veszprémben hagyott halaikat tovább vigyék 
Grácig.51 A számadások szerint ebben az évben a vizát Laskón vették, ahonnan 
szekeresek Bölcskéig vitték, majd innen Veszprémig. Veszprémből a felfogadott 
szekeresek már egészen Grácig szállították az árut. Az apró hal esetén csupán 
Kehidától52 Veszprémig, majd onnan Grácig fogadtak más szekereseket. Általában 
nem jellemző, hogy Veszprémig fogadjanak fel szekereseket. Sokkal gyakoribb, 

50 1651-ből cs 1652-ből két számadás maradt fenn. Az 1651. évi első számadásban I hordó vizát 
225 fl-crt, 8 hordót pedig 201 fl-ért adtak cl, a nyereséget a 9 hordó átlagából számoltam ki. 
Ebben az évben nem írtak fel számos olyan költséget (pl. kísérők étele, kísérő katonák fizetsé-
ge stb.), ami a többi számadásban szerepel. Ez lehet az oka a nagyobb nyereségnek. 

51 „Bcsprimbcn hoztanak 29 karika halat, Szeczödön cs Hollosokon szekereseket fogattanak hol-
nap este küldőnek az halakért magokis fölmennek Nag[ysag]od konyhaia szükségére hany 
karikaval kel megh hagiatnom benne, s miezoda halat s azt mongiak hogy hat karika vizánál 
töb ninczcn az töby mind közönséges hal csuka cs ponty az it való varos szükscgercis egy 
karikaual köl hadny Nag[yság]od io akaratiabul ittis kel." Ncmscm István levele Batthyány 
Ádámhoz. Körmend, 1650. január 14. MOL P 1314. 



hogy a hódoltságból egy vagy két megszakítással Vámosig, majd onnan Grácig. 
Bár az útvonal Battyántól Grácig biztosan mindig ugyanaz, nem beszélhetünk azo-
nos „szekérváltási" helyekről. 

A szekérbér összege természetesen függött attól, hogy milyen messziről szállí-
tották a halat. A viza esetén a szekérbér a karikánkénti összköltségek 15-21 %-t, az 
apró hal esetén a 43-45%-t tették ki. A különbség abból adódik, hogy a szekérbér 
nem függött attól, hogy vizát vagy apró halat szállítottak, így az apró hal viszony-
lag alacsony értéke mellett a szekérbér nagyobb hányadot képezett. 1653-ban — 
amikorról nem maradt fenn számadás — Nemsem azt írja urának, hogy ha Batthyá-
ny saját jobbágyaival viteti el a halakat Körmendről Grácig, akkor a halkereskedők 
karikánként 15 forintot fizetnek neki. Az is kiderül a levélből, hogy egy karika ha-
lat egy szekéren szállítottak, legalábbis erre utal, hogy a kereskedők 30 szekeret 
kérnek Batthyánytól a 30 karika hal továbbviteléhez.53 A számadásokban is egy 
karika hal összköltségének kiszámításakor (már amelyik évben e rendszer szerint 
számolnak) egy szekér bérét adják hozzá a többi költséghez. A szekeresekről nem 
sok derül ki: feltehető a kereskedők fent említett kérése alapján, hogy Batthyány 
máskor is vitette jobbágyaival saját birtokairól tovább a halakat. Erre utal az is, 
hogy 1657-ben a kereskedők szekérbért is fizettek Batthyánynak.14 Egyszer pedig 
feljegyzik, hogy hat szekér bére egy tallérral több volt, mivel ezek szekeresei ne-
mesek voltak. 

A kereskedőknek bizonyos helyeken belső vámot kellett fizetniük árujuk után. 
A vám a viza esetén 1-2%-a, az apró hal esetén pedig 5%-a az összköltségnek. A 
vám sem függött a halak értékétől: a vámhelyeken mindkét halfajta után ugyan-
annyit fizettek. Állandóan fizettek vámot Csíkvárnál (1 forint 20 dénár), Veszp-
rémnél (50 dénár), Vázsonynál (50 dénár), Ilcznél (75 dénár), Nevesden (5 dénár), 
Grassán (5 dénár) és Grácnál (60 dénár). Alkalmanként Türjénnél (50 dénár), 

52 Nem azonos a zala vm-i Kehidával. Talán egy azóta eltűnt település Tolna vagy Baranya 
vm-ben. 

53 „Kcg[ycl]mes Uram az mi az Sos halat illictj, egiszerit mar ide föl hoztak Vasuara, ma be 
hozak Körmendre, egeszeri még Niladon Vannak, azokertis crtcmentek megh hozak az a hal 
31 karika mind viza. Azért ha Nag[ság]pd maga Jobagiual vitetti cl, hát 30 szekeret 
paranczoltassa Nag[yság]od azkik Gercczbcn vigiök, miucl az cgik karikat Nag[yság]od sza-
mara hadgiak. Égik, cgik karika haltul 15 forintot adnak im Kcg[ycl]mek a halas emberek 
nalam vannak Nag[yságá]dat kéretik hogy Nag[yságo]d az szekereket ne késleltetne, ménnel 
hamarab cl vihetenek annal iob volna." Nemsem István levele Battyány Ádámhoz. Körmend, 
1653. január 28. MOL P 1314. 

54 „Uram ő nagysága szekérbére tészen 512 fi" MOL P 1322 Kereskedelem. 168. cs. 1657-cs 
számadás. 



Hidasfalván (5 dénár), Újpalánknál és Vasvárnál (5 dénár). Nevesden, Grassán és 
Hidasfalván hídpénzt kellett fizetniük. 

Az 1652-es út esetén maguk összegezték a költségeket szekérbér, vám, harmin-
cad címszavak szerint. Itt a vám alatt a hídpénzeket, a gráci bírónak és a (halat ki-
mérő) mészárosnak, a begházban (vagyis mázsálóház) fizetett összeg is szerepel. 
Ezeket is a vám alá sorolva természetesen magasabb arány jön ki a vámtételre, mi-
vel a gráci bírónak és mészárosnak minden hordótól mindig 1 forintot fizettek. A 
begházban (vagy begmesternek) hordónként 33 és 51 dénár között fizettek. 

Külkereskedelmi határvámot, ún. harmincadot a számadások szerint Tolnán és 
Veszprémben (csak 1652-től) kellett fizetniük, Hollóson55 (1651-ben) és Radafal-
vánMl (szintén 1652-től) pedig félharmincadot.57 1651 -ben az apró halakat Laskón, 
1657-ben a vizát Földváron vásárolták. E két esetben Földváron is fizettek harmin-
cadot, 1652-ben pedig Kehiben,38 vagyis a hódoltsági területről kihozott áru után is 
fizettek harmincadot, méghozzá a töröknek. A kereskedők nyeresége — leszámít-
va Batthyány részét — 1650-ben 9,6%-a volt a befektetett összegnek, 1651 -ben és 
1652-ben 11%, 1657-ben pedig csupán 2,2%-a. Batthyány mindig a nyereség egy-
harmadát kapta. így 1650-ben 176 ft-ot, 1651-ben 193 ft-ot, 1652-ben 222 ft-ot, 
1657-ben 40 ft-ot nyert az üzleten (lásd 1. táblázat). Zimányi Vera számításai sze-
rint Batthyány I. Ádám a marhakereskedésből 1648/1649-ben 1998 forint nyere-
ségre tett szert.59 Ehhez képest csekélynek tűnik e halkereskedésből való részese-
dése (176-222 fl). E csekély összeg felveti a kérdést, hogy miért vett részt Batthyá-
ny e számára nem túl nagy hasznot hozó (körülbelül egy tiszttartójának éves fizeté-
sével azonos nagyságú'10) üzletben. Egyrészt feltételezhető, hogy a különböző 

55 Hollós — a határtól ugyancsak beljebb, a török hódoltság irányából jövő utak ellenőrzésére az 
1647. évi 89. tc. alapján felállított ikervári hivatal hét kirendeltségének egyike. Vö.: Gecsényi 
Lajos: Nyugat-Magyarország kereskedelmi viszonyai egy harmincadvizsgálat tükrében 
(1668). In: Győri Tanulmányok, 1995. 53-66.p.) 

56 Radafalva — Ncdclic fiókja. Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás törtenete Mohács-
tól a török kiűzéséig. Bp., 1946. 218. p. 

57 Félharmincad — az 1635. évi I. törvénycikk a rendes vámon felül külön félharmincad szedé-
sére adott engedélyt, amit kizárólag a végvárakra költhettek. A félharmincadot is a harmincad-
hivatalok szedték, de külön számoltak róla a kamarának. Ember Gy.: i. m. 218-219. p. A fél-
harmincad alól a nemesek sem voltak mentesek. Vö.: Magyar történelmi fogalomtár. I. köt. 
A-K. Szcrk.: Bán Péter. Bp., 1989. 177. p. 

58 Valószínűleg a már említett Kehida. 
59 Zimányi V.: i. m. 65. p. 
60 Rohonc-szalonaki tiszttartója évi 150 forintot kapott a pracbcndája mellé, a németújvári pedig 

200-t. MOL P 1322 Földesúri familiárisok. 



alkalmazottait pazarlásuk miatt rendszeresen megdorgáló főúrnak a kis nyereség is 
fontos jövedelem lehetett. Másrészt feltehető az is, hogy udvarának hallal való el-
látását óhajtotta biztosítani azzal, hogy ily módon is támogatta a hal beszerzését a 
hódoltságból. Ennek ellentmondani látszik az a levél, melyben körmendi tiszttartó-
ja az iránt érdeklődik, hogy a Veszprémből Hollósra érkező nyolc karika halat to-
vább engedje Grácba, vagy pedig szüksége van valamennyire belőle Batthyány 
udvarának. Ebből ugyanis az derül ki, hogy Batthyány más forrásból — más keres-
kedőktől — is tudott halat szerezni,61 Viszont az is biztos, hogy nemcsak e száma-
dásokban leírt mennyiségű hallal kereskedett. Lehetett tehát nagyobb is a haszna. 

A kereskedők részéről egyértelmű, hogy miért vonták bele Batthyány I. Ádámot 
üzletükbe. Akárcsak a marhakereskedés esetén, a halkereskedelem hasznából is 
„kedvezmények és védelem nyújtása miatt részesedett"62 a haszonból. Erre utal 
Latos János két levele és Szili Gergely számtalan írása, amelyekben Batthyánynak 
Latosék kéréseit közvetíti. Ezekből nyilvánvaló, hogy a hódoltsági területen való 
biztonságosabb áthaladáshoz Batthyány adott pátens levelet és a végvári kapitá-
nyok hatalmaskodásaitól is az ő levele védte meg a bölcskei kereskedőket.6'' Való-
színűleg dunántúli főkapitányként elegendő tekintélye és hatalma volt, melyet 
mindkét oldalon tiszteletben tartottak. így is előfordult azonban, hogy Batthyány 
— illetve familiárisa Szili Gergely — csupán hosszú követelődzés után tudta be-
hajtani a Veszprémben az ottani várkapitánya által lefoglalt vizák árát.64 Batthyány 
hozzájárulásának értékét legjobban az a Batthyány halála után, 1660-ban kelt levél 
mutatja, amelyben Szili Latos Jánosék nevében arra kéri Batthyány Kristófot, Bat-
thyány I. Ádám fiát, hogy a régi szokás szerint küldjön úti levelet és írjon a végvári 

61 Nemsem István levele Batthyány I. Ádámhoz. Körmend, 1650. február 17. MOL P 1314. 
62 Zimányi K: i. m. 61. p. 
63 „Kőllctik Nag[yságo]dat megh talalnom, mjvcl az Halas emberek talalanak megh Levelekéi, 

szovalis izentek ... az a Nagod klmcs jo akarattja egz utj Pasus Levelctis kjvanak 
Nag[yságo]dtul; aztis kjvanjak hogy az veghbely kapitanionakis íratna Nag[yságo]d kjvalkepen 
ide Bcszpremben hogy joszagokban ne tennének haboretest cs halajinak cll vctclctt;" Szili Ger-
gely levele Batthyány I. Ádámhoz. Veszprém, 1655. december 18. MOL P 1314 No. 47485. 

64 „Nag[yságo]datt cröll Kőllctck Rcquivallnom az Mjncmü halakatt az Bőczkcjck vjttenek Vol-
na Nagodnak, Ugi mint 32 karjkaual, az it Való Kapitan Uram Ugy mint Bcszprcmi János 
Uram, Le vett kett karikavall bcnc, ugy Vagyon az cgikcjn] alkumra ment az Bőczkcjckkcll, 
dc az masikatt mikor le vette hatalmasull, az Bőczkcjck itben nem Voltanak, En Czajagi 
Urammal az hall felőli, kértük w kmctüll hogy főll szabadccza ü klmc, dc semmj úttal nem 
akarta w klmc fői szabadettanj; Nagod mit czelckcszik felőle azt Nag[yságo]d tudgya, az Tőb 
halakall imar fői érkeznek az Nagod Tisztatojnak Jobbagi Uramnak cs Nemsem Urajmcknak 
irtam felőle hol talalljak az Nagod szekerej." Szili Gergely levele Batthyány I. Ádámhoz. 
Veszprém, 1649. február 17. MOL P 1314 No. 47420. 



kapitányoknak is. Ugyanis az előző évben, amikor a bölcskeik a Batthyányak leve-
lei nélkül próbálkoztak a kereskedéssel, a veszprémi kapitány 6 karika halat (vásár-
lási értéke 720 ft) rekvirált el.65 Nemcsak a töröktől illetve a végvári kapitányoktól 
védő levélre volt szükségük Batthyánytól a „halas embereknek". Nemsem István 
tiszttartó írja Körmendről urának 1650-ben, hogy Latos György úti levelet kér 
tőle.66 Ez a levél mentesíthette a kereskedőket a vámoktól a Batthyány birtokokon. 
Viszont nem mentesültek sem a radafalvai félharmincad, sem az 1652 óta létező 
veszprémi harmincad alól. 

Batthyány kapcsolatai révén azt is megtudta érdeklődni, hogy szükség van-e 
halra Grácban vagy nincs. Tapolcsányi János németújvári számtartó és Jobbágy Je-
romos tiszttartó leveleiben többször jelentik uruknak, hogy Grácban van-e kereslet 
a halra vagy nincs.67 Ha még december-január-február idején (viszont a negyven 
napos böjt előtt) érdeklődött, akkor Latosék is eszerint „hoztak fel" halat.68 Ha áp-
rilisban, akkor a negyvennapos böjt után megmaradt készleteit vitette Grácba elad-
ni Batthyány.69 Legalábbis a fent említett levelek erre utalnak. Az is előfordult, 

65 Szili Gergely levele Batthyány Kristófnak. Veszprém, 1660. november 11. MOL P 1314. No. 
47503. 

66 „... uramnak akaram crtcscrc adnom az Halas emberek ugy mint Latos Giorgy ma érkezének 
hozam, uty levelet kertek tülcm Besprimben hoztanak 29 karika halat ..." Nemsem István le-
vele Batthyány I. Ádámhoz. Körmend, 1650. január 14. MOL P 1314. 

67 ,,Az mi az Soos hal dolgát illetj sohun semmi ara nincs az halnak, az Forgcrt Griczbc kiiltcm 
azt referál hogy ha ingyen adnanak nem engedninek Varosba bc vénny, mert valameny hal Va-
rosba maradót husvet utan mind Muraba be hantak." Tapolcsányi János levele Batthyány I. 
Ádámnak. Németújvár, 1641. május. 2. MOL P 1314; „az hal fclcöl megh Értettem azért 
Nagos Uram cn cgyéberant fel nem kiiltcm Uolna de miucl czak akor jüt és monda hogy fel 
karka Uizanal Tcöb sintsen ottfen Gráczbcn hanem küldgiűk fel cl kel megh husuct clcőt mint 
azonaltal az Nagod parantsolattya szerint egy Louas Postát kültem Utanna ha kepzenne hogy 
cl nem köllnc azon szekereken mindgyart Uiszha hoza azon leszek hogy Nagod abbul kart 
nem Val." Jobbágy Jeremiás levele Batthyány I. Ádámnak. Nemetújvár, 1642. április 7. MOL 
P 1314 No. 22435. 

68 „Kőllctik Nag[yságo]dat megh talalnom, mjvcl az Halas emberek talalanak megh Levelekéi, 
szovalis izentek hogy imar az karika Halakatt cl kcszctcttck, mint egy 25 karjkaval, avagy 
tálam tőbjs Lcszcn az hal pedigh mind viza, s Nag[yságo]dtul akarnak ertenj hogy ha föl 
vihesseke avagy Nem, igaz hogy Bőczkcn ü kőzőttek az Pestis megh nem volt; ük azt kjvanan 
hogy Grcczbcn vihetnek, Nag[yságo]d mjvcl biztattja űkett," Szili Gergely levele Batthyány I. 
Ádámhoz. Veszprém, 1655. december 18. MOL P 1314 No. 47485. 

69 „Az minémcő három karika hal vagion megh bc Sózva az Uyhaz alat Való Boltban, azzal igy 
csclckcdgicnck ... cgj karikat ... Grcczbcnis tudakozák megh ha megh veszik vigick adá cs 
adgiak cll az mint legh iobban lehet az ket karikahoz penigh iol lasanak, hogy kart ne Valliunk 
benne, mert io Ncvcn nem vesszük Valamj job hclrc kel tennj." „Némctuivári Gondviselőknek 



hogy Latosék nem kapták meg időben Batthyány levelét, ezért Komáromba vitték 
a halat eladni.'0 

Az alább közlendő számadások ismételten bizonyítják, hogy a hódoltsági terü-
letek és a Királyi Magyarország kapcsolata több területen is szoros maradt. Mint 
már eddig is ismert volt a két országrész között továbbra is létezett kereskedelmi 
kapcsolat. A törökök is szedtek harmincadot, alkalmazva a hódoltsági területen a 
magyar vámrendszert. Látható, hogy a Királyi Magyaroszágon élő magyar főúr — 
aki egyben dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitány is volt 
— a hódoltsági területen is jelentős befolyással rendelkezett. Ezt bizonyítja, hogy 
pátenslevele a török uralta területen is megvédte a kereskedőket az erőszakosko-
dástól. Ha a kereskedők különösen veszélyesnek vélték az utazást, a hódoltsági te-
rületen török, a Királyi Magyaroszágon pedig magyar katonákat fogadtak saját 
maguk és árujuk védelmére (1651-52-ben). 

Felvetődik a kérdés, hogy a csak a Dunában található viza mellett miért hoztak a 
hódoltsági területről közönséges halnak számító csukát és harcsát is. Sőt néha igen 
messzire elmentek értük, miközben a vizát közelebbről szerezték be. Ennek a hal 
„szűkös volta" lehetett az oka. Erre számos más korabeli forrás is utal. Főleg a leve-
lezésekben és tiszttartói utasításokban találkozhatunk gyakran e kifejezéssel. 
Grácban kelendő lehetett a „közönséges" hal is, és mivel a Királyi Magyarorszá-
gon „szűkösen" volt, a hódoltsági területen is megérte beszerezni és eladni. 

Jól látható, hogy e számadások és a halkereskedéshez tartozó többi forrással ki-
egészítve érdekes részletekkel szolgálnak, de továbbra is nyitva hagynak néhány 
kérdést. Például: miért vett részt Batthyány I. Ádám a halkereskedésben, mennyi 
hallal kereskedett valójában, mennyi volt udvarának valós halfogyasztása? E kér-
désekre talán újabb eddig fel nem lelt források bevonásával adható pontosabb vá-
lasz. 

miben keölssek foglalatoskodni mgih Dunantul iarunk." 1641. április 14. (MOL P 1322 
Instructiók. No. 42. fol. 368.) 

70 „mitt paranezollyon Nag[yságo]d az Halak felöl megh értettem, cn Nag[yságo]s Uram az 
Nag[yságo]d levclett mihelen kezemhez gyütt masnap bizonios Battjanj Polgár altal ala 
küldöttem Latoscknak magamis irtam nekik hogy föl hozak az halakatt; de nem tudom mjre 
tekintuen az halakatt mind cl vittek Komaromban az Nag[yságo]d Levele nem erte hazoknal 
ükett cs igy bar azok ne bizek Nag[yságo]d." Szili Gergely levele Batthyány 1. Ádámhoz. 
Veszprém, 1656. február 7. MOL P 1314 No. 47487. 



FÜGGELÉK 

Dunántúli halkereskedők számadásainak Batthyányi Ádám részére készített 
kivonatai 

1. 

1650. április 9. 

Anno 1650 die 9 Április, Bucskén lakozó Latos János, Latos Giörgi, Bereczky 
Peter, Giorffy András es Ban Jónás az minemö sos halat Attanak el Greczben, in 
Anno eiusd[em] mely hal uolt negiuen egi karikaual, idest — No. 41. Aruluvalo 
szamadasok: 20 

1. Tablay az hal megh uetelének es minden fele kulczegnek 

1. vizánnak megh vetele es minden nemo külezege 

Kehiben minden hordonak megh vetele eset fL 120 
Ugian ot minden hordotul harminczadot fl 4 d. 50 
Cykuari vámon fL 1 d. 20 
Veszprimi vámon fl. - d. 50 
Vasoni vámon fl. - d. 50 
Kehidatul fogua Bezprimigh egi szekeresnek fl 5 d. 50 
Beszprimtul fogua Grécigh egi szekeresnek fl 22 d. -

Gréczi vámon minden hordotul fl. - d. 61 
Ilci vámon minden hordotul fl - d. 75 
Gréczi Begh mesternek minden hordotul fl- d. 35 
Greczi Birónak minden hordotul 10 funt hal 
minden funtiat szamlaluan kraiczar No. 11 fl 1 d. 83,5 
Mezarosnak az ky ky merte fl 1 d. -

Radafaluay hamiinczadon jo pínzul fl 3 d. 75 
Vas uarat, Grasan es Niuesden per d. 5 fl - d. 15 
Tartasert minden hordotul vendegh fogadó fl 2 d. 50 

Summa facit fl. 165 d. 19,5 



2. Az Apro halnak megh vetele, es minden nemo kulezege 

Minden hordonak megh vetele eset fl 25 
Fulduari harminczadon minden hordotul fl 1 d 50 
Uy palanky vámon fl- d 25 
Laskotul fogua Buczkeigh egi szekeresnek fl 6 d 60 
Buezketul fogua Bezprimigh fl 5 d 50 
Cykuari vámon fl 1 d 20 
Vezprimi vámon fl- d 50 
Vasoni vámon fl- d 50 
Ilczi vámon fl - d.75 
Grecy vámon fl- d 61 
Greczi Bogh mesternek minden hordotul fl - d 35 
Greczi Bironak minden hordotul fl 1 
Gréczi mészárosnak az ky ky merte fl 1 
Radafaluay harminczadon jo pinzul fl 2 d 25 
Vasuarat, Grasan, es Neuesden p. d. 5 fl- d. 15 
Az tartastul miuel hogi vendegh fogadóban 
kellet fizetnünk fL 102 d 50 
efile minden karika haltól fl. 2 d 50 
Bezprimttul fogua Grecig egi szekeresnek fl 22 

Summa facit fl. 71 d 66 

2. 

1650. április 9. 

Anno 1650 a die 22 January usque ad diem 9 Április Anni eiusdem Greczben ezen 
sos halnak el adasarul ualo extractus: 

1. Elsőben attunk el uizat hordoual No. 6 
funtiat aduan per cruciferos No. 11 
Tezen az ara fl. 1262 



2. Atunk el Cukat hordoual No. 23 
Funtiat aduan per cruciferos No. 6 
Tezen az ara fl. 2300 

3. Atunk el Cukat hordoual No. 1 
Funtiát aduan per cruciferos No. 5 
Tezen az ara fl. 83 d. 33,5 

4. Atunk el Cukat hordoual No. 6 
Funtiat advan per cruciferos No. 4 
Tezen az ara fl. 400 

5. Atunk el ataliaban Cukat hordoual No. 1 
Pro fl. 60 

6. Atunk el ataliaban Cukát hordoual No. 1 
Pro fl. 50 

7. Atunk el ataliaban Cukat hordoual No. 1 
Pro fl. 15 

8. Item muraban és az varos arkaban 
hantunk el Cukat hordoual No. 2 
miuel hogi megh bidesedet uolt 

Summaia az halnak tezen hordoual No. 41 
Az el adasa in Summa Tezen fl. 4170 d. 33,5 

Az halaknak megh vetele es minden nemö kulcege, az mint Tablabul ky teczik, 
minden karika hal meni kuczegel jut Grezigh 

1. Hat hordo vizának megh vetele és minden 
nemo kulczege eset fl. 991 d. 17 

2. Harmincz eot hordo apro halnak megh vetele 
es minden nemo kolczege eset fl. 2508 d. 10 

3. miuel hogi 12 karika haltul, minden szekeresnek 
atanak tebet p. fl. 5 mint az tebinek fl. 60 

4. Latos János adot Szekzardy Bonfí mihalinak 
hogi 12 karika halat besózta fl. 21 

5. Giorfi András ugi agia be szamodasban hogi 
Torok és magiar keseronek azon kively 
maga kulczege teb tarsaiual egiut tene fl. 39 d. 20 



6. Latos Giorgis ugi agi be számodasaban, hogi az 
hal melet megh fel hoztak kultit uolna fl. 22 

Summaia az megh uetelnek es 
minden fele kulczignek fl. 3641 d. 47 

Maradna az nieresegre fl. 528 d. 86,5 

Ezt három rezre megh oztuán esik, egi egi, 
személyre fi. 176 d. 29 

3. 
1651. február 9. 

Anno 1651. a die 9 Febr[iarius] usque ad diem 18 Marty. Böcsken lakozo Latos 
János, Beöreöczky Péter, és Györfi András. Az minemeő Soos halat attanak el 
Greczben úgymint No. 22 karikavall. 

9 karika Vizának minden karikának megvétele 
maguknak fateallassa szerénth Tall: No. 80 fl 120 

In Summa computalva[n] teszen 
9 karika Vizanak az ara fL 1080 
Item Apró Halnak meghvétele minden 
karikaial per fl. 40. 
Teszen az hét karikanak az ara fl 280 

Summa mindaz kéttféle Halnak meghvetele Facit fL 1360 

Az kőltséghnek rendszerént való föl jrasa 

9 karika Vizát Tolnaj harminczadón minden 
Hordtul per fl. 4 d. 50 Facit fl. 40 d. 50 
Hollosj Fél Harminczadón minden Hordotul 
per fl. 1 Facit fl. 4 d. 50 
Radafalvaj Félharminczadon, az Ausleggal 
eggyíítt fl. 23 d. 10 
Csikvárj Vámon, minden karikatul per fl. 1 
d. 20 Facit fl. 10 d. 80 



Beszprémj és Vásonj Vámon, minden hordotul 
per fl. 1 Facit fL 9 
Vasvárj, és Turiaj Vámon, minden hordotull 
per d. 10 Facit fl. • -d. 90 
Ilczj Vámon, minden karikatul per 75 d. fl. i 6 d. 75 
Nevesdj és Grassaj és Hidasfalvj Vámon, 
hjd pénz minden hordotúl kraiczar 7 fl. 1 d. 5 
Gréczj Vamo fl. 7 d. 50 
Item Boghmesternek fL 4 
Item Gréczj Birónak minden karikatul 
Tiz font Viza font per oc 11 facit fl. 16c 1. 50 

Latus facit fl. 124 d. 60 

Az Apróhalnak megh Fizetése ad diversa 
Tolnaj Harminczadón minden karikatull 
per fl. 1 d. 50 Facit fl. 10c 1. 50 
Hollosj Félharminczadón minden karikátul 
per fl. 1 Facit fl.: 3 d. 50 
Radafalvaj harminczadón az Aussleggal 
együtt jó pénzül fl.1 9 d. 80 
Csikuárj Vámon minden hordotul per fl. 1 d. 20 
Facit fl.: 8 d. 40 
Beszprémj és Vásonj Vámon minden hordotul 
per fl. 1 Facit fL 7 
Vasvárj, és Turiaj Vámon, minden hordotul 
per d. 10 Facit fl. --d. 70 
Iczj Vámon minden hordotul per d. 75 fl. : 5 d. 25 
Nyvesdj, Grassaj, és Hydassfalvj hid pénz 
minden hordotul per Crucifer 7 Facit fl.- -d. 81,5 
Gréczj Birónak minden hordotul font No. 10 fl.' 7 
Gréczj Vámon minden hordotul fl.: 5 d. 85 
Gréczj Boghmesternek fl.: 3 d. 46 

Latus facit fl. 62 d. 27,5 



Az Szekereseknek rendszerént való Fizetések 

Fadtul foghua kilencz hordo Vizátul minden hordotul 
per fl. 1 d. 50. Facit fl. 10 d. 50 
Item Böcskétiil foghua Vámossigh minden hordotul 
per fl. 5 d. 50. Facit fl. 49 d. 50 
Item Geörkitul foghua hét Apro karika haltul 
per fl. 1 Facit fl. 7 
Item Tolnatul fogua Böcskeigh minden hordotul 
per fl. 1 d. 50. Facit fl. 10 d. 50 
Item Bolcskétül foghua Vamosigh het hordó Apró 
haltul per fl. 5 d. 50 Facit fl. 38 d. 50 
Item Vamostul foghua Greczigh Vizatul és Apró 
haltul, úgymint 16 Hordotul minden hordotul 
per fl. 26 d. 50 Facit f l 424 
Item negyven hat Szekeresnek minden egy ételtűi 
per d. 20. Facit fl. 9 d. 20 
Az Nemesseknek úgymint hat Szekeresnek sze 
kér bért Egy Talléral fizettük tőbbőtt Facit f l . 9 
Radaffalvaj hanninczadra konyha Halat ugy 
mint kilencz hordo Vizatul Font No. 18 computalva[n] 
Fontyat per cr. 11. Facit fl. 3 cr. 30 
Item az Aprohaltul minden hordotul libra 2 lib[ra] 
Libra szamlalva[n] per d. 10 Facit fl. 1 d. 80 
Ilczj Vámra konyhahalat Aprohalul attunk 
megh ugy mint lib[ra] 45,5 Facit fl. 4 d. 55 
Item az Meszarosnak az ki az halat mért 
minden karikáiul per fl. 1. Facit fl. 16 
A die 9 Febr[uarius] usque ad diem 10 Martz Annj 
1651. minden Eteltül Négy személre compu-
talva[n] per d. 25 Facit f l 49 
Item késéreő katonák[na]k az kik Hollosigh 
késérték eőket atta[m] fl. 7 d. 50 
Item az Gréczben Eőtt Ló Tartástól fl. 10 d. 50 



Item Földvárj Töröknek, hogy Laskora késérté 
eöket atta[m] fl. 4 d. 50 
Item Böcskejtul foghua Gréczigh kűltettök fl 12 

Latus facit fl. 669 d. 95 

Summa facit fl. 2216 d. 82,5 

Az Halaknak eladása Gréczben 

Elseő Hordó Viza arultatvan fontyat 

per d. 20. Extendaltattott ad f i 225 
Item 8 karika viza fontyat aruluafn] 
per cr. 11. Extendaltattott ad fl. 1613 d. 33,5 
Item 7. Hordó Apró haltül arulvatuán 

Fontyát per d. 10. extendaltattott ad fl. 800 

Summa facit fl. 2638 d. 33,5 

Ezen Summából Subtrahálva[n] az Halnak 

meghvételét és mindennemeö Keöltségét ugy mint fl. 2216 d. 82,5 

Marad nyereség fl. 421 d. 51 
Ezt háromfele dividalva[n] essik egy személyre fl. 140 d. 50 kr. 1 
Item tavali Harmincadra ugy mint 87. 
forintra és 75. Pénzre minden forintra 

computalva[n] P. d. 25. Facit fl. 21 d. 90 

Summa facit fl. 162 d. 40 kr. 1 



Item az Egy Hordo Viza, miuelhogy káposztás 
Hordoban csinálták volt be, büdös volt 
Az piarczrul ki kőllőtt Vénnűnk Kármelita Baratoknak 
attuk kasat (?) 
Az többit attuk el pro 
Es igy az szekérber, Vám, és harmincad 
mind raita veszedell. Azon keressék 
az halas Emberek, a kiktől vették. 

No. 8 fL 106 
fi. 20 

4. 

1651. március 21. 

Anno 1651. die 21. Marty. 

Keresztes Mihály az minemeő Egy Karika Vizát adot Uramnak eö Nag[yság]anak, 
az tarsai ugy mint Lattos János, Beöreczky Peter és Giőrffj András, illyen vigezést 
tettek véle az feöllyiil meghirt Keresztes Mihályal, valamint Greczben az teöb 
Vizát attak el, az szerint számláltaték az eö Halait, melly volt itt Ujvárrat megh 
massalvajn] mássá 9. Mázsáiát szamlalva[n] 

Ezért az Karika Halért Uramnak eö Nag[yság]anak, Hatt Karika Vizábúl harmad-
részt ugy mint fi. 53. d 33. azon hal araban computalta eö Nag[yság]a, azonkivül 
Lattos János teöb Tarsaival együt eö tülek esset harmad részbiil computalt fl. 36. d 
67. ezen Pénzt Lattos Janosnak teöb társaival együt Keresztessj Mihálynak keöl 
adnj. 

Item ezenkívül marad Latosnak fl. 25. d. 63. Eztis eö nekyk Hordó számra megh 
keöl fizetnj Keresztessj Mihálynak 

Kereztes Mihály és Gergely Vizaia volt No. 6 
Megvétele minden karikájátul fl. 120 
Facit in toto a 720 

P. fl. 18 Kr. 20 Facit fl. 165 



Tolnaj Harminczad fL 27 
Hollossj Harminczad fl 3 
Radafaluaj Harminczad fl 14 d. 40 
Csék Várj Vám fl 7 d 20 
Veszprémj és Vasonj Vám fl 6 
Vasvárj és Turiaj Vám f l - d 60 
Ilczj Vám fl 4 d. 50 
Gréczj Vam f l 4 
Nyuesdj, Grassaj, és Hidasfaluaj hidpénz d 70 
Greczj Biroié fl 11 
Bökmesteré fl 2 d 60 
Kehitűi fogua Böcskeigh szekér bér fl 4 d. 50 
Böcskitül foghua Wamossigh fl 33 
Vamostul fogua Gréczigh fl. 159 
Magunk Etelere fl 29 d 75 
Lovaktul fL 3 d 50 
Tizenkétt Szekeres Etelétul fl 2 d 40 
Harminczadra konyha hal lib 12 fL 2 d. 19 
llczj Vámra f l - d. 65 
Meszarossnak fl 6 
Magunk koltseghe Gréczigh fL 8 

Summa facit. fl 1049 d. 99 

Gréczben az hatt karika Vizának el adása. 

Hatt karika Vizát eladuán per cr. 11 fontyat 

Eöszueö computaluan Extendaltattot ad fl 1210 

Summa facit fl 1210 

Ezen Summábul Subtrahalva[n] az Halnak megh vételet és mindenemeö keöltségét ugy mint fL 1049 d 99 

Marad Nyereséghre fl 160 d. 1 
Ezt három fele diuidalva[n] esek egy szemelyre fl 53 d 33 



Keresztessj mihály adott Ur[amna]k eö Nag[ysá]ganak 
Egy karika Vizát, mellynek 
meghvétele teszen fl. 120 
Item Szekér Bér Hollossj harminczad, és Va[m] f l 24 d 30 

Latus Facit f l 144 d 30 

5. 
1652. február 9. 

Anno 1652. a die 9 February, Usque ad diem 20. Marty. Gréczben az minemeő Soós 
hal arultattatot ugy mint apró hal 25 Karika lib. Pro d. 10. Viza Karika No. 9 lib. Pro 
Kr. 11. Ennek az halnak mindennemeő keölczégérul való reövid Extractus, ugy 
mint Hordo szám szerint. 

1. Vizáról való. 1 Karika Vizának megh vétele Tall. 80 facit f l 120 

Szekér Bér 

Fadtulfoghva Bottyánigh 1 Karikátúl fl. 5 d. 50 
Bottyántúlfoghva Vámosigh fl. 3 
Vamostul foghva Vasvárigh f l 11 
Vasvártul foghva Gréczigh fL 17 

Facit Szekér Bér fl. 36 d. 50 

Vám 

Csikvárrat egy Karikátúl fl. 1 d. 20 
Beszprimben fl. - d. 50 
Vásonyban fl. - d. 50 
Türyén fl. - d. 5 
Vasvárrat fl. - d. 5 
Ilzen fl. - d. 75 
Nivesden fl. - d. 5 
Hidasfaluban d. 2 Grásson d. 5 facit fl. - d. 7 
Gréczj Vámon fl. - d. 66,25 



Bironak minden hordotul lib 10 facit fl. 1 d. 83,5 
Boghházban minden hordotul fl. - d. 33,5 
Serpenyeőtül fl. - d. 9 
Mészárosnak a ki halat mérj f i . 1 
Ilzj Vámosnak Konyha halat lib 2 facit fl. - d. 36,5 

Facit Vám fl. 7 d. 46 

Harmincad 
Tolnán egy Karikátul fl. 4 d. 50 
Item Teöreöknek 6 Réff Czimaszint 
essik egy hordóra fl. 5 id est fL 5 
Beszprimben minden massátúl d. 25. 
essik 9 massátul avagy 1 karikátúl fl. 2 d. 25 
Az Aufslagh fl. 1 d. 12,5 

Facit Harminczad fl. 12 d. 87,5 

Summa facit egy hordotul az megh vétele[n] 
kivül Szekér Bér, Vám és Harmincz 
ad. fl. 56 d. 83,5 facit 6 karikátúl fl. 341 d. 1 
Item az megh vétel fL 720 

Facit fl. 1061 d. 1 
Item mivel hogy az három Karika Vizának 
Szekér Bére dragábban esset az teöbbinél 
P. fl. 15 fl. idest fl. 15 

In Summa facit fl. 1076 d. 1 

Ezen Vizának el adassa 

Vólt abban az 6 karikában Mássá 60. 
Massáiat számlálvá[n] Pro fl. 18 Kr. 20 f l 1100 

De mivel hogy némelly Hordóban teöb 
találtaték számlálvá[n] Massáiat Pro fl. 20 facit f l 1200 



Közlemények 

Marad Nyerességh fl 124 
3 Részre dividálva[n] essik egy részre fl. 41 d. 33 

Tott Mihály Vizáia Karika No. 3. 
egyik pro fl. 120. Facit fl. 360 
Szekér Bér a mint ide eleőre specificaltattot 
tudni illik minden karikatul fl. 36. 
d. 50 Facit fl. 109 d. 50 
Vám egy Karikatul fl. 7. d. 36,5 Facit fl. 22 d. 9,5 
Harminczad csak fl. 7. d. 87,5 mivel 
az czimaszint ne[m] fizetett az Teőreők[ne]k, 
Facit az három Karikától fl. 23 d. 62,5 

Summa Facit fl. 515 d. 22 

Ezen 3 Karika vizának el adása 

Tészen Summatim fl 648 
Marad Nyerességh fl. 132 d. 78 
Essik egy részre fl. 44 d 26 

2. Apro Halrul való 
1. Karika apro halnak megh vétele fl 35 

Szekér Ber 

Néktül foghva Bottyánigh fl. 8 d. 50 
Bottyantul foghva Vámossig fl. 3 
Vámostul foghva Vasvárigh fl. 11 
Vasvártul foghva Gréczigh fl 17 

Facit Szekér Bér fl. 39 d.50 



Vám 

Uy Palankban egy Karikátúl f l - d 30 
Csikvárrat f l 1 d 20 
Beszprimbe[n] d 50 
Vásonban d 50 
Türyén d 5 
Vasvárrat d 5 
Illczen d 75 
Nivesden d 5 
Hidasfaluban d 2 
Grassafn] d 5 
Gréczj Vámon minden Karikátúl 40 Kraiczárt Facit d 66,5 
Bironak f l 1 
Bogházban d 33,5 
Serpenyeőtül d 9 
Meszarosnak f l 1 
Ilczi Vámosnak Konyha halat lib 2 Facit d 20 
Ajándékba[n] minden hordotul f l 1 d 28 
Gazdának az Etelért 1 hordotul fi 3 d 31 

Facit Vám fl 11 d.35 

Harminczad 

Tolnajn] egy Karikátúl fl. 1 d. 12 
Beszprimben minde[n] Massatul per d. 15. 
essik 9 massátul avagy 1 Karikatul fl. 1 d. 35 
Az auffslagh fl. - d. 67,5 

Facit Harminczad fl. 3 d. 14,5 

Summa egy Karika apro haltul az Vételen kiviil, Szekér 
Bér, Vám és harminczad fl. 53. d. 99,5 Facit 25. Karikátúl f l 1350 
Item az megh vétel tészen f l 875 

In summa Facit f l 2225 



Ezen apro halnak el adássa 

Vólt abba[n] az 25. karikába[n] mássá 250. 
egyiket pro fl. 10. Facit fl. 2500 
Marad Nyeressigh fl. 275 
3. Részre Dividálva[n] essik egy részre f l 91 d. 66 v. 2 

In Summa Facit az Nyerességh fl. 531 d. 78 
Essik egy részre fl. 177 d. 26 

Erre attak az Urnák eö Nag[yság]anak egy Karika 
vizát pro f l 105 
Item apró halat 1 Karikat pro fl. 35 fl. 140 
Ezenkivül magok az mint refferállyak feöl iüvet 
és ala mennet magokra, Lovakra, és késéreőkre 
keöltségek essik legh allab fl 20 

6. 

1657. február 4. 

Anno 1657. die 4. Febr[uary] Beöczkei Latos Gyeörgy és Péter Deák a 
minemeö Soos halat hoztanak, annak feöl irása. 

1. Soós vizát - karikával No. 11,5 
2. Soós Harcsa karikával No. 9 
3. Soós Csuka karikával No. 17,5 

Facit karikával No. 38 



Ebben az halban á hovámennit visznek 

1. Az Ur Szamára adnak vizát kar[ika] No. 1 
2. Soós Csukát - karikával No. 1 
3. Keörmenden hattak Soós Csukát kar[ika] No. 2 
4. Szili Istva[n] ura[m]ank Soós Csukát kar[ikát] No. 1 
5. Greczben visznek Soós vizát kar[ika] No. 10,5 
6. Soós Harczát kar[ika] No. 9 
7. Soós Csukát kar[ika] No. 13,5 

Facit Karika No. 38 

7. 
1657. február 20. 

Anno 1657 die 20. February. Beőczkén lakozo Látos Gyeőrgy, Beőrecski Péter 
Deák, Tót Mihály, és Latos Bálás az minemő 32 Karika Soós Halat attanak el 
Gréczben, ugy mint Vizának Funtyát Pro Kr. 10. Czukának 5 Kraiczáron, Har-

csának 6 Kraiczáron, arrul való Számadás. 

Ezen Halaknak Helben léveő megh vétele 

1. Kilencz Karika Viza, Karikáiát Pro Tall. 78 Facit f l 1053 
2. Húszon két Karika Apro Hal, Pro Tall. 23 d. 50 Facit fl 770 
3. Fél Hordo Viza és fél Hordo Harcza, pro fL 76 

Facit fL 1899 

Ugyan ezen Halnak mindenémeő Keölczége 

1. Feőldvártul fogva, 10 Karika Vizátul, mindeniktől 
Szekérbér fl. 7 d. 50 Facit f l 75 
2. Feöldvári Harminczadon minden Karikátul fl. 4 d. 50 Facit fL 45 
3. Czikvári, Veszprimi, és Vásoni Vám, Karikaiátúl 
fl. 2 d. 20 Facit fL 22 

Facit fL 142 



Item apro Hal 

1. Feöldvártúl foghva Vámosigh Szekér bér 22 
Karikátúl, P. fl. 11 d. 50 Facit f l 253 
2. Tolnai Harminczad ad, P. fl 1 Facit fl 22 
3. Csikvári, Beszprimi, és Vásoni Vám, P. fl. 2 d. 20 Facit fl. 48 d. 40 

Facit fl. 323 d. 40 

1. Vámustul foghva Hollósigh 34 Karika Haltul 
Szekér bér, P: fl. 11 Facit fl. 374 
2. Urunk eö Nag[yság]a Szekér bére 32 Karikátúl 
P. fl. 16 Facit f l 512 
3. Beszprimi Harmincz adra, 35 Karikatul, Facit fl. 114Kr.21 
4. Ilczi Vámra 32 Karikátúl P. d. 75 Facit f l 24 
5. Gréczi Vámra fl. 19 Kr. 20 
6. Gréczj Bogházra fl. 16 Kr. 42 
7. Gréczi Birónak minden Karikátúl, 10 funt 
hal Facit fl. 35 Kr. 40 
8. Két Mészárosnak fl. 12 Kr. 6 
9. Gréczi Mártonnak hogj Halat segétette árulnj fl. 56 
10. Magokra, és Lovakra való Keölczég fl. 61 Kr. 23 

Facit fl. 1225 Kr. 32 

Summa az Hal megh vételének, és mindennemeő 
Keölczéghnek, facit fl. 3589 d. 72 

Ezen 32 Karika Halnak eladássa 

1. Kilencz Karika Vizának vólt mása 90 Pro fl. 16 Kr. 40 Facit f l 1500 
2. Attanak el egy fél Hordó Vizát, melly 2 Esztendeigh 
álot, Item fél Karika Harczát, Pro fl. 100 
3. Kilencz Karika Harczát, Mása vólt 90 Pro fl. 10 Facit fL 900 
4. Tizenegy Karika Czukat, vólt Mása, 110 Pro fl. 8 Ki". 20 Facit fl. 916 Kr. 40 



5. Item 2 Karika Czuka, melly semmire Keleő vólt óczon 
keőllet vesztegetnj, árultak beleőle, f l 120 

Facit fl. 3536 Kr. 40 

Eöszve számlálván az Pénzt 32 Karika Halnak 
az árra extendaltátott ad fl. 3709 d. 36,5 
és igy marad az nyerességhre, fl. 119 d. 64,5 
három részre dividálvan, essik egy részre fl. 39 d. 88 

Az Halas Emberek mit attanak Uram eö Nag[ysa]gának 

1 Karika Vizát, az mint magok vették, 
Pro Tall. 78 Facit fL 117 
1 Karika Czukat, Pro f l 35 

facit f l 152 

Uram eő Nag[yság]a Szekér bére tészen fl 512 
Item az eö Nag[yság]a része, fl. 39 d. 8 

facit fl. 551 d. 

Az feöllyül megh irt 2 Karika Halnak az árrát deffalcálvan belleőle, 
úgymint f l 152 

marad mégh feön, fl. 399 d. 88 




