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SARUSI KISS BÉLA

A BÉCSI UDVARI KAMARAI LEVÉLTÁR GEDENKBÜCHER 
ÖSTERREICH MAGYAR VONATKOZÁSÚ IRATAINAK REGESZTÁI

III. közlemény1 
(70–71. kötet, 1552–1554, 1553)

A 70. kötethez nem tartozik név/tárgymutató, de az első lapokon fejezetenként 
mutatózták ki, hogy az adott kamarai szervnek írt ügyek mely években hányadik 
oldalon kezdődnek. A regesztákat a kötetben eredetileg megadott fejezetcímenként 
vettem sorra, de csak azokat a fejezetcímeket jegyeztem fel, ahol hungarika 
vonatkozást találtam. A fejezetcímek többnyire azt jelölik, hogy az adott kimenő 
irat mely hivatalnak vagy hivataloknak voltak címezve (Ennsen inneni vagy túli 
Vizedom hivatalok stb.), bár időnként ezek egy-egy hivatal/és vagy ügytípust 
jelölnek (pl. magyarországi harmincadok, élelmezési ügyek).

Azoknál az utasításoknál, amelyeknél valamely hivatalnokot készpénz 
kifizetésére vagy bevételezésre utasították, kihagytam azt a mindig ismétlődő 
utasítást, hogy a kifizetett összegről vegyen nyugtát, illetve a nyugta alapján 
könyvelésébe vezesse be vagy ki az adott összeget. Hasonlóan jártam el, ha 
valamely természetbeni kiadásra utasították valamely tisztviselőt (pl. a bécsi 
hadszertárost, hogy hadfelszerelést adjon). Mivel csak elvétve fordul elő, hogy az 
iratok nem Bécsben keltek, így csak a nem Bécsben datált utasításoknál tüntetem 
fel a keletkezés helyét. 

A nem regesztázott másolatokról annyit érdemes megjegyezni, hogy azok 
leginkább az örökös tartományokban található pénzügyigazgatási szervek 
valamely címszava alatt fordultak elő, leginkább a Vizedom hivataloknál. A 
címszavak kapcsán érdemes kiemelni, hogy az osztrák tartományok uralkodói 
magánjövedelmeit kezelő „Vizedom”-nak nevezett, tartományonként szer-

1 Jelen közlés a Fons 2008. évi negyedik és 2009. évi első számában megjelent azonos címet vise-
lő közlemények folytatása. A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher Österreich magyar 
vonatkozású iratainak regesztái. (I. közlemény 65–68. kötet 1549–1552.) In: Fons (2008) 15. 
évf. 467-521. p. és A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonat-
kozású iratainak regesztái. (II. közlemény. 68-69. kötet, 1552–1554.) In: Fons (2009) 16. évf. 
65–144. p. A feltárás leírása illetve a rövidítésjegyzék az első közleményben. A kiadás mód-
szerein nem változtattam. Köszönettel tartozom Pállfy Gézának, aki jelen közleményt értékes 
észrevételeivel támogatta.
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Gedenkbücher Österreich 70. kötet (1552–1554)

1552

Ennsen inneni Vizedom hivatal

fol. 1v
1552.01.12.
UK Christoph Polt bécsi Vizedom részére2

A magyaróvári harmincados, Kosma Gienger részére egy kontraband 
(elkobzott csempészáru) értékesítése miatt 10 mFt [magyar forint] 11 pfennig 
költséget vegye fel számadásába, Benedikt Frässl nyugtája alapján. 

fol. 2v–3r
1552.01.05.
UK Christoph Polt részére.
Vegye fel számadásába azt az ezer rFt-ot, amelyet Hans Friedenreich bécsi 

polgárnak a magyar katonaság ellátására a Veszprém megyei tized megvásárlásáért 
ad. Az összeget abból a pénzből adja, amit Orttenwurg3 gróftól nemrég kapott.

fol. 3r
1552.01.05.
UK Christoph Polt részére.
Anton Rapoltnak fizessen ezer rFt-ot [rajnai forint], aki Sopron megye tizedét 

vásárolja meg.

fol. 3v
1552.01.16.
UK Christoph Polt részére
Fizessen Georg Krabat von Sprarsdorfnak 26 rFt 32 kr-t komáromi 

útiköltségére.

2 A bécsi Vizedom, aki az Enns-en inneni területeken volt illetékes, egyúttal az Alsó-ausztriai 
Kamara pénztárosa is.

3 Ortenburg grófjai 1529-től a Salamanca-k voltak, azaz itt Gabriel von Salamanca egykori 
Schatzmeister utódjáról van szó. 

vezett hivatalai, az egyéb szakhivatalok közül a „főbányahivatalnak” 
(Oberstbergmeisteramt) és a bécsi sóhivatalnak címzett iratok között találhatók 
magyar vonatkozásúak. Ezen kívül még a krajnai vámhivatal (Aufschlag in 
Krain), a magyarországi harmincadosok hivatalai (mely gyakorlatilag a pozsonyi 
és magyaróvári főharmincadok és filiáléinak ment iratok másolatait tartalmazza) 
és a szlavóniai harmincad hivatal (Dreissigst im Windischland) esetében voltak 
hungarikák. A 70. kötet azokat a bejegyzéseket tartalmazza, amelyek az Udvari 
Kamarán (UK) vagy az Alsó-ausztriai Kamarán (AAuK) keresztül mentek 
ki az alsóbb kamarai szervek részére. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért 
előfordul az is, hogy uralkodói parancsok is bejegyzésre kerültek a másolati 
kötetbe, aminek nyilvánvalóan az az oka, hogy ezeket a parancsokat valamelyik 
kancellárián állították ki, de az illetékesség miatt az uralkodó az Udvari 
Kamarával küldette el.

A 71. kötetben jó néhány újabb bejegyzés mellett sokszor ugyanazon 
hungarikák találhatóak az 1552. évből, amelyek a GBÖ 69. kötetében, ezért ezekről 
a közlemény végén található táblázat formájában közlök egy konkordancia-
jegyzéket.
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fol. 6v
1552.03.07.
UK Christoph Polt részére.
Fizesse ki a csatolt jegyzékeken feltüntetett faanyagot, amelyet a pozsonyi 

magtár építésére rendeltek. Az Anton Ginger pozsonyi építési írnoktól vett nyugtát 
vegye számadásába.

fol. 6v.
1552.03.20
UK Christoph Polt részére.
A laibachi vámba befolyt 4000 rFt összeget vegye át Georg Seÿrl-től és 

könyvelje el.

fol. 7v
1552.03.26.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Georg Männingernek ellátmányt, aki biztosként a bányavárosokhoz 

lett kiküldve.

fol. 7v
1552.03.26.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Georg Männingernek ellátmányt, akit biztosként először Győrbe, 

majd Melkbe küldtek ki.

fol. 7v
1552.03.30.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Sebastian Spiller alsó-ausztriai kamarai kancelláriai írnok részére, 

ellátmányra költséget, aki a bányavidéki biztosok mellett tevékenykedett.

fol. 8r
1552.04.01.
UK Christoph Polt részére.
Fizesse ki Sigmund Prunner görzi hadszertáros Bécsbe és vissza megtett útja 

költségeit.

fol. 3v
1552.01.18.
Christoph Polt fizessen Jakob Straussennek, vend (szlavón) végvidéki 

szolgálatáért, ellátmányra, két font fenniget.

fol. 4r
1552.01.30.
UK Christoph Polt részére.
Adjon Wolf Aigner bécsi Proviantkästner-nek 1000 Ft-ot élelemvásárlásra. 

fol. 4v
1552.02.18.
UK Christoph Polt részére.
Adjon Wolf Aigner bécsi Proviantkästnernek 1000 ft-ot élelemvásárlásra.

fol. 4v
1552.02.09.
UK Christoph Polt részére.
I. Ferdinánd megparancsolta, hogy a hadi- és más szükségletek miatt gabonából 

és másból állandó tartalékra van szükség, ezért Christoph Poltnak intézkednie 
kell, hogy egy telken két magtárat építsenek „in Ödenkirchen”.

fol. 6r
1552.02.18.
UK Christoph Polt részére.
A magyaróvári contrabandból befolyó összegekből Wolf Heinrich Kneisl 

Feldzugsekretär és Anton Sixt komáromi kapitánynak kegydíjuk egy részét 
fizesse ki.

fol. 6r
1552.02.26.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Andreas Jastranir leobeni hámorkovács („Hamersmit aus 

dem Eisenärtz bey Leoben”) részére, aki a hámorához tartozó öt társával 
Besztercebányára megy, 15 pfennig ellátmányra. 
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Sigmund Sticher gradiskai tüzér („puchsenmaister zu Gradisch4”) 69 rFt-
os zsoldjából fizessen 15 Ft-ot, amiről értesítse a krajnai Vizedomamtot, hogy a 
következő elszámoláskor ezt vegyék figyelembe.

fol. 11v
1556[!].05.22.
UK Christoph Polt részére.
A véglesi alattvalók panaszával Bécsbe küldött Janusch Pauschkonak 1,1 

mFt-ot adjon a visszatérés költségére.

fol. 12r
1552.05.19.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Leopold Puchler könyvelőnek ellátmányt, aki először Bécsből 

Pozsonyba megy a magyar (királyi) helytartóhoz („stathalter”), Újlaky Ferenchez, 
majd onnan Győrbe, hogy a vásárolt gabonát, az élésházat és az egyéb élelem 
helyzetét megvizsgálja.

fol. 12v
1552.05.26.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Franz de Pozo (Fancesco de Pozzo) építőmesternek 20 rFt-ot, aki 

Magyaróvárra utazik, hogy megvizsgálja az ottani építményeket.

fol. 12v
1552.07.28.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen két, a töröktől most szabadult pribéknek, Hans Pultzernek von 

Veldspergnek és Andreas Rauchnak 4–4 Ft-ot.

fol. 13v
1552.07.19.
UK Christoph Polt részére.
Nyugtázza, hogy Salm zu Eck (Eck Graf zu Salm und Neuburg) pozsonyi 

kapitánynak apja (II. Niklas) miatt, aki 1549-ben 242 marhát hajtott át pozsonyi 
harmincadon 458 rFt 6 pfenniggel még mindig adós, valamint még 8 mázsa 

4 Gradisch = Gradisca ď Isonzo, Gradišče ob Soči.

fol. 8r
1552.04.05.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Michael Hochenauer „probierer unser Eysnschneider” részére 

ellátmányt erdélyi útjára. 

fol. 8v
1552.04.02.
UK Christoph Polt részére.
Schimbl tüzér (puchsenmaister – Büchsenmeister), aki 1551. február 16-

tól szolgált a vend (szlavón) végvidéken, török fogságba esett. Adják át 24 rFt 
zsoldját feleségének.

fol. 8v
1552.04.04.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen 12 rFt-ot ellátmányra Niklas Pomernek, akit a bányavidékre a biztos 

mellé küldtek ki.

fol. 8v–9r
1552.04.22.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen Wolf Schardinger ácsnak és Wolf Pÿdmayr péknek ellátmányt. 

Mindkettőt Győrbe rendelték, hogy a Veszprémből és Choron Jánostól vásárolt 
gabona kapcsán intézkedjenek.

fol. 9r
1552.04.26.
UK Christoph Polt részére.
A Laibach-ba rendelt hadiszerek szállítási költségeinek kifizetése. (210 mázsa 

puskapor, 15 kamaraágyucska [camerpuchsen].)

fol. 10r
1552.05.18.
UK Christoph Polt részére.
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Krajnai Vizedom hivatal 

fol. 28v–29r
1552.04.27.
I. Ferdinánd Christoph von Knulenberg krajnai helytartónak
Kaspar Ecker gradiskai hadszertáros („zeugwart zu Gradisch”) részére, aki 

hajlott kora miatt felhagy a szolgálattal, évi 26 rFt kegydíj.

fol. 29v–30r
1552.05.12.
UK a krajnai helytartónak 
A 440 mázsa réz Bécsből Laibachra szállítása megtörtént, az ezért járó 

fuvarköltségből még 150 rFt-al tartoznak Kaspar Huebman genannt List-nek. 
Fizessék majd ki.

fol. 31r
1552.04.28.
UK a krajnai helytartónak 
A krajnai végekre, a hírlövésre („Khrey schuss”) adott 210 mázsa puskapor 

szállítási költségeit.

Főbányahivatal 

fol. 34v–-35r
1552.05.30.
I. Ferdinánd Georg Singer főbányamesternek
Ki kell annak a szakértői bizottságnak a költségeit fizetni, amelyik a 

magyar bányavidéken járt, hogy a „weyza”-n újonnan nyitni kívánt bányákat 
megvizsgálják. 

Bécsi sóhivatal

fol. 39r
1552.01.30.
UK Andreas Lindauer („salz ambtman”) részére.
10 fuder sót kell adni Pozsonyba a királyi konyhának. (Azaz: a – magyar 

diétára utazó – királyi konyhának.)

gyapjú után is adós. Ő maga pedig 30 mázsa 64 font juhgyapjú vámjáért 21 rFt-al 
adós a vámon.

fol. 18v
1556.08.06.
UK Christoph Polt részére.
A szlavóniai harmincad 56 mFt 79 pfennig értékű contrabandjából fizetendő 

kegydíj Hans Prannperck alsó-ausztriai kamarai könyvelő részére.

fol. 18v–19r
1552.09.23.
UK Christoph Polt részére.
Azt a 41 rFt-ot, amely annak a hét marhának az árából származik, melyeket 

Georg Schmidt soproni harmincados lefoglalt és az uralkodót illető részt neki 
befizette, adja oda Georg Hofer 100 rFt-os kegydíjának egy részét. Hat marhát 
Soprontól két mérföldre négy horváttól „im Stichgraben”, egy marhát pedig Mert 
Gabriel-től foglalt le.

fol. 21v–23v
1552.12.24.
Az Alsó-ausztriai Kamara személyzeti jegyzéke („Statt der NÖ regierung und 

camer Regierung, Kamer, Kamer Kanzley, Puchhaltereÿ.”) Összesen: 12339 rFt 
1 f 27 d fizetés/év.

Ennsen túli Vizedom hivatal 

fol. 25r
1552.06.30.
I. Ferdinánd a Ennsen-túli helytartónak
Michel Dobler ágyúöntő (puchsengiesser) egykori szolgája Konrad Has 

tüzér (puchsenmaister) részt vett az uralkodó erdélyi hadjáratában, ahol azonban 
hamarosan meghalt. Hátrahagyott felesége és két gyermeke kegydíjat kapott, de 
mivel most az özvegy is elhunyt, az összeget a gyerekek nevelői kapják. 
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Az 1549-ben Stephan Schadwiener von Muerzhofen mészárosokkal, 
kereskedőkkel és több társával együtt 53 marhát hajtott Rarpachra. Ebből 8 marha 
Magyarországról érkezett, ám nem fizettek utánuk vámot. 

fol. 61r
1552.04.01.
UK Paul Pesold pozsonyi harmincados részére.
Adjon 12 rFt-ot két ellenőr részére, akik a Mária királyné részére összeírásokat 

készítettek.

fol. 61v
1552.04.01.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári harmincadosnak és ellenőrének
Felvette Szentmártonba harmincadosnak Andreas Stradtner soproni polgárt és 

Matthias Anbring eddigi pinkafői lovas kerülőt (Strassbereyter). Gondoskodjanak 
utóbbi hivatalának ellátásáról.

fol. 61v–62r
1552.04.09.
I. Ferdinánd a magyaróvári és a pozsonyi harmincadosnak.
Fizessenek Leopold Heÿpergernek kegydíjára bizonyos összeget a 

contrabandból.

fol. 62rv
1552.04.09.
I. Ferdinánd nyílt parancsa minden tisztviselőnek, különösen a 

polgármestereknek, bíráknak és profoszoknak
Kosma Gienger magyaróvári harmincados ismételten jelentette, hogy azok a 

kereskedők, akik a magyaróvári harmincadon nem fizettek vámot, hanem erről 
elismervényt adtak, később sem egyenlítették ki tartozásaikat. Ezért adjanak meg 
minden segítséget, ha Gienger vagy megbízottja ennek ügyében hozzájuk fordul.

fol. 62v
1552.05.06.
UK Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak és Jakob Simotl ellenőrnek
Gondoskodjanak a „zu Seÿen” harmincadhivatal egykori harmincadosának, 

Niklas Sigmarsnak Franz Rosentallerrel való pótlásáról. A hivatalba való 
bevezetés az ő feladatuk.

fol. 39r
1552.02.12.
Még 30 fuder sót kell adni Pozsonyba a királyi konyhának.

Krajnai vámhivatal 

fol. 59rv
1552.04.05.
I. Ferdinánd Adam Laybacher fiumei pénztáros („einnember des quarantens 

zu Sant Veit am Pflaumb”) részére. 
Értesíti, hogy Hans Lenkovitsch Freiherr „zu Freyenturn an der Khhulp, 

unserm Rat Obrissten Comissarien der crabatischen, friaulischen und windischen 
Ortflecken, haubtman zu Zeng und uber die Uskockhen”, érdemeit figyelembe 
véve megkapta zálogba Tersat várát „bei Sanct veit am Pflaum”.

Magyarországi harmincadok 

fol. 60r
1552.01.08.
UK Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak
Ellenőre, Jakob Simotl[?] kérésére – aki eddig egy szolgával és két lóval 

teljesített szolgálatot és fizetésként évente 131 mFt-ot kapott – 1552 januárjától 
éves fizetését 231 mFt-ra emelik, amelyet a pozsonyi harmincadból kell számára 
kifizetni.

fol. 60r
1556.02.03.
UK Kosma Gienger magyaróvári harmincadosnak
Fizessen ki 50 rFt-ot Rudolf Hammerpach alsó-ausztriai kamarai hivatalnoknak 

100 Ft-os évi kegydíjából.

fol. 61r
1556.[!]01.20. 
UK Kosma Gienger magyaróvári harmincadosnak
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fol. 63v
1552.08.25.
UK Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak
A pozsonyi élésmester, Bartholomeus Schwartz jelentette, hogy alig kapott 

zsoldot. A pozsonyi harmincadból fizessen neki.

fol. 64r
1552.08.12.
UK Kosma Gienger magyaróvári harmincadosnak.
Fizessen 6 tallért Wolf Sumernek.

fol. 64r
1552.09.16.
UK Paul Pesoldnak
Hajtsa be azokat az adóságokat Eck Graf zu Salm und Neuburgon, amelyeket 

apja Niklas különféle alkalmakkor a pozsonyi vámon átvitt árukért nem fizetett 
ki. A 70 Ft 32 d-t pedig adja oda Doctor Wolfgang Fürtmaiernek.

fol. 64rv
1552.09.16.
UK Paul Pesoldnak
Hajtsa be Hans Widman korábbi pozsonyi harmincados örököseitől azt a 363 

mFt-ot, amellyel az adós maradt, valamint II. Niklas Graf zu Salm und Neuburg 
242 marhájának a pozsonyi vámon való áthajtásáért járó összeget és azt a 4 mFt-ot, 
amelyet pedig „acht cennten huetter woll” átszállításakor nem fizetett ki. A kettő 
összesen 367 mFt-ot tesz ki, amelyet adjon oda Doctor Wolfgang Fürtmaiernek.

fol. 64v
1552.10.24.
UK Kosma Gienger részére.
334 rFt contrabandból különféle kamarai alkalmazottak kegydíjait kell 

kifizetnie.

fol. 64v–65v
1552.10.31.
I. Ferdinánd a magyaróvári harmincadosoknak 
Sullackh István és Hans Sunleÿtner bécsi polgárokat ért sérelem 1544–1545-

ben. A két ember a magyaróvári harmincadon hajtott át 60-70 marhát, amelyek 
vámfizetése körül félreértések történtek.

fol. 62v
1552.05.23.
UK Kosma Giengernek
Abból az 54 contrabandként lefoglalt marhából (egy „Sestolzki” nevű 

magyartól foglalták le), amelynek 2/3-a az uralkodót illeti, a Georg Freiherr von 
Tanhausen illető ezer Ft kegydíj egy részét fizesse ki.

fol. 63r
1552.05.27.
UK Jakob Simotl pozsonyi harmincadellenőrnek
Fizessen ki egy kereskedőt, aki a pozsonyi építkezésekre szállított vasanyagokat 

Ulrich Ehringer pozsonyi építési írnok jegyzéke alapján.

fol. 63r
1552.07.26.
I. Ferdinánd a magyaróvári kapitánynak és ellenőrének
Klement Krentz egykori harmincados-szolga, aki egykor 80 marhát 

csempészett, jelenleg Magyaróvárott van letartóztatva. Kezest szereznek érte, 
de ha az nem megy, akkor esküt vegyenek tőle, és engedjék el. Az esküben 
szerepelnie kell, hogy Bécs városától, Bruck an der Leithától, Magyaróvártól 
vagy más harmincadhivataltól 10 mérföldön belül nem telepedhet le. Az eskü 
szövegét küldjék el az UK-nak.

fol. 63rv
1552.07.27.
UK Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak
A pozsonyi élésmester, Bartholomeus Schwartz jelentette, hogy szüksége van 

pénzre gabona és egyebek vásárlásához. Adjon neki 15-20 Ft-ot.

fol. 63v
1552.07.27.
UK Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak
A pozsonyi élésmester, Bartholomeus Schwartz jelentette, hogy azokhoz 

a hajókhoz, amelyek a pozsonyi élelemszállításhoz kellenek, egy munkás 
alkalmazása szükséges. Ennek bérét a harmincadból kell kifizetni.
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A veszprémi tizedből és máshonnan vásárolt gabonák stb., amelyeket a győri 
élésházba kell szállítani. Wolf Schardinger ill. és Wolf Pÿdmair részére, akik a 
vásárlást és a szállítást intézik, fizessen zsoldot.

fol. 68v
1552.04.30.
UK Wolf Aigner élésház felügyelője részére.
Adjon pénzt a hajómester részére, aki abból faanyagot fog vásárolni, hogy 

Győrnél a Duna mellett magtárat és malmot építsenek.

fol. 68v
1552.05.02.
UK Wolf Aigner részére 
Fizessen Leopold Püchlernek, aki egy molnár társaságában Magyaróvárra 

és Bruck an der Leitha-ra megy, hogy az ottani gabonát felmérjék, ellátmányra 
15 rFt-ot.

fol. 68v
1552.05.02.
UK Wolf Aigner részére 
Wolf Schödinger ácsmestert a kamara kiküldte, hogy nyolc társával együtt, 

akik közül Christoph Auer molnár (s mindannyian bécsiek), hogy végezze el a 
Győrnél a Duna mellett építendő magtár és malom felépítését. Ezek zsoldjának 
részletezése. 

fol. 69r
1552.05.07.
UK Wolf Aigner részére 
A győri építkezéshez szükséges faanyagok elkönyvelése stb.

fol. 69r
1552.06.02.
Wolf Aigner részére 
A győri magtárba vásárlandó élelem stb.

fol. 69rv
1552.07.08.
UK Alexander Rümbl komáromi élésmesternek
Korábbi komáromi szolgának fizetendő zsold stb.

Szlavón harmincad 

fol. 66r
1552.02.23.
UK Georg Khleindienst és Benedikt Loss szlavóniai harmincadosoknak
Fizessenek Hans Sweinshambl alsó-ausztriai kamarai regisztrátornak a 

contrabandból 100 rFt-ot.

fol. 66r
1552.02.23.
UK Georg Khleindienst és Benedikt Loss szlavóniai harmincadosoknak
A tavalyi évből származó contrabandból fizessen 56 mFt 79 kr-t, Christoph 

Polt bécsi Vizedom részére.

fol. 66r
1552.08.29.
Georg Khleindienst részére ki kell fizetni július harminctól megvalósult 

utazását.

fol. 66v
1552.08.29.
UK Georg Khleindienst részére.
Johan Malikovszky nedelici harmincadosnak fizessenek ellátmányt.

Élelmezési ügyek 

fol. 68r
1552.04.06.
UK Wolf Aigner bécsi élésház felügyelője (Proviantkästner) részére
Alexander Rümbl komáromi és tatai élésmesternek adjon annyi üres hordót, 

amely 50 mut liszt tárolására elegendő.

fol. 68r
1552.04.22.
UK Wolf Aigner részére
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fol. 72v
1552.08.26.
UK Hans Reifnitzer hajómester (Schöfmaister) részére.
Philipp Khirchmaÿr győri élésmester részére adjon különféle felszereléseket, 

nyersanyagokat.

fol. 72v [Ismétlődő bejegyzés!]
1552.08.26.
UK Philipp Khirchmaÿr győri élésmester részére.
Azokat az adóságokat, amelyeket elődje Wolfgang Pidmaÿr különféle 

mesterekkel szemben felhalmozott, fizesse ki.

Besztercebányai rézbányászat

fol. 73r
1552.01.16.
I. Ferdinánd Wolfgang Roll alkamarásnak
Georg Postler körmöcbányai és selmecbányai könyvelőnek és Laup 

Grimmen körmöcbányai és selmecbányai ellenőrnek adjon 50–50 mFt-ot eddigi 
fáradozásaikért jutalomként.

fol. 73rv
1552.01.14.
UK a körmöcbányai alkamarásnak és ellenőrnek
A korábban megrendelt Model és az arról készült jelentés, hogy miként kell 

a Cammerhof-ot Körmöcbányán megépíteni kapcsán válaszul most meghagyja, 
hogy most csak a Ziment ort-ot építsék fel, amint azt az időjárás engedi. Erre 600-
700 forintot adhatnak a kamara pénztárából.

fol. 73v
1552.01.16.
I. Ferdinánd Wolfgang Roll részére
Emerich Khrupetinsski kapitány „über die Silber reiter auf der Cremnitz” 

részére évi 25 mFt kegydíj, zsoldján felül, a körmöcbányai bevételekből.

fol. 69v
1552.11.03.
Alexander Rümbl komáromi élésmesternek
A meghalt Michael Schick minden „faarunde”-jét küldje Bécsbe.

Magyaróvári uradalom 

fol. 71r
1552.02.18.
UK Zacharias Wochnizky magyaróvári kapitány részére
Jakob Graf magyaróvári harmincados részére évente 100 rFt fizetés jár, 

amelyet ő a harmincadhivatal bevételeiből vehet el.

fol. 71r
1552.02.18.
UK Zacharias Wochnizky magyaróvári kapitány részére.
Korábban megkapták a kapitánytól azt a jelentést, amelyben a magyaróvári 

építkezésekre egy építőmester és egy írnok, valamint építőanyagok tárgyában írt. 
Az építkezés költségeit a magyaróvári harmincadból kellett fizetni.

Győri és komáromi végvárak 

fol. 72v
1552.05.30.
UK Thomas Prandorffer részére.
Az élelemvásárlásra neki adott összegből megmaradt részt küldje Győrbe 

Hans Freydenreich részére, aki abból a veszprémi tized szállítását fizeti majd.

fol. 72v
1552.08.26.
UK Philipp Khirchmaÿr győri élésmester részére.
Azokat az adóságokat, amelyeket elődje Wolfgang Pidmaÿr különféle 

mesterekkel szemben felhalmozott, fizesse ki.
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fol. 75r
1552.10.31.
UK Christoph Brunnernek a bécsi Vizedomamt ellenőrének
A salzburgi udvar ágyúöntőjének, Michael Toblernek, a bécsi hadszertárból 

326 mázsa és 66 font rezet, 26 mázsa 41 font cint adtak. Ennek költségeit írja 
jóvá elszámolásában.

fol. 75rv
1552.11.03.
UK Wolfgang Roll részére.
Adjon az elhunyt Baltazar Himmelreich örököseinek 200 mFt-ot.

Hadszertár 

fol. 76r
1552.01.12.
UK Bernard Hamerle bécsi hadszertáros részére 
A Bernard Hamerle bécsi hadszertáros által Győrnek adott 20 dupla szakállast 

(doppl haggen) és 100 közönséges szakállast (gmain hacken) elismervényeik 
alapján írja jóvá majd elszámolásaiban.

fol. 76r
1552.01.12.
UK Christoph Polt részére
Írja jóvá azt a 8 rFt-ot Georg Holdrer részére, aki Bécsből Győrbe vitt 120 

dupla és közönséges szakállast egy szekérrel.

fol. 76r
1552.01.30.
UK Christoph Polt részére 
Írják jóvá annak a 452 mázsa 97 font villachi ólomnak a költségeit, amelyet a 

bécsi hadszertárból a bányavárosokba küldött Bernard Hamerle hadszertáros.

fol. 76v
1552.02.04.
Írják jóvá annak a 192 mázsa 32 font villachi ólomnak a költségeit, amelyet a 

bécsi hadszertárból a bányavárosokba küldött Hamerle.

fol. 73v
1552.02.13.
UK Wolfgang Roll részére
I. Ferdinánd elrendelte, hogy Nagyszebenben egy pénzverdét állítsanak fel 

(ain Munz aufzurichten). Ezért megparancsolják Rollnak, hogy néhány pénzverő 
szakembert vagy segédet (Müntzer gesellen) Körmöcbányáról küldjön oda. Tehát 
két Lohner-t és tíz Müntzer gessellen-t készítsen fel, lássa el ellátmánnyal és 
küldje Erdélybe Gianbattista Castaldóhoz vagy távollétében a mustramesterhez 
[Görtschacher]. Ellátmányukat a körmöcbányai kamarai jövedelmekből kell 
fizetni.

fol. 74rv
1552.03.10.
UK Wolfgang Roll részére.
Valtin Leÿner wardein utasítását a leggyorsabban készítsék el és küldjék el. 

A Kamerhof épületét ott kel felépíteni, ahol most a Giessgaden és az istálló áll. 
Azokat bontsák le. Az új Giessgaden épületét, amíg a Zimment megépül, valahol 
másutt helyezzék el. A többi régi épület megóvását és javítását az ellenőrének 
közbejöttével tegyék meg, de kérjék ki Christoph Konritz [besztercebányai 
rézvállalat igazgatója] tanácsát is. A Nagyszebenbe rendelt pénzverő szakemberek 
mellé még küldeni kell különféle mestereket.

fol. 74v
1552.07.24.
UK Christoph Konritz besztercebányai rézvállalat igazgatója részére.
I. Ferdinánd parancsa alapján meghagyják, hogy lövegek öntéséhez a 

legsürgősebben küldjön Bécsbe 300 mázsa jó rezet.

fol. 74v
1552.09.03.
UK Wolfgang Roll részére.
Laux Grimmer körmöcbányai kamarai ellenőr 104 mFt-os fizetése mellé még 

96 mFt-ot kapjon évente.

fol. 75r
1552.09.23.
UK Christoph Konritz részére.
A Teschenből származó Veit Fraz[?]-nak adjon 100 ft-ot, nevezetesen leégett 

háza felépítésére („erbauung seines abgrebrunnen haus”).
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fol. 78v
1552.07.16.
UK Bernard Hamerle részére.
69 mázsa 98 font villachi ólmot a bécsi hadszertárból három szekérrel vitessen 

Bécsújhelybe. Vegye fel ezt számadásába.

fol. 78v
1552.07.05.
UK Bernard Hamerle részére.
Vegye fel számadásába annak a 112 mázsa 66 font villachi ólomnak a 4 szekérrel 

történő szállítási költségeit, amelyet a bécsi hadszertárból a bányavárosokba 
küldött.

fol. 78v
1552.08.08.
UK Bernard Hamerle részére 
Annak a 10 mázsa zeugpulvernek és 6 mázsa ólomnak a költségeit, amelyet 

Christoph Teufelnek Kőszegre küldött, vegye fel számadásába.

fol. 78v
1552.08.08.
UK Bernard Hamerle részére 
Annak a 144 mázsa ólomnak a költségeit, amelyet Besztercebányára küldött, 

vegye fel számadásába.

fol. 78v
1552.08.08.
UK Bernard Hamerle részére 
Annak a 144 mázsa ólomnak a 3 szekérrel való szállítási költségeit, amelyet 

Besztercebányára küldött, vegye fel számadásába.

fol. 78v
1552.08.10.
UK Bernard Hamerle részére 
Annak a 331 mázsa ólomnak a költségeit, amelyet Besztercebányára küldött, 

vegye fel számadásába.

fol. 76v
1552.02.04.
Írják jóvá annak a 223 mázsa 57 font villachi ólomnak a költségeit, amelyet a 

bécsi hadszertárból a bányavárosokba küldött Bernard Hamerle hadszertáros.

fol. 77r
1552.03.07.
Ismerje el Bernard Hamerle hadszertáros azon költségeit, amelyek a Tatára 

rendelt láncok, szögek, stb. kapcsán keletkeztek, vegye fel ezeket számadásába.

fol. 77r
1552.03.10.
UK Bernard Hamerle részére.
Azoknak a hadfelszereléseknek a költségeit, amelyeket Léván és Egeren 

keresztül Erdélybe szállítottak, vegye fel a számadásába.

fol. 77v
1552.04.27.
UK Bernard Hamerle részére 
Vegye fel a számadásába azt a 15 kamarásgyúcskát (camer puchsen), amelyeket 

Krajnába hírlövésre („zu notdurfft der khreüd schüss”) Hans Lenkovitschnak 
küldött.

fol. 78r
1552.04.27.
UK Mathaias Zeller bécsújhelyi hadszertáros részére.
Vegye fel a számadásába azt a 210 mázsa zeugpulvert, amelyet Krajnába 

hírlövésre („zu notdurfft der khreüd schüss”) Hans Lenkovitschnak küldött.

fol. 78v
1552.06.30.
UK Bernard Hamerle részére.
Vegye fel számadásába annak a 429 mázsa 57 font villachi ólomnak a 

költségeit, amelyet a bécsi hadszertárból a bányavárosokba küldött.
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fol. 81r
1552.03.29.
UK a trieszti pénztárosnak
A görzi hadszertárosnak, Sigmund Brunnernek eddigi évi 70 rFt zsoldját 100 

forintra emeli.

fol. 81v
1552.03.29.
UK Gabriel Freisinger sókamarás részére.
Azt 8 mázsa salétromot, amelyet Karl von Purgstahl krajnai Landverweser 

részére adott, vegye fel számadásába.

1553

Ennsen innen Vizedom hivatal

fol. 93r
1553.07.20.
UK Christoph Polt részére 
Kaspar Schmied egykori tüzér (puchsenmaister) felesége és gyermekei 

részére, aki Móric szász herceg 1552. évi magyarországi hadjárata során esett el, 
fizessék ki az elhunyt tüzér megszolgált zsoldját.

fol. 97r
1553.09.13.
UK Christoph Zoppl részére.
Huszár Györgytől és Szabó Miklóstól a pozsonyi vámon elkobzott marhák 

stb. Huszárral gyakoroljanak kegyelmet.

Ennsen túli Vizedom hivatal 

fol. 109r
1553.09.25.
Fizessék ki néhai Kaspar Schweickhart komáromi tüzér özvegyének az 

Ennsen túli Vizedom hivatal pénztárából azt az összeget, amelyet nevezett tüzér 

fol. 79r
1552.08.19.
UK Bernard Hamerle részére 
Annak a 15 mázsa és 90 font ólomnak a költségeit, amelyet Besztercebányára 

küldött, vegye fel számadásába.

fol. 79r
1552.08.17.
UK Gabriel Freisinger sókamarás részére.
Annak a 3 hordónyi salétromnak a költségeit, amelyet Selmecbányára küldött, 

vegye fel számadásába.

fol. 79r
1552.09.20.
UK Bernard Hamerle részére.
Vegye fel számadásába annak a 118 mázsa 39 font villachi ólomnak 

az 5 szekérrel történő szállítási költségeit, amelyet a bécsi hadszertárból a 
bányavárosokba küldött.

fol. 79r
1552.09.20.
UK Bernard Hamerle részére.
Vegye fel számadásába annak a 204 mázsa 38 font villachi ólomnak a 8 szekérrel 

történő szállítási költségeit, amelyet a bécsi hadszertárból a bányavárosokba 
küldött.

Beosztott hivatalnokok 

fol. 81r
1552.03.28.
UK a trieszti pénztárosnak
A görzi hadszertárosnak, Sigmund Brunnernek különféle költségeit térítse 

meg.
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Magyarországi harmincadok 

fol. 136v
Judenburg, 1553.03.20.
UK a pozsonyi harmincadosoknak
Rendelet annak a contrabandként, azaz csempészet miatt lefoglalt hat marhának 

az ügyében, amelyeket Stompfán a Lasseból származó Tomas Fleischackertől 
vettek el. Az UK meghagyja, hogy mivel ezeket jogtalanul foglalták le, az 
eladásából származó összeget küldjék Bécsbe. A számadásaikban is tüntessék fel 
ennek sorsát. A továbbiakban tartsák magukat az uralkodó utasításaihoz.

fol. 136v–137r
Bécs, 1553.08.06.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak.
A Bécs melletti Sankt Markt városnak három évre engedélyezte, hogy évente 

100 rFt-ot kapjanak a vámhivataltól. Ez február 12-én járt le, de most újabb három 
évre meghosszabbítja ezt.

fol. 137r
1553.08.17.
I. Ferdinánd a pozsonyi főharmincadosnak és ellenőrének
Barthalomeus Talhainnert, aki ez ideig Schwechat vámjánál volt ellenőr, 

mostantól nezsideri ellenőrnek nevezi ki a bestallungjában foglaltak szerint, 
évi 120 rFt fizetéssel, amelynek felét a pozsonyi, a másik felét a magyaróvári 
harmincadból kell kifizetni.

fol. 137rv
1553.08.26.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak
Kinevezi Ludwig Ettenhofert. Feladata, hogy a Bécsben a mészárosok által 

levágott marhák (számát) összeírja. Ezért neki heti 1 rFt fizetés jár, amelyet a 
magyaróvári harmincad bevételeiből kell fizetni.

fol. 137v
1553.09.16
UK a magyaróvári harmincadosnak
A zurányi harmincados jelenti, hogy az ő harmincadzászlaja („Fann”-ja) túl 

régi és rossz, szakadt állapotú. Megparancsolja, hogy legfeljebb 6 rFt értékben egy 

1552. december 1-jétől szolgált meg. A szolgálat idejéről az özvegy a komáromi 
kapitánytól hozott igazolást. A kifizetést ez alapján tegyék meg.

Krajnai Vizedom hivatal

fol. 114r
1553.06.21.
UK a krajnai Vizedomamtnak
Átküldik Sigmund Brunner görzi hadszertáros kivonatos összesítését. Ezek 

szerint Brandis hadszertárostól és hadi fizetőmestertől átvett 1515 font fennig 
(fundfenig). Ugyanakkor kifizette a hadszertárak építését és a hadiszerek 
beszerzését. Mivel utóbbiak miatt 105 rFt 44 fennig többletköltsége adódott, azt 
is fizesse ki számára.

fol. 114v
1553.06.30.
I. Ferdinánd a krajnai Vizedomamtnak
Jurisics Miklós kérte a Krajnában lévő „Popetsch”-i vámot 10 ezer rFt 

zálogösszegért 1552. szeptember 24-től élete végéig. Az uralkodó a vámot érintő 
részletekről érdeklődik.

fol. 115rv
1553.08.21
UK a krajnai Vizedomamtnak
Jakob von Lamberg Landverweser in Krain kérésére alapján I. Ferdinánd 

megparancsolja, hogy Prem és Schilhentáber krajnai erődítések (befestigungen) 
számára 600 rFt segélyt adjanak. Veit von Dornberg verweser der haubtmanschafft 
Görz és Antonio de Fadaldi provisionierter paumeister útmutatásai alapján kell az 
összeget felhasználni.
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fol. 139r
1553.12.19.
I. Ferdinánd Hans Tattenpeck szlavóniai főharmincadosnak
Tekintettel a varasdi harmincad ellenőrének, Gabriel Hofernek a contrabandok 

lefoglalása során tett szolgálataira és ezen alkalmakkor elszenvedett káraira, 
meghagyja, hogy adjon neki a bevételekből száz mFt-ot.

fol. 139v
1552.12.20.
UK Hans Tattenpeck szlavóniai főharmincadosnak
Hans Kraus ellenőr lovasainak kifizetéséről.

fol. 139v–140r
1552.12.23.
UK Hans Tattenpeck szlavóniai főharmincadosnak
Hans Kraus ellenőr lovasainak ellátmány-kifizetéséről.

Krajnai vám 

fol. 143r
Judenburg, 1553.03.31
I. Ferdinánd Georg Seÿrl krajnai vámosnak
Húsz rFt-al 120-ra emeli Adam Laibacher fiumei pénztáros fizetését. 

Hadszertár ügyek 

fol. 145v
1553.06.14.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárosnak
Adjon Fux és Pisch kapitányoknak hadfelszerelést a spanyolok ellen.5

5 A spanyol katonák lázadására ld. Korpás Zoltán: Ami a magyarországi hadjárat után történt: 
Bernardo de Aldana és a spanyol zsoldosok sorsa 1552 után. In: Fons 12. (2005) 3. sz. 379–
398. p.

újat csináltassanak („ain neuer fann gemacht und geben wurde mit anzaigung, wo 
einer schan groß von Khupfer und schen gemalt”).

fol. 138rv
1553.12.18.
I. Ferdinánd Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak
Közli, hogy kinevezte a korábban Stompfán harmincados Mert (Martin) 

Hurttert a pozsonyi harmincad mellé ellenőrnek. A bestallung szerint neki járó 
évi 288 rFt 45 kr-t a pozsonyi harmincadból kell megkapnia.

fol. 138r
1553.12.22.
I. Ferdinánd Paul Pesold pozsonyi harmincadosnak.
A Mert (Martin) Hurtter megüresedő helyére Stompfára 1554. január 

elsejétől harmincadosnak kinevezi az addig ott ellenőrként dolgozó Kaspar 
Lichtenbergert, ugyanoda pedig az utóbbi helyére Hans Khemetert. Az uralkodó 
átküldi az utasítását, a kezességről kiállított okmányt. Miután bevezeti őket Pesold 
hivatalukba, jelentsen erről az AAuK-nak.

fol. 138v
1553.12.23. [A szövegben nyilvánvaló elírásként az 1557-es év szerepel!]
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak.
Annak a 75 marhának a kétharmadát, amelyeket szolgái az éjszaka 

Magyaróvártól északra foglaltak le contrabandként, darabját kilenc magyar Ft 
értékben adja el a magyaróvári kapitánynak. Az uralkodót illető kétharmad részből 
befolyó összegből adjon a magyaróvári építési írnoknak 275 rFt 4 schilling 12 
pfenniget.

Szlavóniai harmincad 

fol. 139r
1553.07.27.
I. Ferdinánd Hans Tattenpeck (Tattnpekh) szlavóniai főharmincadosnak
A korábbi szlavóniai főharmincadellenőrnek, Hans Guerspergernek tíz mFt-

al növelve, 70 mFt-ra emeli éves provízióját. Élete végéig kell neki ezt fizetni a 
szlavóniai harmincadjövedelmekből.
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fol. 146r
1553.08.08.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárosnak
Küldjön 72 lemez villachi ólmot, amely 79 mázsa és 46 fontot nyom, 

a besztercebányai rézvállalat szükségleteire. A fuvart három szekérrel kell 
elszállítani.

fol. 147r
1553.12.02.
UK Bernhard Hamerle bécsi főhadszertárosnak
Küldjön 47 lemez villachi ólmot, amely 74 mázsát nyom, a besztercebányai 

rézvállalat szükségleteire. A fuvart négy szekérrel kell elszállítani.

Élelmezés 

fol. 147v
1553.10.05
UK Christoph Link főélésmester részére.
A korábbi magyarországi hadi [tábori] élelmezési mester, Sebastian Spitznagel 

Metzger (sic!) részére fizessen 7 rFt 50 kr 2 pfennig 1 hallert, amellyel a korábbi 
magyarországi hadjárat miatt adósak neki.

fol. 147v
1553.11.27.
UK Christoph Polt részére.
Fizessen a bécsi hadszertárnak 3 rFt 5 schiling 20 pfenniget azért a 178 darab 

„gmain Laden”-ért, amelyekben az élelmiszereket Győrbe szállították.

Magyarországi bányavárosok 

fol. 148r
1553.05.24.
I. Ferdinánd a körmöcbányai kovácsoknak, legényeknek, „Halblevern” és 

pénzverőknek.
1550-ben biztosok jártak Körmöcbányán és javaslatukra új Münzordnungot 

bocsát ki, amelyet két ponttal egészít ki: a „Muntzer lohn” felosztását az alkamarás, 
távollétében az ellenőr végzi, stb.

fol. 145v
1553.06.19.
UK Gabriel Freisingernek
Adjon Hans Scharberger selmecbányai kamaragrófnak 98 mázsa 65 font 

salétromot.

fol. 145v
1553.06.20.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárosnak
Adjon 48 mázsa ólmot Christoph von Konritznak, a besztercebányai rézvállalat 

igazgatójának.

fol. 146r
1553.05.10.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárnoknak
Adjon 106 lemez ólmot, amely 147 mázsa és 57 fontot nyom, Christoph von 

Konritznak, a besztercebányai rézvállalat igazgatójának. A fuvart két fordulóval 
és nyolc szekérrel kell elszállítani.

fol. 146r
1553.07.08.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárosnak
Küldjön 236 lemez villachi ólmot, amely 355 mázsa és 60 fontot nyom, a 

besztercebányai rézvállalat kormányzójának. 

fol. 146r
1553.07.17.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárosnak
Küldjön 163 lemez villachi ólmot, amely 247 mázsa és 17 fontot nyom, 

a besztercebányai rézvállalat igazgatójának. A fuvart kilenc szekérrel kell 
elszállítani.

fol. 146r
1553.07.29.
UK Bernard Hamerle bécsi főhadszertárnoknak
Küldjön 60 lemez villachi ólmot, amely 88 mázsa és 37 fontot nyom, 

a besztercebányai rézvállalat szükségleteire. A fuvart négy szekérrel kell 
elszállítani.
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fol. 150v
1553.11.27.
I. Ferdinánd Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak
Christoph Fuessl „eÿsenschneider beÿ der Cammermüntz auf der Cremnitz” 

kérésére és érdemeire való tekintettel élete végéig fizetése mellé évi 100 mFt 
provisio jár, amelyet az alkamaragrófi hivatal jövedelmeiből kell fedezni.

fol. 150v–151r
1553.11.27.
I. Ferdinánd Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak
Christoph Fuessl „eÿsenschneider beÿ der Cammermüntz auf der Cremnitz” 

kérésére az eddigi négy mFt heti fizetését, amelyből ez ideig másfél mFt értékben 
neki kellett fizetnie Eisenschenker nevű szolgáját, ezentúl a fizetése maradjon, de 
a szolgát a kamara fizesse. Egyébként érdemeire, amelyek „wegen seiner müe, so 
er mit machung der newen mustrung der taller gehabt”, egyszeri alkalommal, 32 
mFt kifizetését engedélyezi.

fol. 151r
1553.12.11.
UK Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak
Bizonyos Münzer fizetésére vonatkozó kérése tárgyában kér további 

információkat, valamint a Münzordnung azon szabályáról, miszerint, ha „das 
beÿ allen müntzen der gebrauch seÿ, wann ein her ain muntz einnimbt oder mit 
schlagung einer newen müntz verordnung beschiecht, das alsdann ain müntzer 
all mit ainen neuen eerkhlaid begabt werden”. Ugyanis az ezzel járó költségeket 
az UK magasnak tartja.

Magyaróvári uradalom 

fol. 151v
1553.08.23.
UK a magyaróvári kapitánynak és ellenőrnek
A kapitány több más mellett jelentette, hogy sok bor tartaléka van, ami azonban 

veszélyben van, mivel a pince alacsony és meleg. Engedélyezik számára, hogy 
őfelsége minél nagyobb hasznára ezeket értékesítse. Megparancsolják, hogy most 
a legsürgősebben intézkedjen arról, hogy ezt a „Boden”-t megcsinálják. Az ehhez 
szükséges fát a kismartoni uradalomból kérjék, ami azt az üres pincét illeti, amely 

fol. 148rv
1553.05.24
I. Ferdinánd Wofgang Roll alkamarás és ellenőre Laux (?) Grimmer részére.
1550-ben biztosok jártak Körmöcbányán és javaslatukra új Münzordnungot 

bocsát ki, amelyet két ponttal egészít ki: a „muntzer lohn” felosztását az alkamarás, 
távollétében az ellenőr végzi. Stb.

fol. 149rv
1554.04.29
I. Ferdinánd Wolfgang Roll részére
Balthasar Maschko körmöcbányai városi írnok („statschreiber auf der 

Cremnitz”) kérte, hogy adjanak számára évi 32 mFt „dienst gelt”-et. Feladata a 
latin nyelvű kamarai levelezés, illetve – amennyiben arra idő jut rá – más kamarai 
feladatok végzése. 

fol. 149v
1554.10.11.
I. Ferdinánd Hans Scharberg kamaragróf részére.
A Paul Rubigall selmecbányai polgár helyett „ainen sechszehenthail 

perckhwerks im mitten fuxenloch beÿ der Schemnitz gelegen” Quirin Schlachert 
és Simon Ödert írja be a selmecbányai bányakönyvbe („in das perkhpuech auf 
der Schemnitz”). Tartsa nyílván a bányanyitás költségeit és fizesse azokat a 
jövedelmekből.

fol. 150r
1553.11.09.
UK Christoph Konritznak és Hans Scharbergernek 
Még 1551. október 23-ai parancsában I. Ferdinánd meghagyta, hogy Christoph 

Hallensteiner részére vegyenek egy házat. Ez ügyben mostanáig semmi újat nem 
tudnak. Most ismét megparancsolják, hogy erről egy szerződést állítsanak ki.

fol. 150rv
1553.11.18
UK Christoph Konritznak
A legsürgősebben küldje el Wolfgang Hochenwartert Murányba „den Zug 

welhen sein KM zu notdurfft desselben Schloß zuerrichten zulassen vorhabens 
ist, nochmals beratschlagen sollen.” Vigyen magával Besztercebányáról két 
szakembert, Urban Pernner Rechenmaister-t és Ruprecht Pobinger-t.
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fol. 167r
1554.03.06.
I. Ferdinánd Ennsen inneni, a stájer és a karintiai Vizadom hivatalok részére
A Santt Georg ordens Stift6-hez tartozó lakosok 1554. évi adóit Georg Paradeiser 

részére köti le, mivel a magyarországi harcok, a végvárak finanszírozására és a 
török elleni küzdelem miatt ezt fontosnak tartja.

fol. 169v
1554.04.03.
UK Christoph Poltnak
Sigmund Wilpachernek és az általa Bécsben alkalmazott három írnoknak, 

akik őt a [magyarországi] élésmesteri elszámolásainak elkészítésében segítik, 
havi járandóságot állapít meg.

fol. 171v
1554.04.28.
UK Christoph Poltnak
A sérült győri lövegeknek a bécsi hadszertárba szállításáért mázsánként 2 

schilling 15 pfenniget fizessen. Összesen 31,5 mázsányi löveget kell Bécsbe 
szállítani.

fol. 174r
1554.06.12.
UK Christoph Poltnak
Adjon 20 tallért Ruprecht Plebinger besztercebányai mesternek, aki egy új 

vízkiemelő művet készített.

fol. 175rv
1554.07.10
UK Christoph Poltnak
Fizesse ki Kosma Gienger magyaróvári harmincados útiköltségét, aki kétszer 

utazott kocsival Kismartonba, hogy az uradalmat átadja von Weispriach részére, 
és egyszer Hütteldorfba utazott, hogy egy másik erdőmestert vezessen be 
hivatalába.

6 Az ausztriai Szent György rend milstatti apátsági birtokairól lehet szó.

Nezsiderben van, küldjön oda építési szakembereket, akik jelentsenek annak 
állapotáról, a szükséges felújításról és az ezzel járó költségekről.

fol. 151v
1553.12.20.
UK Kosma Giengernek, ill. távollétében ellenőrének, Veit Neschnernek.
Magyaróvárra Jakob Gaven helyére vámosnak nevezi ki Franz Helbmreicht. 

Előbbi vámos elszámolását és hivatalának átadását a magyaróvári uradalom 
ellenőre Dominicus Iglschhofer kell, hogy elvégezze. Az új vámos hivatalba 
vezetésének összes teendőit az AAuK kirendeltjének kell elvégezni. A 
kezesleveléről másolatot, valamint a részére átadott eszközökről két leltárt kell 
készíteni.

Ennsen inneni Vizedom hivatal 

fol. 164v
1554.02.18.
UK Christoph Polt részére.
Sebastian Hanifstingl tüzérnek (püchsenmeister) 18 mFt-ot adjon, mivel ő a 

győri vámnál elfogott néhány tilosban marhát hajtó embert.

fol. 165r
1554.02.20.
UK Christoph Poltnak
Minden pozsonyi contraband összegből adjon 94 font-pfennig összeget az 

Alsó-ausztriai Kamara írnokának, Sebastian Scheibenpogennek, mégpedig addig, 
amíg kegydíja el nem éri a 100 forintot.

fol. 165r
1554.02.22.
UK Christoph Poltnak
Minden pozsonyi contraband összegből adjon heti két font-fennig ellátmány-

javítást Moritz Seÿsenpergernek, „gewesenen custos Burckh”, mégpedig élete 
végéig.
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Fizessen az eisenbergi Hans Hirschperger részére 976 „Schantzmueltern”-
ért, amelyeket ő a bécsi hadszertárba szállított darabonként hat pfenniget, azaz 
összesen 24 font 3 siling 6 pfenniget.

fol. 182r
1554.11.05.
UK Christoph Poltnak
Fizessen Georg Khilinger olvasztárnak és szolgájának a Besztercebánya–

Bécs oda- és visszaútért 20, illetve 10 tallért. Balthasar Vischer bécsi fogadós 
nyugtájára pedig fizessen 5 font 4 siling 42 pfenniget.

fol. 182r
1554.11.09.
Michael Khlieber tüzért, akit Szigetvárra rendeltek, és aki eddig évi 26 

Ft Wartgeld járandósággal bírt az Ennsen inneni Vizedom hivataltól, 1553. 
szeptember 1-jétől 8 rFt 40 kr-t fizessen.

fol. 184r
1554.12.11.
UK Christoph Poltnak
Fizessen Georg Khilinger olvasztár szolgáinak Besztercebánya–Bécs oda- és 

visszaútért 20 pfenniget

fol. 184rv
1554.12.12.
UK Christoph Poltnak
Georg Khilinger olvasztár szolgáinak Besztercebánya–Bécs útja miatti bécsi 

szállásra Balthasar Vischernek fizessen 26 Ft-ot.

fol. 184v–185r
1554.12.22.
UK Christoph Poltnak
A pinkafői harmincad lovasának, Leonard Weltzernek fizessen 4 rFt-ot.

fol. 176r
1554.07.23.
UK Christoph Poltnak
Georg Khilinger olvasztárnak (Schmelzer) és szolgájának a bányavárosokig 

tartó útiköltségét fizesse ki.

fol. 177r
1554.08.08.
UK Christoph Poltnak
Sigmund Wilpacher kapcsán hivatkozik áprilisi parancsára. Wilpacher két 

írnokot négy hónapig és tizennégy napig alkalmazott. Most azt állítja, hogy a 
kamara neki azt ígérte, hogy egy írnokot 8 és nem 6 rFt-ért alkalmaz. Ennek 
ellenére annyit fizessenek ki neki, amennyi őt megilleti.

fol. 180r
1554.09.24.
UK Christoph Poltnak
Mert Gregor lándzsakészítő horvátnak, aki megrendelést kapott az UK-tól 

hogy 336 darabot készítsen, és azt szállítsa a bécsi hadszertárba, darabjáért 10 kr 
jár, összesen 56 rFt-ot fizessenek ki részére.

fol. 180rv
1554.10.02.
UK Christoph Poltnak
Fizessen Bernard Hamerle bécsi hadszertárosnak azokért a faszerkezetekért, 

amelyet ő „auf dem hungerischen geschlagen, und hieher gebracht werden 
mues.”

fol. 180v
1554.10.04.
UK Christoph Poltnak
A mellékelt jegyzék szerint tegyen intézkedést, hogy azokra a szükségletekre, 

amelyeket a tisztek „in der Purckh petstaten, sechs petdecken oder sultern” 
készítettek, fizessék ki. Vegye ki a várnagy elismervényét is. 

fol. 181r
1554.10.05.
UK Christoph Poltnak
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Magyarországi harmincadok

fol. 226r
1554.02.01.
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak
Adjon Georg Althausnak 73,75 mFt-ot.

fol. 226v
1554.03.05.
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak
Bornemissza Tamás lefoglalt marhái miatt, amelyeket a magyaróvári 

harmincadon foglaltak le, Georg N. adós még 190,3 mFt-al.

fol. 226v
1554.04.18.
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak
UK elengedi azt a 12,2 mFt büntetéspénzt Hans Schönlebennek, amelyet a 

fernigi bíró azért rótt ki rá, mert 1551-ben csempészett disznókat vásárolt.

fol. 226v–227r
1554.05.04.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak
Évi száz mFt fizetésért lovas ellenőrnek felveszi Paul Pecket, aki két lovast 

köteles ebből a pénzből tartani.

fol. 227r
1554.05.08.
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak.
Adjon a nezsideri ellenőrnek, Barthalomeus Talhaimernek8 15 rFt kegydíjat.

fol. 227r
1554.05.08.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak 
Korábban értesítette őt és Paul Pesold pozsonyi harmincadost, hogy kinevezte 

Jakob Gravot a rajkai filiához. Ennek ellenére még a mai napig nem állapították 

8 Fol. 137r alatt Talhainner alakban szerepel.

Krajnai Vizedom hivatal

fol. 205rv
1554.01.30.
I. Ferdiánd Christoph von Khnüllner vizedomnak 
Annak a 32 katonának a fizetésére, akiket Gradiska megerősítésére vezényeltek, 

havi 3 Ft-os zsoldjuk helyett 1553. október 1-jétől havi 4 rFt-ot fizessen.

fol. 205v
1554.02.13.
I. Ferdinánd Christoph von Khnüllner r.
A Görzre vezényelt Valentin Siebenbürger tüzérnek, akinek ez ideig évi 24 

rFt Wartgeldje volt, de mivel azt ott nem kapta meg, azt kérvényezte, hogy „auf 
Kloster Pletriasch”-ra vezényeljék. Ezt engedélyezték számára, és február 24-től 
egyúttal évi 32 rFt-ra emeli fizetését.

fol. 205v–206r
1554.04.11.
UK Christoph von Khnüllner 
Fizessék ki Andreas von Görz Perpel7 kastély kapitányának azt az 1553-ban 

elmaradt 253 rFt 45 kr 1 pfenniget, amellyel zsoldja miatt tartoznak neki.

fol. 207r
1554.09.04.
UK a Krajnai Vizdomamtnak
A görzi, a gradiskai és a trieszti hadszertárak mindenféle hiányosságai miatt 

megparancsolja, hogy adjon 200 rFt-ot Sigmund Prunner görzi hadszertárosnak.

fol. 208r
UK a Krajnai Vizdomamtnak
Fizessék ki annak a két embernek az útiköltségét, akik Bécsből a laibachi 

hadszertárba szállítottak salétromot.

7 Castel Perpet = Porpetto
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fol. 228v
1554.07.27.
UK Zacharias Wochnizky magyaróvári kapitánynak
Wolf Weiss feleséget és árvákat fél telkük („das halb Lehenhaus”) kapcsán 

egy évig mentesíti.

fol. 229r
1554.07.27.
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak 
Wolf Weiss feleségének engedélyezi kilenc darab ökör eladását.

fol. 229r
1554.10.05.
UK Georg Schmidt soproni harmincadosnak
Annak az eladott nyolc contraband (lefoglalt) marhának az árából őfelsége 

szolgája, Egid Staub részére írja jóvá az összeg egyharmadát.

fol. 229rv
1554.11.03.
UK Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak 
Annak a 15 contraband marhának a sorsa, amelyeket Ehrenreich von 

Königsberg pernsteini birtokán foglaltak le, a becslését elfogadják. A befolyó 
eladási árból kétharmad részt könyveljen le.

fol. 229v
1554.11.08.
UK Kaspar Gereben radafalvai [ruedersdorfi] harmincadosnak.
Engedélyezik, hogy a bevételekből 80 mFt-ot (75 kr-al számolva) felvegyen a 

két alkalommal elszenvedett tűzkár (prunstschaden) miatt.

fol. 229v
1554.11.09.
UK Zacharias Wochnizky magyaróvári kapitánynak
A két magyaróvári ellenőr azt jelentette, hogy tőlük a magyaróvári vámos, 

Franz Helmreich szállásdíjat szed. 16 forintot az év elejétől erre jóváhagy, de 
mivel a vámház már felépült, továbbiakban ezt ne fizessék.

meg éves fizetését. Most ezt 150 rFt-ban állapítja meg, ellenőrének pedig 120 rFt-
ban.

fol. 227v
1554.05.22.
UK Paul Pesoldnak 
Bernard Hamerle bécsi hadszertáros jelentette nekik, hogy Pozsonyban egy 

kolostorban 3000 darab lándzsa („Landsknechtlich Spieß”) az uralkodó nagy 
kárára halmokban, rendetlenül fekszik. Vegye ezeket számba, rakja rendbe 
és tegyen jelentést Hamerlének, milyen további intézkedések és költségek 
merülhetnek fel ezekkel kapcsolatban.

fol. 227v–228r
1554.06.20.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak 
A bécsi mészárosokat ellenőrző Mert Tracknernek heti egy rFt fizetést állapított 

meg, amelyet ezentúl a magyaróvári harmincadból kell fizetni.

fol. 228r
1554.07.20.
I. Ferdinánd Kosma Gienger magyaróvári főharmincadosnak, a magyaróvári 

kapitánynak és ellenőrének
Járfalu alattvalóinak engedélyezte, hogy a régi szabadságaiknak megfelelően 

a saját maguk által tenyésztett állatok és termelt termények után, valamint a 
saját élelmezésükre vásárolt marhák után nem tartoznak harmincad fizetéssel. 
Mindezekről azonban a rajkai harmincadnál nyugtákat kell adniuk, amelyeket 
félévente összesíteni kell.

fol. 228v
1554.07.27.
I. Ferdinánd Zacharias Wochnizky magyaróvári kapitánynak
Tíz évre mentesíti az egykori rajkai vámos, Wolf Weiss feleségét (Barbarát) 

és gyermekeit az összes földesúri jogon szedett adó alól, visszamenőleg ez év 
elejétől.
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Krajnai vámhivatal

fol. 237v
1554.03.21.
UK a krajnai vámosnak és ellenőrének
Kaspar Schädnitzky éves fizetése és provisioja ügyében véleményt és jelentést 

kérnek még. 

fol. 237v–238r
1554-04.19.
Ferdinánd Adam Laÿbacher fiumei pénztárosnak
Hans Lenkovitschnak évi 200 rFt provízió „aus den gefellen unnsers Trenntes 

daselbst”.

fol. 238rv
1554.12.05
UK a laibachi pénztárosnak
Kaspar Schädnitzky „aufschlager und wagmeister der Strassen geen 

ober Laibach”-nak elrendel évi 20 rFt províziót és azokra a napokra, amikor 
szolgálatban van, napi bérként három patzent.

fol. 238v
1554.12.15.
I. Ferdinánd a fiumei pénztárosnak, Niklas Arardi friauli erdőmesternek és 

Anton Marentz trieszti pénztárosnak.
Kinevezte Hans Lenkovitschot fiumei kapitánynak. Fizetését egyharmad-

egyharmad arányban a fenti hivatalokból kell fizetni, tehát egyenként évi 100 
rFt-ot.

fol. 239rv
1554.05.25.
UK a laibachi pénztárosnak
Peter Valentin pettaui polgárnak a nedelici harmincadon kiváltsággal 700 

marhát (haubtvieh) lehet vám nélkül áthajtani. Rendelkezik a korábbi adóságai 
megfizetésének módjáról is.

fol. 230r
1554.12.07.
UK feljegyzése 
I. Ferdinánd eredeti parancsa alapján feljegyzik, hogy azon 2900 juh között, 

amelyeket Lengyelországból Morvaországon keresztül Ausztriába hajtottak, 
és amelyeket contrabandként lefoglaltak, Jordan Spiteckh (Spitek) lengyel 
kincstárnok (Schatzmeister) 1800 juha is ott volt. Különös kegyből engedélyezik, 
hogy az ezért kapott összeget adják oda neki.

Szlavón harmicad

fol. 230v
1554.02.03.
UK a szlavóniai főharmincadosnak, Hans Tattenpeck (Tätnpeck) részére
A Michael Mihalitsch (verwalter) által vitt pénzt, amelyet Fugger utasítására 

küldtek oda, és 621 font 21 font 5 pfennig 1 haller-t tett ki Christoph Polt nyugtája 
alapján. Ennek felosztásáról rendelkezik.

fol. 231r
1554.03.21.
UK a szlavóniai főharmincadosnak, Hans Tattenpeck r. 
Hans Kraus ellenőrének a contrabandból adjon 60 dukátot.

fol. 232rv
1554.12.20.
UK a szlavóniai harmincadok főpénztárosának, Hans Tattenpecknek és 

ellenőrének
UK korábbi parancsára írt válaszukat és Leonard Welzer kérvényét megkapták. 

Nevezettet felveszik a pinkafői harmincadhoz lovas ellenőrnek. Mivel Pinkafő 
környékén rengeteg olyan út és ösvény található, amelyeken marhákat és más 
kereskedelmi árukat hordanak, különösen sok marhát hajtanak át titokban, május 
1-jétől október 31-ig két lóval és egy szolgáló legénnyel, október 31-től május 
1-ig pedig egy lóval alkalmazzák, addig, amíg a szolgálat szükséges. Ezért minden 
jelenlegi és jövőbeni nedelici harmincadosnak meghagyják, hogy Thomas Meÿkh 
lovas kerülő (Strassbereuter) helyett Leonard Welzert vegyék fel 1555. január 
1-jétől, az előbbi zsoldösszegének megtartásával. 
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fol. 242rv
1554.08.14.
Alsó-ausztriai rendek biztosai Link főélésmesternek
Az alsó-ausztriai rendek biztosai jelezték Link főélésmesternek, hogy az előző 

élésmester után nagy hiányok jelentkeztek a borkészletben, nevezetesen több mint 
51 rFt értékben. Az adósság rendezése ügyében tett intézkedéseket közlik.

fol. 242rv
1554.09.13.
UK Wolfgang Aigner élésház felügyelőnek (profandkastner)
Adjon Christoph Link főélésmesternek Komárom és Tata ellátására 200 mérő 

lisztet.

fol. 242v
1554.09.20.
Alsó-ausztriai rendek biztosai Christoph Link főélésmesternek
A komáromi udvarbíró, Thomas Prandorffer elszámolásában 153,97 mFt 

hiány/tartozás található, amelyet Linknek kell Prandorffer számára kifizetnie.

fol. 243r 
1554.10.05.
UK Christoph Linknek
Leopold Püchler és Hans Vochter jelentése szerint Valentin Peck 48 rFt 36 kr-

nyi adósságát félig megfizette, amellyel Khirchmayernek tartozott. Könyvelje el.

fol. 243r
1554.10.15.
UK Valentin Wildner komáromi élésmesternek
Sighart Emerich komáromi polgárnak azért a 280 akó borért, amelyet ő 1553-

ban a komáromi hadinép ellátására Christoph Griespawrn egykori élésmesternek 
adott, adjon 315 rFt-ot készpénzben vagy borban.

fol. 243r
1554.10.15.
UK Valentin Wildner komáromi élésmesternek
Adja vissza Bisch János nevű magyarnak azt az egy hordó bort, amelyet 

contrabandként foglaltak le tőle.

fol. 239v–241r
1554.05.25.
UK a laibachi pénztárosnak
Peter Valentin pettaui polgárnak a nedelici harmincadon 5420,5 mFt 

adósága keletkezett. Ezen kívül még egy 13000 forintos tartozása is van. Ennek 
visszafizetésének határidejéről és módjáról rendelkezik a kamara. 

Élelmezési ügyek

fol. 241v
1554.07.10.
UK Christoph Link főélelmezési mesternek
Fizesse ki Andreas Sambst, aki a nemrég elhunyt győri élésmester, Philipp 

Kirchmair szolgálója volt.

fol. 241v
1554.07.21.
UK Christoph Link főélelmezési mesternek
Fizesse ki Wolfgang Strauß élelmezési szolgát, aki a nemrég elhunyt győri 

élésmester, Philipp Kirchmair szolgálója volt.

fol. 241r
1554.08.07
UK Lamprecht Jänschitz komáromi élésmesternek.
Fizesse ki Maren Posskheÿ (Pozsgay Márton?) naszádos feleségének azt a 

bort, amelyet az még Alexander Rhümbl egykori komáromi élésmesternek 77 
mFt értékben adott 1551-ben, amikor követek jártak ott. 

fol. 242v
1554.08.12.
UK-?
Alexander Rhümbl halála utáni elszámolás ügyében.
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fol. 244v
1554.04.30.
UK Bernard Hamerle bécsi hadszertáros részére
Azt a 20 mázsa ként, amelyet az uralkodó parancsára a Magyar Kamarának 

adott, továbbá azt a 206 db Raischüttert és azt a 21 esschen ungeschifft 
landsknechttisch spieß-t, amelyeket a hadszertárból lovagi tornára („auf den 
Turnÿer”) adott, vegye fel a számadásába.

fol. 244v–245r
1554.06.20.
UK Gabriel Freisingernek a salétromkamra (Saliter Kammer) felügyelőnek
Szállítasson a Selmecbányai Kamarának 60 mázsa jó salétromot.

fol. 245r
1554.08.08.
UK Gabriel Freisingernek a Salétrom Kamara (Saliter Kammer) 

felügyelőnek
Szállítasson a Selmecbányai Kamarának 54 mázsa jó salétromot.

fol. 245.
1554.08.17.
UK Juan de Scabedónak a bécsi arzenál parancsnokának
Állítson ki három naszádos hajót minden tartozékával, három falkonétával 

(falkaunetlein), hat szakállas puskával (topplhacken) és három fin Tuech-hal 
(„damit die drei Weiden Sitz bedeckt”), majd szállítsa Győrbe és adja át Sforza 
Pallavicini őrgrófnak.

fol. 245.
1554.11.14.
UK Juan de Scabedónak a bécsi arzenál parancsnokának
Állítson ki három naszádoshajót minden tartozékával, 82 db evezővel, 

három kormánylapáttal, öt falkonétával (falkaunetlein), hat dupla szakálassal 
(topplhacken), docken über die Khöbel, hat zászlóval és amennyi Tuech-hal csak 
lehet, majd szállítsa Győrbe és adja át Sforza Pallavicini őrgrófnak.

fol. 243r 
1554.12.11.
UK Christoph Linknek
Christoph Griespaurnnak, a korábbi komáromi élésmesternek 160 fontfennig 

értékben adott bort a győri élésmester. Ezt Link könyvelje el.

fol. 243v
1554.12.13.
Alsó-ausztriai rendek biztosai 
Alexander Rümbl elszámolásai ügyében.

Hadszertár és arzenál9 

Az Udvari Kamara utasításai Bernard Hamerle bécsi hadszertáros részére ólom 
szállításra Besztercebányára:

Dátum 1554 Fol. Mennyiség/lemez Súly/mázsa,font

01.05. 244r 89 144,38

01.08. 244r 232 340,17

01.09. 244r 191 36,60

01.10. 244r 44 62,83

01.22. 244r 186 269,29

05.10. 244v 52 78,85

10.30. 245v 68 107,14

11.10. 245v 13 20,67

12.12. 245v 11 22,47

9 A bécsi arzenál a folyami hajózáshoz, hidakhoz, révekhez szükséges felszerelések és fegyverek 
elkészítéséve, beszerzésével megbízott hivatal volt.
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Fizessen a komáromi Farkas naszádos vajdának 18 mFt-ot, amellyel még a 
korábbi élésmester tartozott neki.

Magyarországi bányavárosok

fol. 247v
1554.01.04.
UK Hans Scharberger selmecbányai alkamaragrófnak 
A bakabányai bányamesternek, Christoph Pletltnek heti 15 pfenniggel emeli 

a fizetését.

fol. 248r
1554.01.05.
UK Hans Scharberger selmecbányai alkamaragrófnak 
Bakabánya város közönsége jelezte, hogy a város nagy reményt lát abban, 

hogy a környéken olyan bányát lehet nyitni, ahol aranyat és ezüstöt lehet 
bányászni. Mivel azonban erre a városnak nincs pénze, ezért heti három mFt 
segélyt (Hilfgeld) adjanak a selmecbányai jövedelmekből. Kísérjék figyelemmel 
a bányaépítést és a segélypénz felhasználását.

fol. 248rv
1554.03.10.
UK Hans Scharberger selmecbányai alkamaragrófnak 
Georg Tersch Schaidgaden auf der Schemnitznek havi 3 mFt fizetést állapít 

meg. Közlik alkalmazásának feltételeit.

fol. 248v–249r
1554.04.06.
UK Christoph Konritznak 
Erhard Schenken liptói hegybíró fizetése kapcsán megkapták levelét. Heti 

négy mFt-ot engedélyeznek neki.

fol. 249r
1554.06.08.
UK Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak.
Blasius Helnnek, aki körmöcbányai „Zimenter” és már régóta szorgalmasan 

és jól dolgozik, 200 mFt évi fizetést engedélyez. 

fol. 245v
1554.11.26.
UK Gabriel Freisingernek a Salétrom Kamara (Saliter Kammer) 

felügyelőnek
Szállítasson a Selmecbányai Kamarának 180 mázsa 23 font jó salétromot a 

bányavárosokba.

fol. 245v
1554.12.07.
UK Gabriel Freisingernek a Salétrom Kamara (Saliter Kammer) 

felügyelőnek
Az a 100 mázsa salétrom, amelyet három alkalommal a laibachi hadszertárba 

szállított, elkönyvelhető.

Komárom és Győr vára

fol. 246r
1554.05.22.
I. Ferdinánd Andreas Hirschnek
Az eddigi komáromi vámost (maut einnember), Kolman Khrauzingert 

kinevezi komáromi építési írnoknak a nemrég elhunyt Georg Adlgeiss helyére. 
Gondoskodjon arról, hogy a mostani építési felügyelő, Franzisko Wenigno 
(Francesco Benigno) adjon ki számára egy leltárt, egy utasítást, vezesse be a 
hivatalába és adja át az elhunyt írnok korábbi lakását.

fol. 246rv
1554.07.24
I. Ferdinánd Thomas Prandorffer komáromi udvarbírónak
Kinevezi Sebastian Poslert komáromi vámosnak havi hat rFt fizetéssel.

fol. 246rv
1554.07.24
UK Sebastian Poslert komáromi vámosnak
Kolman Khrauzinger korábbi vámosnak adjon 29rFt 17 kr-t.

fol. 246v–247r
1554.11.28
UK Sebastian Poslert komáromi vámosnak
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fol. 251rv
1554.11.09.
UK Wolfgang Hochenwarter részére.
Értesíti, hogy Hieronimus Rieglt felvette a besztercebányai rézhutások közé. 

A Bécsből a helyszínre való utazásának költségére 5rFt-ot adtak neki.

fol. 251v–252r
1554.12.11.
UK Wolfgang Hochenwarter részére
Christoph Konritz jelentése alapján úgy döntöttek, hogy a Besztercebánya 

mellett található régi schmelzwerk-et, amely egykor a Fuggereké volt, 
megpróbálják újra művelés alá vonni. Ezért a jövő nyáron Bécsből küldenek egy 
szakembert, Georg Khlieglert, aki majd új eljárással megpróbál a salakanyagból 
kevesebb faszénnel egy kis schmelzofen-t beüzemelni. Rendelkezik a szükséges 
költségek kifizetéséről.

fol. 252rv
1554.06.03.
I. Ferdinánd Christoph Konritz részére
Veÿt Frasen részére, aki tűzkárt szenvedett, 100 rFt-ot adjon, továbbá Wolfgang 

Wilium doktornak, aki a kamaránál van, „zu hilf der khranken” évi 50 rFt-ot.

fol. 257v
1554.11.15.
I. Ferdinánd Niklas Arardi részére
Kinevezte a Görz–Gradiska–Trieszt hadszertárakhoz Georg Khalteneckert 

Zeugarbeiternek, amihez most évi 40 rFt províziót rendel. Ha a hadszertári vagy 
más zimmerwerkhen munkát végez, akkor tíz krajcár napidíjat kap.

fol. 259v–260r
1554.12.15.
I. Ferdinánd Sigmund Haller horvát és vend (szlavón) végvidéki 

fizetőmesternek
Hans Lenkovitsch lemondott a zenggi kapitányságról. Helyére kinevezi 

Herward Freiherr zu Auersperget. Évi 500 rFt fizetéssel, és egy írnokot is fizetnek 
a zenggi várban.

fol. 249v
1554.06.12.
UK Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak.
Blasius Heln, aki nemcsak az aranyművesség terén nagyon hasznos, hanem 

aki sok fiatal szakembert betanított („der ziment gehaim treulich zulernen”), a 
fenti fizetésén túl évi 100 mFt províziót engedélyez.

fol. 249v–250r
1554.06.12.
UK Christoph Konritznak
Bart Süess körmöcbányai és selmecbányai könyvelőnek 29 Ft 19 pfennig 

kifizetését rendeli el.

fol. 250rv
1554.07.09.
UK Christoph Konritznak
Átküldi Blasius Hel zimenter bestallungját és provisionbriefjét. 

fol. 250v
1554.07.22.
UK Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak
Sürgősen fizesse be a besztercebányai pénztárba azt a 600 mFt-ot, amelyet 

már korábban meghagytak neki. A másik 600 mFt-ról később születik döntés.

fol. 250v–251r
1554.09.13.
UK Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak.
Christoph Lechman ellenőr a körmöcbányai kamaránál bestallungja és 

províziója kapcsán teendő intézkedések.

fol. 251r
1554.10.30.
UK Wolfgang Roll körmöcbányai alkamaragrófnak.
Engedélyezi, hogy Besztercebánya négy évre mentességet kapjon annak az évi 

240 mFt-nak a kifizetésétől, amelyet a városnak a zólyomi kapitány részére kellene 
fizetnie. Ennek oka, hogy a város tűzvészt (prunstschaden = Brunstschaden) 
szenvedett. A kapitánynak járó összeget a rézvállalat bevételeiből teremtsék elő. 
Kísérje figyelemmel a tűzvész elhárításának műveleteit.
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fol. 21v–22r
Graz, 1553.01.18.
UK Georg Paradeiser 
Adjon Laibachnak 12 mázsa ólmot.

fol. 27r
Graz, 1553.01.22.
UK Christoph von Khellenberg 
Adjon 100 dupla szakállast (dopplhaggen), 1000 vasgolyót, 60 mázsa halb 

zeug und halb kwnt puskaport a horvát végvidék ellátására.

fol. 27rv
Graz, 1553.01.22.
UK Christoph von Khellenberg 
A horvát végek ellátására Hans Lenkovitschnak vásároljon 60 mázsa puskaport, 

100 dupla szakállast (topplhaggen), majd saját költségén szállítsa el neki.

fol. 31rv
Graz, 1553.01.25.
UK Christoph von Khellenberg részére
Frangepán Istvánnak (Steffan von Frangepan) esküvője alkalmából adjon két 

aranyozott ivókupát (trinkgeschir) összesen 200 rFt értékben.

fol. 35r
Graz, 1553.01.31.
UK Magnus Seitz udvari fizetőmesternek
A horvát végvidék fizetésére adjon nyolc ezer rFt értékű karasiát és 

selymet („seiden”), ám – mivel a horvát fizetőmester meghalt – az árut Hans 
Lenkovitschnak adja át.

fol. 35rv
Graz, 1553.01.31.
UK a krajnai biztosoknak
Adjanak Hans Lenkovitschnak hat ezer rFt-ot készpénzben a horvát végek 

fizetésére.

Gedenkbücher Österreich Band 71. (1553)10

fol. 3rv
Graz, 1553.01.04.
UK Christoph von Khellenberg krajnai vicedomnak
A legsürgősebben küldjön két falkont (falkaun) a szükséges golyókkal és 

20 mázsa puskaporral Zágrábba, ahonnan pedig a nagy ágyút (Stuck) vigyék 
Laibachba. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a laibachi hadszertárosnál. 
A szállítást az alattvalók segítségével (robot) oldja meg. A nagy ágyút azután 
Laibachból Stájerországba Rain11 várába szállítsák.

fol. 5v
1553.01.05.
UK Mang (Magnus) Seitz udvari fizetőmesternek
A vend (szlavón) végvidék katonáinak zsoldfizetésére 12 ezer (rFt értékű) 

karasia és más szöveteket, amelyek a magyar hadinép számára a legalkalmasabbak 
és leghasználhatóbbak, küldjön Pettauba, ahol a továbbiakat Hieronimus 
Kirchpucher intézi.

fol. 9v
Graz, 1553.01.08.
UK Christoph von Khellenberg
Erdődy II. Péter [ekkor Kosztajnica és Novigrad na Uni kapitánya] kérésére 

három naszádoshajó és három mázsa puskapor a laibachi hadszertárból 
kiutaltatik.

fol. 9v–10r
Graz, 1553.01.09.
UK az AAuK részére.
Alexander Rhümbl helyére kinevezte Lamprecht Jänschitz komáromi 

élésmestert, aki eddig az ausztriai élésház ellenőre volt. Gondoskodjanak a hivatal 
átadásáról (leltárak, Bestallung, bevezetés stb.)

10 fol. 1-347v A kötet végén regiszter. A kötet lapjai jó állapotban. A szöveg az egész kötetben jól 
olvasható.

11 Feltehetőleg az egykori Reinberg (ma Riegersberg, Stájerország) egykori váráról  van szó.
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fol. 55rv
Graz, 1553.02.10.
I. Ferdinánd a fiumei pénztárosnak
Andreas Tadrialovitsch otocsáci várkapitánynak évi 20 rFt provízió a fiumei 

hivatalból.

fol. 56r
Graz, 1553.02.10.
UK a fiumei pénztárosnak
Andreas Tadrialovitsch otocsáci várkapitánynak 100 rFt a fiumei hivatalból.

fol. 60v
Graz, 1553.02.15.
UK Christoph von Khellenberg részére
Fizesse ki Zrínyi Miklósnak azt a két hajót, amellyel a Dráván két Kartaun-

ágyút szállítottak, és ha arra szüksége van, Hans Ungnad főhadparancsnoknak, 
akkor bocsássa rendelkezésre.

fol. 66rv
Graz, 1553.02.21.
UK Christoph von Khellenberg részére
Adjon Hans Lenkovitschnak 300 arany dukátot. 

fol. 66v
Graz, 1553.02.21.
UK a karintiai vizedomnak és Georg Paradeisernek
Adjanak Hans Ungnadnak 200 mázsa ólmot. A legsürgősebben szállítsák a 

Dráván Pettauig.

fol. 76rv
Graz, 1553.02.27.
UK az AAuK-nak
Anton Babst kinevezi görzi einemer-nek (pénztárosnak). Elődjét, Gregor 

Sepachot felmenti. Intézkedjenek az elszámolásról és a hivatal átadásáról.

fol. 92v–93r
Graz, 1553.03.13.
UK Christoph von Khellenberg 
Csákányt, „hauen”-t és lapátot szállítsanak Gradiskára.

fol. 42r
Graz, 1553.02.01.
UK Christoph von Khellenberg részére
Adjon 3 mázsa puskaport és 2 mázsa ólmot B/Gotsche ellátására a laibachi 

hadszertárból.

fol. 43v
Graz, 1553.02.02.
UK Georg Seirl laibachi vámos részére 
Adjon 1600 rFt-ot a horvát és krajnai végeken való kémkedésre. („Scart im 

gepurg zu fuess und posst phardt”12. )

fol. 47v
Graz, 1553.02.05.
UK Hermes Schallauzer-nek 
Veit Puchser győri építőmester kimutatása szerinti vasanyagokat, meszet és 

más szerszámokat küldjön Győrbe.

fol. 53v–54r
Graz, 1553.02.09.
I. Ferdinánd
Bestallung Georg von Wildenstein tábori marsall és haditanácsos részére, aki 

Krajnában, Stájerországban, Karintiában, a horvát és a vend (szlavón) végvidéken 
tábori csapatokat vezényel. Hans Ungnad főhadparancsnok alá osztották be. 
Feldmarschallként havi száz rFt-ot, tanácsosként havi 50 rFt-ot, tíz nehézlovas 
(gerüsste ferd) tartására havi 80 rFt-ot, a drabantjai tartására havi 8 rFt-ot és egy 
kocsi tartására havi 16 rFt-ot kap.

fol. 54v–55r
Graz, 1553.02.10.
UK Hans Ungnad főhadparancsnoknak a horvát és a szlavón végeken
Két Kartaun-ágyúnak a Zágrábra rendelése, pribékek kiváltása, Marketisch 

éves províziója, Hans Lenkovitschnak adandó 200 Ft tb.

12 Scart = Wache (vö. olasz scorta) = őrhely, őrtálló hely, strázsáló vagy vigyázó ház
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fol. 98r
Graz, 1553.03.22.
UK Benedikt Loß és Hans Khraus részére
Mindenféle lisztes hordókat, pach und schenkzeug-ot és mindenféle kis 

dolgokat, amelyek náluk feleslegesek, küldjenek Wolf Ganser részére a vend 
(szlavón) vidékre.

fol. 98r–99r
Graz, 1553.03.23.
Ferdinánd bestallungja Hans Ungnad főhadparancsnok „zu Obristem 

Veldhaubtman in Windisch Landen” részére
Az általános formaságokon túl említi, hogy egy évre nevezi ki, kötelessége 

a török betöréseket megakadályozni, feladatait pedig részletesen egy ezzel egy 
időben kiadott utasításban rögzítették.13 

Asztalpénzre, káplán, titkár, tolmács, trombitás és egyéb személyek tartására 
298 rFt-ot kap havonta. 32 könnyűlovas egyenként 9, 20 gyalogosra egyenként 8, 
három kocsira egyenként 18 rFt. Ez összesen 800 rFt.

fol. 100r
Graz, 1553.03.24.
UK a judenburgi hivatalnoknak
Szerezzen be mindenféle szerszámot, lapátot stb. a vend (szlavón) vidékre. 

Jelentsen, ha megvannak.

fol. 132v
Sopron, 1553.05.09.
UK Sigmund Hallernek
Székely Lukácsnak [szentgyörgyvári kapitány] fizessen egy hónap zsoldot és 

ráadásként 100 mFt-ot egy kémre.

fol. 134rv
Sopron, 1553.05.10.
Provisonbrief Kaspar Freiherr zu Herberstein részére.
Az In és az ob der Enns vizedomamttól évi 100–100 rFt, mindaddig, amig az 

összeg el nem éri a 2000 ft-ot.

13 ÖStA KA IHKR Akten Croatica 1577. No. 15.), Kiadva : Lopašić, Radoslav. Spomemici Hrvatske 
Krajine. III. (Monumenta spectantio Historiam Slavorum meridionalium. Vol. Vicesimum). 
Zagreb, 1889., 420–426. p.: No. XV.

fol. 93v–94r
Graz, 1553.03.16.
I. Ferdinánd bestallungja Mert Gallen von Rudolfsegg /Georg Siegersdorf /

Seifried von Ditrichstein /Georg Pögl hadi tanácsosok részére
„nachdem wir unns jetzo von wegen unnsers erbfeindts des Turggen vorhaben, 

und anziehens in den besetzungen, auch zum taill zu veldt zu widerstandt unnd 
in gegenweher schicken muessen, unnd in khurz ain khriegsvolckh zu roß und 
fueß allenthalben zusamen zubringen in werckh seien” kinevezi a fentieket 
(külön–külön bestallunggal) haditanácsoknak („zu unsern khriegsrathen bestellt 
und angenummen haben”). Felettesük Hans Ungnad főhadparancsnok („obrist 
feldhaubtman Steir, Kherndten, Chrabatten und Windisch Markth flecken”). 
Feladatuk: „nach unns sein auf achtung auf bemellten unnsern unnd als seinen 
fürgesetzten obristen veldhaubtman und in albeg mit wartung der ordenlichen 
und notwendigen stundt, wie er Ime und den anndern unsern khriegsräten, die 
zu beratschlagung der sachen jeder zeit benemen wirdet”. Az uralkodó bárhová 
vezényelheti őket, ahol arra szükség van, például mustrák végzésére. Havi 
fizetésük 50 rFt, hat nehézlovas (gerüsste pferd) tartására egyenként 9 rFt, egy 
szekér (wagen) tartására pedig 18 rFt.

fol. 96v–97v
Graz, 1553.03.21.
Ferdinánd bestallungja Sigmund Haller haditanácsosi és horvát-vend (szlavón) 

vidéki hadi fizetőmesteri feladatok ellátására
Felettese Hans Ungnad főhadparancsnok („obrist feldhaubtman Steir, 

Kherndten, Chrabatten und Windisch Markth flecken”). Feladata, hogy azokat 
az összegeket, amelyeket a három tartomány Stájerország, Karintia és Krajna 
ad, a felettese utasításának megfelelően ossza szét a horvát és a vend (szlavón) 
végvidéken. Az uralkodó bárhová vezényelheti, ahol arra szükség van, például 
mustrák végzésére. Havi fizetése 50 rFt, a saját pénztárából még 40 rFt, kilenc 
nehézlovasra („gerüsste pferd”) egyenként 9 rFt, egy szekér (wagen) tartására 
18 rFt. Összesen 189 rFt. A hivatali költségeit a fenti összegből kell ellátnia. 
Köteles Ungnad utasításának megfelelően bárhol megjelenni, ahol a mustra 
csak szükséges. Ungnad vagy a többi haditanácsosok tudta nélkül nem fizethet 
katonákat és csak Ungnad engedélyével fordíthat arra pénzt, hogy a hadi 
fizetőmesteri költségeit elszámolja. Havi elszámolással tartozik az udvar felé. 
Hivatalának központja Pettau, de mivel a nevezett területeken szerteszét kell 
járni, ennek költségeire 20 rFt-ot kap. Hivatalát 1553. március 1-től látja el.
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Még május 19-én Sopronban azt a kiváltságot adta Kalauz Pál és Jelitsch 
komáromi vajdáknak és naszádosoknak, hogy havi zsoldjukat négy forinttal 
felemelte. 

fol. 165r
1553.06.11.
UK Christoph von Khellenberg krajnai vicedomnak
A Hans Ungnad főhadparancsnok által kért hajók ügyében kérnek jelentést 

tőle.

fol. 167rv
1553.06.14.
UK elismervénye Hütteldorf város közönségének
A Komárom és Győr ellátására Christoph Linknek átadott 2000 akó borért 

járó 1250 rFt-ot fizessék ki Szent Mihály napjáig.

fol. 169r
1553.06.16.
UK AAuK-nak
Sigmund Wilpacher még nem fejezte be elszámolásait. Addig, míg befejezi, a 

neki járó összeg terhére adjanak 50 forintot.

fol. 172rv
1553.06.24.
UK az AAuK-nak
Kőszeg 12 schillinges Urbar steuerét a város erődítéseinek a megerősítésére 

fordíthatják.

fol. 188v
1553.07.05.
UK AAuK-nak
Arról a 3000 Ft-ról érdeklődik, amelyet a trieszti kapitány, Christoph Muscon 

(Mosconi?) a trieszti erődítésekre kapott.

fol. 189r
1553.07.05
UK Sigmund Hallernek
Adjon 111 rFt 30 kr-t Székely Lukács Ljurco Lapónak kapitányának, aki 40 

haramia parancsnoka. 

fol. 136v
Sopron, 1553.05.13.
UK a krajnai vizedomnak 
Hans Ungnad főhadparancsnok jelezte, hogy nagy a hiány a horvát–

vend (szlavón) végvidéken lövegekből (geschütz), különösen a hírlövőkből 
(khreidtgeschütz), és jelezte azt is, hogy Laibachban és Zágrábban 80 mázsányi 
összetört löveg van. Szállítassa ezeket Zágrábból Laibachba és öntessen ott újat 
belőlük.

fol. 149v
Bécs, 1553.05.25.
Passbrief Székely Lukácsnak, hogy 5710 quartale búzát, 2544 quartale zabot 

1943 quartale hajdinát (hiersch und haiden), 46 marhát, 200 tehenet és borjút, 
400 disznót Soßetből és Stubicából házába, Stájerországba minden vám nélkül 
szállítson, illetve áthajtson. 

fol. 150r
1553.05.25.
UK Sigmund Haller
Kerecsényi László jelezte, hogy az 1552. évre kémek tartására még 200 Ft-tal 

tartoznak neki.

fol. 163v
1553.06.09.
UK Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
Adósa maradt Adam Schmekovitznak 100 könnyűlovasának a kifizetésekor 

110 rFt 30 kr-ral. A legközelebb ezt a pénzt adja oda testvérének. Ld. még GBÖ 
Bd. 71 fol. 326r, ahol kicsit más: Karl Schenkovitznak, fizessen 110 Ft 30 kr-t.

fol. 163v
Ebersdorf, 1553.06.09.
Passbrief Hans Ungnad főhadparancsnoknak, hogy a Magyarországon vásárolt 

100 marhát és 350 juhot vámmentesen Stájerországba szállíthassa.

fol. 164v165r
1553.06.11.
I. Ferdinánd Matthias Fuchsnak



Forrásközlések Sarusi Kiss Béla Gedenkbücher Österreich … regesztái III. 

396   397

A tersitzi14 és a Quarantes zu Triest-i vámosok kinevezéséről. Előbbi helyre 
beleegyezik Hans Weiringer kinevezésébe, utóbbinál Lukas Holzapfelt nevezik 
ki.

fol. 196v–197v
1553.07.15.
I. Ferdinánd biztosítéka arról a 28.742 forintról, amellyel Székely Lukácsnak 

tartozik.

fol. 198r
1553.07.17.
UK Christoph von Khellenberg részére
Lapátok, csákányok stb. Zágrábba rendelése.

fol. 199v
1553.07.18.
UK az AAuK-nak
Martin Wagarin a görzi vám ellenőri kinevezését jóváhagyják.

fol. 200r
1553.07.19.
UK az AAuK-nak
Gabriel Höfer varasdi harmincadosnak 100 mFt kegydíjat állapít meg, hosszú 

szolgálata és elszenvedett kárai miatt.

fol. 200r
1553.07.19.
UK Lamprecht Jänschitz komáromi élésmesternek
A komáromi és tatai katonák részére kiosztott bor pintjéért 3 magyar pfennig, 

egyharmad font tésztából készült kenyérért („dritthalb pfhund prott im taig umb 
ain kreuzer”) egy krajcárt, egy font húsért öt pfennig, egy font zsírért (schmalz) 
hat krajcár, egy khueffl sóért hét krajcárt számoljon.

14  Tersat az ismert vár Fiume mellett = Tersatto, Trsat.

fol. 189v–190r
1553.07.06.
UK Magnus Seitz udvari fizetőmester részére.
Fizesse ki annak a 577 koronának a felét azonnal, a másik felét pedig az 

év végéig, amellyel a cremonai Zacharias Bukolinnak tartoznak, aki 1552-ben 
Sforza Pallavicini főhadbiztos magyarországi olasz zsoldosainak a felszerelését 
biztosította (kriegsrüstung, puchsn und harnisch).

fol. 190r
1553.07.06
UK az AAuK-nak
Andreas Schachtner magyaróvári tüzér (püchsenmaister) zsoldját 8 rFt-ra 

emeli és felszólítja az AAuK-t, hogy biztosítson neki szállást.

fol. 190v
1553.07.06
UK az AAuK-nak
A zurányi vámon tavaly lefoglalt 26 marha eladásából származó 178 Ft 45 kr-t 

adják át Sigmund Wilpachernek.

fol. 193rv
1553.07.10.
UK Max Leissernek főhadszertáros az osztrák tartományokban
Két Singerint, négy falkont, négy falkaunt, 100 mázsa puskaport és két 

plasbelg-et a legsűrgősebben küldjön Gradiskára.

fol. 195r
1553.07.13.
UK az AAuK-nak
Christoph Link főélésmesternek ki kell fizetni azt a 352 rFt 20 kr-t, amely Jakob 

Rauschenberg élelmezési fizetőbiztosnál van, a spanyol katonák élelmezésére. 

fol. 196r
1553.07.14.
UK az AAuK-nak
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fol. 208v
1553.07.26.
UK Christoph von Khellenberg részére
Miután néhány ágyút Bécsbe szállítanak, gondoskodjon, hogy mindegyikhez 

300 db golyó álljon rendelkezésre.

fol. 209r
1553.07.26.
UK az AAuK-nak
Krajna és Görz tartomány rendjeinek kell azt a 600 rFt-ot adni, amelynek 

segítségével meg lehet erősíteni „Pomb und Schillenthaber” kastélyait.

fol. 209rv
1553.07.28.
UK a görzi harmincadosnak
Sigmund Prunner görzi hadszertárnonak 54 napra, napi 20 kr-al számolva, 

utazási költségtérítés címén adjanak pénzt.

fol. 209r
1553.07.28.
UK a trieszti pénztárnak
Adjanak 100 rFt-ot a görzi hadszertárnál dolgozók bérére.

fol. 210v
1553.07.31.
UK az AAuK-nak
Christoph Konritznak nem kell azt az 5000 forintot kifizetnie, amellyel ő a 

salétromért tartozik.

fol. 218r
1553.08.05.
UK Gregor Sepach trieszti pénztárosnak
Fizessen 57 rFt 27 kr-t Niklas Barbierer gradiskai katonának zsoldra.

fol. 219r
1553.08.06
UK az AAuK-nak
Barthalomeus Talhaimer (Talhainner) schwechati ellenőr kérte áthelyezését a 

nezsideri harmincadhoz. Engedélyezi, helyére Blasi Grunauert nevezi ki.

fol. 202v
1553.07.20.
Passbrief Jakob Herbrot számára arról, hogy az Ausztriában vásárolt két 

szekér nehéz magyar bort Augsburgba, vámmentesen szállíthatja.

fol. 203r
1553.07.20.
UK az AAuK-nak
A Felső-Ausztria területén található Laa uradalmat, amely eddig Christoph 

von Tschornhor (Christoph von Tschernahor?) kezén volt, Christoph von Konritz 
kezelésébe adják. 

fol. 203rv
1553.07.20.
UK az AAuK-nak
A radafalvai (Ruedersdorf) harmincados, Geréb Gáspár részére évi 32 mFt 

províziót engedélyeznek élete végéig.

fol. 205v–206r
1553.07.24.
UK az AAuK-nak
Huszár Gergely kérvénye alapján (szegénység, fogság) annak a 89 marhának 

az árát, amely a bécsi piacfelügyelőnél (Handgraf) van, adják oda.

fol. 206v–207r
1553.07.24.
UK az AAuK-nak
Az AAuK készítse el a következő tüzér-bestallungokat: Blasi Wolfnak bécsi 

tüzérnek, 32 rFt fizetéssel, amelyet az Ennsen inneni (bécsi) vizedom hivatalából 
fizetnek, Jakob Krueg laibachi tüzérnek 25 rFt fizetéssel, amelyet a laibachi 
(krainai) vizedom hivatala biztosít, Valentin Siebenbürger tüzérnek, akinek 25 
rFt-os fizetését a trieszti pénztárból állják és Michael Weissenfeldnek, akinek 
szintén 25 rFt-os fizetését a görzi hadszertár állja. A kinevezéseket 1553. július 
1-től kell kiadni.
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fol. 247r
1553.09.02.
UK Max Leisser tábori hadszertárosnak
Gróf Zrínyi Miklós horvát–szlavón bán néhány nagyobb löveget kért 

Laibachba, gondoskodjon a lövegek öntetéséről. 

fol. 254.
1553.09.12.
UK Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
Havi 50 mFt asztalpénzt állapít meg arra az időre, amíg Allya Mátyás az 

uralkodó parancsnoksága alatt szolgál.

fol. 254rv
1553.09.12
UK az AAuK-nak
Mivel Sáros várába a leggyorsabban szükség van egy tüzérre, ezért meghagyja, 

hogy Peter Pauert, aki eddig Kloster zu Altenburg szolgált, rendeljék Sárosba. 
Intézkedjenek arról is, hogy Szigetvárra is kerüljön tüzér, valamint Bernard 
Hamerle bécsi hadszertáros küldjön oda tíz mázsa ólmot, húsz mázsa puskaport 
és hat mázsa ként.

fol. 254v
1553.09.12.
UK Konrad Waal von Aurach mustramester részére
Engedélyezi, hogy felvegye mustrajegyzékébe Peter Deonante-t a komáromi 

katonák közé havi öt koronával, visszamenőleg, augusztus 1-től számolva.

fol. 254v–255r
1553.09.13.
UK Konrad Waal von Aurach mustramester részére
Engedélyezi, hogy felvegye mustrajegyzékébe Hans Lobwatsch-t a komáromi 

katonák közé havi 12 rFt hópénzzel. Nevezett ez ideig Tatán szolgált.

fol. 257v
1553.09.15
A Philipp Breuner (Breiner) által szállított 2000 akó bor üres hordóit, amelyet 

ő Christoph Linknek adott át (legyenek azok Komáromban vagy Győrben), a 
legsürgősebben adja vissza Breunernek.

fol. 221rv
UK az AAuK-nak
1553.08.10.
Christoph Link komáromi élésmester jelezte, hogy kellene neki 100 font só 

Bécsből. A nemrég Bécsből küldött 20 kueffl „durch ein schiffprugg verdorben 
und undergangen”. Gyorsan küldjenek a tönkrement 20 kueffl só helyett megint 
ugyanannyit.

fol. 231.
1553.08.25.
UK Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
A legközelebbi fizetés alkalmával adja oda Lamprecht Jänschitz részére azt a 

186 Ft-ot, amellyel neki Reinprecht von Ebersdorf élelmekért adós.

fol. 232.
1553.08.27.
I. Ferdinánd az AAuK-nak
Ismételten sürgeti annak a 76 marhának a lefoglalása után járó összegnek a 

kifizetését Anton Gingernek, amit 24-én parancsolt meg.

fol. 234rv
1553.08.29.
UK Christoph von Khellenberg részére
A Sigmund Hufnagel által Gradiskára szállított lövegek költségére adjon 400-

500 rFt-ot.

fol. 245v–246r
1553.09.01.
Ferdinánd elismervénye Wolf Kromer részére
Adott a Besztercebányai Kamara részére 6000 rFt-ot, amelyet 2 hónap múlva 

az augsburgi birodalmi gyűlésen fognak neki kifizetni. A bejegyzés mellett 
széljegyzet: 1560.12.01. Wolf Kromer reverzálisa arról a 42.426 Ft 13 kr-ról, 
amelyet eddig ő az uralkodónak kölcsönzött, a laibachi és a kremsi vámokra 
terhelik.
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és személyek szerepelnek az iratban: vend (szlavón) végvidék, Pásztor György, 
Pozsony, Valpó, Haflein, Veldleger zu Altenhofen.

fol. 281rv
1553.10.01.
I. Ferdinánd kinevezése Graf Franz vom Thurn-nak a Görz tartománybeli 

Gotz és Tulmein15 várak kapitányságára.

fol. 288v
1553.10.22.
UK az AAuK-nak
A zenggi pénztárhoz felveszi Barth Auert.

fol. 289rv
1553.10.23.
UK az AAuK-nak
Niklas Freiherr Thurn und Kreuz kérésére a gradiskai 60 katonának háromról 

négy forintra emelik a hópénzét.

fol. 297v–298r
1553.11.07.
I. Ferdinánd adománylevele Sforza Pallavicini részére. 
Mitterburg grófságára.

fol. 300r
1553.11.09.
UK az AAuK-nak
Vették azt a javaslatukat, amelyben Christoph Link testvérét javasolták a győri 

élésmesteri hivatalba kinevezni. Ezt nem hagyták jóvá, hanem inkább Leopold 
Rüscht nevezzék ki oda. A továbbiakról tegyenek jelentést.

fol. 304v
1553.11.21.
Passbrief Hans von Oppersdorf részére arról, hogy egy szekér nehéz bort 

vámmentesen szállíthasson saját házának ellátására.

15 Tulmein = Tolmin (Szlovénia) az olasz határ közelében a Soča folyó bal partján

fol. 259r
1553.09.17.
UK Bernard Hamerle bécsi hadszertárosnak
Adjon Oláh Miklós esztergomi érsek megbízottjának 50 mázsa puskaport.

fol. 259rv
1553.09.17.
I. Ferdinánd engedélye Hans von Hoyos trieszti kapitány részére
Távollétében Anton Babst kormányozhatja az erődítményt. Tavaly nevezte 

ki Hoyost. Annak kérésére Szent György naptól saját költségére három éven 
keresztül verwalterként alkalmazhatja Anton Babst. Továbbra is Hoyosé a 
felelősség, ostrom esetén pedig meg kell jelennie.

fol. 266r
1553.09.26.
UK az augsburgi biztosoknak
Gianbattista Castaldónak az elkészült számadások szerint még 6612 rFt 25 

kr-al adósak. Ezt fizessék ki.

fol. 266rv
1553.09.26.
UK az augsburgi biztosoknak
Marc Antonio de Ferrarisnak, aki Gianbattista Castaldo titkára volt Erdélyben, 

500 rFt kegydíjat állapított meg. Már 200-at kifizettek, maradt 300. Ezt fizessék 
ki.

fol. 269rv
1553.09.28.
I. Ferdinánd adománylevele Wilhelm zu Herberstein részére Pfamberg Schloss 

und Ambt-ra. Korábban Kaufbriefet adott ki és csak hat évre engedélyezte. 

fol. 270v–273v
1553.09.29.
UK az AAuK-nak
Jobst von Lilienberg gewesnen rat und obristen profandtmaister elszámolása 

ügyében válaszolnak. Az elszámolások az 1530-as évek [!] végétől esedékesek. 
Van benne budai élelem-elszámolás is 1539-ből. Mivel UK csak egyes pontokra 
válaszol, a szöveg adatai általában nem értelmezhetőek. A következő helyszínek 
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71. kötet Dátum 69. kötet

fol. 30rv Graz, 1553.01.24 fol. 247v

fol. 32rv Graz, 1553.01.27. fol. 248v–249r

fol. 32v–33r Graz, 1553.01.27 fol. 249rv

fol. 33rv Graz, 1553.01.28 fol. 249v

fol. 43r Graz, 1553.02.02 fol. 253r

fol. 47r Graz, 1553.02.05 fol. 254.

fol. 60rv Graz, 1553.02.15 fol. 257r

fol. 61rv Graz, 1553.02.16. fol. 258r

fol. 62r Graz, 1553.02.17 fol. 258v

fol. 62rv Graz, 1553.02.17. fol. 258v–259r

fol. 63v Graz, 1553.02.20 fol. 260r

fol. 63v–64r Graz, 1553.02.20 fol. 260v

fol. 64rv Graz, 1553.02.20 fol. 261r

fol. 65r Graz, 1553.02.20 fol. 261v

fol. 65r Graz, 1553.02.21 fol. 261v

fol. 67r Graz, 1553.02.23 fol. 263r

fol. 71r Graz, 1553.02.25 fol. 263r

fol. 72v–73r Graz, 1553.02.26 fol. 264v

fol. 75rv Graz, 1553.02.27 fol. 265r

fol. 91v Graz, 1553.03.12 fol. 272–273r

fol. 92v Graz, 1553.03.13 fol. 272–273r

fol. 93r Graz, 1553.03.13. fol. 274rv

fol. 94v Graz, 1553.03.16 fol. 274v

fol. 94v Graz, 1553.03.18 fol. 274v–275r

fol. 97v Graz, 1553.03.21 fol. 275v

fol. 315r
1553.12.12.
UK az AAuK-nak
Paul Pesold pozsonyi harmincados javaslatára a stompfai harmincadhivatalba 

kinevezi Kaspar Lichtenberget, aki jelenleg ott ellenőr, helyére pedig Hans 
Kemetert.

fol. 316rv
Brün, 1553.12.15
UK Christoph Khnullenberg részére
Laibachra 400 halbhackent és 200 dupla szakállast (doppl hacken) ad Max 

Leisser főhadszertáros. Fizesse ki.

fol. 316v
1553.12.15.
UK az AAuK-nak
A Győrben, Seged (Schegith) György huszárkapitány alatt szolgáló katonáknak 

100 kueffl sót ad a sóhivatalból. Ezt ossza ki nekik.

Függelék

A GBÖ 71. kötetben található bejegyzések a GBÖ 69. kötetében

71. kötet Dátum 69. kötet

fol. 10v Graz, 1553.01.09 fol. 237

fol. 14. 1553.01.11 fol. 238v–239r

fol. 14rv 1553.01.11 fol. 239rv

fol. 15r 1553.01.12 fol. 239v

fol. 15v–16r 1553.01.13 fol. 240v

fol. 21rv Graz, 1553.01.13 fol. 243rv

fol. 22rv Graz, 1553.19 fol. 244r

fol. 22v Graz, 1553.01.19 fol. 244r 

fol. 23v Graz, 1553.01.20 fol. 244v
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71. kötet Dátum 69. kötet

fol. 186v 1553.07.03 fol. 339v–340r

fol. 190v 1553.07.07. fol. 343v

fol. 192v 1553.07.07. fol. 345rv

fol. 193v 1553.07.10 fol. 345v

fol. 204rv 1553.07.21 fol. 352r

fol. 206r 1553.07.24. fol. 353v

fol. 206r 1553.07.23. fol. 353v–354r

fol. 207r 1553.07.25 fol. 354rv

fol. 210v 1553.07.13 (sic!) fol. 356v–357r

fol. 214v 1553.08.01 fol. 361

fol. 216r 1553.07.01 fol. 362r

fol. 218rv 1553.08.05 fol. 362v–363r

fol. 220v 1553.08.09 fol. 363v

fol. 223v 1553.08.16 fol. 365r

fol. 223v 1553.08.16 fol. 365rv

fol. 229rv 1553.08.24 fol. 370rv

fol. 238v 1553.08.06. sic! fol. 377r

fol. 256r 1553.09.15 fol. 389v–390r

fol. 257r 1553.09.15 fol. 390v

fol. 257v 1553.09.15 fol. 390v–391r

fol. 259v 1553.09.17 fol. 392v

fol. 259v–260r 1553.09.17 fol. 392v–392r

fol. 267r 1553.09.27 fol. 397v

fol. 267r 1553.09.27 fol. 397v–398r

fol. 268v–269r 1553.09.28 fol. 399r

71. kötet Dátum 69. kötet

fol. 105v Graz, 1553.03.29 fol. 280v

fol. 106v Graz, 1553.03.29 fol. 281v–282r

fol. 108v–109r Graz, 1553.03.23. fol. 285r

fol. 111r Graz, 1553.04.06 fol. 287v

fol. 113v–114r Neustadt, 1553.04.09 fol. 288v–289r

fol. 117v Neustadt, 1553.04.21 fol. 291r

fol. 117v–118r Neustatt, 1553.03.21. fol. 291rv

fol. 127r Sopron, 1553.05.02 fol. 291r

fol. 128r Sopron, 1553.05.03 fol. 300v

fol. 128v Sopron, 1553.05.03 fol. 300v

fol. 130r Sopron, 1553.05.03 fol. 302r

fol. 133v Sopron, 1553.05.09 fol. 302v

fol. 137v–138r Sopron, 1553.05.14 fol. 304v–305v

fol. 138r–146r Sopron, 1553.05.14 fol. 305v–314r

fol. 146r Sopron, 1553.05.12 fol. 314r

fol. 148r Sopron, 1553.05.17 fol. 315r

fol. 152r Bécs, 1553.05.27 fol. 317rv

fol. 164v 1553.06.11. fol. 326v–327r

fol. 164v 1553.06.11. fol. 327rv

fol. 169v 1553.06.17. fol. 329v

fol. 170v Bécs, 1553.06.19 fol. 330rv

fol. 171v 1553.06.21 fol. 331v

fol. 166v Bécs, 1553.06.30 fol. 333v

fol. 174r 1553.06.22 fol. 332r

fol. 184rv Bécs, 1553.07.01 fol. 337v–338r



Forrásközlések

71. kötet Dátum 69. kötet

fol. 270rv 1553.09.29. fol. 399v

fol. 280r 1553.09.30 fol. 406r

fol. 285v–286r 1553.10.07 fol. 410rv

fol. 287v 1553.10.12 fol. 411rv

fol. 290r 1553.10.24 fol. 413r

fol. 297r 1553.11.03 fol. 416v

fol. 297r-v 1553.11.03 fol. 416v

fol. 297v 1553.11.04 fol. 417r

fol. 298rv 1553.11.07 fol. 417rv

fol. 302r 1553.10.08 fol. 418v

fol. 303r 1553.10.17 fol. 419r

fol. 303v–304r 1553.11.18 fol. 420

fol. 304v 1553.11.21. fol. 421r

fol. 311r 1553.12.01. fol. 425v–426r

fol. 312v 1553.12.08 fol. 426v

fol. 312v 1553.12.09. fol. 426v–r

fol. 315r 1553.12.12 fol. 428rv

fol. 315v 1553.12.13 fol. 429r

fol. 319r 1553.12.28 fol. 430r

fol. 319r 1553.12.28 fol. 430r

fol. 319r 1553.12.30 fol. 430v


