TURBULY ÉVA

ZALA VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSI
JEGYZŐKÖNYVEINEK
REGESZTÁI
II.
1611-1655

ZALAI GYŰJTEMÉNY
39.

ZALA VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK
REGESZTÁI II. 1611-1655

TURBULY ÉVA
ZALA VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK
REGESZTÁI
II.
1611-1655

ZALAI GYŰJTEMÉNY 39.
ZALAEGERSZEG, 1996.

Szerkesztő
TURBULY ÉVA

Lektor
GECSÉNYI LAJOS

Számítógépes szedés és tördelés
BAKINÉ IRMAI MARIANNA
DOMJÁN JÓZSEF

A kötet megjelenését támogatta:
ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAP
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUMA

ISSN 0133-5499
ISBN 963 7226 02 8 ö
963 7226 20 6

© TURBULY ÉVA
Minden jog fenntartva, beleértve a mindennemű másolási eljárással való sokszorosítás,
valamint a számítógépes adatbázisban történő feldolgozás jogát is.

Kiadja a Zala Megyei Levéltár
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Telefon: 92/312-794
Felelős kiadó: Bilkei Irén

BEVEZETÉS
Hét esztendővel az első kötet megjelenését követően lát most napvilágot Zala megye
közgyűlési jegyzőkönyvei regesztáinak II. kötete. Az 1611 és 1655 közötti jegyzőkönyvi
bejegyzések - ha hiányosan is - a megye és a régió csaknem fél évszázadot átfogó történetének fontos adatbázisai, információk sorával szolgálnak a közigazgatás, a török elleni
harcok, az egyes családok és települések történetéhez. A török által csaknem teljesen
megszállt Somogy megyét 1596 és 1716 között közigazgatásilag összevonták Zalával, a
közgyűlések jelentős részénél írásban is rögzítették, hogy az mindkét megye nemeseinek
fórumául szolgál. Igy számos bejegyzés vonatkozik Somogyra, jelentős számban találhatóak azonban Vas, Sopron, Veszprém, és Baranya megyékre vonatkozó feljegyzések is,
hiszen az átbirtoklások, költözések, rokoni kapcsolatok révén a régió nemessége több
szálon kapcsolódott egymáshoz, jelentősebb kérdésekben pedig a szomszédos megyék
kikérték egymás véleményét. A részben e korszakra is vonatkozó Somogy megyei közgyűlési töredékeket Tóth Péter jelentette meg.
Bár közismert, hogy a megye történetének e korszakra vonatkozó monografikus feldolgozása máig nem készült el, a 16-17. század iránt érdeklődők számára ajánlható néhány nyomtatásban is megjelent szakmunka, amelyek részletes bibliográfiai adatai a
bevezető után kerülnek közlésre. Maksay Ferenc országos kitekintésű munkája Magyarország 16. századi birtokviszonyairól Zala adatait is részletesen feldolgozta. Jóllehet egy
1548-ban készült összeírás adatain alapul, amelyek csak részben adaptálhatók a fél, egy
évszázaddal későbbi viszonyokra. Jelez bizonyos tendenciákat, iránymutatóul szolgál a
megye határaira, birtokmegoszlására, a kis-, nagy- és középbirtok térbeli elhelyezkedésére. A megyei közigazgatás és a tisztikar történetével Degré Alajos alapműnek tekinthető
tanulmánya foglalkozott, illetve jelen kötet szerzőjének egy munkája, amely többek között felhasználta e jegyzőkönyveknek akkor még kéziratban lévő adatait. Ezekre hivatkozva, s mivel az első kötet bevezetője már adott némi áttekintést a 16-17. századi megyei közigazgatás működéséről és feladatköreiről, az egyes tisztségek sajátosságairól, a
történeti összefoglalást ez alkalommal nem tartottuk szükségesnek.
Zala megye közgyűlési jegyzőkönyveinek első kötete (levéltári jelzete ZML IV. 1.a.1) 432 számozott oldalt foglal magába, amelyből az első 389 oldal az 1555 és 1632
közötti évekből fentmaradt közgyűlési és törvényszéki bejegyzések tisztázati, olykor
gyaníthatóan fogalmazati példányait tartalmazza. A fentmaradó oldalakon (394-409.)
1624-től 1651-ig a megyei adókivetések és adók kimutatása szerepel, valamint 1658
június 8-i dátummal a szántói járás helységeinek Bárány Tamás szolgabíró által készí-
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tett módosított portaösszeírása, amelyeket a függelékben tettünk közzé. A 409-432. oldalig bekötött közgyűlési iratokat, többnyire a megyéhez intézett királyi és nádori leiratokat tartalmaz, ezek nem kerültek közlésre. A feljegyzések egy kötetbe kötésének időpontja nem állapítható meg. A bekötés során néhány esetben az egyes gyűlések oldalait
felcserélték, sérült az időrend. Erre a szövegben lábjegyzetben, illetve a megfelelő kronológiai helyen a dátum megadásával utaltunk.
A jegyzőkönyvek 2. kötete 222 számozott oldalt tartalmaz, az 1634-es évvel folytatódik és 1678-ig tartalmaz bejegyzéseket. Az 1655-ös lezárást terjedelmi-technikai okok
határozták meg, reméljük idővel sor kerülhet majd a kötet teljes feldolgozására is. A
nyilvánvaló hiányok ellenére jól kivehető, hogy a közgyűlések, részgyűlések, törvényszékek bizonyos időbeli rendszerességgel követték egymást. Teljes jegyzéküket a hely és
a dátum pontos megadásával a kötet végén külön is közöljük.
Tárgyalt korszakunkban a következő jegyzők működéséről tudunk a jegyzőkönyvek
szövegéből:
kereszturi Pataky János
1609-1619
Tötössy Gábor:
1619-1634
kisudvarnoki Kürthy István
1634-1636
Gazdagh Fülöp
1636-1640
Darás István
1640-1651
mankóbüki Horváth Ferenc
1651A regeszták szövegében arra törekedtünk, hogy a gyakran ismétlődő formalitásokat
egyszer bemutatva, majd a továbbiakban elhagyva a lehető legnagyobb pontossággal
adjuk vissza az eredeti bejegyzések tartalmát. Személyek esetében az első említéskor
megadtuk a titulust (egregius, magnificus, nobilis stb.), személy- és helyneveknél jelentős eltérés esetén a könnyebb visszakereshetőség érdekében a betűhív alakot is. Az ismeretlen helynevek beazonosításához Csánki Dezső "Magyarország történelmi földrajza a
Hunyadiak korában" című munkáját használtuk. A személynevek írásánál ismert személyeknél a szakirodalomban általánosan használt névalakot vettük figyelembe, kevésbé
ismerteknél Kázmér Miklós "Régi magyar családnevek szótára" című munkájára támaszkodtunk. Az előforduló hely- és személynevek betűhív alakját a mutatókban is
szerepeltetjük.
A jegyzetekben utaltunk a tisztújításokra, mivel időszakunkban ezt a közgyűlés elnevezésében még nem jelölték, illetve bizonyos kiegészítő információkra. A csaknem kizárólag latin nyelvű szövegek között található magyar bejegyzéseket, amelyek többnyire
perszövegek, ugyancsak a jegyzetben, illetve olykor a regesztákban elhelyezett idézetekkel is jeleztük. Gecsényi Lajos lektor útmutatásait figyelembe véve a szövegben az egyes
fogalmakat, tisztségeket és kifejezéseket magyarul adtuk meg. Ahol ezt értelmezési
okokból indokoltnak tartottuk, illetve a dátumok esetében gömbölyű zárójelben közöltük
a latin nyelvű alakot is.
Az előző kötet bevezetőjében utaltunk már arra, hogy az OTKA támogatásának köszönhetően a közgyűlési jegyzőkönyvek regesztáinak kiadása, amely 1986-ban kezdődött
el, több megyét érint, Nyugat-Dunántúlon Zalán kívül Sopron, Vas és Győr megyéket.

6

Az első kötet gyakorlatától eltérő szerkesztési megoldások e köteteknek a közös munka
során kialakuló egységes szerkesztési elveihez igazodtak.
Általánosságban követtük azt az alapelvet, mely szerint egy-egy napirendi pontot így regesztát is - egy önállóan tagolt téma alkot. Ettől az országgyűlési követutasítások
esetében tértünk csak el, mivel közéjük kivételes esetekben más napirendi pontok is
becsúszhattak (lásd az 1013. számú regesztát), illetve azért, hogy a mutatók alapján
könnyebben kikereshetők legyenek az egyes tárgyak, helyek és személyek. A követutasítások kezdetét dőlt betűs kiemeléssel jeleztük, a követutasításokhoz tartozó regeszták
számaira pedig zárójelben hívtuk fel a figyelmet. Nem kaptak külön regesztaszámot a
közgyűlések és törvényszékek időtartamára vonatkozó bejegyzések. Néhány esetben az
eltérő gyakorlat "felfedezésére" a mutatók elkészítése után került sor, amikor az
átsorszámozás már aránytalanul nagy és időigényes munkát jelentett volna. Ezért
bentmaradtak a szövegben.
A két jegyzőkönyv feldolgozott anyagából a Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen
szerkesztette "A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye" V/1. kötete
közölt zalai statutumokat az 1611-1655 közötti évekből a 100-153. oldalon.
A kiadvány használatát külön hely-, név- és tárgymutató segíti.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal, fordítási és
módszertani tanácsaikkal, türelmükkel és áldozatkész segítségükkel hozzájárultak e
munka megjelenéséhez.
Sopron, 1995. november 8.
Turbuly Éva
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Meg kell még említeni a sorozat elindításában oroszlánrészt vállalt Pest Megyei Levéltár kiadásában, elsősorban Borosy András munkájaként megjelent Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei regesztáinak sorát, amely két sorozatban, tíz kötetben
jelent meg eddig az 1638 és 1740 közötti bejegyzésekről.
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ZALA MEGYE
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK
REGESZTÁI
II.
1611-1655

ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1611. július 29., Egerszeg
867. (I. 282.) A nádor parancslevelére a Bocskai (Boczkay) Istvánhoz küldendő követekről elhatározták, hogy a vármegye a török támadásokra, a szabad hajdúk
garázdálko-dásaira és szegénységére hivatkozva felmentését kéri [a követküldés alól].1
868. (I. 282.) A nádor másik rendeletére elhatározták, hogy a vármegye katonáit késedelem és mentség nélkül fizessék ki. Azok, akik a hadszíntérről titokban vagy másként
hazatértek, augusztus 5-ére Szentgrótra menjenek, onnét pedig térjenek vissza korábbi
állomáshelyeikre. Az ellentmondókat kétszeres büntetéssel sújtják és az adót bírságlevéllel behajtják.
869. (I. 282.) A közgyűlés a kamarai jövedelmek kezelőjének engedelmeskedve kiküldte a rovásadószedőt, hogy hivatalának eleget téve hűségesen szedje be az ez évi adót.
Aki 15 napon belül nem fizet, az alispánok által kiszabandó dupla teherrel sújtják. Annak, aki nem teljesítette a tavalyi és az idei ingyenmunkát, bírságlevelet adnak.
870. (I. 282.) Nádasdy Pál nevében Bácsmegyei (Baczmegiej) János bizonyságlevelet kért arról az ítéletről, amelyet a törvényszék Szentgróton (Zentgrotth) a most Kölked
faluban lakó horvát jobbágyok ügyében hozott, akik a török elől futva elmenekültek
korábbi lakóhelyükről Babod pusztáról. Az ítélet szerint a fenti jobbágyok, ha akarnak,
ingóságaikkal együtt szabadon más helyre vándorolhatnak. Erről a vármegye bizonyságlevelet (testimonialis) adott.
871. (I. 282.) Bakács Sándor érdekében levél íratott a királynak, a nádornak és egyes
királyi tanácsosoknak.
872. (I. 282) A megyei törvényszéket augusztus 17-re Egerszegre, augusztus 22-re
Szentgrótra hívták össze.

1 Értelemzavaró bejegyzés, mivel Bocskay István 1606. december 29-én meghalt. Talán a tisztázat készítése
során keveredett egy korábbi bejegyzés a fenti dátum alá.
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873. (I. 282.) A megyei hadak kapitányának a fizetésére azok a taxás nemesek is kötelesek adózni, akik korábban a török elől elmenekültek, de már visszatértek lakóhelyükre.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1611. október 6., Lövő
874. (I. 283.) A gyűlést alsólendvai (de Alsolindva) Bánffy Kristóf és más urak követeinek a jelenlétében tartották meg.
875. (I. 283.) A nádor a megyéktől felkelést (insurrectio) és segédcsapatokat kért. Ezt
a vármegye nem tudta teljesíteni, mivel teljesen a török torkában fekszik, nemessége
török járom alatt nyög. A nádorhoz követségbe nádasdi Darabos Tamást küldte. Kiadásaira 150 magyar forintot rendelt, amelyet rendelése szerint portánként 50 dénárral számolva a szolgabírák szedtek be járásaikban dupla büntetés kirovásának a terhe alatt. Az
egytelkeseket 10 dénár befizetésére kötelezték.
876. (I. 283.) Kollonich (a Kolonisch) Sigfrid aranygyapjas lovag, szalónaki (in
Purgksleynich) szabad báró, királyi tanácsos nevében a Pozsonyi Káptalan megbízó
levelével osztopáni (de Oztopan) Perneszy György úr ellentmondott Vághy (Wagh)
György Sopron megyei alispán, Donkovics János és Bogács Péter már megtörtént beiktatásának az Alsó Baranya megyei Vörösmart mezőváros, Hercegszőlős és Újfalu birtokába. Eltiltotta őket a mondott helységek megszállásától.
877. (I. 283-284.) Az egerszegi vár építéséhez Rátky Menyhértnek, a Kanizsával
(Canisa) szemben fekvő várak főkapitányának a kérésére minden porta után a Zalán
innen és túl négy karót és két szekér vesszőt rendelt a vármegye.
878. (I. 284.) A Vejthy család és a maga nevében egregius Gondics másként Linszky
György személyesen tiltakozott, mivel az alispánok a birtokában lévő, Végh Gergely
elleni ítéletlevél dacára sem akartak végrehajtást elrendelni. Az alperes új ítéletlevelet
kért a legutóbbi, Szentgróton tartott törvényszéken, amely szerint a felek peren kívül
megegyeztek. A tiltakozó azonban nem volt jelen, ezért elrendelték, hogy az alispánok a
következő törvényszékig vizsgálják felül az ügyet.
879. (I. 284.) Perneszy György tiltakozott kijelentve, hogy a Zala megyében fekvő
Kispálfalva pusztán fekvő szántóföldek, amelyeket egykor gersei Pethő Gáspár birtokolt, most zálogolás (inscriptio) jogán tartozékaikkal együtt hozzá tartoznak. Mindenkit
eltiltott megszállásuktól és használatuktól.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1611. november 26., Egerszeg
880. (I. 285.) Zrínyi gróf (comitis á Zrenyo) nevében Darabos úr, a veszprémi püspök
nevében Kondorai György jelenlétében.
881. (I. 285.) Darabos Gáspár visszatért követségéből a nádortól. Írásos nyilatkozatot
hozott tőle, amely szerint nem kell személyesen felkelnie azoknak a személyeknek, akik
erre képtelenek. A könnyítés fejében a vármegye 700 forintot fizet. Az összeg fedezésére
a mágnások és birtokos nemesek 2 forintot adjanak portánként, az egytelkesek pedig a
taxálás szerint. Aki a következő törvényszékig nem fizet, dupla büntetéssel sújtják. Levél
íratott a nádornak hivatala ügyében.
882. (I. 285.) Írattatott Peck Lipótnak, a kamarai jövedelmek kezelőjének (praefectus), hogy amíg az adó behajtása megtörténik, legyen türelemmel, és viseltessen jó akarattal a megye irányában. A levelet Darabos Gáspár viszi, akinek kiadásaira 32 forintot
rendeltek.
883. (I. 285.) December 15-ére törvényszéket hívtak össze a helyszín megnevezése
nélkül.
884. (I. 285.) Megyei törvényszéket hívtak össze a húsvét előtti vasárnapot követő
szerdára (1612. április 11.) ugyancsak hely nélkül.2
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1612. május 7. (feria 2. post festum Philippi et Jacobi), Egerszeg
885. (I. 286.) A nádor megkeresésére elhatározták, hogy kiűzik a megyéből a rabló és
tolvajkodó cigányokat, mivel sok kárt okoztak, gyakran kitörnek a szomszédos megyék
területére is.
886. (I. 286.) A nádor másik levelére elhatározták, hogy az alispánok szokott méltóságuk (authoritás) és a rendeletek alapján folytassák le a vizsgálatokat a gonosztevő,
rabló és prédáló [végváriak] ellen, méltóképpen büntessék meg őket. Ha szükséges, levélben tájékoztassák erről Széchy (Zechy) Tamás dunáninneni főkapitányt.
887. (I. 286) A Magyar Kamara tanácsosainak megkeresésére a rovásadó és a nádori
adó fizetetlensége ügyében először Zrínyi Miklós főispánt, Batthyány (Battjany) Ferencet, Széchy Tamást és Bánffy Kristófot keresi meg a vármegye, akikhez követként Da2 Valószínüleg későbbi bejegyzés.
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rabos Gáspárt küldi. A hátralék kiegyenlítésére minden ház után egy forint befizetését
rendelték el 15 napos határidővel. Az ellentmondókat a szokott büntetés sújtja. Kérik a
követet, említse meg a mágnásoknak a jegyző fizetését is.
888. (I. 286.) Elszámolást tart a vármegye a néhai Pethő Istvánt illető hátralékokról.
Ha találnak tartozást, azt decemberig köteles az adószedő az özvegynek megfizetni.
889. (I. 286-287.) Panaszkodott a jegyző, hogy azok, akiket a korábbi években a rovásadószedő mellé segítőként rendeltek, nem teljesítették kötelességüket, annak ellenére,
hogy fizetésük minden porta után 12 dénár volt. Elrendelték, hogy a vicegerens3 adjon
ki számukra bírságlevelet.
890. (I. 287.) A nádornak Darabos Gáspárral küldendő pénzről, amelyet a megye a
nemesi felkelés alóli felmentés fejében fizet, úgy határoztak: mivel az összegből 37 forintot letiltottak, pótlására minden összeírt porta 20 dénárt, a taxás nemesek öt dénárt fizessenek, nehogy Darabos Gáspárnak saját erszényéből kelljen pótolnia a hiányt.4
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1612. július 5. (feria 5. post festum Visitationis beatae Mariae Virginis), Egerszeg
891. (I. 288.) Mivel a mostani gyűlésen a követek nem tudtak uraik nevében nyilatkozni a királyi parancslevél és a nádori leirat ügyében, elhatározták, hogy először a megye mágnásait kell értesíteni. Döntés majd a következő közgyűlésen születik.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1613. február 7., Egerszeg
892. (I. 289.) A király [II. Mátyás] parancslevelében február 24-re országgyűlést hívott össze Pozsonyba. A vármegye pölöskei Eördögh (Eördeógh) alispánt és Bakács
Sándor keszthelyi várkapitányt küldte követségbe. Fizetésükre 150 forintot rendelt,
amelyre portánként 60 dénárt, az egytelkes nemesek személyenként 20 dénárt fizessenek. Ezt az összeget adószedő hiányában a szolgabírók szedik be nyolc napon belül
dupla büntetés terhe alatt. Ha nem akarják végrehajtani, a pénzt saját erszényükből kell
megfizetniük.

3 Bírságolási ügyekben az alispán segítője.
4 Lásd a 881. és a 882.bejegyzést! Az említett összeg valószínűleg a Darabos költségeire rendelt 32, vagy 37
forint. Valahol elírás történhetett, ezért nem egyezik a két összeg.
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A vármegye követeinek a következő utasításokat adta (893-899):
893. (I. 289.) Kérjék hogy erősítsék meg a Kanizsával szemben fekvő várakat, nehogy az ottani török a megye lakóit elpusztítsa és elkergesse. A királyi hadbiztosok, akik
a véghelyeket számbaveszik, ezeket az erősségeket is vizsgálják meg. Gondoskodjanak a
katonaság létszámáról és a szükséges munícióról.
894. (I. 289.) Kérjék a királyt, teljes létszámban tartsa meg a Keszthelyen, Szigligeten és Csobáncon lévő őrségeket, ne küldje katonáikat más várakba. Ha csökkenne e
várak őrsége, a megye és lakói végső romlásra jutnának.
895. (I. 289.) A béri, lövői (Leóveó), csobánci és sümegi erősségekhez az ingyenmunkát e várak saját javaikról adják, azok ne máshová szolgáljanak. Más helyeken az
országgyűlési törvénycikkelyek értelmében járjanak el.
896. (I. 289.) Kérjék a királyt, hogy a bécsi béke és az ország törvényei értelmében
tartsa meg Nádasdy Tamást Somlyó várának birtokában. Birtokjogainak gyakorlásában
senki ne akadályozhassa és zavarja.
897. (I. 290.) Kéri a vármegye, ha a Pethő család a keszthelyi vám ügyében megkeresi a királyt, fogadja őket jóindulatúan, vegye figyelembe a Balatonnál végzett munkájukat.
898. (I. 290.) Somogy megye birtokos urai panaszkodtak a szokatlan adók miatt. A
követek kérjék, hogy szüntessék meg és töröljék el azokat.
899. (I. 290.) Kérje az uralkodó a stíriai főherceget, hogy kapitányai ne terheljék
Somogy lakóit szokatlan és jogtalan munkákkal.
900. (I. 290.) Az igazságtalanság elkerülésére Somogy megye is választott követet
Lengyel János személyében. Fizetésére 40 forintot rendeltek, amelyre a szolgabírák minden porta után 25 dénárt szednek be.
901. (I. 290.) Ányos Kristóf megintette Balogh Pétert, aki valamikor a pakodi szőlőhegyen testvérétől, Ányos Jánostól zálogjogon birtokot szerzett, amelyet most is a kezében tart. Ányos Kristóf a zálogösszeget lerakva kérte a birtok visszaadását.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1613. május 30., Egerszeg
902. (I. 291.) Jelen volt Ergely Ferenc veszprémi püspök.
903. (I. 291.) Főadószedővé választották Darócz Tamást, aki fizetésére a nemesektől
cédulánként két dénárt, a falusi bíróktól négy dénárt szedhet.
904. (I. 291.) Hogy a megyében az adószedők ellen megszűnjenek a panaszok, elhatározták, hogy a tehetősebb nemesek közül kiválasztanak néhány személyt, akik átnézik
az adószedők számadásait. E feladatra Hagymásy Kristófot, Bakács Sándort, Lengyel
Jánost és a jegyzőt választották ki. A számadás elkészítésére Szentgrótra tűztek ki terminust.
905. (I. 291.) A jegyzővel évi 80 forintos fizetésben egyezett meg a vármegye. Ebből
visszamenőleg 127-et fizettek ki, a maradék 300 forint hátralékot szeptember 29-ig
kapja kézhez.
906. (I. 291.) Az ingyenmunkákat az egerszegi járásból a közgyűlés napjától [május
30.] számított nyolcadik napon, a szentgrótiból a tizenötödik napon kezdjék el, 12 forint
büntetés terhe alatt.
907. (I. 291.) A Pethő család kérésére a keszthelyi vámról bizonyságlevelet adott a
vármegye azzal a feltétellel, hogy a jövőben Szántónál ne követeljenek több vámot és
Keszthelyen se szedjenek magasabb összeget, mint korábban Szántón. A türjei (Thürye)
prépost tiltakozott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1613. augusztus 1., Egerszeg
908. (I. 292.) A Magyar Kamara megkeresésére a közgyűlés elismerte Egerszegi
(Egerszeghy) Jánost rovásadószedőként. Tiltakozó levelet küldenek azonban a kamarának, hogy a jövőben csak a megyében birtokos nemest fognak rovásadószedőként elismerni. Egerszegi Jánosnak ugyanis nincsenek birtokai Zalában.
909. (I. 292.) A rovásadószedő mellé segítőül Terjék (Theóriek) Gergely esküdtet
választották, aki a szokott módon esküt tett. Fizetése a szolgabírókhoz hasonlóan megbízása idejére portánként hat dénár. Őt rendelték Bakács Sándor segítőjéül is. Ezért is hat,
összesen tehát tizenkét dénárt kap portánként, amit a megye adószedője fog beszedni.
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910. (I. 292.) Somogy megyei rovásadószedővé Egerváry Ferencet, segítőjének a megye részéről Fekete Lázárt nevezték ki a fent említett bérrel.
911. (I. 292.) A jegyző fizetésének fedezésére nemesi portánként egy forintot rendeltek, azzal a kikötéssel, ha a mágnások teljes és megfeszített szolgálatát kívánják, akkor
ne a korábbi módon gondoskodjanak a fizetéséről, valóban adják meg számára a portán-ként járó egy forintot. A jobbágytelken ülő nemesek (sessionati) 25 dénárt fizessenek
fejenként, összevonva a rovásadószedő segédjének fizetésével. Felmentést nem kaphatnak.
912. (I. 292.) Gersei Pethő Gáspár tiltakozott és kijelentette, hogy a Zala megyei
Gyömörő faluban levő javait megvédi az erőszakoskodók ellen.
913. (I. 292.) Szeptember 12-re megyei törvényszéket hívtak össze Egerszegre.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1613. november 6. , Egerszeg
914. (I. 293.) A közgyűlés a főispán és más urak követeinek a jelenlétében zajlott. 5
915. (I. 293.) A lőcsei (Leóche) országgyűlésre követnek a vármegye Hagymásy
Miklóst választotta, akinek a fizetésére 150 forintot rendeltek. Ennek fejében minden
portára egy forint 50 dénárt vetettek ki. A beszedést a két vicegerens feladatává tették.
A vármegye követének a következő utasításokat adta (916-924):
916. (I. 293.) Ha az ország és a vármegyék beengedik a németeket a végházakba, ezzel ő is értsen egyet.
917. (I. 293.) Ha Erdély segítségére új adót vetnének ki, terjessze elő, hogy a török
miatt megnyomorodott szegény Zala semmit nem adhat, mivel annyira elpusztult, hogy
csak a végházakban akad néhány adófizető.
918. (I. 293.) A megye a béke fenntartását kívánja, ha azt a török fél is megtartja.
919. (I. 293.) Ha a béke megmarad, a nádor szólítsa fel a másik felet, tartsa meg a
zsitvatoroki végzéseket. Most ugyanis a török nem tartja be a béke pontjait, a hódolt
falukat nagy sarccal és ajándékok kikényszerítésével sanyargatja. Mindkét oldalról biztosok segítsék a panaszok eligazítását.
5 A továbbiakban a gyűlés bejegyzései magyar nyelven íródtak.
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920. (I. 294.) A követ kérje a nádort és az országgyűlést, viseljenek gondot a Kanizsa
körüli végházakra, mivel azok teljesen lepusztultak és fizetetlenek.
921. (I. 294.) A Balaton környéke és az egész megye panaszkodik a szabad hajdúkra.
922. (I. 294.) A követ kérjen nyugtát a nádortól arról a pénzről, amelyet a portás lovasoknak adtak.
923. (I. 294.) Ha szóba kerül az ingyenmunka, a korábbi állapot fenntartását kérje.
924. (I. 294.) Ha olyan dologról tárgyalnak majd, amelyre itt nem kapott eligazítást, a többi vármegyékkel egyetértve képviselje a vármegyét.
925. (I. 294-295.) Somogy vármegye tiltakozik amiatt, hogy a nádor ugyanúgy parancsol nekik, mint más megyéknek, pedig ők semmit nem adhatnak, mivel teljességgel a török birtokában vannak. Ha lovast fogadnának, a török rabbá tenné őket, mivel
Somogyban nincs más királyi végház, csak Kiskomár.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1614. szeptember 15., Egerszeg
926. (I.296.) Jelen voltak gróf Nádasdy Tamás és alsólendvai Bánffy Kristóf.
927. (I. 296.) A közgyűlésen úgy határoztak, hogy a rendek által Linzbe (Linc) küldendő követek költségeire kivetés szerint portánként 40 dénárt kell fizetni az egyházi,
kincstári és nemesi birtokok után egyaránt. A megye küldötte, Hagymásy Kristóf viszi
majd a pénzt Pozsonyba a Magyar Kamarához a porták összeírásával együtt; azzal a
kikötéssel, hogy a nagy szegénységre való tekintettel a hódoltsági porták csak 20 dénárt
fizetnek.
928. (I. 296.) A megye néhai Litasy (Lithassy) Jánossal szemben fennálló adósságaira az örökösök kielégítésére a nemesi javak kivételével portánként 50 dénárt rendelt, a
hódoltatott porták után ennek a felét, 25 dénárt. Ha az így összegyűlt összeg nem elegendő, a kiadásokról Hagymásy úrnak kell elszámolnia.
929. (I. 296.) A király [II. Mátyás] parancslevelében gabonát rendelt a véghelyek
szükségleteire. Minden földesúri (dominalis) és nemesi (nobilis) porta három egerszegi
köböl gabonát köteles beadni részben búzában, részben rozsban. A hódoltságiak ennek a
mennyiségnek a felét adják.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1615. március 26., Egerszeg
930. (I. 297.) Bánffy Kristóf és más főnemesek követeinek a jelenlétében.
931. (I. 297.) A nádor 1615. január 30-án Bécsben kiadott rendeletére kevés szótöbbséggel a közgyűlés úgy döntött, hogy a többi dunántúli vármegyéhez hasonlóan hajlandó
kifizetni a Szent Korona őrzésére rendelt forintokat. A hódoltsági porták 50 dénárt, a
többiek egy forintot adnak. Véleményük szerint azonban a török torkában fekvő vármegye számára ez túlságosan nagy megterhelést jelent. Ha nem lesz addig közgyűlés, a
közzétételről az alispánok és a szolgabírók gondoskodjanak, akik a pénzt az adószedő
kezéhez adják.
932. (I. 297.) A nádor másik rendeletére, mely szerint Henkell Lázár kifizetésére
portánként 25 dénárt szedjenek be, levélben kérték, hogy a vármegye túlzott adóterheire
való tekintettel mentse fel őket e pénz kifizetése alól.
933. (I. 297.) A nádor harmadik rendeletére a koronázási ajándék és a rovásadó kifizetetlenségéről a vármegye kiküldte a vicegerenst és a szolgabírókat a végrehajtásra
azzal, hogy adjanak bírságlevelet a késlekedőknek. A beszedett pénzt az adószedő kezéhez szolgáltassák be.
934. (I. 297.) Ugyanazon a közgyűlésen Széchy Tamás levelére elhatározták, hogy
korábbi ígéretük szerint három köböl gabonát adnak rozsban, illetve búzában a véghelyek ellátására. A mágnásokat ez ügyben külön levélben kereste meg a király [II. Mátyás]. Egerváry Miklós és Gellén Gáspár szolgabírók járása Egerszegre, a másik két
járás Szentgrótra szállítsa a gabonát késlekedés nélkül, dupla büntetés terhe alatt.
935. (I.297.) Az idei ingyenmunkát a szokás és a törvények rendelkezései szerint
adja a vármegye a kapitányok megkeresésére.
936. (I. 297-298.) Asztalnok István az alispánok és a törvényszék nevében pert indított Ilona asszony ellen, aki megfojtotta újszülött gyermekét. Az alperes tagadott, a felperes ítéletet kért. Tizenötöd napra a pölöskei várba rendeltek el vizsgálatot a szolgabíró és
az esküdtek színe előtt.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1615. július 2. (In festo Visitationis Mariae), Egerszeg
937. (I. 299.) Jelen voltak pecsenyédi Nádasdy Tamás és Bánffy Kristóf.
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938. (I. 299.) Bemutatták a nádor parancslevelét az országgyűlés által Linzbe kiküldött követek költségeinek kifizetéséről. Elhatározták, hogy a szokott módon minden
porta után 40 dénárt fizessenek, hasonlóan a hódoltsági területekről is az alispánok által
kirovandó dupla büntetés terhe alatt. 6
939. (I. 299.) Gellén Gáspár helyett, aki meghalt, egyhangúlag Felső (Feölsheó) Tamást választották a megye szolgabírójává. Nyilvánosan esküt tett.
940. (I. 299.) Kimentő levelet íratott a vármegye a [kamarai] biztosoknak arról, hogy
néhai Egerváry Ferenc rovásadószedőnek semmiféle birtoka és jószága nem volt Zala és
Somogy megyékben. Nem tudják, milyen alapon nevezték ki rovásadószedőnek, és az
általa készített összeírást sem ismerik, amelyet pedig régi szokás szerint nyilvánosan be
kell mutatni, és alá kell íratni a közgyűlésen. Így sem az összeírt porták számáról, sem az
adóhátralékról nem tudnak felvilágosítást adni. Az örökösöket keressék meg ebben az
ügyben.
941. (I. 299.) Hasonló tartalmú kimentő levél íratott a nádornak is.
942. (I. 299.) A véghelyek kapitányai előadták, hogy munícióban, fizetésben és egyéb
szükséges dolgokban nagy hiányt szenvednek. Ezért a közgyűlés a szomszédos megyékhez fordul, hogy a sürgető szükségre való tekintettel siessenek a segítségére. Vas megyébe Sibrik Osvátot, Pataky János jegyzőt és Balogh Jánost, Sopron megyébe Rátky Menyhértet, Hagymásy Kristófot és Hagymásy Miklóst választották meg küldötteknek.
943. (I. 299.) A jegyző kérésére a főurak ígéretet tettek fizetésének kiegyenlítésére
úgy, hogy nemesek módjára portánként 20 dénárt fizetnek az adószedő kezéhez. Ugyanígy fizet Somogy megye is. Az egytelkesek és armalisták 10 dénárt adnak.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE 7
1617. január 18., Alsólendva
944. (I. 300.) Jelen voltak Zrínyi Miklós főispán és más nemes személyek.
945. (I. 300.) Először és mindenek előtt Zsoldos Márton és Felső Tamás szolgabírók
helyett, akik meghaltak, újakat választottak. Zsoldos Márton helyett Gulácsy (Gulathy)
Tamást, Felső Tamás helyett Sándor Simont, akik a szokott módon tüstént esküt tettek.
6 Lásd a 927. számú bejegyzést, ott azonban a hódoltsági portáktól csak a megadott összeg felének beadását
kérték.
7 Tisztújítás.
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946. (I. 300.) Néhai Kálmán Péter alszolgabíró helyett megválasztották Kálmán Mihályt, aki ugyancsak esküt tett.
947. (I. 300.) Néhai Darócz Tamás adószedő helyett, akit a törökök megöltek, főadószedővé választották Terjék (Theórijek) Gergelyt, akinek a fizetése minden portánkénti
cédula után négy dénár, a nemesektől egy dénár.
948. (I. 300.) A főispán és a vármegye nemessége nevében kérték Pataky (Pathakj)
János jegyzőt, hogy maradjon hivatalában és lássa el feladatait a közgyűléseken és törvényszékeken, amíg a főispán másik jegyzőről nem gondoskodik.
949. (I. 300.) Mivel Egerszeg mezővárost, amely a törvényszékek régi székhelye, a
török teljesen elpusztította és felégette, az újjáépítés befejeződéséig a törvényszékeket
Bérbe tette át a vármegye. Ha a főispán úr köz- vagy kisgyűlést akar összehívni, azt Lövő
(Lówó) mezővárosban fogják megtartani.
950. (I. 301.) Egyhangúan elrendelték, hogy a szolgabíró és a vicegerens sürgősen
vizsgálják meg, voltak-e Zsoldos Márton néhai szolgabírónak törvénytelen pénzbevételei. Ha igen, az örökösök eskü alatt adják a törvénytelen pénzeket az alispán, vagy a
főadószedő kezére.
951. (I. 301.) A megye jegyzőjének fizetésére a jövőben nemesi portánként 35 dénárt,
az egytelkesek tíz dénárt fizessenek, amelyet a szolgabíró és a vicegerens szed be.
952. (I. 301.) A különféle adóhátralékok fejében, így a linzi követek költségeire, a
jegyző fizetésére, és a koronaőröknek járó adóra szedje be a kirótt összegeket a szolgabíró és a vicegerens. A portaszámról a falusi bírók harmadmagukkal kötelesek esküt tenni.
953. (I. 301-302.) Bemutatták Bánffy Gáspár árvájának, Máriának a levelét mások
panaszaival együtt Széchy (Zechi)Tamás, Bánffy Kristóf és Binnyei (Binnjey) István
ellen. Bánffy Mária felperes nevében Tötössy (Thothossy) Gábor az 1608. évi második
artikulus erejével kért ítéletet. Széchy, Bánffy és Binnyei nevében Mátéfalvay Mátyás
ellentmondott, tagadva az idézett cikkelyek illetékességét. A vármegye az alispán vizsgálata alapján Binnyei (Bynniey) Istvánt 200 aranyforint megfizetésének a terhe alatt eltiltotta a hatalmaskodástól, a közbéke megzavarásától, valamint mások törvényes jószágainak erőszakos visszatartásától.
954. (I. 302.) Elhatározta a vármegye, hogy az ország törvényeinek értelmében az
alispánok hivatalból járjanak el azok ellen, akik nem jelentek meg a mostani közgyűlésen.
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955. (I. 302.) Fölolvasták és kihirdették a király [II.Mátyás] Gancsics (Ganchith)
Miklós számára adományozott nemesítő oklevelét.
956. (I. 302.) Nádasdy Tamás és tóti Lengyel (de Toothy) János tiltakoztak Ergely
Ferenc veszprémi püspök ellen, aki az elmúlt évben a Szent György hegyén (Zentgiórgi
hegi) épült templomot, ahol a protestánsok misézni szoktak, elfoglalta és a protestáns
prédikátorokat elűzte. Mivel ez a terület régtől fogva a tiltakozók birtokainak határain
belül esik, a vonatkozó törvényre hivatkozva - saját területen szabad a vallás - tiltakoztak. A püspök nevében Ungvári azt állította, hogy a mondott földdarab emberemlékezet
óta a püspökséghez tartozik, nem engedik elidegeníteni egyházuktól.
957. (I. 302-303.) A főispán személyesen tiltakozott a már említett Széchy Tamás,
Bánffy Kristóf és Binnyei István ellen, akik többszöri megintésére és megkeresésére sem
akarnak személyesen megjelenni. Az ügyükben hozott rendelkezéseket - ahogy gersei
Pethő Gáspár alispán jelentéséből kiderült - nem vették figyelembe. Megakadályozták a
felülvizsgálatot és a panasz orvoslását, nem adták ki a szóban forgó ingó és ingatlan
javakat. Ezért elhatározták a már említett 200 arany végrehajtását. 8
958. (I. 303.) Kiküldték Eördögh Simon alispánt, vizsgálja meg a Rátky úr kapitánysága alatt lévő várkatonáknak a szegény népet és a nemességet egyaránt sújtó latorságait
és az általuk felállított vámokat. Ugyancsak vizitálja meg a Nádasdy, Hagymásy, Pethő
és Eördögh családok vámjait, mivel a hozzájuk vezető utak használatát Rátkyék eddig
megakadályozták.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1617. április 13., Bér (in castello)
959. (I. 304.) Hanyi Balázs helyére a megye szolgabíróvá választotta Filemen (Fylomen) Mihályt, aki a szokott módon nyilvánosan esküt tett.
960. (I. 304.) Közzétették a király, [II. Mátyás] parancslevelét arról, hogy Pakay Benedeket királyi személynökké nevezte ki.
961. (I.304.) A törvényszékek színhelyét a jövőre nézve Bérről korábbi székhelyére,
az egerszegi várba helyezik vissza.
962. (I. 304.) Sibrik Osvát eltiltotta Pakod falu lakóit a kemendi vár tartozékainak
haszonvételeitől, és erről tanúsító levelet kért.
8 Lásd a 953. számú bejegyzést.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE9
1617. november 25. (in festo beatae Catharinae virginis), Egerszeg (in castello)
963. (I. 305.) Jelen voltak Zrínyi Miklós főispán, Ergely Ferenc veszprémi püspök és
más urak követei.
964. (I. 305.) Közzétették a király [II. Mátyás] 1617. szeptember 16-án, Prágában kiadott parancslevelét a török megszállás alatt lévő falvak [összeírásának] módosításáról.
965. (I. 305.) Közzétették [II. Mátyás] 1617. október 10-én, Prágában kiadott parancslevelét, melyben 1617. december 13-ára Pozsonyba hívta össze az országgyűlést és
meghívta rá a megyék követeit.
966. (I. 305.) A királyi mandátumban foglaltak szerint az összeírás módosításának elvégzésére megválasztották Eördögh Simon alispánt egy szolgabíróval és egy esküdttel,
akiket saját akarata szerint választhat ki maga mellé. Fizetésük 100 forint, amelyre minden összeírt porta után 33 dénárt, az egytelkes nemesek 12 dénárt kötelesek adni nyolc
napon belül az adószedő kezéhez kétszeres büntetés terhe alatt.
967. (I. 305.) Az elkövetkezendő pozsonyi országgyűlésre pölöskei Eördögh Simon
alispánt és berekszói Hagymásy Kristófot választotta meg a közgyűlés követeknek. Költségeikre minden nemesi porta két forintot, az egytelkesek 15 dénárt fizetnek 15 napon
belül, ugyancsak az adószedő kezéhez.
Az országgyűlési követek utasításai a következők (968-977):
968. (I. 306.) Ne legyen új királyválasztás.
969. (I. 306.) Válasszanak nádort.
970. (I. 306.) A vértes katonaságnak a végvárakba való visszafogadásáról az 1600ban hozott törvényeket vegyék figyelembe.
971. (I. 306.) Kérjék a követek, hogy a Kanizsával szembeni véghelyeket lássa el a
király munícióval és katonákkal, akik kapjanak megfelelő fizetést és elegendő élelmiszert.
972. (I. 306.) Minél előbb vessen véget a király a Széchy Tamás és Nádasdy Tamás
közti ellentéteknek, amelyek egyformán sújtják a birtokos és szegény nemeseket, az említett földesurak jobbágyait és katonáit.
9 Tisztújítás, az alispánok mondtak le.
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973. (I. 306.) Mentsék ki a vármegyét, amely nyomós okok miatt nem tudta előállítani a Szent Korona őrzésére szánt pénzt.
974. (I. 306.) A rovásadó (dica) megajánlása ügyében a rendek véleményéhez tartsák
magukat.
975. (I. 306.) Legyen meg a kibékülés a tiszántúli hajdúkkal, nehogy az ország egyes
részei elszakadjanak a birodalomtól.
976. (I. 306.) Kezdeményezze a király Erdéllyel a békét.
977. (I. 306.) Terjesszék elő a Balaton környéki nemeseknek a veszprémi katonaság
elleni panaszait.
978. (I. 306-307.) Egregius pölöskei Eördögh Simon alispán kollégájával, gersei
Pethő Gáspárral együtt önként lemondott hivataláról kérve, hogy a főispán és a vármegye másokat válasszon a helyükre. A megye nemességének kérésére Eördögh Simon
megmaradt hivatalában, míg Pethő Gáspár helyére egyhangúlag egregius Hagymásy
Miklóst választották meg, aki a következő közgyűlésen tesz majd esküt.
979. (I. 307.) A törvényszéket régi szokás szerint a jövőben Egerszeg várában tartják,
vagy szükség szerint más nagyobb helyen.
980. (I. 307.) Nádasdy Tamás nevében Balogh János tiltakozott, hogy Széchy Tamás
néhány napja lovasokat és gyalogosokat állított hadba, köztük Kerecsényi (Kerecheny)
Bálint egerszegi vajdát ... 10
981. (I. 307.) A pecsételő közgyűlést december 13-ra, Egerszegre hívták össze.
982. (I. 307.) Elhatározták, hogy a jövőben ha nem jelennek meg a közgyűlésen,
egyaránt 12 Ft büntetést fizetnek az alispánnak személyre való tekintet nélkül a mágnások, a birtokos nemesek és az egytelkesek. Azokat, akik jogos indokkal maradtak távol,
büntetésként hidak és utak építésére, helyreállítására kötelezik.
983. (I. 308.) A zsitvatoroki (Sittwa torok) tárgyalásokra delegált követek számára
100 forintot, a hadbiztosok élelmezésére 20 forintot vetett ki a vármegye úgy, hogy minden porta 33 dénárt, az egytelkes nemesek 12 dénárt fizessenek nyolc napon belül az
adószedő kezéhez mentség nélkül, kétszeres büntetés kirovásának a terhe alatt.
10 A bejegyzés lejegyzését nem folytatták.
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984. (I. 308.) Katalin napjára tűzték ki a közgyűlést, amelynek időpontjáról követek
útján értesítik a főispánt.11
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1618. december 13. ( in festo beatae Luciae), Egerszeg
985. (I. 309.) A vármegye tudomásul vette a Magyar Kamara levelét a rovásadószedő, Egerváry Miklós kiküldéséről, aki azonban nem fogadta el a kinevezést, sőt a
szolgabírói hivatalt sem akarta tovább ellátni. Erről értesítették a kamarát.
986. (I. 309.) Egregius Végh Gergely mellé, aki a kamara rendeletére Somogy és
Tolna megyék adószedője, Bucsányi (Butzany) Márton szolgabírót küldte ki a vármegye. Esküdtjévé Koroknay Mihályt rendelték, aki következő közgyűlésen, Szentgróton
(Z.grott) tesz majd esküt a szokott módon.
987. (I. 309.) A nádor levelére, amelyet az ingyenmunka állításának a módjáról írt, a
vármegye válaszlevelet íratott.
988. (I. 309.) Egregius Mátéfalvay Mátyást esküdtté választották a rovásadószedő
mellé. A szokott módon esküt tett.
989. (I. 309.) Elrendelte a vármegye, hogy aki adós a jegyző fizetésére kivetett pénzzel, késedelem nélkül fizesse be a teljes összeget, különben bírságlevelet kap.
990. (I. 309.) A nádor parancslevelére, amelyet az rátóti Gyulaffy Kristóf kérésére
adott ki Nádasdy Tamás és felesége, gersei Pethő Zsuzsanna ellen, kiküldték az alispánt,
hogy haladék nélkül járjon el, figyelembe véve az ország törvényeit.
991. (I. 310.) Elhatározták, ha nemesek feleségeit vagy bármilyen asszonyszemélyt
idéznek meg a törvényszékre, a török veszélyre és a kényelmetlen utazásra való tekintettel nem kell személyesen megjelenniük, maguk helyett azonban állítsanak meghatalmazottat, aki képviseli őket a vizsgálatokon.
992. (I. 310.) Pethő Katalin nevében férje Bakács Sándor tiltakozott, és pénz letételével megintette Balogh Jánost, hogy bocsássa vissza Pethő Lászlónak a Zala megyei
Keszthelyen és Kemenden, valamint a Vas megyei Kovácsiban (Kowachj) fekvő javait.
Pethő László a megintő testvére.

11 Valószínűleg korábbi bejegyzés, amelyet rossz helyre másoltak be.
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993. (I. 310.) Bakács Sándor ugyancsak felesége nevében megintette az egész Pethő
családot, különösen Sibrik Osvát feleségét Évát. Jelezzék, ha részesedni akarnak Pethő
László Balogh Jánosnál zálogban lévő javaiból, különben e jószágokra a jövőben kizárólag Bakács Sándor tarthat igényt.
994. (I. 310.) Hollósy Sándor ügyében a Végh Gergely által hozott parancslevelet
Szentgrótra, a törvényszékre küldték, mivel nem volt rajta az alispán aláírása.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1619. június 14. (in profesto beatorum Viti et Modesti martyrum), Lövő
995. (I. 311.) Jelen voltak Bánffy Kristóf és más urak követei.
996. (I. 311.) Bemutatták a nádor parancslevelét a csehek elleni általános felkelésről
Komjáti (Komiathy) várába május 10-re. A levelet az urak elolvasták és tudomásul vették, de nem akarják teljesíteni, nehogy közben az ellenség készületlenül érje őket. Elhatározták, akkor kelnek fel személyesen, ha a főispán tudomást szerezve az ellenség közeledéséről levélben tudósítja az alispánokat és szolgabírákat, akik járásaikban kihirdetik,
hol és mikor kell személyesen felkelve megjelenniük a nemeseknek mentség nélkül, jól
felfegyverkezve. A mustra június 23-án lesz, a muraközieknek Szerdahelyen, a Bánffy és
Zrínyi urak jobbágyainak és nemeseinek Alsólendván. A Becsvölgyén inneni faluknak
Egerszegen, Sándor Simon járásával együtt kell gyülekezniük. Filemen Mihály járásából
Szentgróton, Szarka Lukács járásából Tapolcán kell a nemeseknek összegyűlniük. A
mustráról a szolgabírók hűségesen számoljanak be, és készítsenek lajstromot, amelyet az
alispánoknak adjanak át.
997. (I. 311.) A kamarai tanácsos urak levelére az elmúlt és a jelen évi rovásadó hátralékának behajtására kiküldték a rovásadószedőt.
998. (I. 311.) Néhai nagyságos Török (Theóreók) István özvegye nevében Tulok
Miklós tiltakozott a Fáncsy család ellen, mivel annak sümegi jószágait Keszthely
(Ketthell) várához akarják csatolni. A tiltakozó meg akarja védeni javait. Tanúsítványlevelet kért és kapott.
999. (I. 312.) Bánffy Kristóf bemutatta a nádor levelét a török részeken becstelenül
szövetkezők és a törvényeket semmibe vevők megbüntetéséről és kiirtásáról. A közgyűlés úgy határozott ez ügyben, hogy Bánffy úr az ország törvényeit figyelembe véve szabadon eljárhat ellenük.
1000. (I. 312.) A törvények szerint Egerszeg várához az ingyenmunkát a veszprémi
püspök javairól adják. Ezért a vármegye elrendelte, hogy a püspök urat levélben keresse
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meg az alispán ebben az ügyben. Ha a püspök nem intézkedne, Rátky úr feladata, hogy
behajtsa a szükséges munkát, nehogy az erősség leromlott és erődítetlen maradjon a
kapitány gondatlansága miatt.
1001. (I. 313-314.) A Rátky Menyhért egerszegi kapitány elleni panaszok felsorolása:12
- A páhi szénát Zalavárra hordatta.
- A páhi polgárokat mind szekérrel, mind gyalogosan "hatalmasul szolgáltatja".
- Egerszegen mintegy 70 akónyi bordézsmát elvett, és a várba vitetett.
- Kicsépelték más gabonáját [a végváriak], erről az egerszegi bíró tud számot adni,
hol és kicsodákét. Kérik, mindezeket a vármegyén tartsák számon.
- Az egerszegi szénát [Rátky] engedelmével elhordták.
- Elvittek öt köböl száraz szilvát és Borocz Tamás pincéjéből az őrét [?].
- A malmot feltörték és hét köböl búzát elvittek belőle.
- A kocsmában egresi Sohonnai István a korcsmáros kezéből kiütve a csapot 14 forint ára bort társaival megivott.
- Egy átalag bort, amit Zalavárról küldtek [a veszprémi püspök ] jószágáról az apáti
bírónak, megittak.
- Szentbenedekkáli Fülöp Balázsnak egy ártányát elvitték.
- Szentbenedekkáli hegyen Salamon Gergely pincéjének az ajtaját betörték, és annyi
borát vittek el, amennyit akartak.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1619. június 14. (in festo Sacratissimi Corporis Christi), Egerszeg
1002. (I. 315.) [II.] Ferdinánd király március 29-én, Bécsben keltezett levelében az
országgyűlést május 26-ra Pozsonyba hívta össze. A megye egyhangúlag országgyűlési
követté választotta szentgyörgyvölgyi Bakács Sándort és berekszói Hagymásy Miklós
alispánt. Kiadásaikra személyenként és havonta 100 forintot rendeltek.
Az országgyűlési követek utasításai a következők (1003-1017, 1013 kivételével):
1003. (I. 315.) A követek a megye nevében köszöntsék a megjelent karokat és rendeket.
1004. (I. 315.) Kérjék a királyt, hogy tartsa meg elődje, II. Mátyás törvényeit és rendelkezéseit. A nádoron keresztül adjon reverzálist az országlakosoknak.

12 Magyar nyelvű bejegyzés, valószínűleg panaszos levél a megyéhez.
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1005. (I. 315.) Mivel az ország megmaradása a végváraktól függ, minden módon
segítse azokat, lássa el őket pénzzel és más szükséges dolgokkal.
1006. (I. 316.) Tartsa meg a zsitvatoroki béke pontjait, különösen a török alatt élő
nemesek adózása tekintetében.
1007. (I. 316.) A vármegye nem akar szövetségre lépni a szomszédos részekkel és
tartományokkal.
1008. (I. 316.) Ne kérje a király a vármegye háborús segítségét, vagyis a nemesi felkelést, mivel az ellenség a közelben van és könnyen kár származna abból, ha a nemesek
elhagynák a megye területét.
1009. (I. 316.) A tized ügyében kérjék a követek, hogy se a tizedszedési joggal bíró
mágnások, se más külső földesurak ne dézsmáljanak, mivel a törvényesen járó részt már
beszedték.
1010. (I. 316.) Lóránt Ferenc felesége, Gregoróczy Katalin könyörgésére kérjék,
hogy tartsák meg őket Lednicze vár birtokában.
1011. (I. 316-317.) Kérjék Kolonics, Balassy Zsigmond és Ollay Tamás kiszabadítását.
1012. (I. 317.) Panaszkodtak egyes nemesek, hogy a 100 forinton felüli adósságoknál
az eljárás a megyében nem lehetséges. Kérték, hogy az alispánok az ilyen ügyekben is
ítélhessenek, és jóvátételként elrendelhessék az ingatlan javak végrehajtását.
1013. (I. 317.) A követ urak kiadásaira minden portától másfél forintot rendeltek, az
egytelkes nemesektől 25 dénárt. A Somogy megyeiek a felét fizessék.
1014. (I. 317.) Gondoskodjon a király [II. Ferdinánd] a békesség ellenére portyázók
megbüntetéséről, és arról, hogy a szegények, bármilyen jogállásúak is, megmaradhassanak szabadságukban.
1015. (I. 318.) Közismert, hogy a Kanizsával szembeni véghelyek, különösen Egerszeg, helyreállításra szorulnak. Kérjék a követek a királyt [II. Ferdinánd] és a rendeket,
hogy vegyék magukra a javítások terhét.
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1016. (I. 318.) Kéressék őfelségétől [II. Ferdinánd], hogy Somogy és Baranya megyék rovásadóját, amelyeket a végvárak szükségleteire rendeltek, ne a kamara vételezze
be, hanem a véghelyeknek juttassák. 13
1017. (I. 318.) Tolna, Somogy és Baranya megyék hasonlóképpen kérik a zsitvatoroki megegyezés pontjainak megtartását és adózásuk könnyítését. 14
1018. (I. 318.) A pecsételő közgyűlést Egerszegre hívták össze, május 23-ra.
1019. (I. 318.) A török adóztatását a földesurak és a király emberei is jegyzik Somogy és Baranya megyékben. [II. Ferdinánd] és a rendek tartassák be a törökkel a zsitvatoroki béke vonatkozó artikulusait, és fogadtassák el, hogy Somogy, Baranya és Tolna
megyék a zalai főispán fennhatósága alatt állnak.
1020. (I. 318.) Jogot adott a közgyűlés a keszthelyi kapitánynak arra, hogy a városon
belül és kívül is szabadon szállíthasson és bárhol beszerezhesse a szükséges élelmiszert.
1021. (I. 319.) Néhai II. Mátyás és a nádor parancslevelei alapján Malakóczy (Malakoczj) Miklós és Draskovics (Draskowyth) Péter özvegye kérésére Binnyei István ellenében a vármegye azt határozta, mivel Binnyei nem tagadhatja le az említett okleveleket,
törekedjen az ország törvényei szerinti megegyezésre a felperesekkel.
1022. (I. 319.) A Hagymásy (Hagmas) Miklós alispán által fogvatartott jobbágyokról
úgy határoztak, hogy szabadon távozhatnak, mivel ügyükben számukra kedvező megegyezés született.
1023. (I. 319.) Az ingyenmunkát az ország törvényeinek értelmében e hónap 15-re
hirdette meg a vármegye.
1024. (I. 319.) Zichy Pál veszprémi kapitány kijelentette a közgyűlés előtt, hogy a
székesfehérvári kanonok urak javainak dézsmáltatása Zala és Somogy megyékben is az ő
joga, amelyet továbbra is fenntart és mások ellenében is megvéd. Ennek ellentmondott
Hagymásy (Hagjmassy) Miklós, aki szintén magáénak vallotta a fenti jogot.
1025. (I. 320.) Sok olyan zalai nemes van, aki távol tartja magát a vármegye közgyűléseitől, ezért elhatározták, hogy akik ismételten távolmaradnak, azokat az alispán szabadon 12 forintra büntetheti.

13 Áthúzott bejegyzés.
14 Áthúzott bejegyzés.
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1026. (I. 320.) Elhatároztatott, hogy a nemesek a porták új összeírása szerint adózzanak. A pénzt a következő pecsételő közgyűlésig adják a rovásadószedő kezéhez dupla
büntetés terhe alatt.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE 15
1619. október 28. (in profesto beati Michaelis), Egerszeg
1027. (I. 320.) Jelen voltak Zrínyi Miklós főispán nevében nádasdi Darabos István és
Gáspár, Ergely Ferenc veszprémi püspök nevében tóti Lengyel Farkas (Lengiell de
Tothy), Bánffy Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek kapitánya nevében Osvalt
Péter és Falussy István. Néhai Bánffy Gáspár leánya, Anna Mária nevében Borbély
Mihály, Malakóczy Miklós nevében Bajczy János és Nagybinnyei (Nagi benniey) Pál a
szükséges megbízólevelekkel. Török János és Rátky Menyhért sok más nemessel együtt
személyesen vett részt a közgyűlésen.
1028. (I. 321.) Egyhangúlag Zala és Somogy vármegyék jegyzőjévé választották egregius Tötössy (Theothössy) Gábort, aki a szokott módon esküt tett. Fizetése régi szokás
szerint a birtokos és egytelkes nemesektől hatvan forint, a főuraktól a porták összeírása
alapján negyven, összesen száz forint.
1029. (I. 321.) Terjék Gergely főadószedő lemondott hivataláról. Helyette Fábiánffy
Jánost választották meg, aki esküt tett. Fizetése cédulánként az egytelkes nemesektől
egy, minden porta után négy dénár.
1030. (I. 322.) Szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor és beregszói Hagymásy Miklós alispán, országgyűlési követek bemutatták az elmúlt országgyűlés aktáit, határozatait és
törvénycikkeit.
1031. (I. 322.) A vármegye megköszönte fáradozásaikat és többletköltségeik fedezésére 50-50 forintot utalt ki számukra.
1032. (I. 322.) Bemutatták Lipót főherceg Bécsben, szeptember 24-én kiadott levelét a birodalom más részeiben folyó hadműveletekről.
1033. (I. 322.) Bemutatták a nádor leveleit arról, hogy a király [II. Ferdinánd] nemesi felkelést rendelt el a béke zavarói és a lázadók ellen.
1034. (I. 322-323.) A vármegye határozata szerint minden porta, legyen az a hódoltságban, vagy a királyi részeken egy jól felszerelt gyalogost köteles állítani, emellett a
15 Tisztújítás.
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birtokos nemesek négy szabad porta, vagy nyolc hódoltsági porta után egy lovast is. Az
egytelkesek hasonlóképpen a pénzükön gyalogost állítsanak, akárcsak a nemesi kúriában
lakó, de vagyontalan nemesek. A kiállított katonák nyolc napon belül vonuljanak járásaikból ahhoz a várhoz, ahova ingyenmunkájukkal tartoznak, ott a kapitányok számbaveszik és összeírják őket. A muraközieknek Légrádra kell menniük. Az ellentmondók
gyalogosként 12, lovasokként 24 forintot fizessenek az alispánoknak, akik számot adnak
majd a bírságpénzekről.
1035. (I. 323.) A lovasok havi zsoldját négy forintban, a gyalogosokét két forint 50
dénárban határozták meg. Ha lennének olyan katonák, akik akár végvárukat, akár uraikat a zsold reményében otthagynák, az ilyeneket, akár nemesek, akár nemtelenek, a
megyei hadak kapitánya visszaküldi korábbi uraikhoz, akik a szokott büntetésben marasztalhatják el őket.
1036. (I. 324.) Elrendelte a vármegye, hogy a Zala folyó gázlóit és átjáróit az alispán
által megadott időpontra zárják el. Az ellentmondókat, legyenek azok birtokos nemesek,
vagy egytelkesek 12 forintra büntessék meg minden porta után.
1037. (I. 324.) A török végvárak ellen a legközelebbi keresztény várak kapitányainak
a tudtával indulhatnak meg a csapatok. A rémisztgetőket bárki szabadon elfoghatja.
1038. (I. 324.) A királyi és a megyei hadak is szétszóródás nélkül, szakaszokra osztva vonuljanak a hadban, rablás és prédálás nélkül. Ha ilyen mégis előfordulna, a cédulákat és bizonyságleveleket a károkról a garázdálkodók kapitányainak adják át.
1039. (I. 324.) A gonosztevőket, tudniillik azokat, akiket lopáson és prédáláson értek, az alispánok büntessék meg, és azokat is marasztalják el 12 forintban, akik tudtak
ilyenekről, de nem hozták az alispán tudomására.
1040. (I. 324.) Pölöskei Eördögh Simon alispán jelentette, hogy Bakács Sándor és
Tötössy Gábor tudtával és jóváhagyásával a megye másik jegyzőjétől,16 aki ágyban fekvő, súlyos beteg volt, nyugta ellenében átvette a megyére vonatkozó hivatalos és peres
iratokat. Mivel ezeket átadta a jelenlegi jegyzőnek, fel akarja szabadítani magát a nyugtaadás felelőssége alól. Az iratok felülvizsgálata után, ha Pataky János előző jegyző pecsétjével bizonyítja hiánytalanságukat, a vármegye visszaadja az alispánnak az általa kiállított nyugtát.

16 Pataky János
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1619. november 28. (in festo beatae Catharinae virginis), Egerszeg (in castello)
1041. (I. 325.) Jelen voltak Ergely Ferenc veszprémi püspök nevében Boncz Tamás,
és más követek Zrínyi Miklós főispán és Bánffy Kristóf távollétében.
1042. (I. 325.) Bemutatták gyimesi Forgách Zsigmond nádor meghívó levelét a november 11-re, Pozsonyba meghirdetett országgyűlésre.
1043. (I. 325.) Bemutatták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levelét, amelyben kéri a
vármegyét, sürgősen küldje el bölcs és tapasztalt követeit [a már említett országgyűlésre].
1044. (I. 325-326.) Ugyancsak bemutatták [II.]Ferdinánd király október 28-án kelt
leiratát, amelyben arra szólított fel, hogy senki ne menjen el az ország törvényei ellenére
meghirdetett pozsonyi gyűlésre.
1045. (I. 326.) Végül a vármegye úgy határozott, hogy a király iránti hűségétől vezettetve nem választ követeket az országgyűlésre. Ugyanakkor kimentésére Bethlen Gáborhoz és a nádorhoz küldi megbízólevéllel és utasításokkal Bessenyei Istvánt és fajszi
Ányos Jánost. Kiadásaikra 50 forintot rendeltek.
1046. (I. 326.) A lázadók sok kárt okoztak és elnyomják a szegény népet. Ezért egyhangúlag elhatározták, hogy a legújabban hozott törvénycikkek erejével az alispánoknak
hatalmában álljon szabadon eljárni ellenük.
1620. február 14.17
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1620. május 21., Egerszeg (in castello)
1047. (I. 327.) Némely főurak és megbízólevéllel ellátott követeik jelenlétében.
1048. (I. 327.) Az ország rendjei által Besztercebányára (Novizolium) összehívott országos gyűlésre követnek választották tóti Lengyel Jánost, gersei Pethő Gáspárt és osztopáni Perneszy (Pernezy de Oztopanj) Ferencet.

17 Lásd a 35. oldalon
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1049. (I. 327.) Kiadásaikra havonta és személyenként 200 forintot rendelt a vármegye, Lengyel Jánosnak és Pethő Gáspárnak együtt tehát 400 magyar forintot. Erre a szolgabírók járásaikban minden birtokos nemesi porta után két forintot, az egytelkes nemesektől és a kúrialistáktól 50 dénárt szedjenek be 15 napon belül és adjanak Fábiánffy
János adószedő kezéhez. Az ellentmondók duplán fizessenek.
1050. (I. 327.) Kondorai György királyi rovásadószedő tiltakozott amiatt, hogy a megyében lakó nemesek nem akarnak fizetni a magyar királyi korona őrzésére, és a ren-des
adót sem adták be.
1051. (I. 327.) Somogyban a birtokos nemesi porták után egy forintot, az egytelkesek
25 dénárt kötelesek fizetni.
1052. (I. 327.) Hosszutóthi László szepesi prépost és Hosszutóthi Gergely nevében
nemes Tornyos Balázs tiltakozott amiatt, hogy néhai ifjabb Hosszutóthi György özvegye,
Bakócsa Erzsébet elhunyt férje után Hosszutóti faluban bírt némely jószágait és jogait a
neki járó jegyajándékon túl is elidegenítette a tiltakozók sérelmére. Ez nem állt jogában,
tiltakozó levelet kérnek.
1053. (I. 328.) Lengyel János tiltakozott és kijelentette, hogy néhai Kéthelyi Mátyás
Somogyban, Acsk-Magyari18 faluban fekvő javait nem erőszakkal szállta meg, hanem a
néhai Kéthelyi Mátyással történt jogos kiegyezés révén bírja. Bemutatta az erről szóló
dokumentumot, tiltakozó levelet kért és kapott.
1054. (I. 328.) Hetyei Bálint és István nevében Sándor Simon megintette nemes
Istvánffy, másként Taba Mihályt, Markall Gergelyt, Szabó Ádámot és Istvánt, Szakály
Gáspárt és más rokonokat, szomszédokat, hogy vásárolják meg a Zala megyei Nemesapáti faluban fekvő összes javaikat, mivel a megintők nem akarják azokat idegenek
kezére adni.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1620. február 14. (in festo beati Valentini Episcopi), Egerszeg
1055. (I. 329.) Jelen voltak Nádasdy Tamás gróf, Ergely Ferenc veszprémi püspök
nevében Boncz Tamás, alsólendvai Bánffy Kristóf nevében Reszneki Tamás és számos
birtokos nemes.
1056. (I. 329.) Nádasdy Tamás bemutatta II. Ferdinánd király megbízó levelét,
amelyben meghagyta, hogy a két megye személyes megbízottjaival, galántai Esterházy
18 Ma Buzsák, Somogy megye.
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Miklóssal, Zólyom és Bereg megyék főispánjával valamint Nádasdyval tanácskozzanak,
és kövessék utasításaikat a haza megmaradása érdekében.
1057. (I. 329.) Mivel Esterházy Miklós más elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni, Nádasdy Tamás továbbította a király jóakaratát, kegyét és parancsait minden hívének. Hűségüket kérte a mostani zavaros időkben, és azt, ne fogadják el Bethlen Gábor
parancsait, maradjanak távol a Forgách Zsigmond által az ország törvényei ellenére
összehívott országgyűléstől.
1058. (I. 329.) A vármegye Nádasdy és követei útján hűségéről biztosította az uralkodót, tudomásul vette akaratát.
1059. (I. 330.) A királyi rovásadó és más adók hátralékairól elhatározták, hogy az
uradalmak és az egyes nemesek egyaránt 15 napon belül hiány nélkül adják a rovásadószedő, illetve a megyei adószedő kezére a hiányzó összeget. Ha ezt nem teszik, a rovásadószedő a szolgabíróval és a vicegerenssel együtt a jelen rendelkezés és az 1618. évi 42.
törvénycikk erejével dupla büntetéssel sújtsa az ellentmondókat.
1060. (I. 330.) Szarvaskendi Sibrik (de Zarvoskend) Osvátnak, a kemendi vár kapitányának és berekszói Hagymásy Miklós másodalispánnak, az elmúlt pozsonyi országgyűlés követeinek - számításba véve a veszélyeket, amelyeket az úton a mostani rebelliós
időkben kiálltak, fáradalmaikat és kiadásaikat - kiutalták járandóságukat. Sibrik Osvát
száztíz, Hagymásy Miklós hetvenkét forintot kapott kézhez, amelynek fedezésére az adószedő minden porta után 50, a nemesektől úgyszintén 50 dénárt szedjen be 15 napon
belül.
1061. (I. 330.) Ugyanazon a közgyűlésen Vásárhelyi András, Veszprém megye jegyzője és felesége, Katalin asszony nevében Eörsy Péter kijelentette, hogy a tiltakozók
jogszerűen tartanak birtokukban bizonyos javakat a Somogy megyei Gárdony faluban.
Csőry András özvegye azonban jogtalanul és erőszakosan meg akarja szállni azokat.
Emiatt tiltakoztak, és eltiltották az özvegyet e jószágok használatától, megszállásától,
bennük bármilyen károkozástól.
1062. (I. 331.) Telekesy István türjei prépost és a vasvári káptalan kanonokja nevében nemes Telekesy Ferenc eltiltotta bonczi Egerallyi (Egheraly) Jánost a Zala folyón
való malomépítéstől, mivel a tiltakozó malmainak nagy kárára lenne a holt víz felduzzasztása és felemelése. Így a víz nem folyna elég sebesen, és nem hajtaná a tiltakozó
malmának a kerekeit. Az ország törvényei szerint egy nemes sem állíthat malmot - legyen az akár saját földjén - ha ezzel másnak kárt okoz. Ezért ellentmondott és tiltakozott.
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1063. (I. 331.) A mondott Egerallyi János ellenben eltiltotta a fent említett [Telekesy
István] prépostot és embereit a birtokain való átjárástól a szántókon és gázlókon, valamint malmai területén.
1064. (I. 331.) Pölöskei Eördögh (Ordogh) Simon másodalispán eltiltotta Egerszeg
mezőváros, Besenyő, Csács (Chiaz), Ördöghenye (Eordoghenie), Szenttamási és Kapornak faluk lakóit és birtokosait a Bucsa (Bucziaj)) területén belül eső erdők földek és
legelők hasznától. Ha a tiltás ellenére odahajtják marháikat, vagy más erőszakos cselekményre vetemednek, meg fogja védeni javait.
1065. (I. 331.) A vármegyei törvényszéket Egerszeg várába hirdették meg március
26-ra, illetve Szentgrótra, március 30-ra.
1066. (I. 331-332.) A közgyűlés határozata szerint az ingyenmunkát a törvények
előírásai és kiszabása alapján a szokott büntetés terhe alatt állítsák ki a végvárakhoz a
megye lakói, a veszprémi püspök javairól Sümeg és Egerszeg várához. Mivel Sümeg
kőből épült, most nem szorul javításra, Egerszeg viszont, amely a vármegyei törvényszékek és közgyűlések színhelye, romokban van, egy török betörés teljesen elnéptelenítette.
Így a vármegye elrendelte, hogy a püspök birtokairól az ingyenmunkát teljes egészében
Eger-szegre adják. Erről az egerszegi kapitány bizonyságlevelet kért és kapott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1622. március 21. (feria 2. proxima hoc est in festo beati Benedicti Abbatis),
Egerszeg
1067. (I. 333.) Jelen voltak Zrínyi Miklós főispán nevében pölöskei Eördögh Simon
alispán, Nádasdy László nevében Mogyorósy (Megiorosy) István és Kaczor Balázs, Rátky Menyhért egerszegi kapitány, tóti Lengyel János és sokan mások.
1068. (I. 333.) Bemutatták és felolvasták a király [II. Ferdinánd] két oklevelét a békekötésről és annak ratifikációjáról.
1069. (I. 333.) Bemutatták és felolvasták a király leiratát, amelyben országgyűlést
hívott össze Sopron szabad királyi városba. Követnek pölöskei Eördögh Simon alispánt és szarvaskendi Sibrik Osvátot választották meg. A kiadásokra és fizetségül fejenként 150, összesen 300 forintot rendeltek, minden nemesi porta után két forintot, az egytelkesek után 25 dénárt, Zalában és Somogyban egyaránt. A pénzt Zalában Litterati János
adószedő, Somogyban Bucsányi (Bussanj) Márton szolgabíró kezéhez kell adni 15 napon
belül kétszeres büntetés terhe alatt.
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1070. (I. 333.) A közgyűlés elhatározta, hogy elszámol kiadásairól Lengyel Jánossal,
aki az 1620. évi besztercebányai országos gyűlésen a vármegye követe volt.
1071. (I. 333-334.) Hasonlóképpen elszámolt a vármegye berekszói Hagymásy Kristóffal, aki követ volt a békekötés idején Morvaországban, Magyarbród (magiar Brott)
mezővárosban. Hagymásy költségeinek gyors megfizetését sürgette, a vármegye azonban
nem akart fizetni, mivel nem a vármegye, hanem Batthyány (Batthián) úr küldte Kesző
vára és tartozékai birtokjogai ügyében. Ezért együtt és külön-külön is tiltakoztak Hagymásy fizetési követelései miatt.
1072. (I. 334.) A vármegye jegyzőjének kétévi fizetésére a birtokos nemesektől portánként 70 dénárt, az egytelkesektől 20 dénárt rendeltek, mivel három év óta nem kapott
fizetést. A megye egészének kérésére, a zavaros viszonyokra való tekintettel lemondott
egy évi fizetéséről, két évre azonban ki kell fizetni számára 200 magyar forintot.
1073. (I. 334.) Vid, Szakácsi, Deli és Kisfalud Somogy megyei faluk lakói bizonyságlevelet kértek nemességükről. Mivel az egész megyében tudott és elismert, hogy valamennyien nemesek, a következő törvényszéken 21 forint ellenében megkapják a bizonyító okleveleket. A kérelmezők nevében vidi Kis Imre járt el.
1074. (I. 334.) Batthyány (Botthian) Ferenc Rátky Menyhért egerszegi kapitányt hatalmaskodással, Terjék Gergely megfenyegetésével vádolta. Rátky vétlenségét hangoztatta és tiltakozott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1622. október 9. (feria 5. post festum beati Francisci Confessoris),
Egerszeg (in castello)
1075 (I. 334-335.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf, a Kanizsával szembeni
véghelyek főkapitánya, királyi pohárnokmester és tanácsos, Batthyány Ferenc nevében
Tarródy András és Terjék Gergely és más főurak követei a szükséges megbízólevelekkel,
továbbá számos generosus, egregius és nobilis személy.
1076. (I. 335.) A közgyűlésen pölöskei Eördögh Simon alispán, a megye egyik követe a soproni országgyűlésen, bemutatta az országgyűlés pecséttel és uralkodói aláírással
ellátott cikkelyeit, amelyeket a megye nemesi közönsége előtt publikáltak és felolvastak.
A másik követ, szarvaskendi Sibrik Osvát nem volt jelen.
1077. (I. 335.) Kihirdették és felolvasták a király leiratát a Pozsonyban működő
nyolcados ítélőszék terminusairól.
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1078. (I. 335.) Bemutatták a nádor levelét Liptay Imre érdekében, aki a rendek egyik
követe volt a szultáni udvarban. Fáradozása jutalmának és költségeinek kifizetéséhez
kérte a nádor a megye hozzájárulását.
1079. (I. 335.) Bemutatták Peck Lipótnak, a királyi korona őrzésére és védelmére elrendelt adó adószedőjének a levelét, amelyben kérte, hogy a rovásadószedők hitelesen
írják össze a portaszámot, és óvatosságból a jövőre nézve küldjék el számára. Az adó
beszedése az összeírás alapján történjen.
1080. (I. 335-336.) Elrendelte a vármegye, hogy a jövőben az alispán úr hivatalból
járjon el - az ország törvényeivel összhangban - a háborús időkben megszállt javak és
birtokjogok visszaállítása ügyében.
1081. (I. 336.) Vas megye kérésére elhatározta a közgyűlés, hogy annak lakosai szabadon árulhatják a gabona minden fajtáját a Zalán inneni részeken a legutóbbi országgyűlés kiszabása alapján. A viták elkerülésére az eladók a szolgabírók, az alispán, vagy
más megbízható emberek bizonyságlevelével áruljanak. A kis és nagy pénzt egyaránt
kötelesek elfogadni, különben áruikat elveszik és 12 forint büntetéssel sújtják őket.
1082. (I. 336.) Hagymásy Kristófnak, aki a nikolsburgi (Nikespurg) tárgyalásokon
volt követ, kiadásai fedezésére 238 forintot rendelt a vármegye, függetlenül attól, hogy
az elmúlt közgyűlésen ellentétes döntés született. Minden összeírt porta után az alispán
és a szolgabírók kiszabása szerinti összeget szedjék be, az egytelkes nemeseket az összeírás alapján taxálják. A pénzt 15 napon belül adják a megyei adószedő kezéhez dupla
büntetés terhe alatt.
1083. (I. 336.) Pölöskei Eördögh Simonnak és Sibrik Osvátnak, a soproni országgyűlés követeinek költségeik kiegészítésére 100, fejenként 50-50 forintot rendeltek.
1084. (I. 336.) A fent említett száz forintot az adószedő kezéhez adják a rovásadón és
a Magyar Kamara által kivetett adón felül.
1085. (I. 337.) Gyulaffy Kristóf erősen tiltakozott amiatt, hogy Lengyel János hét, a
Somogy megyei Kisberényben lakozó jobbágyát minden ok nélkül bezáratta és börtönben tartja. Erről tiltakozó levelet kért.
1086. (I. 337.) Hasonlóképpen néhai Kéthelyi Mátyás özvegye és maradékai nevében
Sárkány István tiltakozott amiatt, hogy Lengyel János az özvegy Acsk-Magyari nevű
falujának lakóit jogtalanul zaklatja. Erről levelet kért.
1087. (I. 337.) Néhai berekszói Hagymásy Miklós alispán özvegye, Maróthy Zsuzsanna kérésére a vármegye elengedte azt a 201 magyar forintot és 31 dénárt, amellyel
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az elhunyt tartozott, figyelembe véve a vármegyének tett szolgálatait. A fentiekről az
özvegy testimoniálist és nyugtát kapott.
1088. (I. 337.) Végh Gergely tiltakozott amiatt, hogy Balogh János Szelemen faluban lakó jobbágyai a tiltakozónak a Somogy megyében fekvő Mindszent nevű pusztáját
megszállták, ott laknak anélkül, hogy cenzust fizetnének, vagy bármilyen szolgálatot
végeznének a tiltakozó számára. Ezt mindenképpen meg akarja akadályozni. Levelet
kért, nehogy hatalmaskodással vádolhassák, ha fellép jogainak védelmére.
1089. (I. 337.) Kihirdették Bőr Miklós és felesége, Zsuzsanna armálisát.
1090. (I. 337.) Hasonlóképpen bemutatták szentgyörgyvölgyi Csupor (Chupor de
Zent Georgy Wolgye) György, felesége Gál Margit, fiai János, Tamás, István, Márton és
Pál, valamint lányai Dorottya, Erzsébet és Magdolna nemesítő oklevelét.
1091. (I. 338.) Bemutatták Szalay András és Benedek, valamint fiaik István és Mihály armálisát.
1092. (I. 388.) Bemutatták Nemesnépi, másként Kósa György, János és Márton nemesítő oklevelét. Testimoniálist kértek és kaptak. Fizettek 78 dénárt.
1093. (I. 338.) Bemutatták Tankó, másként Németh György, fia Péter és testvére, János nemesítő levelét. Testimoniálist kértek és kaptak.
1094. (I. 338.) Bemutatták Nemesnépi András és testvére, Gáspár nemesítő oklevelét
Takószegről (de Nemes nep Thako zeghteoll).
1095. (I. 338.) Bemutatták Nagypáliban lakó Deák Andrásnak, az egervári vár vajdájának, és testvéreinek Mártonnak, Jánosnak és Mihálynak nemesítő oklevelét.
1096. (I. 338.) Bemutatták kiskutasi Károlyi Pálnak, anyjának Bertalan Margitnak, és
testvéreinek Péternek, Györgynek és Jánosnak nemesítő oklevelét.
1097. (I. 338.) Bemutatták Pusérfy Mihálynak, fiainak, Ferencnek és Istvánnak, valamint leányának, Erzsébetnek nemesítő oklevelét.
1098. (I. 338.) Bemutatták Miklósy Menyhért nemesítő oklevelét.
1099. (I. 338.) Bemutatták Gellérd János nemesítő oklevelét.
1100. (I. 338.) Bemutatták Szi (Sy) János és testvére nemesítő oklevelét.
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1101. (I. 338.) Bemutatták Somogyi István nemesítő oklevelét.
1102. (I. 338.) Bemutatták Keleics Tamás, felesége Zulka Dorottya, és testvére, Keleics Péter nemesítő oklevelét.
1103. (I. 338.) Bemutatták Körmendy Mihály és Péter nemesítő oklevelét.
1104. (I. 338.) Elhatároztatott, bírsággal sújtják azokat, akiknek elmaradásuk van a
rovás, vagy más országos adók, valamint a jegyző úr fizetésére kirótt háziadó befizetésében.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE 19
1623. május 1. (in festo beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum)
Alsólendva (Also Lindwa)
1105. (I. 339.) Jelen voltak személyesen gróf Zrínyi Miklós, a két megye főispánja,
Zrínyi György, Horvátország és Szlavónia bánja, királyi tanácsos, alsólendvai Bánffy
Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitánya, királyi tanácsos. Ergely Ferenc
veszprémi püspök nevében Kaposy úr és Perneszy Pál, Batthyány Ferenc, Sopron megye
főispánja, királyi főlovászmester nevében Bér (Beer) Benedek és Terjék Gergely, rimaszecsi Széchy Miklós nevében Papurk György, Nádasdy László nevében Fejes Márton
és Kaczor Balázs. Rajtuk kívül részt vettek még a gyűlésen pölöskei Eördögh Simon, a
Dunán inneni részek helyettes főkapitánya, szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor, ákosházi
Sárkány István Kiskomár (Kyskomar) várának kapitánya, valamint más birtokos és egytelkes nemesek.
1106. (I. 339.) Lemondott hivataláról pölöskei Eördögh Simon alispán.20 Helyettük
egyhangúlag Binnyei Istvánt és osztopáni Perneszy Ferencet választották meg, akik a
szokott módon esküt tettek.
1107. (I. 339.) Mivel Egerváry (Egherwary) Miklós öregsége és gyengesége miatt
nem akarta tovább viselni hivatalát, Tar Mártont választották helyette szolgabírónak, aki
a szokott módon esküt tett.
1108. (I. 339-40.) Mivel a töröktől való rettegés miatt a törvényszéket Egerszegen, és
a megye területén belül nem lehet megtartani, békésebb időkig áttették székhelyét Körmendre, Vas megyébe. A törvényszék másik székhelye továbbra is Szentgrót mezőváros
maradt.
19 Tisztújítás.
20 A másik alispáni poszt Hagymásy Miklós halála miatt volt üresedésben.
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1109. (I. 340.) Ugyanazon a közgyűlésen Kondorai Györgyöt Zalában, Fábiánffy Jánost és Békási Imrét Somogyban választották rovásadószedővé, esküdtje Koszorus Péter.
A szokott módon esküt tettek. Fizetésük 8 dénár portánként.
1110. (I. 340.) Mivel a megye szükségleteire többféle adót és pénzt szedett Fábiánffy
János és Brezáni (Brezany) Márton Somogy megyei szolgabíró, az alispán által meghatározott időben számadást kell tenniük az adószedőnek.
1111. (I. 340.) Bemutatták a király [II. Ferdinánd] Bécsben, 1622. október 21-én kelt
levelét, amelyben arról tudósította a vármegyét, hogy gróf Nádasdy Pált, Fogaras örökös
urát, Vas megye főispánját nevezte ki a dunáninneni részek főkapitányának.
1112. (I. 340.) Seczer György, a pápai vár élelmezésmestere amiatt tiltakozott, hogy
rátóti Gyulaffy Kristóf önhatalmúlag, az ország törvényei ellenére és a tiltakozó kárára a Zala megyei Diszel és Keszi (Kezy) falvakban száraz vámokat emelt, sőt, a földművelőktől egyenként 4 dénárt követel. Ennek a tiltakozó nyilvánosan ellentmond.
1113. (I. 340-341.) Szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor bemutatta a király [II. Ferdinánd] pátens-levelét Somogy megye lakóinak védelmében, akik megkeresték őt amiatt,
hogy Sárkány István és a kiskomáromi (Kyskomarom) végváriak megakadályozzák,
hogy gabonát, élelmiszert és állatokat szállítsanak át a Balatonon Keszthely közelében.
Ezzel kárt okoznak nekik. A pátens felolvasása után Zrínyi Miklós, a két megye főispánja, Zrínyi György, Horvátország és Szlavónia bánja, Bánffy Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek kapitánya és Sárkány István kiskomáromi kapitány egyaránt tiltakoztak
az ellen, hogy a királyt Somogy megye lakói és jobbágyai összessége nevében keresték
meg. Mivel pölöskei Eördögh Simon másodalispán és a szolgabírók vizsgálata alapján
senkinek nem volt tudomása és megbízása a megye lakóinak és jobbágyainak összessége
nevében eljárni, erről testimoniálist adtak.
1114. (I. 341.) Válaszként Bakács Sándor bemutatta néhai Zsigmond és Mátyás királyok privilégiumleveleit valamint a vasvári káptalan oklevelét, amelyek szerint mindenféle dologgal és áruval együtt szabad a Balatonon való átkelés. Ezekre hivatkozva kért
ítéletet. Meg akarta védeni jogait, nem fogadja el a közgyűlés vizsgálatát. Erről levelet
kért és kapott.
1115. (I. 341.) Osztopáni Perneszy Ferenc alispán, Terjék Gergely és Karoczfalvay
(Karoczffalvaj) Imre ellentmondtak Vizy Balázs és fiai nemesítésének.
1116. (I. 342.) Tötössy Gábor publikálta ugyanazon a közgyűlésen Póka András és
Péter nemesi oklevelét.
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1117. (I. 342.) Hasonlóképpen kihirdették Makay Mihály armálisát.
1118. (I. 342.) Kihirdették Köves Sebestyén, felesége Deák Katalin, fiuk István és leányaik, Katalin és Anna nemesítő oklevelét.
1119. (I. 342.) Kihirdették Bessenyei Tamás nemesítő oklevelét.
1120. (I. 342.) Közzétették Borda Mátyás nemesítő oklevelét.
1121. (I. 342.) Bemutatták Józsa Gáspár nemesítő oklevelét.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1623. május 25., Körmend
1122. (I. 342.) A törvényszék három napig tartott.
1123. (I. 342.) A közgyűlés alatt kihirdették Fazék Benedek, fiai Tamás és Benedek,
leányai Erzsébet és Ilona, továbbá Fazék Tamás, lányai Katalin, Dorottya és Orsolya, fia
István és felesége Domján Pál leánya, Domján Ilona armálisát.
1124. (I. 342.) Kihirdették még Tisler Mihály, és gyermekei János, Mátyás, Katalin
és Anna nemesítő oklevelét.

ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1623. augusztus 17. (feria 5. proxima post festum Assumptionis Beatissimae Mariae
virginis), Körmend
1125. (I. 343.) Jelen voltak Nádasdy György, Zrínyi Miklós főispán nevében Batthyány (Botthian) Ferenc, Keserű István, Eördögh (Órdogh) Simon, Nádasdy Pál, Ergely
Ferenc veszprémi püspök nevében Kürthy Ferenc, Csömöthey (Chömothey) József, Zrínyi György horvát bán nevében Batthyány Ferenc, Széchy Miklós nevében Zámbó Gergely, Bakács Sándor és más követ urak megbízólevelekkel, továbbá sokan mások.
1126. (I. 343.) Bemutatták a király [II. Ferdinánd] június 17-én Bécsben kelt, a megye nemeseinek szóló levelét a fegyvernyugvásról és a gonosztevők kiirtásáról, akik az
ország és a megye területén latorkodnak, a törökre támadnak és veszélyeztetik a békét.
Kérte, hogy szálljanak szembe velük.
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1127. (I. 343.) Tiltakozott Lengyel János, Boldizsár, Miklós és László, nehogy a múlt
évben a soproni országgyűlésen elrendelt ingyenmunkát Somogy megyei jószágaikról
Szigligetről jogellenesen más várhoz rendeljék.
1128. (I. 343.) Bánffy Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitánya és helyettese, Rátky Menyhért nevében Mátéfalvay Mátyás és Bessenyei István tiltakozott a
Lengyel család ellen, mivel a Szigliget várához tartozó javakról az ingyenmunkát Zalavárra rendelték az ország törvényei. Megintették a családot, és eltiltották mindenfajta
erőszaktól.
1129. (I. 343-344.) Ezután Lengyel János, Boldizsár, Miklós és László azt kérték,
hogy a megye járjon el a teljesen leromlott vár érdekében a királynál, [II. Ferdinánd]
kérve, intézkedjen renoválásáról, munícióval való ellátásáról.
1130. (I. 344.) Binnyei István másodalispán panaszkodott a vármegye színe előtt
Zrínyi György horvát-szlavón bán ellen, akinél a főispán megbízásából, hivatalból járt
el. A bán méltatlan és tiszteletlen szavakkal illette őt és a vármegyét. Megsértették emberi méltóságában, ezért nem hajlandó - hivatalos ügyekben sem - felkeresni a bánt. A
vármegye az eset tisztázására megbízó levéllel Polányi Lajos Vas megyei és osztopáni
Perneszy Ferenc Zala megyei alispánokat küldte ki.
1131. (I. 344.) Sankó Boldizsár és Blaskovics Péter nevében Asztalnok István tiltakozott amiatt, hogy Somogyi János igényt tart a Somogy megyében fekvő Tard (Tarzó)
és Nezde nevű pusztáikra, sőt, megszállta azokat. Somogyi tulajdonképpen nem is nemes, hiszen csak a mostani közgyűlésen hirdették ki armálisát. Így a mondott
prédiumok semmiképpen sem tartozhatnak hozzá.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1623. október 23. (feria 2. proxima post festum beatae Lucae Evangelistae),
Körmend
1132. (I. 345.) Jelen voltak kissennyei Sennyei István váci püspök, királyi tanácsos
személyesen, Zrínyi Miklós főispán nevében Nádasdy György, Nádasdy Pál dunáninneni
főkapitány nevében Vághy István. Bánffy Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek
főkapitánya nevében Fejes Márton, Nádasdy László nevében Kaczor Balázs, szimaszecsi
Széchy Miklós nevében Zámbó Gergely és Papuk György. Rajtuk kívül kissennyei
Sennyei Gáspár, ákosházi Sárkány István kiskomári kapitány, Ergely Ferenc veszprémi
püspök nevében Boncz Tamás és még sokan mások.
1133. (I. 345-346.) Bemutatták a király [II. Ferdinánd] kettős parancslevelét a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem által újra előidézett nyugtalan és veszélyes helyzetről (aki
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törökökkel és tatárokkal indul a keresztény nép elnyomására). A vármegye általános felkelést rendelt el.
1134. (I. 346.) A közgyűlés a szükséges megbízólevelekkel ellátott követek útján elrendelte, hogy minden két jobbágyporta után állítsanak ki egy jól felszerelt lovast. Hasonlóképpen tegyenek a földesurak is egy héten belül, vagyis november 1-jéig. A Muraközből és a Zalán inneni részről Körmendre, a Zalán túlról Szentgrótra gyülekezzenek a
hadak mustrára. Az ellentmondókat az alispán, vagy megbízottja büntesse meg az ország
törvényei értelmében.
1135. (I. 346.) A megyei hadak kapitányává egregius Balogh Pétert választották.
Havi fizetésére császári pénzben 60 forintot rendeltek, vagy a katonák számát figyelembe
véve fizessenek az egytelkesek 20 dénárt.
1136. (I. 346.) A közgyűlés határozata szerint ha a földesurak késlekednének, és nem
tudnának a megadott terminusra lovasokat állítani, pénzt szedjenek be a portális összeírás alapján, és a befolyt pénzen állítsanak lovasokat.
1137. (I. 346.) Ha a vármegye tudomására jutna, hogy vannak izgató, pártos [Bethlen
Gábort támogató] emberek a megyében, azokat a főkapitány és az alispán fej és jószágvesztésre ítélheti.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1624. január 11. (feria 5. proxima post festum beati Pauli primi eremitae), H.n.21
1138. (I. 347.) A törvényszék és az alispán, mint felperes néhai Pethő István felesége, Bakolcsa (Bakolcha) Orsolya jobbágya, Varga Benedek ellen, aki a Zala megyei Zalamindszent faluban él. Az alperest Péter Mihály alszolgabíróval 1623. december 11-én
Lövő faluban idézték meg, távollétében nem személyesen, hanem Bede György zalamindszenti jobbágyon keresztül. A felperes és a törvényszék nevében Büky István előadta, hogy Varga Benedeket lopás, rablás, házasságtörés és nővérével való vérfertőzés
miatt vádolják. Mivel sem úrnője, sem az alperes nem jelent meg, levelesítették.
1139. (I. 347-348.) A törvényszék, mint felperes Csáfordon lakos agilis Litterati
György ellen lopás és rablás miatt. Tetten érték, most a fogdában van. A következő törvényszékre állítson negyven jóhírű és becsületes embert, aki hajlandó mellette tanúskodni, addig maradjon a fogdában. Az alperest Asztalnok István képviselte.

21 Az első törvényszéki bejegyzés.
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1140. (I. 348-349.) A törvényszék nemes András György és ágyasa, nemes Szél Benedek lánya ellen házasságtörés miatt. Az ügyben a vizsgálatot Sándor Simon szolgabíró
és Borbély Péter alszolgabíró végezte esküdtjével. Az alperes nem jelent meg, ezért az
ítélkezést a következő közgyűlésre halasztották. Levelesítették, de ez alól az alispán
felmentette, mivel betegsége miatt nem tudott személyesen megjelenni.
1141. (I. 349.) A magisztrátus nevében Mátéfalvay Mátyás Pápay Imre rovásadószedő ellen házasságtörés vétke miatt ítéletet kért. Az alperes nem jelent meg, ezért levelesítették.
1142. (I. 349.) Az alispán és a törvényszék perfelvétele nemes András György és
ágyasa ellen. A hatóság képviselője Pizavics Péter, a vádlotté Szemerei [István], aki
szerint az ügyben a törvényszék nem illetékes, mivel a vádlottat férje már perli az egyházi bíróság előtt. A vád képviselője ezzel szemben leszögezte, hogy nem válásról, hanem bűnügynek számító házasságtörésről van szó, amiben a törvényszék illetékes. Ítéletet kért, amely szerint az alperes a következő törvényszéken 25 jó hírű, becsületes és
nemes állapotú személy előtt esküdjön. Az alperes köteles 50 dénár perköltséget fizetni.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE22
1624. április 12. (feria 6. proxima post festum Paschatis Domini), Körmend
1143. (I. 350-351.) Binnyei István másodalispán mint magisztrátus nemes Szabó János, Rácz Balázs, Búzás Ádám és Balogh István alperesek ellen, akiket Takó Jánossal
idéztettek meg Szentgyörgyvölgye Zala megyei faluban ez év április 5-én (feria 5. proxima post Dominicam ramispalmarum), Rácz Balázst felesége Borbála, Búzás Ádámot
fia Ferenc, és Balogh Istvánt felesége Katalin révén. A magisztrátus nevében Szemerei
előadta, hogy 1624. január 25-e körül (circa festum Conversionis Pauli) a vádlottak több
helyen loptak és raboltak.Többek között Légradon lakó Joó Miklóst a Szentgyörgyvár
határában lévő fenyősben kirabolták, elvették 40 forintját, 8 puskáját és zabláit. Az alperest Asztalnok [István] képviselte. Az alispán a légrádi őrség katonáival kivizsgáltatta,
hogy az áldozat szegény, nemtelen ember, nem tartozik egy földesúr fennhatósága alá
sem. Így képviseletét az alispán látta el. Elhatároztatott, hogy a vádlottak a következő
törvényszéken egyenként és külön-külön esküdjenek 25 nemes állapotú és jó hírű személy előtt. Mivel Balogh István nem jelent meg személyesen, őt levelesítették.
1624 pünkösdje utáni szombaton [május 30.] Balogh István kivételével megtörtént
az eskütétel.

22 Magyar nyelvű bejegyzés.
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1624. augusztus 29.
1624. szeptember 4.23
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1624. december 12. (feria quinta proxima post festum Conceptionis beatissimae
Mariae virginis), Körmend
1144. (I. 351.) Jelen voltak Ergely Ferenc veszprémi püspök, Bánffy Kristóf, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitánya, Zrínyi Miklós főispán képviseletében Binnyei
István másodalispán, Zrínyi György horvát-szlavón bán nevében Batthyány (Botthianj)
Ferenc, Nádasdy László nevében Kaczor Balázs és Fejes Márton, és még sokan mások
megbízólevéllel, illetve személyesen.
1145. (I. 352.) A közgyűlésen bemutatták Thurzó Szaniszló nádor több parancslevelét. A törökkel Zsitvatoroknál (Sitvia Thorok) tartandó tárgyalásokra követként a két
vármegye, Zala és Somogy ákosházi Sárkány István kiskomári kapitányt és Krakovics
(Krakovith), másként Dely Jánost küldte 100 magyar forint fizetéssel. Úgy határoztak,
hogy az e célra összeszedendő pénzt a mágnások is fizessék, kivéve, ha saját költségükön
külön követet küldenének. A birtokos nemesek portánként 32, az egytelkesek 8 dénárt
fizessenek a szolgabíró kezéhez 15 napon belül dupla büntetés terhe alatt. A szolgabírók
e rendelkezés erejével járjanak el.
1146. (I. 352.) A nádor másik levelére a királyi korona védelmére rendelt adó hátralékát illetően a dicátort küldték ki a behajtásra. A késlekedés oka nem a megye, hanem
a rovásadószedő, amiről értesítették is a nádort.
1147. (I. 352.) A vármegye úgy rendelkezett, hogy a jövőben a törvényszék nem huszonöt, hanem száz magyar forint erejéig büntethet.
1148. (I. 353.) Ugyancsak elrendeltetett, hogy ha valaki a jövőben büntető ügyekben
a törvényszék felszólítására két alkalommal nem jelenik meg a törvényszéken, száz magyar forintra büntetik.
1149. (I. 353.) Ergely Ferenc veszprémi püspök és rátóti Gyulaffy Kristóf vitájáról
Gyulakeszi faluban a Keszi folyó átkelőjénél szedett vámról úgy döntöttek: Mivel a híd
fenttartása Gyulaffy feladata, szedhet harmincadot, de mentesüljenek alóla a földművelők, gyalogos katonák, és mindazok, akiknek az ország törvényei mentességet biztosítanak.
23 Lásd a 48. és az 50. oldalon.
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ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE24
1624. szeptember 4. (feria quarta proxima post festum Decollationis beati Joanni
Baptistae), Szentgrót
1150. (I. 354.) Osztopáni Perneszy Ferenc alispán, mint magisztrátus nemes Borda
Mátyás alperes ellen, akit Filemen Mihály szolgabíró révén idéztek meg január 7-én
Szentgrót mezővárosban. Szemerei a törvényszék nevében előadta: Az alperes több, mint
két éve eltaszította magától feleségét, és azóta különféle helyeken másokkal házasságot
tört, paráználkodott. Ezért a magisztrátus törvényt vár. A vádlott nevében Asztalnok
[István] tiltakozott, hogy az ügy nem az alispánra, hanem a feleségére tartozik. Erre a
törvényszék válasza szerint az alispán a feleség képviselője, amit azonban az alperes
nem ismert el. A törvényszék ítélete szerint a vádlott a következő sedrián esküdjön 25
jóhírű és nemes állapotú személy előtt.
1151. (I. 354-355.) A törvényszék Mihályfalván lakó providus Somogyi Imre ellen,
akit Filemen Mihály szolgabíróval idéztettek meg személyesen Mihályfalva faluban
Szent Bertalan apostol ünnepén [augusztus 24.]. A magisztrátus nevében Szemerei István előadta, hogy a vádlott különböző időkben és helyeken méheket, kerekeket és szőlőt
lopott, ezekből tartotta el magát. Mivel a vádlott nem jelent meg, levelesítették.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1625. március 17. (feria secunda proxima post Dominicam Judica), Szentgrót
1152. (I. 355-358.) A törvényszék agilis Herman Mihály és Dorottya asszony ellen,
akik az alkapitány és a magisztrátus kezén fogságban vannak. A törvényszék képviselője
Büky István. A vád házasságtörés és vérfertőzés. A vádlottakat Szemerei István képviselte. A per befejezését kérte arra hivatkozva, hogy a felperesnek nincsen illetékessége. A
feleség nemes személy lévén az ő feladata lenne a perindítás. A törvényszék határozata
szerint illetékesek eljárni, mivel az alperesek paraszt személyek, a magisztrátus kezén
vannak, a feleség pedig, törékeny nő lévén, akit férje azelőtt nagy félelemben és kegyetlenkedve tartott, nem lenne lehetősége a keresetre. Így az ország jogszokásai szerint
ítéletet kértek. A tanúkihallgatásokat Szarka Lukács és Sóstói János szolgabíró, valamint Kun Péter esküdt folytatta le.25
"1. Testis [első tanú]: Szalay Georgy (Szalay György) B[oldog] Aszony, aliter Kővágó
órssy (Boldogasszony, másként Kővágóörs) Nemes Ember jurati et fassus est (megesküdött, és vallotta): Egyebet nem tudok, hanem hallottam Meszaros Thamasnettul (Mészáros Tamásné) es Nagy Giorgtól (György), hogy ennek es fólul meg nevezett két szemely24 A törvényszék bejegyzései magyar nyelvűek.
25 A tanúkihallgatást magyar nyelven jegyezték be. Érdekessége miatt kivételesen teljes terjedelemben,
betűhív átírásban közöljük.
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nek azt mondta: tűzre valok vattok, nem igaz emberek vattok. Aztis tudom, hogy legh
elószór az Herman Mihály szokot el és az Asszonnak szajabul hallottam, hogy pirongatták az Aszont, hogy miert halsz az öcheddel, azt monda arra a szora, mint hogy beteges
voltam, rettegesteol feltem, azert haltam vele mert nekem Atyam fia.
2. testis Chokór Gergelne (Csökör Gergelyné) Margit nemes, 48 esztendós meg
eskwt es hiti után vallott: Hogy én hozzaiuk jártam, meg chömörlöttek. Kért azon Margit
Aszony: egybe vesd az agiunkat az ochemmel, mert en ezzel egy anya tartotta gyermek
vagyok. Egy mas mellett feküttek be takargattam s ugy hattam. Az tóbit ugi tudom mint
az elseö bizonsagh.
3. testis Kazhás (Kaszás) Miklós azon [kővágó] órsy 40 esztendós nobilis juratus et
fassus sicuti primis.
4. testis Górgy (György) Janos nobilis 56 esztendös meg esküt es hiti utan vallott.
Hallottam masoktol hogy eggyütt háltak de semmit sem lattam. A szökest is Herman
Mihálj chelekötte nem a menetske.
5. testis Pakozdj (Pákozdy) Gyeörgy 32 esse: juratus et fassus est sicuti quartus.
6. testis Kantas Adam Annorum 49 juratus et fassus est sicut primis testis. Ezen
kivwl hogy a szakat asszony latta, hogy a nennie chochit ki vonta es chókolgatta
iatzadozott.
7. testis Nagy Gyeörgy Annorum 25 juratus et fassus est. Lattam az aito be teven
hogi eggywtt feküttek az Agyba, meg jegyben volt mátkaja."26
8. tanu Mészáros (Meszaros) Tamás 50 éves, esküdött, mint a fentiek.
9. tanu Simon Bálintné 33 éves esküdött, mint a fentiek.
10. tanú Gazdag (Kazdagh) Miklósné Orsik, 32 éves esküdött, mint a fentiek.
11. tanú Kantas Ádámné Ilona asszony 35 éves esküdött, mint a fentiek.
12. tanú Nagy Jánosné Margit 25 éves esküdött: "Hallottam bizoniossan magatul az
aszontol, hogy vele hálok mint en atiamfiaval, vagy vetkeztem, vagy nem affelól, vele
hálok."
13. tanú Őrsi (Örssi) Bertalan nemes, 32 éves esküdött, mint az előtte lévők.
14. tanú, Ősze (Osze) András nemes, 40 éves esküdött, mint az előtte lévők.
15. tanú, Nagy János 40 éves esküdött, mint az előtte lévők.
16. tanú, Szalai Péter 38 éves esküdött, mint az előtte lévők.
17. tanú, Bolla Ferenc 32 éves esküdött, mint az előtte lévők.
18. tanú, Bolla Boldizsár 35 éves esküdött, mint az előtte lévők.
19. tanú, Szalai Péterné, Erzsébet 40 éves esküdött, mint az előtte lévők.
20. tanú Pankaszy Máté 28 éves esküdött, mint az előtte lévők.
Boldogasszony, másként Kővágóörs faluban 1624. október 14.
Elhatároztatott, hogy a következő törvényszéken az alperesek jóhírű és becsületes
nemtelen személyek előtt esküdjenek.27
26 Innen már latinul folytatódik a szöveg.
27 Más kéz bejegyzése.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1624. augusztus 29. (feria quinta post festum Bartholomei Apostoli), Körmend
1153. (I. 358.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf királyi főkamarás, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitánya, Zrínyi Miklós főispán nevében Nádasdy György,
Zrínyi György horvát-szlavón bán nevében Batthyány (Bottiany) Ferenc, Batthyány
(Botthian) Ferenc nevében Hidasy András és Bér Benedek, Ergely Ferenc veszprémi
püspök nevében Nagy Balázs, Nádasdy László nevében Pataky János és Balogh János,
valamint más követek megbízólevelekkel, továbbá számos generosus, egregius és nobilis
személy.
1154. (I. 358.) Bemutatták a közgyűlésen a király [II. Ferdinánd] parancslevelét egyrészt a megye elmaradásáról a magyar királyi korona őrzésére kirótt adó beszedésében,
másrészt a végváraknak a törvény szerint szállítandó gabonáról. A megye kiküldte a
királyi rovásadószedőt az adó beszedésére, felhívta azonban a figyelmét arra, hogy régi
szokás szerint a hódoltsági területeken csak a kirótt adó felét adják.
1155. (I. 358.) A gabonaszállításról a végvárak számára a közgyűlés határozata szerint más megyéknél fognak levél útján érdeklődni.
1156. (I. 358.) Kérték a királyt [II. Ferdinánd], hogy a fent mondott gabonaadót a
Kanizsával szembeni véghelyek javára adhassák, mivel azok nagy szükséget szenvednek.
1157. (I. 359.) Tóti Lengyel János sürgette a vármegyét, adja ki a fizetését, amelyet
követeként szolgált meg a Besztercebányán (Besztercze) tartott országos gyűlésen. A
megye szerint már megkapta a fizetségét, ne kérje követtársának, néhai gersei Pethő
Gáspárnak a részét, mivel az neki nem jár.
1158. (I. 359.) A jegyző fizetésére a korábbi rendelkezések szerint a mágnások, nemesek és egytelkesek egyaránt fizessenek Szent Mihály ünnepéig (szeptember 29.) öszszesen 60 forintot. A mágnások ezen felül régi szokás szerint kenyeret, bort és más
egyebet is kegyeskedjenek adni.
1159. (I. 359.) Bemutatták Györgösy (Györgiosy) Mihály, felesége Galcsics Katalin,
lányai Katalin, Anna, Zsuzsanna és Dorottya, valamint testvérei Imre és Márton nemesítő oklevelét.
1160. (I. 359.) Bemutatták Simonics Márton és testvére, Miklós nemesítő oklevelét.
1161. (I. 359.) Bemutatták Nagy Balázs és felesége, Szabó Ilona és mindkét nemű
utódaik armálisát.
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1162. (I. 359.) Bemutatták Malasics Márton és testvére Mátyás armálisát.
1163. (I. 360.) A közgyűlést három napig tartó törvényszék követte.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1625. június 9. (feria secunda proxima post festum Medardi), Szentgrót
1164. (I. 360-361.) Perneszy Ferenc alispán és a törvényszék Sipos Mihály, Bíró Imre, Borsos Pál, Kazy Péter, Negyedes György, Dömötör Mihály, Dömölky Benedek,
Vörös Mihály, Azik Tamás, Dömölky Pál, Szőke Márton, Sipos János és Lőrinc,
Hidegkuthy János, Szabó András, Bíró Gergely és Gömöry (Gömerey) György
Gógánfalván lakó jobbágyok ellen. Valamennyiüket megidézték személyesen, vagy mások révén Szentgróton február 19-én és Gógánfalván március 31-én. A törvényszék nevében Szemerei előadta, hogy 1623-ban Mindszentek ünnepe körül Rigácson lakozó
néhai Filep Bálintot a Zala megyében fekvő Gógánfalva határain belül annyira megverték, hogy belehalt. Az alispán gyilkosság miatt kért ítéletet. A jobbágyok földesura,
Mátéfalvay, levélben azt állította, hogy az alispán nem illetékes ebben az ügyben, a perindítás joga az özvegyé. Mivel az özvegy szegénysége miatt nem alkalmas a per folytatására, a törvényszék elfogadta az alispánt felperesként. Az alperesek ügyvédje ítéletet
kért, a felperes ügyvédje szerint gyilkosság esetén nem elég a szóbeli ítélet. A vádlottak
tagadtak és ártatlanságuk bizonyítását kérték, ezt a vád képviselője nem fogadta el, a
vizsgálati levelek alapján ítéletet kért. A törvényszék ítélete szerint egyeseket próbára
bocsátanak ártatlanságuk bizonyítására, mások érdekében a következő törvényszéken
egyenként 20-20 nemtelen, jó hírű és állapotú személy esküdjön. A vádló (ingerens)
levelet kért és fizetett 40 dénárt.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1625. augusztus 19., Egerszeg
1165. (I. 362.) Jelen voltak Ergely Ferenc veszprémi püspök, alsólendvai Bánffy
Kristóf királyi főkamarás, a Kanizsával szembeni véghelyek és Lenti főkapitánya, királyi
tanácsos, Tötössy (Theothossy) Gábor, a megye jegyzője, Batthyány Ferenc, Sopron
megye főispánja, királyi főlovászmester és tanácsos nevében Szecsődy István, Vitnyédi
(Witnyedi) János, Nádasdy Pál, Vas megye főispánja, Fogarasföld örökös ura, aranysarkantyús lovag, dunáninneni főkapitány nevében szemerei Nagy István és ugyancsak
Tötössy Gábor. Rimaszecsi Széchy Mihály nevében Gercsey Pál, Nádasdy László nevében Fejes Márton és más tehetősebb nemesek személyesen.
1166. (I. 362.) A közgyűlésen bemutatták a király [II. Ferdinánd] június 4-én Bécsben kelt parancslevelét, amelyben Zala megye főispáni tisztére néhai Zrínyi Miklós
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helyére Bánffy Kristófot nevezte ki, akit a szokott eskütételt követően a megye köteles
főispánjaként elismerni és neki engedelmeskedni.
1167. (I. 363.) A vármegye üdvözölte a királyi döntést, és az eskü letételét követően
elismeri főispánjának Bánffy Kristófot. Batthyány úr ellentmondott.
1168. (I. 363.) Bemutatták az uralkodó [II. Ferdinánd] július 10-én, Bécsben kelt levelét, amelyben Sopronba hívta össze az ország rendjeit.
1169. (I. 363.) A vármegye az országgyűlésre berekszói Hagymásy Kristófot és
saffarzkói (de Saffarzka) Binnyei Istvánt választotta meg követeinek. Kiadásaikra a két
megye, Zala és Somogy 300 forintot rendelt úgy, hogy a birtokos nemesek portánként
egy forint 50 dénárt, az egytelkesek 32 dénárt fizessenek egyenként 15 napon belül. A
pénzt a járásokban a szolgabírók szedjék össze és adják a követek kezéhez.
1170. (I. 363.) A megye 100 forint kifizetését rendelte el a zsitvatoroki tárgyalásokra
kiküldött követeinek egy éves fáradozásukért.
1171. (I. 363-364.) Elhatároztatott, hogy a szolgabírók Perneszy Ferenc alispánnak
és Tötössy Gábor jegyzőnek adjanak számot az alispán által meghatározott helyen és
időben az adóhátralékokról. Tóti Lengyel János úr is számoljon el arról a 354 forintról,
amelyet a besztercebányai országgyűlés követségére kapott.
1172. (I. 363-364.) Peleskei Eördögh Simon 53 arany és 86 birodalmi tallér lefizetésével intette meg Sándor Simon szolgabíró révén Vitnyédi János gyámot, Szabó Mihályt
és feleségét amelynek a fejében Besenyő faluban a Suka rétnek nevezett birtokrész viszszaengedését kérte.
Az országgyűlési követek utasításai a következők (1173-1191, 1189 kivételével):
1173. (I. 364.) Mindenekelőtt válasszanak nádort.
1174. (I. 364.) Kerüljenek vissza az Ausztriának elzálogosított területek.
1175. (I. 364.) Írják jóvá az Ausztriának végzett ingyenmunkát.
1176. (I. 364.) A garast négy dénáron számolják el, jó pénzt verjenek, amelyet mindenütt egyformán elismernek, az ország határain kívül is, az 1608. évi 10. törvénycikk
szerint.
1177. (I. 364.) Kérjék, hogy Szigliget várához az ingyenmunkát a fennhatósága alá
tartozók adják az 1608. évi 8. törvénycikk alapján.
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1178. (I. 364.) Kérjék a követek az országlakosoktól Zalavár vára megerősítését, mivel az a dunáninneni részek kapuja. Ha másként nem megy, ide rendeljék a dunáninneni
megyék és Somogy éves ingyenmunkáját.
1179. (I. 364.) Kérjék a követek, hogy Batthyány Ferenc úr Szentgotthárdhoz tartozó
javairól az ingyenmunkát kiszabás szerint Egerszeg várához adja, nehogy a vár teljesen
romba dőljön.
1180. (I. 364.) Változtassák meg a törvénycikkekkel ellentétes parancsokat.
1181. (I. 364.) Folyamatosan fizessék a végváriakat.
1182. (I. 364.) Intézkedjenek a rendek Zrínyi Miklós főispán özvegyének érdekében,
akit Zrínyi György állandóan zaklat.
1183. (I. 364-365.) Minél gyorsabban kerítsenek sort a törökkel való tanácskozásra.
1184. (I. 365.) Akadályozzák meg, hogy a kaproncai és dernyei kapitányok és vajdák
jogtalanul háborgassák és zaklassák a Zala és Somogy megyei nemesek birtokait. A
háborítókat az ország törvényei szerint büntessék.
1185. (I. 366.) Kérjék a királyt, hogy a nyolcados törvényszék időpontját egy hónappal korábban hirdesse meg, hogy az érdekeltek idejében intézkedhessenek.
1186. (I. 365.) Az elmúlt évi nyolcados törvényszék félbemaradt. Idei befejezését
kérjék a követek.
1187. (I. 365.) Az egyházi tizenhatodot a nem katolikus vallásúak is kötelesek legyenek fizetni.
1188. (I. 365.) A király vizsgálja meg a Horvátországba küldött bizottság munkáját.
1189. (I. 365.) Tiltakozik a megyebeli birtokos nemesség. Amíg erősítik a végvárakat
és fizetik a királyi rovásadót, nem akarnak tizedet adni.
1190. (I. 365.) A Somogy megyében lakozó rácok szolgálattal és adóval tartozzanak
a királynak és földesuraiknak egyaránt.
1191. (I. 365.) Munkálkodjanak a követek Erdődy Kristóf ügyének előmozdításán.
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1192. (I. 365.) Elhatároztatott ez alkalommal, hogy a felmerülő peres ügyekben az
illeték minden 100 magyar forint után 25 könnyű gira legyen a megye régi szokása szerint.
1193. (I. 365.) Néhai egregius Szentlászlói István felesége, Zsófia nevében Szemerei
eltiltott mindenkit...28
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1626. február 5., Körmend
1194. (I. 366.) Jelen voltak Bánffy Kristóf főispán, királyi tárnokmester és tanácsos,
tóti Lengyel Boldizsár pápai kapitány, Rátky Menyhért, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitányának helyettese, berekszói Hagymásy Kristóf, Ergely Ferenc veszprémi
püspök nevében Nagy Balázs, Perneszy Pál és Csudancsics Balázs, Nádasdy László
nevében Tötössy Gábor jegyző és még sokan mások.
1195. (I. 366.) Hagymásy Kristóf és Binnyei István másodalispán, a legutóbbi soproni országgyűlés követei bemutatták és nyilvánosan felolvasták a vármegye nemesi
közönsége előtt az országgyűlési törvénycikkeket.
1196. (I. 366.) Bemutatták és kihirdették a nádor levelét nyolcados törvényszék öszszehívásáról Pozsonyba, március 1-jére (Dominica Invocavit).
1197. (I. 366-367.) Bemutatták a király [II. Ferdinánd] pátens levelét királyi rovásadószedők kiküldéséről a porták új összeírására, és a pozsonyi Magyar Kamara levelét
ugyanebben az ügyben.
1198. (I. 367.) Hasonlóképpen bemutatták [Bethlen] Gábor erdélyi fejedelem meghívóját esküvőjére.
1199. (I. 367.) A pozsonyi Magyar Kamara megkereste a vármegyét, nevezzen ki rovásadószedőnek egy alkalmas személyt. A vármegye azt válaszolta, hogy ez soha nem
volt szokásban. Nem tudnak olyan embert, aki vállalná a rovásadó beszedését, ezért a
kamara maga nevezze ki és küldje a megyébe emberét.
1200. (I. 367.) Megkereste a megye a nádort, kérve, hogy Kabold várának ingyenmunkáját az egerszegi várhoz rendeljék, mivel a várat és tartozékait Magyarországhoz
csatolták.
28 Hiányzik a folytatás.
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1201. (I. 367.) A pénzek árfolyamáról úgy döntöttek, hogy az úgynevezett lencsés garast négy dénáron, a karikás garast pedig három dénáron váltsák a megyében. A korábbi
nagyobb garasért három mostanit adjanak.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1626. június 4. (feria quinta proxima post festum sacrae Pentecostes), Körmend
1202. (I. 368.) Jelen voltak Bánffy Kristóf főispán, királyi tárnokmester, tanácsos és
főkamarás, Konczky Gáspár és Malakóczy Miklós, Zrínyi György dalmát horvát és szlovén bán nevében Batthyány Ferenc, Ergely Ferenc veszprémi püspök nevében szemerei
Nagy István, berekszói Hagymásy Kristóf, pölöskei Eördögh Simon és más generosus és
egregius urak számosan.
1203. (I. 368.) Ezen a közgyűlésen mutatták be galántai Esterházy Miklós nádor
kettős parancslevelét, amelyben részleges hadjáratot sürgetett, mivel megerősített hírek
szerint nagyszámú török csapatok vonulnak Buda felé. A nádorhoz ez ügyben saját akaratából Bánffy Kristóf főispán megy.
1204. (I. 368.) A múlt évi soproni országgyűlés végzéseinek megfelelően a zalavári
vár megerősítésére minden hódoltsági porta után egy gyalogost és minden 4 porta után
egy szekeret rendelt a megye haladéktalanul, a végzésekben megjelölt büntetés terhe
alatt. A nem hódoltsági területek portánként egy magyar forintot adjanak.
1205. (I. 368-369.) Azt is elhatározták ez alkalommal, hogy a különböző adókról
számoljanak el a szolgabírók, vagy az adószedő. Minden évről, a jegyző fizetéséről, az
egytelkes nemesek adójáról és a birtokos nemesek javainak dikálásáról is kötelesek beszámolni. Ha vannak hátralékok, mint például Hagymásy Kristóf soproni országgyűlési
költségei, vagy a jegyző fizetése, azt fizessék ki.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1626. augusztus 20. (in festo Beati Stephani Regis), Körmend
1206. (I. 369.) Jelen voltak Bánffy Kristóf a két megye főispánja nevében Osváth
Péter, Zrínyi György horvát-szlavón bán nevében Hersóczy Gáspár, Ergely Ferenc
veszprémi püspök, Veszprém megye örökös főispánja nevében Tömörkény István és
Nagy Balázs, néhai Batthyány Ferenc özvegye Poppel Éva nevében Kun Boldizsár,
Hidasy András és Szecsődy István és még sokan mások.
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1207. (I. 369.) Bemutatták és kihirdették a király [II. Ferdinánd] augusztus 10-én,
Bécsben kelt levelét, amely szerint Bánffy Kristóf főispánt, e levelének erejével Somogy
és Zala közös főispánjának nevezi ki. A két megye ezt elismerte.
1208. (I. 369.) Bemutatták a nádor levelét, amelyben a vármegye kötelességévé tette a
részleges expedíció minél előbbi elindítását.
1209. (I. 369-370.) Kiküldték a zalai rovásadószedőt, Fábri Bálintot a porták összeírására. Esküdtje osztopáni Perneszy István, akinek a fizetésére portánként 8 dénárt
rendeltek.
1210. (I. 370.) Az egerszegi végváriak tiltakoztak amiatt, hogy Batthyány Ferenc özvegye Poppel Éva a szentgotthárdi (Sancti Gothardj) klastrom javairól és tartozékairól
nem állít ingyenmunkát. A vármegye elrendelte, hogy a nem hódoltsági területről az
ingyenmunkát és pénzt a törvényben előírtak szerint kell az ott meghatározott büntetés
terhe alatt elvégezni.
1211. (I. 370.) Bemutatták Antal Benedek nemesítő oklevelét.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1627. január 14., Körmend
1212. (I. 371.) Jelen voltak Ergely Ferenc veszprémi püspök és királyi tanácsos,
Bánffy Kristóf nevében Csupor János és még sokan mások.
1213. (I. 371.) Bemutatták galántai Esterházy Miklós nádor levelét arról, hogy a
veszprémi püspök fennhatósága alá tartozó egerszegi katonák köteles ingyenmunkájukat
az egerszegi vár megerősítéséhez adhatják az ő nádori belegyezésével.
1214. (I. 370.) Bemutatták a pozsonyi Magyar Kamara levelét arról, hogy megintették Békásy Imre rovásadószedőt az 1622. és 1623. évi királyi rovásadó beszedésével.
1215. (I. 371.) Ergely Ferenc veszprémi püspök tiltakozott a nádor levele miatt.29 Erről tiltakozó levelet kért és kapott.

29 Amelyet a 1196. számú regeszta tartalmazott.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1627. március 18. (feria quinta proxima post Dominicae Laetare), Körmend
1216. (I. 372.) Jelen voltak Bánffy Kristóf főispán, Ergely Ferenc veszprémi püspök,
Veszprém megye főispánja nevében Skublics (Skoblitts) György és Tömörkény (Thömergeny) István, Batthyány Ferenc özvegye Poppel Éva nevében Horváth Bálint, berekszói Hagymásy Kristóf és pölöskei Eördögh Simon alispánok, a Muraközből (Insula
Murakez) Uky (Wky) János, Litterati Gáspár csáktornyai udvarbíró és még sokan mások
személyesen, vagy megbízottjaik révén.
1217. (I. 373.) A közgyűlésen bemutatták galántai Esterházy Miklós nádor hármas
parancslevelét a rovásadó adminisztrációjáról és a királyi koronaőrök számára elrendelt
adóról. A megye a nádor és a pozsonyi Magyar Kamara kérésére kiküldte a rovásadószedőt a hátralékok és az ez évi adók beszedésére.
1218. (I. 373.) A nádor pénzügyi támogatást kért a nehéz körülmények között élő
katonaság fizetésére és megfelelő ellátására. A megye úgy határozott, hogy a megszállt
porták után egy forintot, a többiek után másfelet fizessenek erre a célra, az egytelkes
nemesek pedig a megszabott taxa felét.
1219. (I. 373.) A nádor megkeresésére és a pölöskei kapitány, Eördögh Simon kérésére minden porta után ingyenmunkát rendeltek el a várhoz a kiszabás szerint, és két
kisebb köböl gabonát. Az egytelkesek tehetségük szerint adjanak, mivel a várhoz tartozó
épületet, amelyben a gabonát tárolták, a törökök felgyújtották.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1627. május 6. (feria quinta post festum Inventio Sanctae Crucis), Körmend
1220. (I. 374.) Jelen voltak Bánffy Kristóf királyi tárnokmester és tanácsos, főispán,
rimaszecsi Széchy Miklós gróf, Ergely Ferenc veszprémi püspök, főispán nevében Skublics (Skublich) György, Nádasdy Pál gróf nevében Tötössy Gábor és mások.
1221. (I. 374.) Zala megye nemrég elhalálozott szolgabírója egregius Sándor Simon
helyére egyhangúlag megválasztották Kis Pált, aki a szokott módon esküt tett.
1222. (I. 374.) Elhatároztatott, hogy a nádor úr kérésére megszavazott adót és a jegyző fizetését a kiszabás szerint a következő közgyűlésig kell hiány és haladék nélkül az
adószedő kezéhez adni a szolgabírók és a vicegerens által kiszabandó dupla bírság terhe
alatt, akiket a közgyűlés felruházott az ehhez való joggal és hatalommal.
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1223. (I. 374.) A törökkel való tárgyalásokra küldött követeknek fizetségként és a kiadásokra száz forintot rendelt a vármegye. Mind a megszállt, mind a többi porta után a
birtokos nemesek harminckettő, az egytelkesek nyolc dénárt fizessenek e célra következő
közgyűlésig az adószedő kezéhez.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1628. szeptember 14. (in festo Exaltationis Sanctae Crucis.), Egerszeg (in castello)
1224. (I. 375.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf főispán, királyi tárnokmester és tanácsos, berekszói Hagymásy Kristóf, néhai Zrínyi György javainak gubernátora,
Batthyány Ferenc, Malakóczy Miklós nevében Nagybányai Pál és mások.
1225. (I. 375.) A közgyűlésen írásban benyújtotta lemondását Binnyei István másodalispán. A tisztség betöltését, a megfelelő személy kiválasztását a következő gyűlésre
halasztották.
1226. (I. 375.) Osztopáni Perneszy Ferenc alispán hasonlóképpen szabad akaratából le akart mondani, de megerősítették.
1227. (I. 375.) Az 1626. évi 36. törvénycikk alapján járjanak el azok ellen, akik a
hódoltságban lakóktól, urak servitoraitól, uraik szolgálatában hivatalból járó nemesektől
erőszakkal vámot szednek, és azok ellen is, akik a törökhöz menő alattvalóktól egyenként egy köböl búzát és kappant szoktak kérni.
1228. (I. 375.) Kissennyei Sennyei István veszprémi püspök, királyi tanácsos és
kancellár nevében Bogovics Ferenc tiltakozott az egerszegi vár lovas és gyalogos katonái
ellen amiatt, hogy nem akarják betartani a másik veszprémi püspökkel, Ergely Ferenccel kötött egyességet, amelyet ítéletlevél is bizonyít. Peres eljárást és bűntetést kért.
1229. (I. 375-376.) A végváriak képviseletében Turóczy György közös megegyezésre
törekedve kérte, hogy a püspök ne járjon el hivatalosan a kihágásokat elkövető végváriak
ellen.
1230. (I. 376.) A püspök képviselője jóvátételt és vizsgálatot kért, Turóczy az egész
perre vonatkozó írások és levelek átadását.
1231. (I. 376.) Egregius Eördögh György özvegye, Csemi Borbála, szentgyörgyvölgyi Bakács Farkas és egregius Turóczy György, az egerszegi vár gyalogosainak vajdája nevében nemes Szekeres Márton tiltakozott amiatt, hogy pölöskei Eördögh Simon a
dunáninneni részek helyettes főkapitánya, nemkülönben Vas megye alispánja, valamint
Tompa Gergely, Kristóf és Menyhért a Zala folyón, Alibánfa falu területén malmot
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építtettek a tiltakozók kárára, előjogaik csorbításával. Ha a tiltakozóknak az Ördöghenye
területéhez tartozó, ugyancsak a Zala folyóra épült malma ezzel károsodik, és a folyó
vize holttá válik, jóvátételt követelnek. Az alispánt küldték ki vizsgálatra.
1232. (I. 376.) A jegyző fizetésére az 1628. évre minden porta után a főurak és vagyonos nemesek huszonnyolc dénárt, az armalisták hat dénárt fizessenek az adószedő
kezéhez dupla büntetés terhe alatt 15 napon belül. Somogyban hasonlóképpen szedjék be
a pénzt a szolgabírák járásaikban.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE30
1629. május 24. (in festo gloriosae Ascensionis Christi), Zalaegerszeg
1233. (I. 377.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf a két megye főispánja, generosus Batthyány Ferenc, néhai ifjabb Zrínyi György javainak gondviselője, kissennyei
Sennyei István veszprémi püspök nevében Szemerei István, Nádasdy Pál a dunáninneni
részek főkapitánya, Homonnai János nevében Topos György és más tehetősebb birtokos
urak és egytelkes nemesek.
1234. (I. 377.) A két megye mágnásai, birtokos és egytelkes nemesei Binnyei István
helyére, aki szabad akaratából lemondott tisztéről, alispánnak választották csébi Pogány
(Pogann de Cheib) Zsigmondot, aki a szokott módon esküt tett.
1235. (I. 377-378.) Ugyanezen a közgyűlésen újra lemondott a másik alispán, Perneszy Ferenc és a szolgabírók, őket azonban a főispán és a közgyűlés egésze megerősítette hivatalukban, azzal a feltétellel, hogy évente megvizsgálják működésüket.
1236. (I. 378.) Elhatároztatott, hogy azokat a nemeseket, legyenek akár armalisták,
birtokosok, vagy egytelkesek, akik nem akarnak fizetni a kiküldő, másként bírságlevelet
vivő szolgabíróknak, sőt erőszakosan szembeszegülnek velük, a szolgabírók jelentése
alapján visszautasítás (repulsio) bűnében kell a törvényszék előtt elmarasztalni és elítélni.
1237. (I. 378.) Bánffy Kristóf főispán tiltakozott amiatt, hogy néhai ifjabb Zrínyi
György megszállta és elfoglalta a Mura folyó mentén fekvő némely portáit. Batthyány
Ferenc törvényes gyámmal és a Zrínyi javak kormányzójával az ügy előmozdítására,
megegyezésre törekednek.

30 Tisztújítás.
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1238. (I. 378.) Ákosházi Sárkány István kiskomáromi kapitány tiltakozott amiatt,
hogy a hahóti apátság tizedbérletének beszedése őt illeti, nem Eördögh Simont, mivel
ő az apátság adománytevője (collator). Minden módon megtartja a beszedés31 jogát.
1239. (I. 379.) A közgyűlésen bemutatták Bőr László, Hidasy András, Hajgató Mátyás és testvére, Péter, Lovas Mihály és fiai, István, János és Imre nemesítő okleveleit.
Ezeken kívül kihirdették még Jagodics György fia Mihály, Bornemissza György és fiai
Ferenc, András, Miklós, Gergely, Tamás és György nemesítő levelét.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1629. július 23. (feria quinta proxima post festum Beati Benedicti abbatis),
Egerszeg
1240. (I. 379.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf főispán nevében Hidasy Gergely és Csupor János, kissennyei Sennyei István veszprémi püspök, kancellár nevében
Sümeg vár udvarbírája Brasó Pál, néhai Zrínyi György gyermekei nevében Pallenóczi
Mátyás, Nádasdy Pál, Topos György, a szentgyörgyvári (Szentgiorgy vara) vár udvarbírája és még sokan mások megbízólevelekkel. Hagymásy Kristóf személyesen jelent meg.
1241. (I. 379.) A közgyűlés a nádor parancslevelére kiküldte az alispánt az elmúlt,
1628. évre kivetett koronális adó beszedésének a vizsgálatára. A Zalán inneni részek
Szent György napjára, azaz április 24-ére adják a pénzt nemes Kustaton Mihály kezéhez,
akinek a fizetése minden cédula után 4 dénár legyen. Az adó mértéke a hódoltsági porták után 75 dénár, a többiek után egy forint 50 dénár. Az egytelkes nemesek a limitált
taxa szerint fizessenek. Aki nem akar fizetni a megadott határidőig, kétszeres adóval
büntessék.
1242. (I. 380.) Az alispánok jogot kaptak arra, hogy az első vizsgálat után elfoghassák a nyilvános gonosztevőket ha azok gyanúsak, nehogy titkon a törökhöz meneküljenek.
1243. (I. 380.) Generosus berekszói Hagymásy Kristóf nevében nemes Kis Pál szolgabíró eltiltotta Csáford falu minden lakóját Dobron puszta hasznától, vagyis a legeltetéstől és az erdőhasználattól területén. Eltiltotta őket az ugyancsak Zala megyében fekvő Babota és Alsócsáford prédiumok hasznától is.
1244. (I. 380.) Ányos János, Sándor és Zsigmond, továbbá Egerallyi János eltiltották
a Vasvári Káptalant és prépostját, akihez a türjei Szüz Mária Prépostság javai tartoznak
a Mértőcse (Mertöcze) nevű réten való átjárástól és az átvezető úttól, valamint a kápta31 A kifejezés itt valószínűleg a tizedbérletet jelenti.
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lan malma körül fekvő rét feltöltésétől. Nyilvánosan tiltakoztak, érvényesíteni akarják
jogaikat.
1245. (I. 380.) A Vasvári Káptalan nevében Szemerei István tiltakozott, mivel a Türjei Prépostság és a vitatkozók elődei megállapodást kötöttek a feltöltés engedélyezéséről
csere útján. A csereföld ma is a tiltakozók kezén van, ők használják.
1246. (I. 380.) Mátéfalvay Mátyás tiltakozott ...32
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1630. február 28. (feria quinta proxima post festum beati Matthiae Apostoli),
Körmend
1247. (I. 381.) Bemutatták és kihirdették Bajkovech Vid és Czike másként Kéthelyi
Ferenc nemesítő levelét.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE33
1630. szeptember 12., Körmend
1248. (I. 381.) A megye közgyűléseinek és törvényszékeinek székhelyét az ellenség
betörésétől való félelem miatt Körmendre helyezték át.
1249. (I. 381.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf főispán, királyi tárnokmester,
Nádasdy Pál Vas megyei főispán, dunáninneni főkapitány nevében Szalay János és Szemerei István, Batthyány (Bottyan) Ádám nevében Kun Boldizsár, és más főurak küldöttei a szükséges megbízólevelekkel. Rajtuk kívül számos birtokos és egytelkes nemes.
1250. (I. 381.) Ákosházi Sárkány István [kis]komáromi kapitány, osztopáni Perneszy
Ferenc alispán, egyben lövői kapitány, a megye követei a legutóbbi, február 21-ére meghirdetett pozsonyi országgyűlésre, bemutatták az országgyűlés által szentesített törvényeket, amelyeket a közgyűlésen nyilvánosan felolvastak.
1251. (I. 381-382.) Osztopáni Perneszy Ferenc és csébi Pogány Zsigmond alispánok
és a szolgabírók lemondtak tisztségükről. Szarka Lukács kivételével, akinek a helyére
Sáry Gergelyt választották, a közgyűlés valamennyiüket egyhangúan megerősítette.

32 A további szöveg hiányzik.
33 Tisztújítás.

61

1252. (I. 382.) A közgyűlésen az ország törvényeinek megfelelően a porták összeírására Zala vármegye rovásadószedőjévé választották és kinevezték csébi Pogány Zsigmondot, akinek a fizetésére és a kiadásokra 50 magyar forintot rendeltek. Esküdtjévé és a
segítségére nemes Mátéfalvay Mátyást választották, akinek a fizetése portánként nyolc
dénár.
1253. (I. 382.) Somogy megyébe Pusérfy Mihályt választották és nevezték ki rovásadószedővé nyolcvan forint fizetéssel. Segédje nemes Koszorus Péter, portánként ugyancsak nyolc dénár fizetéssel.
1254. (I. 382.) A rovásadószedő úgy járjon el, hogy hat eke, vagy hat ökör után adózzanak egy portányit, a megszállt területeken pedig a felét fizessék.
1255. (I. 382.) A királyi korona őrzésére szedett adó beszedője járásonként szedje be
az adót helyettesével együtt.
1256. (I. 382.) Elhatározták még ezen felül, hogy a nádor megkeresésére a végházaknak járó élelmiszeradó fejében minden porta után 50 dénárt szedjenek össze.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1631. június 26., Körmend
1257. (I. 383.) A töröktől való félelem miatt Körmendre helyezték át Egerszegről a
közgyűléseket. Jelen voltak a mágnások követei, számos vagyonos és egytelkes nemes.
1258. (I. 383.) A közgyűlésen a nádor parancslevelére elhatároztatott, hogy a segélyadó hátralékát 15 napon belül kell Pogány Zsigmond másodalispán és rovásadószedő
kezére adni kétszeres büntetés terhe alatt. Ezt a segélyadót az erdélyi zendülők lecsendesítésére verbuvált zsoldos katonaság szükségleteire rendelték el, akiket a nádor vezet
Kassa (Cassovja) ellen.
1259. (I. 383.) Ugyancsak Pogány Zsigmond kezéhez kell adni a koronaőrök adóját
15 napon belül, kétszeres büntetés terhe alatt.
1260. (I. 383.) A jegyző kétévi fizetésére, azaz 1630-ra és 1631-re évi száz, összesen
kétszáz magyar forint beszedését rendelte el a vármegye az adószedő és a szolgabírák
útján, ugyancsak 15 napon belül és kétszeres büntetés terhe alatt úgy, hogy minden porta
után hetven dénárt, az egytelkesek húsz dénárt adjanak egregius Hegyi András kezéhez.
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1261. (I. 383-384.) Ami a végvárakhoz rendelt ingyenmunkát illeti, a megye nemessége nem az ország rendelkezéseinek megfelelően akarja adni, hanem a megye szegénységére és szükségére való tekintettel úgy, hogy minden porta egy négyökrös szekeret és
négy gyalogost állít hat teljes napra. Az alispánnak hatalmában áll az ingyenmunkát
kikényszeríteni a szolgabírák első kihirdetése után.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE34
1632. január 28., Körmend
1262. (I. 384.) Jelen voltak alsólendvai Bánffy Kristóf főispán és más mágnások küldöttei a szükséges megbízólevelekkel, valamint a két megye birtokos és egytelkes nemesei.
1263. (I. 384.) A közgyűlésen a két megye alispánjai, osztopáni Perneszy Ferenc és
csébi Pogány Zsigmond saját akaratukból lemondtak hivatalukról. A vármegyék egyhangúlag megerősítették és újraválasztották őket csakúgy, mint a szolgabírókat, alszolgabírókat és esküdteket.
1264. (I. 384-385.) Bemutatták a nádor levelét a minden két porta után szedendő hat
forint adóról, amelyet végvári katonák fogadására és fizetésére akarnak fordítani. A döntést a következő közgyűlésre halasztották.
1265. (I. 385.) Egyhangúlag úgy határoztak, hogy a törvényszéket az ellenség portyázása miatt nem lehet régóta szokott helyén, Szentgróton megtartani. Ezért székhelyét
Sümegre helyezték át, amíg jobb alkalmatosság nem adódik.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1632. március 25. (in festo Annunciationis Mariae), Körmend
1266. (I. 385.) Elhatároztatott, hogy a korona őrzésére szedett adóra két évre, vagyis
1630-tól mostanáig minden megszállt porta után 50 dénárt, a többiek után egy forintot
kell behajtani, és Tar Márton adószedő kezére adni Szent György ünnepéig [április 24.]
dupla büntetés terhe alatt.
1267. (I. 385.) A dunáninneni megyék szombathelyi gyűlésének határozata alapján a
Kanizsával szembeni véghelyek megsegítésére rendelt gabonát Egervár vára kapja. A
töröktől megszállt porták fél, a többiek egy kőszegi köböllel adjanak Szent György napig Nádasdy Pál gróf közvetítésével, vagyis neki kell átadni a gabonát.
34 Tisztújítás.
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1268. (385-386.) A kézművesek áruinak árszabására Szombathelyre osztopáni Perneszy Ferenc alispánt és merenyei Balogh Jánost választották meg tíz forintos fizetéssel.
1269. (I. 386.) Sokan panaszkodtak, hogy Pogány Zsigmond alispán és rovásadószedő mértéken felül megtaxálta az egytelkes és kurialista nemeseket. Ezért méltányosságból, szűkölködésükre való tekintettel felére csökkentették terheiket úgy, hogy két évre
kell kifizetniük azt az adót, amit a rovásadószedő egy évre rótt ki.
1270. (I. 386.) A király [II. Ferdinánd] dupla parancslevelére az elmúlt évi királyi
rovásadó hátraléka, illetve az ez évi rovásadó, a királyi korona őrzésére kivetett adó és a
végvárak szükségleteire beszedendő gabonasegély ügyében a megye a rovásadószedőt
küldte ki a fenti adók sürgős behajtására. Régi szokás szerint a hódoltság csak a felével
adózik.
1271. (I. 386.) A természetben behajtandó gabonaadóról a szomszédos megyékből
kért információt és levelezett a vármegye.
1272. (I. 386.) A Kanizsával szembeni véghelyek megkeresésére alázatosan kérték a
királyt [II. Ferdinánd], hogy tekintettel szegénységükre és nyomorúságukra nekik juttassa a fent említett gabonasegélyt.
1273. (I. 386.) Tóti Lengyel János ismételten kérte, hogy fizessék ki járandóságát
követségére a besztercebányai (Beztercze) országgyűlésen. Jóvátételt kért. A vármegye
véleménye szerint már kifizették a részét, ahhoz pedig nincs joga, hogy követtársa, néhai
gersei Pethő Gáspár részét is magának követelje.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1632. augusztus 26. (feria quinta proxima post festum beati Bartholomei Apostoli),
Körmend
1274. (I. 388.) Jelen voltak Bánffy Kristóf főispán nevében Hidasy Gergely, Nádasdy
Pál nevében Vitnyédi János és Szemerei István, valamint más mágnások személyesen
vagy követeik útján. Rajtuk kívül még számos generosus, egregius és nobilis személy.
1275. (I. 388.) Bemutatták a közgyűlésen Esterházy Miklós nádor kettős parancslevelét Tihany vára megerősítéséről és helyreállításáról, valamint a királyi korona őrzésére
kivetett adó hátralékáról.
1276. (I. 388.) A tihanyi vár ügyében elhatároztatott, mivel a mágnások és tehetősebb nemesek a török torkában vannak, aligha elégségesek az említett végvárak javítására és helyreállítására. Kérik a nádort, hogy a romos véghelyeket kapitányaik a környező
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jószágokról építtessék. Ez ügyben követet is küldtek a nádorhoz egregius Bessenyei
Istvánnak, Egerszeg vára lovas katonái kapitányának a személyében, akit elláttak a
szükséges megbízólevelekkel.
1277. (I. 388.) Adják a főadószedő kezére az adóhátralékokat a késlekedők.
1278. (I. 389.) Néhai ifjabb gróf Zrínyi György gyermekei nevében egyes hatalmaskodók méltóságuk (authoritas) lebecsülésével megakadályozzák az alispánt, a szolgabírókat és esküdteket a végrehajtásban a náluk lévő ítéletlevelek ellenére. A megye követe
ebben az ügyben is megkeresi a nádort.
1279. (I. 389.) Elhatároztatott még, hogy Egerszeg várához az ingyenmunkát a rendelkezések és a kiszabás szerint adják. Kérje a már említett követ a nádort, ne engedje,
hogy Batthyány Ádám gróf és a kőszegi (Küszögh) uradalom birtokosai teljesen elnyomják és megnyomorítsák a környező falvakat azzal, hogy ingyenmunkára kényszerítik
őket.
1280. (I. 389.) A mostani 1632. évre a jegyző fizetésére egregius Tar Márton adószedőnek a birtokos nemesek portánként 35 dénárt, az egytelkesek tíz dénárt fizessenek 15
napon belül.
1281. (I. 389.) Elhatároztatott, ha valaki mások porcióját, tudniillik erdőt, vagy szabad legelőhasználatot akar bérbe venni, szabadon megalkudhat. Ha meg akarják osztani
a porciót, vagy annak jövedelmét, az illetékes szolgabíró eljárhat esküdtjével az ilyen
ügyekben.
1282. (I. 389.) Bemutatták és kihirdették Dömötör Mihály, felesége Katalin, gyermekeik János, István és Anna, valamint testvére Kis Mihály nemesítő oklevelét.
1283. (I. 389.) Az armális publikálásának ellentmondott földesuruk, egregius Terjék
Miklós és testvére János.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE35
1634. április 6. (feria 5. proxima post Dominicam Judica), Körmend
1284. (II. 1.) A Bánffy Kristóf főispán, királyi tárnokmester és tanácsos által levezetett közgyűlésen a főispán nevében osztopáni Perneszy Ferenc alispán bemutatta a jegyzőkönyvet a vármegye közösségének, amelyet az említett főispán és a vármegye jóakaratúan elfogadott.
35 Tisztújítás. Az új kötet az Isten segítségével (Deo auxiliante) bejegyzéssel kezdődik.
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1285. (II. 1-2.) Ugyanazon a közgyűlésen egregius Osváth (Oswat) Péter bemutatta
II. Ferdinánd Bécsben, 1634. február 14-én kelt adománylevelét, amelyben kinyilvánította, hogy alsólendvai Bánffy Kristóf halála esetén annak fiát Bánffy Istvánt az alsólendvai javakban megerősíti, továbbá Zala és Somogy megyék főispánjává kinevezi,
amelyet a vármegye közönsége tapsolva tudomásul vett. 36
1286. (II. 2.) Ugyanazon a közgyűlésen egyhangúlag a két megye, Zala és Somogy
jegyzőjévé választották generosus kisudvarnoki Kürthy (Kwrthy) István királyi ítélőmestert, egyúttal Sopron és Vas megyék esküdt jegyzőjét, aki az ország törvényei értelmében
esküt tett. Fizetése minden porta után 35, az egytelkes nemesek után tíz magyar dénár a
megye régi szokása szerint.
1287. (II. 2-5.) Bemutatták a császár és király [II. Ferdinánd], valamint az országlakosok közti levélváltást, a rendi sérelmek ügyében. A király a nehéz külső és belső
helyzetre való tekintettel türelmet kért, az országlakosok nevében a pozsonyi országgyűlés válaszolt.
1288. (II. 5.) Darás István eskü alatt átadta a közgyűlésnek a néhai Tötössy Gábornál, Zala és Somogy megyék egykori jegyzőjénél maradt peres iratokat, hivatalos leveleket és nyugtákat, amelyeket a megye pecsétje alatt adtak ki nyolc irattartó zsákban.
1289. (II. 5.) Ugyanazon a közgyűlésen egy évre megerősítették hivatalukban egregius Perneszy Ferenc és Darabos László alispánokat.
1290.(II. 5.) Két járásban adószedővé választották nemes Terjék Györgyöt, Kis Pál
szolgabírót és Ebergényi Pált. Fizetésük cédulánként négy, a nemesektől két magyar
dénár.
1291. (II. 5.) A koronaőrök fizetésére rendelt adóra ebben az évben minden porta
után egy forintot, a hódolt portákra 50 dénárt vetettek ki végrehajtás terhe alatt.
1292. (II. 5.) Ugyanazon a napon generosus Lengyel Boldizsár, Bessenyey István és
Pogány Zsigmond ügyvédet vallottak.37

36 Az oklevelet teljes terjedelemben bemásolták a jegyzőkönyvbe.
37 Procurátort állítottak.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1634. június 16. (feria 6. proxima post festum Trinitatis), Körmend
1293. (II. 5-6.) Bemutatták a nádor magyar nyelvű levelét, amelyben minden négy
porta után egy lovast és egy gyalogost kért, a földesuraktól egy lovast, az egytelkes nemesektől pedig kiszabás szerint a tisztviselők fizetésére való adót kívánt.
A vármegye kész lett volna a nádor kívánságára tenni, de arra a következő okok miatt
nem képes: 38
"Elsőben az Töröktül való Éhség az ki három s négy féle képpen verte föl az szegénységnek adójokat, kit ö Nagyságának ez előttis elegendőképpen declaráltunk Követünk által, kirülis Nagysága serio (komolyan) irtt mind az Vezérnek, s mind az
Bassáknak, mind az által mind az mai napig is nints semmi könnyebbségünk tölök.
Második oka az Végbéliektül való nagy insigh holott ö Fölségének tizenhét Végházát
az nagy füzetetlenség miatt az Vármegye tartya, kiktül mondhatjuk, hogy minékünk
semmi Könnyebbségünk.
Harmadik tudja ö Nagysága hogy tavali Esztendőbenis az fölső Vármegyék Hagáit
(hadait) is ezekben az Vármegyékben elheleztetvén, ennek Vgyének Kellett tartani, kik
minémű nagy inséget tselekedtenek az Szegén Embereknek Pénz nélkül el vévén minden
féle éléseket, az Nemes Embert meg fogván Tömlöczözvén, és arczon botsatták el, most
is ha történiek, hát megént ide szálléttanak Őket ez Vármegye tartsa, s ezen kívül mind
Lovast, gyalogot adjon, szintén úgy, mint az Melly Vármegye nem tartya, mint érkezhessék reá, ö Nagysága meg gondolhattya, ez okoktul azért kéri az Nemes Vármegye
Nagyságod. Remélje meg ettül a Nemes Vgyét, ha ennekutánna ugyan olly derekas szükség kívánja kész az Vármegye is a Többivel együtt valamire érkeznek mindent cselekedni."
1294. (II. 6.) Azt is kérte a nádor, hogy a koronaőrök fizetését minél előbb szedje be
és fizesse meg a vármegye.
1295. (II. 6.) Perneszy Ferenc alispánt kirendelték, hogy szabadon választott segítőivel vizsgálja meg, mire fordították a végházakban az ingyenmunka fejében kapott adót.
1296. (II. 6.) Hasonlóképpen elrendelték, hogy az alispánok aratás után rögtön
kezdjenek hozzá a gonosztevők elleni közös tanúvallatáshoz. Erről és az előbbi határozatról is levélben értesítik a nádort.
1297. (II. 6-7.) Perneszy Ferenc alispán panaszkodott Papuk István ellen, aki őt hírében meggyalázta. Mivel rablásai miatt a főispán őrizetében van, kéri, irasson a megye a
főispánnak, hogy senki kérésére ne engedje el Papukot, hanem indítson ügyében vizsgálatot és a törvények szerint büntesse meg.
38 Érdekességükre való tekintettel a vármegye magyarul lejegyzett panaszait eredeti nyelven közöljük.

67

1298. (II. 7.) Elhatározta a közgyűlés, ha Sümegen valóban pestis lenne, szabad legyen a törvényszék tartására más helységet keresni.
1299. (II. 7.) Nemes Király János személyesen megjelenve előadta, hogy földesurától
zálogba vette azt a helyet, ahol lakott, és gabonával bevetette. Aratás előtt földesura a
pénzt letéve a vetést elfoglalta, emiatt tiltakozik. A vármegye véleménye szerint bár a
pénzt fölvette, a gabona jár neki. A felperes tiltakozó levelet kért.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1634. szeptember 22. (feria 6. proxima post festum Beati Matthei Apostoli et
Evangelistae), Körmend
1300. (II. 7.) Kihirdették a király [II. Ferdinánd] levelét, amelyben kegyesen arra
ösztönözte a megyét, hogy a megszállt helységekre vonatkozó utasításokkal ellátva
küldjön követeket a törökkel tartandó egyezkedésre. A megye utasításokkal és megbízólevéllel ellátva osztopáni Perneszy Ferenc alispánt és Besenyei Istvánt küldte követségbe, havonta és fejenként 60 forintot rendelve kiadásaikra. Az összeg fedezésére portánként 40, nemesenként tíz dénárt rendeltek azzal az utasítással, hogy az adószedő tüstént
kezdje el a pénz beszedését. Gazdagh Fülöpnek is írattak megbízólevelet.
1301. (II. 7.) Ugyanazon a közgyűlésen bemutatták [II. Ferdinánd] Muraszombat
(Muray Szombat) mezőváros lakosai számára kiadott kiváltságlevelét, amelyet kegyesen
publikáltak.
1302. (II. 7.) Elküldetett a király [II. Ferdinánd] közvetítő levele Benei István hátrahagyott özvegyének kérésére férje meggyilkolása ügyében, amelyet állítólag Radkesburg
(Rakespurg) város bírói, szenátorai és polgárai követtek volna el.
1303. (II. 8.) Elhatározták, hogy a jobbágyoknak uraik ügyében a malmokhoz és erdőkbe eljárva nem kell vámot fizetniük. Erről Bessenyei, Rajky és Szele urak bizonyságlevelet kértek és kaptak 25 dénár lefizetése fejében. Hasonlóképpen Gellén Imre vicegerens is.
1304. (II. 8.) Elhatároztatott, hogy a falusi bíráknak és más paraszt lakosoknak a török által megszállt területről Kanizsa felé a falu közügyeiben eljárva ne kelljen fizetni
Ulászló 1492. évi dekrétumának 86. cikkelye értelmében.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1635. december 31. (feria 2. post Beati Joannis Apostoli), Szentgrót
1305. (II. 8.) Bemutatták Bodor György, Czeglédi Gergely, Lukicsics (Lukichich)
György, Szalay Jakab és Borda András nemesítő okleveleit.
1306. (II. 8.) Ugyanazon a közgyűlésen rovásadószedővé választották Pogány Zsigmondot, segédjévé pedig Keszthelyen lakó nemes Horváth Bálintot. Mindketten esküt
tettek. A pozsonyi Magyar Kamarához ajánló levél íratott számukra.
1307. (II. 8.) A keszthelyi lakosok és Sárkány Miklós, továbbá néhai Bakács Sándor
özvegye közötti viszály ügyében elhatároztatott, hogy az alispán Keszthelyre megy kivizsgálni a vitás malom ügyét, és arról beszámol a következő törvényszéken.
1308. (II. 8.) A Hagymásy István és [Hagymásy Miklós] özvegye Maróthy Zsuzsanna
közötti viszályban bemutatták a nádor levelét, amelyben azt ajánlja a megyének, hogy a
felek közötti ellentéteket a megyei törvényszéken rendezzék el. Erre Maróthy Zsuzsanna
képviselője késznek mutatkozott, míg Hagymásy István képviselője, Szemerei István
nem fogadta el a nádor ajánlatát. Erről a másik fél bizonyságlevelet kért.
1309. (II. 9.) A Lengyel család nevében Mátéfalvay eltiltotta bizonyos pusztáktól és
az ottani erdők használatától Mártonfalvai urat, mivel azok teljességgel a Lengyel családhoz tartoznak. Erről levelet kértek és kaptak. Fizettek 19 dénárt.
1310. (II. 9.) Csillagh György szolgabíró Stancsics Mátyás türjei prépost kérésére
eltiltotta Pereszteg, Zentodorfalva39 (Zentodorffalva), Vérkes (Verkes), Tekenye (Tekenie), Dabronc (Dobrocz), Erenye (Ernie) és Mihályfalva faluk lakóit Őrs (Eörsö), Türje
és Alsóhegy puszták használatától. Eltiltó levelet kért és kapott, fizetett száz dénárt.
1311. (II. 9.) Pogány Zsigmond eltiltotta a szentgróti végváriakat és Alsó Türje lakóit
attól, hogy marháikat Szentpéter falu területén legeltessék. Tiltakozó levelet kért és
fizetett 50 dénárt.
1312. (II. 9.) Sankó Boldizsár nevében Szekeres Márton tiltakozott, hogy a mondott
Sankó úr Somogy megyében Tar falut, annak hasznait és terményeit teljes joggal bírta
eddig, és a jövőben is birtokolni akarja. Tiltakozó levelet kért és kapott, fizetett 75 dénárt.

39 Szentandrás(falva)?
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1313. (II. 9.) Ezzel szemben a Lengyel család nevében Mátéfalvay tiltakozott, hogy
az említett [Tar] falu nem Sankó Boldizsárhoz, hanem a Lengyel családhoz tartozik,
ezért eltiltotta Sankót a használatától. Tiltakozó levelet kért és fizetett 20 dénárt.
1314. (II. 9.) Egregius Felső (Feolsó) Balázs nevében Botka Ferenc ellentmondott
Felsőörsön lakó Lőrincz János nemesítő oklevele kihirdetésének, amely Szentgróton
történt meg június 18-án (Baptista Szent János ünnepe előtti kedden) azzal, hogy ő
Lőrincz János földesura és a nemesítés tudta és akarata nélkül történt. Ellentmondó
levelet kért és kapott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1636. február 14., Körmend
1315. (II. 9.) A közgyűlést különböző okokból Zalaegerszegről áthelyezték Körmendre.
1316. (II. 9.) Kisudvarnoki Kürthy István Zala és Somogy megyék esküdt jegyzője
helyére egyhangúlag Gazdagh Fülöp mestert választották meg a megye főurai és nemesei.
1317. (II.10.) Ugyanazon a közgyűlésen elhatározták, hogy a királyi rovásadó kiigazítását a rovásadószedő úr ezen közgyűlés ideje alatt végezze el az alispánok, szolgabírók és esküdtek jelenlétében.
1318. (II.10.) Elrendeltetett, hogy a Zala folyó hídját Andráshidánál javítsák meg
azok a faluk, amelyek régen végeztek javítási munkákat. Ha szükséges, az alispánok
kényszerítsék a lakosokat a munka elvégzésére minden lehetséges és alkalmas eszközzel.
1319. (II.10-11.) Bánffy Kristóf főispán és a magisztrátus mint felperes ügye nemes
Osváth Péter alperes ellen, akit nemes Terjék György szolgabíróval idéztettek meg
amiatt, hogy a királyhoz intézett levelében súlyosan bevádolta a főispánt azzal, hogy
házából bizonyos ingóságokat eltulajdonított. A felperes nevében Darás István azonnali
ítéletet kért, végül az alperes kérésére az ügyet a következő törvényszékre halasztották.
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ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1636. április 7. (feria 2. post Dominicam Misercordiae), Körmend
1320. (II.11-12.) A közgyűlésen bemutatták [II. Ferdinánd] király oklevelét, illetve a
megyének szóló levelét egregius Csányi (Chani) György ügyében.40
1321. (II.12.) A gyűlésen Takó János helyére Rudics Mihályt választották alszolgabírónak. Esküdtjévé nemes Parraghi Istvánt tették.
1322. (II.12.) Alsólendvai Bánffy Kristóf és a magisztratus mint felperes pere nemes
Dénes Balázs ellen, akit Takó János alszolgabíróval idéztettek meg. A felperest Darás úr
képviselte. Az alperes 1636-ban Mátyás ünnepe körül (február 24.) Szép János lenti
gyalogos zsoldos katonát Lentiben (Nemes Nempti) Dénes István nemesi házánál megölte. A felperes ítéletet kért. Mivel az alperes nem jelent meg, levelesítették. Erről a felperes levelet kért és kapott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1636. június 2., Körmend
1323. (II.12.) A főispán nevében megjelent Lipics Márton és sokan mások megbízólevelekkel.
1324. (II.12.) Lemondtak hivatalukról osztopáni Perneszy Ferenc és nádasdi Darabos
László alispánok, valamint a szolgabírók.
1325. (II.12.) Bemutatták galántai Esterházy Miklós nádor levelét meg nem nevezett
ügyben. Tárgyalását a jelenlévő nemesek csekély száma miatt a következő közgyűlésre
halasztották.
1326. (II.12.) A megye főurai és nemesei kérték a főispánt, hogy az alispánok és
szolgabírók joghatóságát a következő közgyűlésig tartsa fenn.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE 41
1636. július 14. (feria 2. post festum beatae Margaretae Virginis), Körmend
1327. (II.12.) A törvényszéket a török veszély miatt nem szokott helyére, hanem a
Vas megyei Körmendre hívták össze.
40 Tárgy megnevezése nélkül.
41 Tisztújítás.
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1328. (II. 13.) Bánffy Kristóf főispán nevében megbízottja, Lipics Márton volt jelen,
továbbá más tehetősebb nemesek.
1329. (II. 13.) Ugyanazon a közgyűlésen az alispánokat, szolgabírákat és esküdteket
megerősítették hivatalukban.
1330. (II. 13.) Az ország törvényei által elrendelt gabonasegély beszedésére egregius
Turóczy Györgyöt és Jakab János deákot (litteratus) rendelték, a Muraközbe Vuksics
(Wuksicz) Mihályt. A főispán Lenti birtokaira saját embereit küldte ki, határidőként a
következő törvényszéket jelölve meg.
1331. (II. 13-14.) [II.] Ferdinánd király levele a vármegyéhez42 arról, hogy Homonnai Drugeth Jánost, Ung és Zemplén megyék főispánját, Felső-Magyarország főkapitányát, kamarást és királyi tanácsost a felsővadászi Rákóczi Pál halálával megüresedett
országbírói székbe emelte. Kelt Linzben, 1636. június 20-án.
1636. szeptember 4.43
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1636. szeptember 8. (in Festo Nativitatis Mariae), Szentgrót
1332. (II.14.) A törvényszék és a közgyűlés helyét a török veszély miatt Szentgrót
mezővárosból a vár közelébe (suburbium) helyezték át. Jelen voltak Perneszy Ferenc és
Darabos László alispánok, valamint más tekintélyesebb nemesek.
1333. (II.14.) Ugyanazon a közgyűlésen bemutatták a nádor levelét az általános nemesi felkelés szükségességéről. Mivel a felkelést közgyűlésen kell közzé tenni, a döntést elhalasztották.
1334. (II.14.) Ugyancsak bemutatták a Magyar Kamara levelét az adóhátralékok
ügyében. Elhatároztatott, hogy az említett pénzeket 15 napon belül szolgáltassák bírságlevél kiadása és kétszeres kirovás terhe alatt az adószedő kezéhez. Szedjék be egyúttal a
jegyző úr elmaradt fizetését is.
1335. (II.14.) Ramocsaházi Mihály tihanyi apát nevében Szemerei tiltakozott, hogy
az elmúlt időben az apátságához tartozó javakról Körtvélyesi István veszprémi kapitány
42 Az oklevelet teljes terjedelemben bemásolták a jegyzőkönyvbe.
43 A gyűlés bejegyzését lásd a 73. oldalon.
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szed tizedet, nem engedve vissza e jogot az apátnak. Eltiltotta szárszói Somogyi Jánost
is, nehogy belekeveredjen az említett ügybe .
1336. (II.15.) Egregius Balogh András nevében Mátéfalvay tiltakozott amiatt, hogy
azok a falvak, amelyeket Érsek György magának kíván, a tiltakozó apai örökségei, amelyeket továbbra is birtokában akar tartani. Tiltakozó levelet kért és kapott, fizetett 50
dénárt.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1636. szeptember 4. (feria 5. proxima post festum beati Aegidi Abbatis), Körmend
1337. (II.15.) Perneszy Ferenc és Darabos László alispánok és mások jelenlétében.
1338. (II.15.) Ezen a közgyűlésen is bemutatták a nádor már említett levelét az általános felkelésről a török ellen. A kérdést ismételten a következő közgyűlésre utalták.
1339. (II.15.) A Magyar Kamara levelére a rovásadó hátraléka ügyében elhatározták,
hogy 15 napon belül a rovásadószedő kezére kell adni a hátralékot bírságlevél és dupla
kirovás terhe alatt.
1340. (II.15.) Egyhangúlag megyei adószedővé választották egregius Terjék Miklóst.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1636. december 11. (feria 5. post festum Conceptionis Beatissimae Mariae semper
virginis), Körmend
1341. (II.15.) Osztopáni Perneszy Ferenc és mások jelenlétében. A másik alispán Darabos László nem volt jelen.
1342. (II.15.) Kis Pál Zala megyei szolgabíró helyett, aki testi gyengesége miatt hivataláról önként lemondott, egregius Szeghy Tamás eddigi alszolgabírót választották meg.
Az ő alszolgabírói székébe Szabó Jánost, esküdtségre egregius Terjék Miklóst állították,
akik valamennyien a szokott módon esküt tettek.
1343. (II.15.) Bemutatták a nádornak a csáfordi (Chiaford) nemesek kérésére írt levelét és kiküldték bizonyításra az alispánt Gyulaffy Kristóffal, Pataky Jánossal, Darabos Miklóssal, Balogh Péterrel és Ányos Jánossal.
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1637. február 23.44
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1637. május 18. (feria 2. proxima ante festum Ascensionis Domini), Szentgrót
(suburbium)
1344. (II. 16.) Jelen voltak az alispánok és más tehetősebb nemesek.
1345. (II. 16.) Ugyanazon a közgyűlésen bemutatták a nádor leveleit. Az elsőt az
1630 és 1637 közötti adószedői hátralékok ügyében, amelyre azt határozták, hogy az
adószedők, vagy ha elhaltak, örököseik a nádor rendelete szerint azokról sürgősen tegyenek jelentést a főadószedő színe előtt.
1346. (II. 16.) A Hagymásy család és Csillagh György zálogügyében a Hagymásy
család felvette a pénzt és visszabocsátotta a javakat, úgy, hogy Csillagh György és örökösei, amennyiben nem művelnék a földeket, más külsőnek nem adhatják át azokat, csak
a Hagymásy család jobbágyainak a szokásos földbér letétele mellett. Szabad legyen az
erdőkben a makkoltatás és a legeltetés. Ugyanakkor Csillagh György a malom ügyében
felvette a pénzt és visszabocsátotta a malmot. Mindkét részről perlevelet adtak, Csillagh
úr fizetett egy tallért.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1637. február 23. (feria 5. proxima post Dominicam quinquagesimae), Körmend
1347. (II. 16.) Jelen voltak osztopáni Perneszy Ferenc és Darabos László alispánok,
valamint más tekintélyesebb nemesek.
1348. (II. 16.) Ugyanazon a közgyűlésen bemutatták a nádornak a pálos szerzetesek
kérésére kiadott levelét meg nem nevezett ügyben, melynek kivizsgálására Darabos
Lászlót és Orosz (Oroz) Pált küldte ki a közgyűlés.

44 A gyűlés bejegyzését lásd a 74. oldal alján.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1637. augusztus 18. (feria 3. post festum Assumptionis Beathae Mariae semper
Virginis), Körmend
1349. (II. 16.) Darabos László alispán jelenlétében, osztopáni Perneszy Ferenc különböző okokból hiányzott. Jelen volt még számos tekintélyesebb nemes.
1350.(II. 16-17.) A közgyűlésen bemutatták [III. Ferdinánd] király meghívólevelét az
országgyűlésre Pozsonyba. A megye Lippai Gáspárt és Perneszy Ferencet választotta követekké. Fizetésükre minden porta után egy forint 50 dénárt rendeltek. Az egytelkes
nemesek a kiszabott taxa szerint fizetnek.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE45
1637. október 30. (feria 6. post festum beatorum Simonis et Judae), Körmend
1351. (II. 17.) Mindkét alispán és további tehetősebb nemesek jelenlétében.
1352. (II. 17.) A közgyűlésen lemondott hivataláról a két alispán, a szolgabírók és az
esküdtek. A közgyűlés megerősítette őket Terjék György kivételével, aki semmi módon
nem akart tisztségében tovább szolgálni.
1353. (II. 17.) Bemutatták a nádor levelét a Zala folyón inneni csatározások és a béke
megzavarói ügyében. Vizsgálatra a megye Sárkány Miklóst, betegsége esetén Hagymásy
Istvánt küldte ki a szolgabíróval és egy esküdttel. A vizsgálat eredményét a mondott
szolgabíró és esküdt pecsétjével küldjék el a nádornak.
1354. (II. 17.) Kaposi János, a vasvári káptalan prépostja nevében Lipics Márton
tiltakozott amiatt, hogy nemes Kálócfalvai Imre és Kaczor Balázs a prépost testvérének
temetésén kiabáltak, és őt az elhalt meggyilkolásával vádolták.

45 Tisztújítás.
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1638. május 3.46
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1638. május 6., Körmend
1355. (II. 17.) A közgyűlést a töröktől való félelem miatt szokott helyéről, Zalaegerszegről Körmendre helyezték át. Jelen voltak a főispán nevében Perneszy Ferenc alispán,
Zrínyi Miklós nevében Stepkovics György és Budor Gáspár, a veszprémi püspök nevében Szanyi János, Lobkovitz-Poppel (a Lobkovith) Éva nevében Hollósy Gáspár és
Sághy Ferenc.
1356. (II. 18.) Felolvasták és kihirdették az 1637. évi pozsonyi országgyűlés cikkelyeit.
1357. (II. 18.) Az országgyűlési követek fizetésének hátralékára minden portára egy
forint 50 dénárt vetettek ki. Az egytelkesek taxa szerint fizessenek június 24-ig (Baptista Szent János ünnepéig) kétszeres büntetés terhe alatt. Szedjék be a jegyző 1637. évi
fizetésének hátralékát is.
1358. (II. 18.) Ugyanazon a közgyűlésen szolgabíróvá választották egregius Hegyi
Andrást, aki a szokott módon esküt tett.
1359. (II. 18.) Pénteken, a törvényszéken nemes Szeghy Tamás és Teleki Tamás nevében Szabó János alszolgabíró eltiltotta Bezeréd falu nemeseit és lakóit Telekpuszta
használatától.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1638. május 3. (feria 2. ante festum Ascensionis Domini), Szentgrót (suburbium)
1360. (II. 18.) Jelen voltak Perneszy Ferenc alispán, Gyulaffy Kristóf és más tehetősebb nemesek. Darabos László alispán különböző okokból hiányzott.
1361. (II. 18.) A nádorhoz követséget küldött a vármegye. Követnek Sobri Márton
veszprémi prépostot, Lengyel Miklóst és Szarka Lukács szolgabírót választották.
1362. (II. 18.) Elrendeltetett, hogy a végvárak megsegítésére kirótt élelmiszert portánként állítsák ki 12 forint büntetés terhe alatt, ugyancsak portánként számítva. Szarka
46 A bejegyzést lásd a 76. oldal alján.
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Lukács és Csillagh György szolgabíró járásaiból pünkösdig szállítsák Pölöske várába az
összegyűlt élelmiszert.
1638. augusztus 13.47
1638. szeptember 9.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK RÉSZGYŰLÉSE
1638. szeptember 13. (feria 2. post festum Nativitatis Beatae Mariae semper
Virginis), Szentgrót (praesidium)
1363. (II. 19.) Jelen voltak a főispán képviseletében Gazdagh Fülöp a szükséges
megbízólevéllel, osztopáni Perneszy Ferenc alispán és más nemesek.
1364. (II. 19.) A gyűlésen megerősítették hivatalukban Csillagh György, Szarka
Lukács és Pusérfy Mihály szolgabírókat.
1365. (II. 19.) Ugyanazon a közgyűlésen bemutatták a nádornak a türjei prépost kérésére kiadott levelét a határok felülvizsgálatáról. Az apát kérésére kiküldték Gazdagh
Fülöpöt, Perneszy Ferenc alispánt, a szolgabírókat, Körbei István veszprémi alispánt,
Botka Ferencet, Lengyel Miklóst, idősebb és ifjabb Sárkány Miklóst, Alfonz atyát és
Topos Györgyöt.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1638. augusztus 13. (feria 6. proxima post festum Laurentii Martyris), Körmend
1366. (II. 19.) A közgyűlést és törvényszéket szokott helyéről, Zalaegerszegről a Vas
megyei Körmendre helyezték át.
1367. (II. 19.) Jelen voltak Bánffy Kristóf főispán nevében Gazdagh Fülöp királyi
személynök és más előkelő nemesek személyesen, vagy követeik útján, akiket elláttak a
szükséges megbízólevelekkel.
1368. (II. 19.) A közgyűlésen lemondott hivataláról a két alispán, továbbá a szolgabírók és esküdtek. A következő közgyűlésig megerősítették őket hivatalukban.
47 A bejegyzéseket lásd a 77. oldal aljától.
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1369. (II. 19-20.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király levelét arról, hogy a béke érdekében és a birodalom felsőbb részein történt bajok miatt hosszasabban Csehországban
kíván tartózkodni.
1370. (II.20.) Ugyancsak bemutatták a nádor eltiltó levelét arról, hogy elkobzás terhe
alatt nem lehet kivinni élelmiszert az ország területéről. A megye ezt tudomásul vette.
1371. (II.20.) A [III.Ferdinánd] királynak, valamint a nádornak adandó válasz ügyében tudni akarták más megyék véleményét is, ezért követeket küldtek Vas megye következő közgyűlésére Gazdagh Fülöp és Perneszy Ferenc alispán személyében.
1372. (II.20.) Ugyanazon a közgyűlésen elhatároztatott, hogy az adószedők a következő, szeptember 9-én Körmenden tartandó törvényszéken adjanak számot bevételeikről
és kiadásaikról. Ha kiderül, hogy valaki az elszámolt összegeket saját hasznára fordította, javaiból kétszeresen kelljen az okozott kárt megfizetnie.
1373. (II.20.) Csányi (Chiani) Imre nevében Pápai György ellentmondott Jam Márton és fia János nemességének, mivel a földesúr [Csányi Imre] ajánlása és tudta nélkül
jutottak nemesi oklevélhez.
1374. (II.20.) Szentgáli Miklós kapornaki apát eltiltotta az Erdődyeket attól, hogy
Pécsel (Peczel) területén malmot építsenek, mivel az ártana saját malma zsilipjeinek.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE48
1638. szeptember 9. (feria 5. proxima post festum Nativitatis Beatae Mariae semper
Virginis), Körmend
1375. (II.20.) Jelen voltak a főispán nevében Gazdagh Fülöp megbízólevéllel és más
tekintélyesebb nemesek.
1376. (II.20.) Perneszy Ferenc és Darabos László alispánokat, a szolgabírókat és esküdtjeiket ismételten megerősítették hivatalukban.
1377. (II.21.) Ugyanazon a közgyűlésen bemutatták a nádor leveleit a Zalavárhoz
szánt segélyadó, illetve az Esterházy István grófhoz küldendő követség ügyében. A megye egregius Csányi Györgyöt és Sárkány Miklóst rendelte 100 forint fizetéssel követnek. A tehetősebbek a költségekre egy forintot fizessenek fejenként, az egytelkesek tíz
dénárt, az armalisták 25 dénárt, amit a szolgabírók szedjenek be.
48 Tisztújítás.
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1378. (II.21.) A királyi végvárakban és a Muraközben is sok armalista van, akik nemesi oklevelüket szabadon használják, de szükség esetén nem akarnak adózni. Ezért a
közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy ne vegyék figyelembe nemesi oklevelüket.
1379. (II.21.) A kamara levelére rovásadószedővé választották Sáry Gergelyt, esküdtjévé pedig Torma Istvánt.
1380. (II.21.) A nádorhoz Perneszy Istvánt küldték követnek.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK RÉSZGYŰLÉSE
1639. március 31. (feria 5. proxima post Dominicam Oculi), [Rába]hídvég
1381. (II.21.) A pestistől való félelem miatt a törvényszéket és a közgyűlést Körmendről Hídvégre helyezték át.
1382. (II.21.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király levelét a török elleni hadjáratok és
portyák eltiltásáról.
1639. április 4.49
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1639. szeptember 21. (feria 4. post festum Beati Matthai Apostoli), Körmend
1383. (II.21.) Jelen voltak mindkét alispán, a főispán képviseletében Gazdagh Fülöp
és más főurak küldöttjei megbízólevéllel, valamint a tekintélyesebb nemesek.
1384. (II.21-22.) Bemutatták a közgyűlésen a nádor levelét, az érsekújvári vár építéséhez adandó segélyről és a koronaőrök fizetéséről.
1385. (II.22.) Bánffy Kristóf főispán és a magisztrátus, mint felperes ügye egregius
Csitkovics György ellen, akit február 15-én idéztettek meg Palinóc muraközi faluban
nemes Vuksics Mihály alszolgabíróval, távollétében felesége, nemes Keserű Judit által.
A felperes képviselője Retkes Balázs volt. A vád szerint az alperes egy Sandli nevű német leányt hozott Bécsből, akivel fajtalanul élt és paráználkodott, házastársát sem véve
figyelembe. Írásbeli bizonyítékként a parázna személynek írt levelét is bemutatták. Retkes Balázs ítéletet kért. Mivel az alperes nem volt jelen, levelesítették.
49 A közgyűlés bejegyzését lásd a 80. oldalon.
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1639. szeptember 26.50
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE51
1639. december 8. (in festo Conceptionis Mariae), Körmend
1386. (II.22.) A közgyűlésen megerősítették hivatalukban az alispánokat és szolgabírákat.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1639. április 4. (feria 2. post Dominicam Laetare), Szentgrót (suburbium)
1387. (II.23.) A meghalt Csillagh György helyett egyhangúlag szolgabíróvá választották Hetyei (Hettiej) Bálintot. Az alszolgabíró Cseh Mihály, az esküdtek Légmán István és Pap Mihály.
1388. (II.23.) Ugyanazon a közgyűlésen elhatároztatott, mivel Köveskuti Mihály
zalavári (Szalavara) zsoldos katona nap mint nap, szünet nélkül az ország törvényei
ellenére latorkodik, sanyargatja a szegény népet, Hagymásy István szentgróti várkapitánynak teljes joga és hatalma legyen bárhol és bármilyen módon elfogni őt a nemesi
előjogok figyelembevétele nélkül.
1389. (II.23.) A Lengyel uraságok kérésére a szigligeti vár helyreállításához a veszprémi püspök egy napra 20 szekeret, Gyulaffy úr öt szekeret, a veszprémi káptalan öt, a
győri káptalan kettő, a fehérvári őrkanonok (custos) három, Joó Miklós négy, Horváth
Zsigmond özvegye a maradék, Szarka Pál özvegye kettő, Szarka úr és Sáry György egyegy, a nemesi közönség húsz szekeret adott.
1390. (II.23.) Elhatároztatott, mivel Sárkány Miklós keszthelyi kapitány a szegény
nemeseket az ország törvényei ellenére elfogta, börtönben tartotta és csak néhány száz
forint kezesség ellenében engedi szabadon, a nemeseket a kezesség alól feloldja a közgyűlés. A kapitány az ország törvényei szerint jogszerűen tárgyaljon velük.

50 A részgyűlés bejegyzését lásd a 81. oldalon.
51 Tisztújítás.
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ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1639. szeptember 26. (feria 2. ante festum Beati Michaelis Archangeli), Szentgrót
(suburbium)
1391. (II.23.) Jelen voltak osztopáni Perneszy Ferenc alispán és más tekintélyesebb
nemesek.
1392. (II.24.) Ugyanazon a közgyűlésen elhatározták, hogy a szentgróti váralja
(suburbium) építésére Hetyei Bálint egész járása adjon segítséget, portánként egy szekér
karót és négy gyalogost adva a mederásáshoz. A gyalogosok a következő Mindenszentek
ünnepéig (november 1.) jelenjenek meg, és két egymást követő napon, ne tovább, végezzék munkájukat. Feladatuk elvégzésére a földesurak 12 forint büntetés terhe alatt szorítsák rá őket.
1393. (II.24.) Elhatároztatott, hogy a jegyző fizetését kétszeresen hajtsák be.
1394. (II.24.) Ugyanazon a napon törvényszéket tartottak, ahol Aranyad, Zalaszeg,
Szentpéter, Tekenye, Tölvár (Teölivara), Nyavalád és Ötvös falvak, valamint Hetye
puszta birtokosai, köztük néhai Nádasdy úr az 1635. évi 20. törvénycikkely értelmében a
türjei apát ellenében a határok felülvizsgálatát kérték a megyétől a mondott helyek és
Türje között. Kiküldték a másodalispánt, aki nem érdekelt, két szolgabírót más járásokból, Botka Ferencet, Lengyel Miklóst, Sárkány Miklóst és Körbei Istvánt, Vas megyéből
Kisfaludi István alispánt, Darás Gergely és Potyondi Ferenc szolgabírókat.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE52
1639. december 12. (feria 2. ante festum Beatae Luciae Virginis), Szentgrót
(suburbium)
1395. (II.24.) Jelen voltak Darabos László másodalispán és más tehetősebb nemesek.
Perneszy Ferenc alispán különböző okokból hiányzott.
1396. (II.24.) Ugyanazon a gyűlésen a szolgabírókat megerősítették hivatalukban.
1397. (II.24.) Elhatározták, hogy a [szentgróti] kapitány úrnak hatalmában álljon
eljárni azok ellen, akik a királyi rovásadót nem akarják beszolgáltatni. Jogában álljon
őket lefogatni és a fizetésig fogva tartani.

52 Tisztújítás.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE53
1640. augusztus 8. (feria 4. proxima post festum Transfigurationis Domini),
Körmend
1398. (II.24.) A főispán és más főnemesek követeinek jelenlétében.
1399. (II.25.) Néhai Gazdagh Fülöp személynök, Zala és Somogy megyék esküdt
jegyzője meghalt. Helyére a főispán és a megye nemes Darás Istvánt alkalmazta, aki a
szokott módon esküt tett.
1400. (II.25.) Osztopáni Perneszy Ferenc és Darabos László alispánok az előző közgyűlésen lemondtak hivatalukról. Perneszy Ferencet megerősítették, Darabos László helyére egyhangúlag generosus Darabos Miklóst választották, aki a szokott módon esküt
tett.
1401. (II.25.) A szolgabírókat és esküdteket megerősítették hivatalukban.
1402. (II.25.) A muraközi alszolgabírónak teljes hatalmat adtak a törvényszék időtartamán kívül eljárni minden olyan ügyben, ami az alispán és a szolgabíró jogkörébe tartozik, illetve a javak megintése ügyében.
1403. (II.25.) Bemutatták [III.Ferdinánd] király 1640. június 27-én Regensburgban
kelt levelét a királyi rovásadó mielőbbi beszedéséről. A pénzt a pozsonyi Magyar Kamarához kell továbbítani, kétszeres fizetés kirovásának a terhe alatt.
1404. (II.25.) Bemutatták a nádor 1640. június 29-én Semptén kelt levelét a kiskomári (Kiskomar) várba összehívandó részleges felkelésről (expeditio) és a harmincad
beszedéséről, amelyet az [Érsek]újvári (Uyvar) vár helyreállítására kell fordítani. A felkelés ügyében a döntést a következő, augusztus 30-i közgyűlésre halasztották.
1405. (II.25.) A megye iratainak és jegyzőkönyveinek az elhalt jegyző özvegyétől
való visszavételére Perneszy Ferenc alispánt és a jelenlegi jegyzőt küldték ki augusztus
30-ára, Kámba (Kamony).

53 Tisztújítás. Előtte új kéz, valószínűleg a közgyűlésen megválasztott jegyző, Darás István bejegyzése: Az
egy és oszthatatlan Szentháromság nevében.
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ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1640. augusztus 30. (feria 5. proxima post festum Decollationis Beati Joannis
Baptistae), Körmend
1406. (II. 26-27.) Bemutatták [III.Ferdinánd] király 1640. július 10-én Regensburgban kelt levelét [Érsek]újvár helyreállításáról. A megyétől portaszám szerinti hozzájárulást kért.
1407. (II. 27.) A levél felolvasását követően a sürgető szükségre való tekintettel elhatározták, hogy minden négy porta után a szolgabírók által behajtandó három forintot
adjon a megye. Az egytelkes nemesek, az armalisták és kurialisták a kiszabott taxa szerint fizessenek nyolc napon belül kétszeres büntetés terhe alatt.
1408. (II. 27.) Gazdagh Fülöp jegyző özvegye Botka Magdolna és örökösei nyugtát
kaptak az átadott közgyűlési jegyzőkönyvekről és törvényszéki iratokról.
1409. (II. 28.) A néhai jegyző fizetési hátralékának jóvátételére a következő törvényszéken az adószedők nyugtái alapján elszámolnak az özveggyel és kifizetik a hiányzó
összeget.
1410. (II. 28.) Ugyancsak a hátralék fejében nemes Horváth Ferenc özvegye nevében
Hegyi András szolgabíró 31 forintot fizetett le.
1411. (II. 28.) Nemes Egerallyi György nevében Szabó János szolgabíró eltiltotta a
türjei prépostot a tiltakozó Bér falu területén fekvő rétjeinek, szántóföldjeinek és malmainak a használatától.
1412. (II. 28.) A [türjei] prépost ellentmondott az előbbi tiltakozásnak és régi haszonbérleteinek visszaállítását kérte.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1640. szeptember 3. (feria secunda proxima ante festum Nativitatis beatae Mariae
semper Virginis), Sümeg
1413. (II. 28.) A Zala folyón innen és túl a véghelyek katonáinak fizetésére minden
porta után három forintot, a taxások a rájuk kirótt taxa szerint fizessenek 15 napon belül
dupla büntetés terhe alatt. Hasonlóképpen szedjék be az adószedők a néhai jegyző úr
fizetésének hátralékát, és a következő törvényszéken a számlák bemutatásával történjen
meg az elszámolás.
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1414. (II. 28.) Néhai Pusérfy Mihály Somogy megyei szolgabíró helyére a jelenlévő
Somogy megyei nemesség gőrösgáli Bottyán János nemest választotta, aki a szokott
módon esküt tett.
1415. (II. 28.) Kihirdették Polgár György és fiai Imre, Miklós és György 1640. március 26-án Bécsben kelt, III. Ferdinánd császár és király által kiadott nemesi oklevelét.
1416. (II. 28.) Néhai Csillagh György szolgabíró özvegye Kovácsi Katalin, továbbá
fiai István, Ferenc és Ádám kérésére Joó Miklós, Hagymásy István és János, néhai
Hagymásy Miklós özvegye Maróthy Zsuzsanna és fiuk, Péter ellenében az 1635. évi 20.
cikkely erejével határfelülvizsgálatot rendelt el a törvényszék Nagy- és Kis Dabronc,
másképpen Dénesfölde falvakban és Dergecs (Dergetth) pusztán. Perneszy Ferenc alispán küldetett ki segédjével, valamint Darás István királyi személynök, a pálosrendi János Alfonz atya a pálosok jószágkormányzója, valamint széplaki Botka Ferenc Veszprém
megyei alispán, Vas megyét Körbei István, Hollósy Gáspár és Szarka Lukács Zala megyei szolgabíró képviseli.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1640. november 7. (feria quarta proxima post festum beati Emerici Ducis),
Körmend
1417. (II. 29.) Bemutatták a nádor Semptén, 1640. szeptember 19-én kelt levelét a
harmincad ügyében. A döntést a mágnások követeinek távolléte miatt a következő közgyűlésre halasztották.
1418. (II. 29.) A nádor másik levelére a koronaőrök fizetéséről Szarka Lukács és
Sáry Gergely jelentéseiből kiderült, hogy a hátralék a Bánffy és Zrínyi grófok birtokait
terheli, akik nem akarják azt megfizetni. A megye megbízólevéllel hozzájuk küldte Darabos Miklós másodalispánt azzal, hogy december elsejéig kényszerítsék fizetésre jobbágyaikat. Az adószedőknek bizonyságlevelet adtak a kifizetetlenségéről. Ha a megadott
határidőig nem tudják rendben letenni a pénzt, ezt a tanúsítványt mutassák be a kamarának.
1419. (II. 29.) A jegyző fizetése ügyében kiküldték a szolgabírákat járásaikba, hogy
portánként 35 dénárt, az armalisták és egytelkesek tíz dénárt adózzanak a korábbi kiszabás szerint.
1420. (II. 29.) A pölöskei zsoldosok mindennapos portyázásai, a Zalán inneni nemesek és jobbágyok elnyomása, zaklatásai miatt a megye levélben kereste meg a főkapitány
urat.
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1421. (II. 29.) Rajk, Gelse, Újlak, Pölöskefő, Kacorlak, Szerdahely, Felső és Alsó
Hahót, Szentbalázs (Sz.Balas), Pötréte, Tófej és Söjtör minden porta után egy szekér
szénát és egy köböl zabot adjon erre az évre a pölöskei vár lovainak ellátására. Sándorháza nemes lakói ne adózzanak, hogy a fentemlített katonák által felprédált házaikat
megjavíthassák.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK TÖRVÉNYSZÉKE
1640. november 12. (feria 2. post Beati Martini Episcopi et Confessoris), Sümeg
1422. (II. 30.) A jegyző fizetésére portánként 35 dénárt, a nemesekre tíz dénárt róttak
ki, amelynek beszedése Légmán István és Bárány Tamás adószedők feladata.
1641. január 7.54
1641. február 28.55
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1641. március 4. (feria 2. proxima post Dominicam Oculi)56, Sümeg
ZALA ÉS SOMOGY MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE57
1641. február 28. (feria 5. proxima post Dominicam Reminiscere), Körmend
1423. (II. 30.) Szarka Lukács szolgabíró orbovai Jakasics György veszprémi püspök
kérésére eltiltotta Rendek, Káptalanfalva és Lovas falvak lakóit a Zala megyében fekvő
Nyirád, Deáki és Úrbély puszták területének használatától.
1424. (II. 30.) Bottyán János Somogy megyei szolgabíró, ahogy az többek jelentéséből is kiderült, minden ésszerű ok nélkül késleltette a Bessenyei István kiskomári várkapitány elleni perfelvételt Szántóházy Zsigmond, ugyanezen véghely alkapitánya, mint
felperes kérésére. A kapitánnyal való összejátszás gyanúja miatt a kiskomári várban az
ottani végbeliek letartóztatták. Kötelességmulasztása miatt, és azért, nehogy úgy tűnjék,
54 Lásd a bejegyzést a 86. oldalon.
55 Lásd ugyanezen az oldalon.
56 Bejegyzés nélkül.
57 Tisztújítás.
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a perben bárkit is támogat a törvényszék. A megadott időpontra helyére nemes Hollósy
Gáspár esküdtet és nemes Fekete Andrást állították, akik a szokott módon esküt tettek.
1425. (II. 30.) Keglevich (Kezlewith) Péter, a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitány helyettese megkeresésére először a zalaegerszegi várba vezető úthoz és a Mura folyó
partjára való szállításhoz adtak szabad akaratukból a főispán birtokáról nyolc, a veszprémi püspök falvaiból, vagyis Nováról és Karácsonyfáról négy, Perneszy úr Pórszombatról egy, Széchy Dénes szécsiszigeti javairól hat, Pákáról Erdődy gróf kettő, Szecsődy
István Baksáról és Barabásról kettő, Tófej, Milej, Becsvölgye és Lengyel nemesi falvak
egy-egy szekeret.
1426. (II. 30-31.) A pannonhegyi Szent Márton apátság [Pannonhalma] főapátja
Pálffy Mátyás nevében nemes Tolnai János tiltakozott amiatt, hogy több főnemes Somogy megyei jobbágyai nem fizetnek tizedet a mondott apátságnak, nevezetesen Hetés,
Gyüd (Gügh), Szőlős-Györök (Szölös Gorg), Szőlőslak, Dióslápa, Cseri, Csurkó, Szenta,
Nagymárton, Szentkirály, Bükkösd, Asok, Csente, Gyékényes (Giekenes), Udvarhely,
Keknyom, Belek és Tarány falvak lakói. A törvényszék a főapát kérésére tiltakozó levelet adott ki és megintette a felsorolt falvakat.
1427. (II. 31.) Légmán István nemest alszolgabíróvá, Fodor Gergelyt esküdtté választotta a törvényszék, a szokott módon esküt tettek.
ZALA MEGYE GYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1641. május 8. (feria 4. proxima post Dominicam Rogationum), Körmend
1428. (II. 31.) A törvényszék 3 napig tartott.58
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE59
1641. január 7. (feria 2. proxima post Dominicam Exaudi), hely nélkül
1429. (II. 31.) Az alispánok, szolgabírók és esküdtek lemondtak hivatalukról. A közgyűlés törvényes hatalmával megerősítette őket, kivéve Büki Miklós alszolgabírót, aki
önként leköszönt. Helyére Ságodi Izsákot választották, aki a szokott módon esküt tett.
1430. (II. 31.) Vidi Böröck Lőrincet és patrai Tóth Andrást Somogy megyei alszolgabírókká választották. Esküt tettek.
58 Bejegyzés nélkül.
59 Tisztújítás.
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1431. (II. 31.) Hetyei Bálint szolgabíró, Hollósy Gáspár és Lánczi István esküdtek
előtt a mostani törvényszék ideje alatt egyrészt néhai Bagoly Menyhért özvegye, Pataki
Judit, másrészt Rácz Gáspár felesége, Sárkány Orsolya megegyeztek a diósi hegyvám és
bizonyos bucsai szőlőhegyi porciók ügyében úgy, hogy Bagolyné évente szüret idején
tíz akó bor átadására kötelezi magát, Sárkány Orsolya pedig nem foglalkozik az üggyel,
különben zaklatás bűnében marasztalják el.
ZALA MEGYE GYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1641. november 4-7. (feria 5. proxima post Emerici Ducis, feria 2. ante Martini.),
Körmend és Sümeg
1432. (II. 32.) Hetyei Bálint szolgabíró kora és testi gyengesége miatt lemondott hivataláról. Helyére Szanyi János nemest választották, aki a szokott módon esküt tett.
1433. (II. 32.) Lengyel úr jelentésére a szigligeti vár építésére Szarka Lukács járásából a következő év januárjára ötvenhat szekeret rendelt a vármegye tizenkét forint büntetés terhe alatt.
1434. (II. 32.) Mivel Sümeg mezővárost a megye birtokos urai a közgyűlések és törvényszékek helyévé rendelték, a nagyobb biztonság érdekében elhatározták, hogy minden porta tizenkét karót és harmincnégy szekér vesszőt adjon a következő Laetare vasárnapig (1642. március 30.) azzal, hogy a püspök úr kijelölt emberei pénzfizetés hiányában nyugtával igazolják az átvételt.
1435. (II. 32.) Elrendeltetett, hogy a török támadás gyanúja miatt a közgyűlések és
törvényszékek időpontjának publikációját az alispánok döntsék el, és azt is, hogy azokat
Körmenden, vagy Sümegen tartsák.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1642. április 2. (feria 4. proxima post Dominicam Laetare), Körmend
1436. (II. 32.) Szarka Lukács szolgabírót küldte a vármegye a törökkel Révkomárom
mezővárosban tartandó tárgyalásokra, amelyek két hónapig tartottak. A szolgabíró beszámolt kiadásairól, amelyre száz forintot rendeltek. Erre és a jegyző fizetésére a 211 és
fél porta egyenként hetven dénárt, a taxás nemesek kiszabás szerint fizessenek, amelyet
a szolgabírók szedjenek be járásaikban.
1437. (II. 33.) Szarka Lukács mostani és Sáry Gergely korábbi rovásadószedőt megintették az 1636. évi rovásadó és a korona őrzésére kirótt adó behajtásának elmaradása
miatt a Bánffy és Zrínyi grófok javairól. Bírságlevél íratott.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1642. szeptember 10. (feria 4. proxima post festum Nativitatis Beatae Mariae
semper Virginis.)60
1438. (II. 33.) A varasdi erősségbe küldetett a Szent Ilona monostor priorja és Darabos Miklós másodalispán a megye megbízólevelével és utasításaival, amiatt, hogy a várkapitányok fogságba vetettek több nemest és főnemesi jobbágyot.
1439. (II. 33.) Mivel a megyei közgyűléseken való megjelenésben kényelmesek és
késlekedőek a mágnások küldöttei és a nemesek, elhatároztatott, hogy távollétük esetén
12 forinttal büntetendők a szolgabírók, az esküdtek, vagy a vicegerens által. A főnemesek és mágnások jószágain a közgyűlés időpontját a szolgabírók hirdetik ki.
1440. (II. 33.) Mivel a véghelyeken a kapitányok a nemesség jogainak sérelmére törvénytelen módon megakadályozták a bírósági végrehajtásokat, a visszaküldő levelek,
bizonyítványlevelek kikézbesítését és a tanúkihallgatási vizsgálatokat, a közgyűlés követet küldött Batthyány Ádámhoz a Kanizsával szembeni véghelyek főkapitányához, hogy
parancsolja meg kapitányainak, ne akadályozzák az említett bírósági eljárásokat. Kérik,
adjon pátenslevelet az alispánnak, amelynek erejével az eljárhat. A befogadott és mások
által erőszakkal elűzött jobbágyok a földesurak kérésére visszaküldhetők. Azokat, akikről
kiderül, hogy ki akartak bújni a vizsgálat alól, a helyi magisztrátus marasztalja el a
törvénycikkek által kiszabott büntetésben.
1441. (II. 34.) Levél íratott Hermann egerszegi kapitánynak amiatt, hogy nemesekkel
és földesúri jobbágyokkal a vár építésére fát és más, az építkezéshez szükséges dolgokat
szállíttatott a várba. Katonái a falvakban kedvük szerint élelmiszert is raboltak. Kérik a
kapitányt, szüntesse meg a jogtalanságokat, különben a nádornál és a királynál tiltakozik
a vármegye.
1442. (II. 34.) Bemutatták a király [III. Ferdinánd] 1642. május 5-én, Laxenburgban
kelt levelét, amelyben az országgyűlés megnyitásának időpontját május 29-ében (ad
festum Ascensionis Domini) határozta meg.
1443. (II. 34.) III. Ferdinánd másik, 1642. augusztus 5-én Bécsben kelt levelében
súlyos büntetés terhe alatt meghagyta, hogy az Erdélyben, Kereszturi Pál neve alatt
Nera Transilvanica címen megjelent könyvnek a megyékben feltalálható példányait az
alispán kezéhez juttassák el, és összegyűjtve a nádorhoz továbbítsák, mivel az sérti bizonyos magas méltóságú személyek, egyháziak jóhírét.61
60 Helynév megjelölés és klasszifikáció nélkül, a főispán és a veszprémi püspök jelenlétében.
61 Kereszturi Pál neve szerepel Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1899. VI. kötetében (9193. hasáb), az itt idézett munka azonban nem. A betiltás a jelek szerint eredményes volt.
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1444. (II. 34.) Bizonyságlevél adatott Szarka Lukács szolgabírónak az 1635. és 1636.
évi és Sáry Gergelynek az 1638. és 1639. évi királyi rovásadó hátralékáról, amelyet a
Bánffy és Zrínyi grófok nem fizettek meg. Bánffy a lovászmesteri fizetés beszámítására,
Zrínyi pedig Csáktornya védelmi költségeire hivatkozva kérte a rovásadó módosítását
Hegyi András szolgabíró és Sas Márton esküdt útján.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE62
1642. szeptember 15. (feria 2. proxima post festum Exaltationis Sanctae Crucis),
Sümeg
1445. (II. 35.) Szarka Lukács szolgabíró önként lemondott hivataláról. Helyére Sáry
Gergelyt választották, aki a szokott módon esküt tett.
1446. (II. 35.) Az alszolgabíró hasonlóképpen le akart mondani, de megerősítették
hivatalában.
1447. (II. 35.) Bottyán János Somogy megyei szolgabíró ugyancsak önként lemondott
hivataláról. Helyére Könczöl Mihályt választották, aki a szokott módon esküt tett.
1448. (II. 35-36.) Bemutatták [III. Ferdinánd] 1642. május 5-én, Laxenburgban kelt
válaszlevelét a dernyei (Dörnie) és más szlavóniai végvári katonák és csavargók, valamint a légrádi szabadosok jogtalanságai és erőszakosságai ügyében. A levélben felhívta a
véghelyek kapitányait, tiszttartóit és főtisztjeit, hogy gondoskodjanak a fenti panaszok
elhárításáról. Figyelmeztette Zrínyi grófot, hogy fegyelmezze meg embereit. A jogtalanságok és erőszakosságok ügyében a vizsgálatot az alispánok folytassák le a vonatkozó
1608. évi 7. és az 1620. évi 16. törvénycikkek alapján.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1643. február 26., Körmend
1449. (II. 36-37.) Bemutatták III. Ferdinánd Bécsben, 1643. január 12-én kelt levelét, amelyben a rendeket március 1-jére, Szombathelyre hívta össze tanácskozásra a
végvárak megmaradása és fenntartása ügyében. Követek küldését kérte.63 A megye
követként osztopáni Perneszy Ferencet, pölöskei Eördögh Istvánt és Szecsődy Tamást
küldte.
1450. (II. 37.) Hasonlóképpen bemutatták a pozsonyi Magyar Kamara levelét az
1638. és 1639. évi Szarka Lukács és Sáry Gergely által beszedett rovásadó hátralékának
62 Tisztújítás.
63 A levelet teljes terjedelemben bemásolták a jegyzőkönyvbe.
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behajtásáról. Mivel a hátralék nagyobbik része a Bánffy és Zrínyi jószágokra hárul, a
megye előbbihez Perneszy, utóbbihoz Darabos alispánt küldte a szolgabíróval és esküdttel.
1451. (II. 38.) Kihirdették Munkácsy György Bécsben, 1642. november 13-án kelt
nemesítő oklevelét.
1452. (II. 38.) Ugyancsak bemutatták Bánutay Mihály és István Bécsben, 1630. február 4-én kelt nemesítő oklevelét, amelynek gőrösgáli Bottyán Ferenc özvegye, Bánffy
Katalin asszony, mint földesúr ellentmondott. Tiltakozó levelet kért és kapott.
1453. (II. 38.) Belostovics úr, a pálos szerzetesrend főítélőmestere (generalis definitor) a boldog Szűz Mária és a muraközi Szent Ilona kolostorok helytartója ügyvédet
(procuratort) vallott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1643. április 16., Körmend
1454. (II. 38.) Bemutatták [III. Ferdinánd] 1643. március 6-án, Bécsben kelt levelét
a végvárak szükségleteire kirótt segélyadó beszolgáltatásáról.64 A megye tudomásul
vette a levélben írottakat, mivel azonban egész területe után adózik, és sok végvára van,
amelynek katonái naponta zaklatják a lakosokat, valamint az 1504. évi 1. törvénycikk
értelmében, mely szerint csak országgyűlésen szabható ki segélyadó (subsidium), nemleges választ íratott a nádornak.
1455. (II. 39.) Közzétették Bajnovics Gergely és fiai János, Bálint, György, valamint
leányai Katalin, Zsuzsanna és Ilona 1642. február 11-én, Bécsben kelt nemesítő oklevelét.
1456. (II. 39.) Egyik részről Pataky János királyi altárnokmester, Balog Péter, Ányos
Péter, Agha András és más, Bér falubeli birtokosok, másrészt Csillagh András, Horváth
István, András György, Izdenczi Mihály a maguk és más Csáford falubeli részbirtokosok
nevében és személyében az 1635. évi 20. törvénycikk értelmében kérték, hogy a megye
küldje ki embereit a Bér és Csáford közötti határ felülvizsgálatára. Kiküldő levél íratott.
1457. (II. 39.) A fent említett levéllel Eördögh István pölöskei kapitányt küldték el a
nádorhoz, valamint Ányos Péter béri kapitányt, akik a kiadásokra 20 forintot kaptak a
Perneszy alispánnál lévő pénzből, amelyet az alispán költségeire rendeltek egy korábbi
kiküldetésekor.
64 Teljes terjedelemben bemásolták a jegyzőkönyvbe.
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[ZALA] MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1643. április 22. (feria 4. post Misercordiae), [Körmend]
1458. (II. 39-40.) Néhai Bottyán János Somogy megyei szolgabíró testvére, Bottyán
László előadta, hogy Bottyán Jánost a körmendi törvényszékre igyekezve egy nyilvános
gonosztevő golyóval megölte Szentlászló területén. Bottyán János még életében Zala és
Somogy megyék törvényszékén per során, törvényes úton elnyert másoktól néhány jószágot. László, testvére örököseként nem kívánja a pert megismételni. Nem akarja, hogy
jogtalan foglalónak tartsák, aki olyan jószágot akar megszállni, amely nem az övé, azonban úgy véli, jogosan követeli a korábbi tulajdonosok fennhatóságának és jogainak megszűnését a szóbanforgó birtokok felett. E javak részben Vásárhelyi Istvánhoz tartoztak a
Somogy megyei Nagyjuta faluban. Vásárhelyi István nevében természetes gyámként
anyja, Kürthy Zsófia járt el, akinek első férje Vásárhelyi Zsigmond volt, a második a
pápai Ghartli Benedek mester. A perben szerepeltek még Rendeshalápi ingatlanok, és
Rendes hegyen szőlő is, amelyekre Pogány János özvegye és légrádi Borbély György is
igényt tartott. A birtokvitában Borbély nevében Retkes, Kürthy Zsófia ügyében Skerlecz
kért és kapott tiltakozó levelet.
1459. (II. 40.) A tóti Lengyel család kérésére a szigligeti vár megerősítésére a porták
után szekereket rendelt ki a vármegye. Ismételten felszólította a késlekedőket a szekerek
kiállítására, különben a szolgabírók útján tizenkét forintban marasztalják el őket.
1460. (II. 40.) Sümeg mezőváros, a Zala és Somogy megyei törvényszékek szokott
helyének megerősítésére minden egyes porta után a földesurak nyolc karót adjanak Pünkösd ünnepéig 12 forint büntetés terhe alatt. Nyugtát erről a püspök úr emberei fognak
adni.
1461. (II. 40.) A török veszély miatt a falvakat egyenként gyalogmunkások küldésére
kötelezték a gázlók és átkelők szétrombolására, a Zala folyó mindkét oldalára. Az irányítók tóti Lengyel János, Szigliget kapitánya, és Kehidáig (Kegyhida) a helyi földesurak.
Azon túl Kanizsa felé Török István Szentgyörgyvára alkapitánya illetékes. Az ellentmondókat 12 forintra büntetik.
1462. (II. 40.) Bemutatták rendeki Simon Ambrus és felesége Kovács Ilona, fia János
és leánya Katalin, valamint nővére Katalin nemesítő oklevelét, amely 1642. december
19-én Bécsben kelt.
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1643. június 1.65
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1643. június 4. (feria 5. proxima post Dominicam Sanctae Trinitatis), Körmend
1463. (II. 40.) Kihirdették Huz János és felesége, fia Ferenc és leányai Judit, Katalin
és Dorottya 1635. október 4-én Ebersdorfban kelt nemesítő oklevelét. Ennek Zrínyi gróf
nevében Lipics (Lippith) Márton ellentmondott.
1464. (II. 41.) A berekszói Hagymásy család megkeresésére a Szentgrót váralja körüli árokhoz Zalaszeg, Aranyad, Koppány, Kehida, Istvánd, Bezeréd, Gyűrűs és Pakod
falvakból házanként egy kézi munkást rendelt a vármegye két napra még e hónapban a
szolgabírók felügyeletével.
1465. (II. 41.) A fenti szolgáltatásra kötelezték még Batyk, Véged, Türje, Szentpéter
(Z. Peter), Gógánfa, Tekenye, Tölvár, Döbrőce, Szőlős és Henye falvak lakóit, ifjabb
Sár-kány Miklós örököseinek a portáit, valamint Karmacs (Karmach), Erenye és Hidegkút lakóit.

ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1643. június 1. (feria 2. post Dominicam Sanctae Trinitatis), Sümeg
1466. (II. 41.) Egregius Megyeri Jakab és családja nevében Meszlényi Benedek tiltakozott és ellentmondott amiatt, hogy az elmúlt időkben Körbei István és Uki Ferenc Ukk
falubeli jobbágyaikkal szőlőt ültettek Megyer puszta határain belül. A tiltakozók a falu
lakóit Szanyi János szolgabíró és Kis Menyhért esküdt révén már megintették és eltiltották a szőlőültetéstől - eredmény nélkül. Ezért tiltakozásukat megismételve tiltakozó levelet kértek és kaptak. Fizettek ötven dénárt.

ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1643. augusztus 8., Körmend
1467. (II. 41-43.) A főispán távollétében.
Bemutatták III. Ferdinánd király 1643. június 29-én Bécsben kiadott parancslevelét
az általános nemesi felkelés elrendeléséről, amely szerint minden két porta egy gyalogost

65 Lásd ugyanezen az oldalon.
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köteles kiállítani négy héten belül66. A megye a levelet alázatosan tudomásul vette. Mivel teljesen a töröknek adózó, nem kelhet fel végveszélybe jutása nélkül. Régi szokás
szerint azonban a szokott módon a főurak és birtokos nemesek portái után két forintot, a
taxások és kurialisták a szokott taxa szerint fizessenek, amelyet járásaikban a szolgabírók szednek be. A pénzből Batthyány Ádám főkapitány két forint 50 dénárért gyalogosokat fogad, akiket a főkapitány kirovása szerint rendelnek ki az egyes végvárakhoz. A
telkesek és taxások a rájuk kivetett adót 15 napon belül adják a szolgabírók kezébe kétszeres büntetés terhe alatt.
ZALA MEGYE GYŰLÉSE
1644. március 21., Körmend
1468. (II. 43-44.) Bemutatták III. Ferdinánd 1644. február 17-én Bécsben kelt levelét
az idősebbik Rákóczi György erdélyi fejedelem elleni általános felkelés összehívásáról,
folyó hó 25-ére Nyitrára. A megyebeliek képtelenek a személyes felkelésre.
1469. (II. 44.) Bemutatták III. Ferdinánd 1643. március 11-én, Bécsben kelt
nemesí-tő oklevelét Végh Ferenc és fia Márton számára. A zalavári apát nevében nemes
Szeghy Tamás szolgabíró ellentmondott a kihirdetésnek, mivel Végh Gergely az apát
cenzuális jobbágya.
1470. (II. 44.) Elhatároztatott, hogy a szolgabírók és az adószedők a következő közgyűlésre, vagy törvényszékre szedjék be a jegyző fizetését a korábbi mérték szerint.
1471. (II. 44.) Nemes Tuboly Gergely alszolgabíró halálával Gellén Imre vicegerenst
választották meg alszolgabírónak, esküdtje nemes Vörös Bálint. Mindketten a szokott
módon esküt tettek.
ZALA MEGYE GYŰLÉSE
1644. április 21., Körmend
1472. (II. 44.) Bemutatták a nádor Semptén, április 5-én kelt levelét, melyben a
megajánlott zsold elküldését kérte. Az összeg elszállítására a nádorhoz Terjék Ferencet
jelölték ki, kiadásaira 12 forintot rendeltek és adtak át. A megajánlott zsoldra (a főispán
és Zrínyi gróf birtokait kivéve) a birtokos nemességre és a főurak javaira portánként két
forintot vetettek ki, az egytelkeseknek a taxa szerint kell fizetniük. A pénzt az elmúlt
évhez hasonlóan a szolgabírák szedik be. Levél is íratott a nádornak a pénz elküldéséről
és a grófok portáinak adómentességéről.
66 A levelet teljes terjedelemben bemásolták.
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1473. (II. 45.) A vicegerenst a szolgabíróval együtt bírságlevelekkel küldték ki a
jegyző fizetésének és az előbb említett zsoldosok megígért fizetésének behajtására.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1644. július 11., Körmend
1474. (II. 45.) Jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Batthyány Ádám nevében
Hagymásy János, Zrínyi Péter gróf nevében Darabos Miklós, Malakoczy Miklós nevében
Jabics Mátyás, rátóti Gyulaffy Kristóf nevében Szűcs Márton és más követek.
1475. (II. 45-46.) Bánffy Kristóf halálával fiát, a főispáni címet már korábban apjával együtt elnyerő Bánffy Istvánt, Alsólendva és Lenti (Nempti) várainak főkapitányát
III. Ferdinánd 1644. június 6-án, Bécsben kelt levelében ismételten megerősítette és
kinevezte Zala és Somogy megyék főispánjává. Bánffy István a közgyűlés előtt letette a
főispáni esküt.
1476. (II. 46.) Bemutatták III. Ferdinánd 1643 novemberében, Bécsben kelt nemesítő
oklevelét Ferencsek Mihály részére.
1477. (II. 46.) A pölöskei végvár előtti utak szélesítésére kiküldték Szeghy Tamás
szolgabírót, aki köteles e munkát időben elvégeztetni.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE67
1644. augusztus 29., Rábahídvég
1478. (II. 46.) Nádasdy Ferenc gróf és más urak küldötteinek jelenlétében, Darabos
Miklós alispán távollétében Perneszy Ferenc alispán, a fő- és alszolgabírók le kívántak
mondani hivatalukról, de megerősítették őket.
1479. (II. 46.) A jegyző a főispán, a megye közönsége és a mágnások kérésére megmaradt hivatalában.
1480. (II. 47.) A katonák zsoldjára megajánlott adót (stipendium) a szolgabírók beszedték. Az összeget lajstrom szerint egregius Tar Márton, Keszthely helyettes kapitánya
kezéhez kell eljuttatni azzal, ha a nádor ismét megkeresi a megyét, a fizetésbe számolják
be a már említett, a nádor által az ország szükségleteire rendelt 50 katonát.

67 Tisztújítás.
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1481. (II. 47.) Henyei Domonkos Mártont és Tuboly Mihályt esküdtté választották. A
szokott módon esküt tettek.
1482. (II. 47.) Megbízólevél íratott Batthyány Ádám főkapitány úrnak amiatt, hogy a
Somogy megyei Kiskomárom vár katonái nem szállították el az alattvalókra kirótt élelmiszert. Emiatt tiltakoztak Nádasdy gróf követei és más somogyi földesurak.
1483. (II. 47.) Monoszló falu lakóinak kérésére levelet íratott a vármegye Széchy
Dénesnek, a győri főkapitány helyettesének.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1645. június 3., Körmend
1484. (II. 47.) Bemutatták a király feloldozó levelét a személyes felkelés elengedéséről. Helyette a nádor által felfogadandó 80 mezei katonára 12 forintjával két hónapra
960 forintot kell kiállítani a következő felosztásban:
Zrínyi gróf portái adóznak
70 forintot
Muraközi nemesek
15 forintot
Bánffy gróf
44 forintot
Nemesek és taxások
107 forintot.
A pénzt a kiszabott taxa szerint kell szenterzsébeti Terjék János kezeihez lefizetni.
1485. (II. 47.) Az elhalt Hegyi András szolgabíró helyett Tuboly Gergelyt választották meg, míg Szeghy András helyére Egerallyi Györgyöt. Mindketten a szokott módon
esküdtek fel.
1486. (II. 47.) Esküdtnek választották Vizi Istvánt, Óhidi Imrét, és Prestes Györgyöt,
akik hasonlóképpen esküt tettek.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE68
1646. április 12.,Körmend
1487. (II. 48.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király 1645. október 20-án, Linzben kiadott oklevelét, amelyben a néhai főispán, Bánffy István halálát követően gróf Zrínyi
Miklós királyi lovászmestert, tanácsost és udvarmestert, a légrádi vár főkapitányát nevezte ki a megye főispánjává.

68 Tisztújítás.
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1488. (II. 48.) Az alispánok, szolgabírák és esküdtek valamennyien lemondtak hivatalukról, és megerősíttettek a következő éves fordulóig.
1489. (II. 48.) Bemutatták a királynak a linzi várban, 1646. március 6-án kelt levelét,
amelyben május 1-jére országgyűlésre hívta a vármegyét Pozsonyba. Követnek választották osztopáni Perneszy Ferenc alispánt és Bessenyei Istvánt, Kiskomárom kapitányát,
akiknek a kiadásokra személyenként és havonként 150 magyar forintot ajánlottak meg.
1490. (II. 48.) [Az országgyűlési követek költségeire] a 118 porta egyenként egy forint 50 dénárral adózik, a taxások kiszabás szerint. A pénzeket saját járásaikban a szolgabírák szedjék be.
1491. (II. 48.) A már említett nyolcvan katona első havi fizetésére kirótt, és Terjék
János által behajtott 200 forint átadatott. A katonákat a nádor fogadja fel.
1492. (II. 48.) A főispán megkeresésére Kiskomár és Kányavár végvárak megsegítésére a közgyűlés portánként egy köböl gabonát vagy 50 dénárt ajánlott meg Szanyi János, Egerallyi György és Tuboly Gergely járásaiban, kivéve a muraközi kerület portáit és
a Bánffy javakat. A segély beszedőjének Sankó Boldizsárt választották, aki fizetés helyett
nyugtával igazolja az átvételt.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1647. november 9., Körmend
1493. (II. 49.) A közgyűlést a főispán távollétében, a veszprémi püspök, Batthyány
Ádám gróf és Esterházy László jelenlétében tartották meg.
1494. (II. 49.) A közgyűlésen az alispánokat és a többi Zala és Somogy megyei tisztviselőt, akik már az országgyűlés előtt le akartak mondani hivatalukról, a korábbi határozatnak megfelelően ez évre megerősítették.
1495. (II. 49.) Az elmúlt pozsonyi országgyűlés megyei küldötte, Perneszy Ferenc úr
(a másik követ, Bessenyei István távollétében) bemutatta az országgyűlési törvénycikkeket.
1496. (II. 49.) Egerallyi György szolgabíró helyett (aki a törökök fogságába esett)
egyhangúan szentgróti Pápai György deákot (litterátus) választották meg, aki a szokott
módon esküt tett.
1497. (II. 49.) Kun Gergely alszolgabíró halálával helyére hetési Balassa Andrást
választották meg. A szokott módon esküt tett.
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1498. (II. 49.) Királyi rovásadószedővé választották dörgicsei Szarka Lukácsot. Esküje ügyében íratott a királyi jövedelmek kezelőjének. Esküdtje sümegi Páhi Mátyás. A
rovásadószedő esküje letételét követően a rovásadó, a koronázási ajándék és a koronapénz beszedője lesz a következő országgyűlésig.
1499. (II. 49.) Bemutatták a Magyar Kamara levelét, amelyben többek között azt
kérte, hogy a nemesek a legújabb országgyűlési törvények értelmében összes allodiális
javaikból adjanak rendes és rendkívüli harmincadot.
1500. (II. 49-50.) A fenti levélre a megye azt válaszolta, hogy majorsági javaik után
a nemesek nem akarnak fizetni.
1501. (II. 50.) A veszprémi püspök személyesen tiltakozott amiatt, hogy bár a püspökség régi jogai és az országgyűlési törvénycikkek értelmében Zalaegerszeg mezővárosban a vámok őt illetik, mint földesurat, azokat jogainak sérelmére mégis a végváriak
hajtják be.
1502. (II. 50.) Ellentmondott a veszprémi püspök Széchenyi György pécsi püspök
nevében is, Turony, Garej (Gare), Hota69, Tótfalu és Gyüd (Giud) Baranya megyében
fekvő, a pécsi püspökséghez tartozó falvak eladományozása ügyében.
1503. (II. 50.) Bemutatták és kihirdették a király Pozsonyban, folyó év február 7-én
kelt beleegyező levelét Csesztreg mezőváros, valamint néhai Bánffy Gáspár és György
Alsólendván, 1596. december 6-án kelt felvallásáról a jobbágyi szolgálatok rendjéről és
módjáról. Nem volt ellentmondó, kivéve Szecsődy Istvánt, Lenti kapitányát, aki szerint
az ingyenmunkát a falu lakóinak Lenti végvárához kell állítani.
1504. (II. 50.) A pölöskei végvár felé vezető utak meghosszabbítására a közeli erdőkben a vármegye Pápai György szolgabíró kisebb járásából egy napra rendelte ki a nemeseket és nemteleneket egyaránt, akik a munka megkezdése előtti nap estéjére kötelesek
négy forint büntetés terhe alatt a helyszínen megjelenni.
1505. (II. 50.) Bemutatták és kihirdették Hunti János és testvérei Imre, András, Katalin és Erzsébet, 1646. november 14-én, Pozsonyban kelt nemesítő oklevelét.
1506. (II. 51.) Bemutatták ollári Gál János, felesége Katalin, és gyermekei György,
Gergely, Márton, Erzsébet és Orsolya nemesítő oklevelét.
1507. (II. 51.) Bemutatták és kihirdették Koncsol István, testvére János és unokatestvére, ugyancsak István nemesítő oklevelét.
69 Talán Hottyás/Hatasancz, lásd Csánki III. 489-491. p.
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1508. (II. 51.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király 1644. február 7-én, Pozsonyban
kelt beleegyező levelét Bánffy Kristóf özvegye, trakostyáni Draskovits Ilona 1646. június 21-én, Radkesburgban (Rakespurg) kelt felvallásáról (fassio), amelynek erejével
(beleértve Franciska és Jadviga leányai beleegyezését) Alsószenterzsébeten egy jobbágytelket, amelyet laknak, továbbá az Alsólendvához tartozó Lakos helységben Kis Mátyás
jobbágy telkét 170 tallérért zálog címén Borsos Tamás jobbágynak, feleségének Balaskó
Ilonának és testvéreinek Benedeknek és Istvánnak átengedett azzal, hogy fent nevezettek
személyükben nemesek akarnak lenni.
1509. (II. 51.) Bemutatták [III.Ferdinánd] király 1647. február 7-én, Pozsonyban kelt
másik beleegyező levelét arról, hogy az előbb említett özvegy [trakostyáni Draskovits
Ilona, Bánffy Kristófné] alattvalójának, Bertalan Györgynek az Alsólendvához tartozó
Kutas helységben harminc tallér letételét engedélyezte 1646. május 26-án, Alsólendván
kiállított felvallásában azzal, hogy a Bertalan György által lakott telket zálog címén neki
és feleségének Tompos Erzsébetnek, valamint gyermekeiknek Benedeknek, Istvánnak,
Jánosnak, Katalinnak, Dorottyának, Ilonának és Magdolnának átengedte, mivel személyükben nemesek kívánnak lenni.
1510. (II. 51.) Bemutatták Bertalan György és az előbb felsoroltak nemesítő oklevelét.
1511. (II. 51.) Bemutatták Borsos Tamás és leszármazottai nemesítő oklevelét.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1647. december 12., Körmend
1512. (II. 52.) Bemutatták [III. Ferdinánd] császár és király parancsleveleit Zala, illetve Somogy megyék részére, amelyekben kegyesen elrendelte a porták összeírását, a
királyi rovásadó beszedését és a pénz továbbítását a végvárak számára.
1513. (II. 52.) Esküdtté választották nemes sándorházi Lőrincze Benedeket, apáti Kis
Mihályt, szentgyörgyvölgyi Szabó Gergelyt és kiskutasi Kutasi Imrét, akik a szokott módon esküt tettek.
1514. (II. 52.) Három éve nem fizették ki a jegyző fizetését, ezért kiküldték a szolgabírákat járásaikba, hogy portánként 70 dénárt szedjenek be, a taxásoktól pedig húsz
dénárt az 1646-os és 1647-es évekre.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE70
1647. december 16., Sümeg
1515. (II. 52.) Szarka Lukács, az 1635. és 1636. évi királyi rovásadó beszedője bemutatta a nádor Pozsonyban, ez év december 4-én kelt levelét az 1625 és 1646 közötti évekről fennmaradt 350 forint adóhátralékról. A pénzt néhai Darabos László másodalispán
örökösein keresik, akiket a muraközi kerület szolgabírója, Vuksics révén megintettek. 15
napon belül fizessék ki az említett összeget Szarka Lukácsnak, különben elégtételt vesznek.
1516. (II. 52.) Hasonlóképpen Sáry Gergely, az 1638. és 1639. évi, másik rovásadószedő is bemutatta a nádor levelét a Zrínyi uradalomban keletkezett hátralékokról, amelyek a királyi rovásadót illetően 683 forint 88 dénárt, a koronaőrök fizetése után 209
forint tíz dénárt, a koronázási ajándék után pedig 16 forint 12 és fél dénárt tesznek ki. A
koronaőrök fizetésére 1640 és 1646 között összesen 1509 forint a hátralék.
1517. (II. 53.) Levél íratott a nádornak a fenti adóhátralékok ügyében, hogy azokat a
rovásadószedő révén mielőbb beszedik, kivéve a Zrínyi javakon, mivel ez a nádor hatáskörébe tartozik.
1518. (II. 53.) Ahogy a múltkori körmendi gyűlésen elhatározták, a jegyző fizetésére
a szolgabírák járásaikban portánként hetven dénárt, a taxásoktól húsz dénárt szedjenek
be.
1519. (II. 53.) Sólyom Benedeket Sáry Gergely járásában, Prestes Györgyöt Szanyi
János járásában alszolgabíróvá választották. Esküt tettek.
1520. (II. 53.) Hasonlóképpen Zala és Somogy megyei esküdtekké választották
Kővágóörsről (Keó vagho Eórs) Bodor Istvánt, Alsóőrsről Morocsa Jánost, ugyanonnan
Bornemissza Andrást és Bodor Pált, Sümegről Páhi Mátyást, Keszthelyről Varsai Ferencet. A szokott módon esküt tettek.
1521. (II. 53.) Bárány Tamást alszolgabíróvá, Cseh Mátyást az alispán vicegerensévé
választották.
1522. (II. 53.) Hasonló módon Tar Mártont, Keszthely végvár helyettes kapitányát,
tóti Lengyel Gáspárt, Szigliget kapitányát és Uki Ferencet ugyancsak Szigligetről törvényszéki esküdtekké választották.

70 Tisztújítás.
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1523. (II. 53.) Sáry Gergely szolgabíró Hegyi István és Borsodi Pál kérésére eltiltotta
Kispécsel puszta javaitól Nagypécsel, Vászoly, Udvard, Örvényes (Eórvenjes), Aszófő és
Kisszőlős lakóit. Erről levelet kértek és kaptak.
1524. (II. 53.) Nagypécsel földesura, a veszprémi püspök nevében nemes Szelestei
György ellentmondott az előbbi ügyben, arra hivatkozva, hogy alattvalóik régóta bérletet
(cenzus) fizettek, és arra továbbra is készek.
1525. (II. 54.) Telekesi Török János özvegye, gersei Pethő Margit és gyermekei, István és Imre nevében nemes Retkes Balázs tiltakozott amiatt, hogy a pápai pálos remete
barátok kolostorának helytartója, Alfonz, a kamondi hágónál (passus) valamint a Marcal
folyón lévő karakói átjárónál a szabad átjárást tiltja, illetve vámot állíttatott.
1526. (II. 54-55.) Zrínyi Miklós főispán és a magisztrátus nemes Jakabfi András,
mint alperes ellen árulás és törökösség miatt. A vádlottat nemes Szabó János
alszolgabí-ró útján idézték. A magisztrátus nevében Szelestei György azzal vádolta az
alperest, hogy egy Szentgróti Borbála nevű asszonyt Hetésből két leányával Katával és
Erzsébettel, valamint fiával Andrással bevitt Kanizsára, hitlevelet azonban csak
kettejüknek szerzett. Néhány nap múlva a törökök Hetésbe kimentek, és a két hitlevél
nélküli sze-mélyt a vádlottal is beszélve magukkal vitték. Ezért a vád keresztény személyek eladása. A magisztrátus a következő törvényszékre Jakabfi Andrástól 25 becsületes
és jóhírű tanú állítását kérte. Az alperesért kezességképpen Balássy András alszolgabíró
200 forintot
tett le.71
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1648. március 12. (feria 5. proxima post Dominicam Reminiscere), Körmend
1527. (II. 55.) Bemutatták a nádor levelét, amelynek értelmében elküldték Tuboly
Gergelyt az 1635. és 1638. évi királyi rovásadó beszedésére. A Zrínyi javakon is kötelesek fizetni.
1528. (II. 55.) Levelet írattak a nádornak a folyó évi rovásadó behajtásának vizsgálatáról.
1529. (II. 55.) A végváriak kihágásainak ügyében megbízólevéllel Batthyány Ádám
főkapitányhoz küldték Hegyi Bálintot és Babolcsay Ferencet.
1530. (II. 55.) Bemutatták Godena István, felesége Agáta, gyermekeik Péter, János és
Erzsébet, testvérei Godena János és Mihály, János felesége Margit, és gyermekei István,
71 Magyar nyelvű bejegyzés.
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Miklós, Ferenc, Ambrus és Márton Pozsonyban, 1646. december 13-án kelt nemesítő
oklevelét.
1531. (II. 55.) Bemutatták III. Ferdinánd Pozsonyban, 1646. november 5-én kelt
megerősítő levelét arról a felvallásról, amelyet néhai Bánffy László és István adott ki az
alsólendvai várhoz tartozó Dobronak mezőváros képviseletében providus Kovács Istvánnak és Göntér Jánosnak a mezőváros mentességeiről és haszonvételeiről.
1532. (II. 55.) Hasonlóképpen bemutatták III. Ferdinánd 1646. október 29-én, Pozsonyban kelt megerősítő levelét a már említett Bánffy László és István felvallásáról,72
az alsólendvai várhoz tartozó Turnisha (Torristia) mezőváros bírái, esküdtjei és egész
közönsége számára az általuk élvezett mentességekről (immunitas).
1533. (II. 55.) Nádasdy Ferenc, az alsólendvai vár földesura nevében nemes Szelestei
György ügyvédvalló levéllel ellentmondott a fenti két megerősítő levélnek és kihirdetésüknek, mivel az említett személyek és közösségek valójában nincsenek az említett haszonvételek és mentességek gyakorlatában.
1534. (II. 55.) Nemes hetési Balási Balázst és tárnoki Nagy Jánost esküdtté választották, a szokott módon esküt tettek.
1535. (II. 55-56.) Osztopáni Perneszy Ferenc, a lövői vár részbirtokosa tiltakozott a
többi részbirtokossal együtt amiatt, hogy Csányi György felesége és Perneszy István
örökösei várrészüket nem akarják javítani, így az teljesen romos állapotba kerül. Fennáll
a veszély, hogy törökök megszállhatják. A javítást és gondozást országgyűlési törvénycikkek is előírják.
1536. (II. 56.) Osztopáni Perneszy Ferenc, nádasdi Darabos Miklós alispán és a magisztrátus, mint felperes pere a Henye faluban élő nemes Ságvári Péter ellen, akit Bárány
Tamás alszolgabíró révén ez év január 28-án a Zala megyei Kővágóörsön, másként
Boldogasszonyörsön személyesen megidéztek a főispán kérésére. A felperes nevében
Szelestei előadta, hogy az alperes Mindszentkálla (Mindsz. Kalla) faluban rendszeresen
paráználkodott73 Szelepcsényi György kancellár kovácsának, Mártonnak, Zsófia nevű
feleségével. A parázna ágyból gyermek is született. Az alperes személyesen tagadta a
vádakat, az ügyvéd a második rész 32. titulusa alapján ítéletet kért. Mivel az alperes
tagadott, a következő törvényszéken "tartozik magát ötvenedmagával nemes, tisztességbeli személyekkel megmenteni". Ha ez nem sikerülne, a magisztrátus vizsgálatot és
ítéletet kér.
72 Fassio.
73 Magyar nyelvű bejegyzés.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1648. augusztus 12. (feria 4. post Beati Laurentii Martyris), Körmend
1537. (II. 57.) Bemutatták [III. Ferdinánd] Linzben, 1648. június 15-én kelt levelét,
amelyben elrendelte a koronázási ajándék beszedésének felülvizsgálatát, mivel az nem
lett befizetve IV. Ferdinánd koronázására.
1538. (II. 57.) A királyi rovásadót eddig több földesúr portái után nem tudták beszedni. Ezért akik a rovásadó összegét akár mint földesurak, akár mint birtokosok 15
napon belül nem teszik le, azok portáit a fő- és alszolgabírák, illetve esküdtek zálog
címén megszállhatják.
1539. (II. 57.) Gersesziget várának építésére kézi munkát rendelt el a vármegye
Tuboly Gergely szolgabíró felső járásának falvaiból.
1540. (II. 57.) Lengyeli és más faluk lakóinak ügyében elrendelték, hogy a harmadik
osztályú zsellérek a török fennhatóság alatt lévő telkes jobbágyokkal egyenlően adják az
éves szekeres és kézi robotot. Ha nincsenek ökreik, nem kell szekérrel szolgálniuk. A
zsellérek adójának a felét fizessék.
1541. (II. 57-58.) Bemutatták [III. Ferdinánd] Linzben, 1648. július 1-én kiadott
Sopron, Vas, Zala és Somogy megyékhez intézett levelét arról, hogy a férfiágon kihalt
Bánffy nemzetség jószágait Zala megyében, az alsólendvai és lenti várakat, a bellatinci
kastélyt Cserszeggel és minden tartozékaikkal együtt teljes joggal a Bánffy család mindkét ágú örököseinek adományozza.
1542. (II. 58.) A fentieknek ellentmondott Balogh Ferenc, Kondorai Gáspár, Jaklin
István, Kisath Gábor, Terbóc Tamás, Rakicsányi (Rukichanj) Mihály, Kocser István,
Németi Dániel, Vrag János, Mogyorókereki Miklós. Jogaikat az ország törvényei szerint
peres úton fogják keresni.
1543. (II. 58.) Néhai Darabos László felesége, Zlakovics Krisztina tiltakozott amiatt,
hogy egykori férje összes javait és birtokjogait eladják. Közülük egyeseket a tiltakozó
asszony apai örökségéből szereztek zálogjogon.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE74
1648. november 14., Körmend
1544. (II. 58.) A főispán [Zrínyi Miklós], Batthyány Ádám és a veszprémi püspök
jelenlétében.
1545. (II. 58.) Osztopáni Perneszy Ferenc és nádasdi Darabos Miklós alispánok hivatalukról önként lemondtak. Helyettük egyhangúlag pölöskei Eördögh Istvánt és Lipics
Mártont választották meg alispánoknak, akik a megye nemesi közönsége előtt a szokott
módon esküt tettek.
1546. (II. 58.) A szolgabírák hasonlóképpen lemondtak hivatalukról, de megerősítették őket Tuboly Gergely kivételével, akinek a helyére Babolcsay (Babochay) Ferenc
vicegerenst választották. Letette az esküt.
1547. (II. 58-59.) A szentgyörgyvári Nádasdy uradalom javainak rovásadószedője a
királyi rovásadó fejében megszállta Lenti és Alsólendva várakat és tartozékaikat kétszeres bírsággal. Az egyszeres bírság letételével a szentgyörgyvári javakat visszavették a
gróf emberei.
1548. (II. 59.) Kihirdették Horváth György Pozsonyban, 1648. november 9-én kelt
nemesítő oklevelét.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1649. január 11., Körmend
1549. (II. 59.) Tuboly Gergely szolgabírót Lipics Márton alispán vicegerensévé választották.
1550. (II. 59.) Pölöskei Eördögh István alispán vicegerensévé választották Cseh Mátyást.
1551. (II. 59.) Bemutatták a király 1648. november 27-én, Bécsben kelt levelét az országgyűlés összehívásáról Pozsonyba, ez év január 29-ére.
1552. (II. 59.) Személyre szóló megbízólevelekkel és utasításokkal ellátva a megye
magister Darás István mestert, esküdt jegyzőt és Lipics Márton alispánt küldte követségbe. Kiadásukra havonként és személyenként 100 forintot rendeltek.
74 Tisztújítás.
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1553. (II. 59.) A fenti összeg kifizetésére (kivéve a mágnások portáit, akiket a királyi
ajándék megfizetésére szólítottak fel) portánként egy forint 50 dénárt, a taxások a kiszabott taxa szerint fizessenek Légmán István és Bárány Tamás szolgabíróknak és társaiknak.
1554. (II. 59.) Bírságlevél adatott ki a királyi rovásadó és a koronázási ajándék behajtására.
1555. (II. 59.) Pápai György és Babolcsay Ferenc szolgabírák járásait rendelték két
napra az utak meghosszabbítására a pölöskei vár irányába Eördögh Istvánnak, a helység
kapitányának és földesurának a kijelölése szerint, 12 forint büntetés terhe alatt.
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1649. június 30. (ultima junii), Körmend
1556. (II. 60.) Az országgyűlési követek beszámoltak az országgyűlésen hozott törvényekről és bemutatták azokat.
1557. (II. 60.) Bemutatták erdődi Pálffy Pál nádor levelét, amelyben kérte, hogy
küldjenek a megyék követeket a dunáninneni részek július elsejére, Csepregre összehívott gyűlésére, ahol a mágnásokkal és a szabad királyi városok követeivel együtt a pozsonyi országgyűlésen hozott 3. törvénycikk értelmében a következő országgyűlésig
tartandó ezer főnyi, mindkét rendbéli katonaság széttelepítéséről tanácskoznak majd.
1558. (II. 60.) A megyék a fent említett tanácskozásra zárt megbízólevéllel Darás István nádori ítélőmestert és vármegyei jegyzőt, berekszói Hagymásy István szentgróti
kapitányt és földesurat, a két alispánt, Szarka Lukács rovásadószedőt és a muraközi
szolgabírót, Vuksics Mihályt küldték.
1559. (II. 60.) Ságodi Péter Mihályt tették Babocsay (Babothai) Mihály75 alszolgabírójává. A szokott módon esküt tett.
1560. (II. 60.) A jegyző fizetését a korábbi mérték szerint szedjék be az adószedők 15
napon belül.
1561. (II. 60.) Bemutatták és kihirdették Csanádi János nemesítő oklevelét.

75 Valószínűleg elírás, Babolcsay Ferencről lehet szó. (Babocsay Mihály nevével a jegyzőkönyvben máshol
nem találkozunk.)
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1649. szeptember 6.76
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1649. október 28. (ipso festo Simonis et Judae Apostolorum), Körmend
A törvényszék két napig tartott.
1562. (II. 60-61.) Bemutatták a nádor levelét, amelyben a dunáninneni részek november 18-ára összehívott gyűléséről tudósított, amelynek célja a zsoldos katonaság jobb
és bőségesebb fizetésének és az evvel kapcsolatos adóknak a megbeszélése. A gyűlésre
teljes felhatalmazással, zárt megbízólevéllel a megyék Lipics Márton alispánt küldték, és
azokat, akiket a legutóbbi sümegi gyűlésen kijelöltek.
1563. (II. 61.) Eördögh István alispán erősen panaszkodott amiatt, hogy az elmúlt
napokban a megye pécseli Anján Mihály kérésére kiküldő levéllel bírósági végrehajtásra rendelte Veszprémi (Bezprimi) János veszprémi alkapitány ellen. Az alperes néhány
zsoldossal fegyveresen zaklatta és zavarta a végrehajtást. Az alispánt, akinek nem volt
segítsége bántalmazták, el akarták tőle venni a kiküldő és az ítélő levelet, hogy ezeket
eldugva megakadályozzák a végrehajtást. A megye ez ügyben a főispánhoz küldte Lipics
(Lipicz) Márton alispánt, Balogh Ferencet és Sankó Ferencet.
1564. (II. 61.) Esküdtnek választották a Muraközben Hegedűs Lászlót, aki a szokott
módon esküt tett.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1649. november 1. (ipso festo omnium Sanctorum), Sümeg
1565. (II. 61.) A dunáninneni rendek szombathelyi gyűlésére a két Zalán inneni járásból Alfonz atyát és köveskuti Angyal Györgyöt küldték követségbe.
1566. (II. 62.) Eördögh István alispán végrehajtási zaklatása ügyében levelet írattak a
főispánnak, a nádornak, az érseknek, a kancellárnak és a királynak. Bécsbe követségbe
küldték a prépost urat, Alfonz atyát és Angyal Györgyöt ebben az ügyben.
1567. (II. 62.) Hagymásy István kérésére Légmán István alszolgabíró eltiltotta Ötvös
(Eötvös) falu földjeinek használatától Nyavalád és Türje községek lakosait. Eltiltó levelet kért és kapott.
76 Lásd a 106. oldalon.
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ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1649. szeptember 6. (feria 2. ante festum nativitatis Beatae Mariae Virginis), Sümeg
1568. (II. 62.) Szeptember 1-jére adószedői számadást hívott össze a megye közönsége Sümegre. Küldöttei az alispánok, a jegyző, Alfonz atya, Angyal György, Gorup János,
Hegyi István, Agha András, Tolnai János és Szarka Lukács. Az elszámolás 1635-től a jelenig terjedő időszakra vonatkozik.
1569. (II. 62.) Elrendelték az 1647. évi [országgyűlési] követek, Perneszy Ferenc és
Bessenyei István, valamint az 1649. éviek, Lipics Márton és Darás István költségkifizetéseinek a módosítását.
1570. (II. 62.) Tolnai Ferenc, a vasvári káptalan prépostja és Darás István megintették a főispán és a vármegye nevében Perneszy urat, aki 27 esztendeig volt Zala és Somogy megyék alispánja, hogy szolgáltassa vissza Somogy megye kiváltságleveleit és
pecsétjét, valamint a kinyomtatott országgyűlési törvénycikkeket minden évből.
1571. (II. 63.) Egregius Hegyi István megintette adományostársát, Borosi Pált a Kis
Pécsel (Pechell) prédiumra vonatkozó adomány-, visszaiktató-, és peres levelek átírási
taxája felének a kifizetésével. Borosi letett egy rénes forintot, ennek fejében átadták neki
a hiteles átiratokat.
1572. (II. 63.) Horváth György ítéletet nyert, és Szent Mihály ünnepéig tíz rénes forintot fizet Agha András kezéhez Páhi Mátyás kezességével.
1573. (II. 63.) Nemes Polgár Györgyöt esküdtté választották. Esküt tett.
1651. január 11.77
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK GYŰLÉSE78
1651. február 4., Körmend
1574. (II. 63.) A főispán távollétében, aki a szlavóniai nyolcados törvényszék tartása
miatt nem lehetett jelen.

77 Lásd a 114. oldalon.
78 Tisztújítás.
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1575. (II. 63.) Az alispánok le kívántak mondani hivatalukról, de megerősítették
őket erre az évre.
1576. (II. 63.) Szolgabíróvá választották Szenthei Istvánt és Légmán Istvánt, valamint Szentgróti Péter deákot, akik a szokott módon esküt tettek.
1577. (II. 63.) Esküdtté választották Cigány Jánost, Godena Istvánt, Taba Jánost és
Török Istvánt.
1578. (II. 63.) Babolcsay (Babolczay) István szolgabírót megerősítették hivatalában.
1579. (II. 63-64.) Könczöl Mihály Somogy megyei szolgabírót a következő közgyűlésig erősítették meg hivatalában, mivel sem őt, sem mást nem jelöltek. Akkor vagy
megerősítik, vagy helyette más alkalmas személyt választanak.
1580. (II. 64.) A megye megkeresésére Perneszy Ferenc másodalispán Darás István
útján visszaszolgáltatta az 1616., 1625., 1630., 1635. és 1638. évi törvénycikkeket,
amelyeket az alispánok magukhoz vettek a célból, hogy a többi mellett elhelyezzék őket.
1581. (II. 64.) Légmán István szolgabíró Botka Ferenc úr kérésére eltiltotta Szenterzsébet (Zent Eorsebeth), Gyepü, Szalapa, Szentmárton, Szalóka puszták használatától
Mihályfa, Óhid és Dabronc (Dobronch) faluk lakóit.
1582. (II. 64.) Perneszy urat megidézték a következő gyűlésre azzal, hogy megfelelően módosítsa, javítsa és rendezze az 1647. évi országgyűlési követség kiadásait és annak
elszámolását néhai követtársa, Bessenyei István özvegyével. Ha ezt nem, vagy rosszul
teszi, javaiból hajtják végre a hátralékot.
1583. (II. 64.) Kiszabás szerint a megyében lakó birtokos nemesek 30 gyalogos fizetésére portánként hat forintot fizessenek egész évre Szarka Lukács kezéhez.
1584. (II. 64.) Babolcsay Ferenc szolgabíró egregius Bezerédy (Bözörédy) György
kérésére eltiltotta a Tárnok falu melletti Szentkozmadombja (Sz. Kozma Domyán)
pusz-ta használatától a szomszédokat. Fizetett 25 dénárt.
1585. (II. 64.) Bírságlevél íratott a királyi rovásadó, a koronázási adó és a jegyző fizetése hátralékainak behajtására.
1586. (II. 64.) Bemutatták és kihirdeték Sisarek János Bécsben, 1650. április 5-én
kelt nemesítő oklevelét.
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1587. (II. 65.) Retkes Balázs a főispán nevében ellentmondott a fenti oklevél elnyerésének és bemutatásának.
1588. (II. 65.) Átiratott néhai Darás István jegyző kéziratából.79
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE80
1651. május 8., Körmend
1589. (II. 65.) Jelen voltak a főispán, Nádasdy Ferenc gróf képviseletében Bezerédy
György, a veszprémi püspök nevében Szarka Lukács, Batthyány Ádám nevében
Francsics Gáspár, Bakács Sándor nevében Szandi István, a csatári apát, Ferenc János
nevében Husvéth Ambrus a szükséges megbízólevelekkel, mindkét alispán, vagyis
Eördögh István és Lipics Márton, valamint más vagyonosabb nemesek.
1590. (II. 65.) A néhai Darás István helyett egyhangúan jegyzővé választották
egregius mankóbüki Horváth Ferencet, Vas megye jegyzőjét, aki letette az esküt.
1591. (II. 65.) Biri Péter szolgabíró helyett Kaszaházi Gergelyt, Légmán István szolgabíró helyett Óhidi Imre korábbi alszolgabírót választották meg. Ugyanitt az elhalálozott Cseh Mihály helyére Szömbik Mihályt, Pörössös György helyére litteratus Havai
Mátyást választották alszolgabíráknak. Somogy megyében Könczöl Mihály szolgabíró
utódja Bornemissza András. Valamennyien esküt tettek.
1592. (II. 65-66.) Esküdtté választották Sári Pétert, Szabó Pált, Parraghy Ferencet, és
Horváth Tamást. Esküt tettek.
1593. (II. 66.) Elhatároztatott továbbá, hogy Könczöl Mihály köteles elszámolni
minden Somogy megyei adóról, ahogy a többi szolgabíró is az általa beszedett adókról a
következő, június 29-én, Körmenden tartandó törvényszék előtt az alispánok, a jegyző,
Bezerédy György, és más, az alispánok által kijelölt személyek előtt.
1594. (II. 66.) Batthyány Ádám úr követe, Francsics Gáspár révén előadta, hogy
egyesek vonakodnak kiállítani a rendkívüli katonákat. A nádor rendelete szerint a vonakodókat a törvénycikkek által előírt módon kell büntetni, mégis tiltakoznak, amikor a
[főkapitány] a nádor parancsa értelmében eljár ellenük.

79 Más kéz bejegyzése.
80 Más kéz bejegyzése.
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1595. (II. 66.) A főispán úr ellentmondott a fenti ügyben, állítva, hogy ő kész kiállítani a kért katonalétszámot. Mivel azonban a Muraköz határvidék, és az is marad, nem
engedi, hogy onnan elvigyék, más országrészbe és véghelyekre telepítsék őket.
1596. (II. 66.) Elrendelte a vármegye, hogy a megyebeliek, legyenek nemesek, mágnások vagy nemtelenek, gabonájukat nem adhatják el az ország határain kívülre, hanem
csak a királyi végvárak számára. Az engedetlenek büntetése a termény elkobzása, amely
Körmenden és a Rába vidékén a hely kapitánya, Francsics Gáspár, Egerszegen Kaszaházi György szolgabíró, általánosságban pedig az alispánok hatáskörébe tartozik. A
végrehajtott gabona kétharmad része a megye szükségére, harmada a végrehajtó javára
fordítandó.
1597. (II. 66-67.) Bemutatták a nádor levelét az adóhátralékok ügyében. Úgy határoztak, hogy azokat a megyei rovásadószedő, Szarka Lukács szedje be és kezelje.
1598. (II. 67.) Az 1649., 1650. és 1651. évi adót szintén Szarka Lukács szedje be.
Azon faluk ügyében, amelyeket Veszprém megye említett levelében, válaszlevelet írattak, amely szerint azok nem Tolna, hanem Somogy megyéhez tartoznak, és az ingyenmunkát mindig (Kis)Komárnak adták.
1599. (II. 67.) Számadásra kérték Perneszy úr örököseit az általa beszedett adókról
és kiadásokról a már említett napra a következő törvényszék előtt. A számadást Szarka
Lukács vezeti.
1600. (II. 67.) Sokak kérésére levelet írattak a végvári katonák és mások ellen Batthyány Ádám főkapitány úrnak, mivel panaszaikat és a velük történt jogtalanságokat nem
orvosolták.
1601. (II. 67.) Bemutatták és kihirdették [III. Ferdinánd] király 1651. március 22én, Bécsben kelt halasztó levelét néhai Perneszy Ferenc hátrahagyott özvegye, Bakolcsa
(Bakolcza) Orsolya és gyermekei, István, János és Ferenc számára.81
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1651. június 29., Körmend
1602. (II. 67.) Jelen voltak a veszprémi püspök nevében Szarka Lukács, Nádasdy Ferenc gróf nevében Angyal György, Bezerédy György és Szegedi Ferenc a szükséges
megbízólevelekkel és utasításokkal, több más tekintélyes és egytelkes nemes, valamint a
két alispán.
81 Ex manuscriptis meis idest Notarius m.p. (Magam, mint jegyző kéziratából, saját kezűleg.)
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1603. (II. 67-68.) Leirat érkezett Zala és Somogy megyékhez, hogy küldjenek követeket a törökkel való tárgyalásokra. A követek egregius Kondorai Gáspár és Tar Márton;
kiadásaikra egy hónapra száz forintot rendeltek, amelyekre minden egyes porta függetlenül attól, hogy hódolt vagy sem, húsz dénárt fizessen, a taxás nemesek pedig a taxa
felét. A pénzt a szolgabírák szedjék be járásaikban 15 napon belül kétszeres büntetés
terhe alatt. E rendelkezés szerint az alispán adja a kiküldöttek kezébe a mondott száz
forintos összeget a megbízólevéllel és az utasításokkal együtt, valamint a megye pecsétjét. Ne feledjenek el eljárni Uki Ferenc kiszabadítása érdekében.
1604. (II. 68.) Meghosszabbították a következő közgyűlésig a korábban elrendelt
gabonakiviteli tilalmat az ország határain túlra.
1605. (II. 68.) A lólopások és rablások megakadályozására elrendelték, hogy elkobzás terhe alatt tilos a lovak eladása és kivitele a királyság területén kívülre. Nem tiltják
azonban a kereskedést a határokon belül.
1606. (II. 69.) A kapornaki kapitány várában jogellenesen megemelte a vámot. Ha
nem hagy fel vele, peres úton járnak el ellene.
1607. (II. 69.) Bemutatták a nádor május 27-én kelt levelét azok ellen, akik nem állították ki, vagy nem tartották a legutóbbi pozsonyi országgyűlésen elrendelt rendkívüli
katonaságot. A megye kérte [Batthyány Ádám] főkapitánytól, küldje el azok lajstromát,
akik adósak maradtak a katonaállítással, vagy a zsolddal (stipendium).
1608. (II. 69.) A megye gyalogosait minél hamarabb osszák szét a Szarka Lukács által készített ajánlás szerint a helyettes főkapitány jelenlétében a végvárak között.
1609. (II. 69.) A megye évi általános adójának elszámolását a Perneszy örökösökkel,
Könczöl Mihállyal, valamint a többi szolgabíróval és adószedővel 1635-től mostanáig a
következő sümegi törvényszék utánra tűzték ki. A felülvizsgálók (exactor) az alispánok és a jegyző lesznek. Ha az alispánok úgy akarják, ehhez kapcsolódva ugyanakkorra
tűzzék ki a néhai Bessenyei István országgyűlési költségeivel kapcsolatos elszámolást is.
1610. (II. 69.) Pethő László nevében Vörös Bálint alszolgabíró eltiltotta Keglevich
Pétert a malomépítéstől Bollahidánál (Bolla hidgia).
1611. (II. 70.) Bessenyei István özvegye nevében ugyanő [Vörös Bálint alszolgabíró]
eltiltotta Boncodfölde, Kávás, Teskánd és Szentgyörgy faluk lakóit Martonfalva puszta
használatától, amelynek Hagymásy István és néhai Hagymásy Miklós özvegye, Kustaton
Miklós és István ellentmondtak, hasonlóképpen Keglevich Péter is.
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1612. (II. 70.) Pataki János nevében Szabó János alszolgabíró eltiltotta Puszta Pakod
prédium használatától Felső Pakod falu lakóit.
1613. (II. 70.) Keglevich Péter nevében Péter Gábor alszolgabíró eltiltotta Bagod falu
használatától Szentgyörgy lakóit. Tiltakozó levél adatott.
1614. (II. 70.) Taba György nevében Babolcsay (Baboczay) Ferenc szolgabíró eltiltotta Kálócfa puszta használatától Pórszombat és Szilvágy (Assziaghy)82 lakóit. Tiltakozó
levél adatott.
1615. (II. 70.) Egerallyi György özvegye, Terjék Katalin nevében Terjék István és
Balogh István is ellentmondott Taba György előbbi tiltakozásának.83
1616. (II. 70.) Nádasdy Ferenc gróf nevében Bezerédy ellene mondott Taba György
eltiltásának Szilvágyot illetően, és Keglevich úr, valamint Bessenyei úr özvegyének
Szentgyörgyre vonatkozó eltiltásának is.
1617. (II. 70-71.) Ugyanazon a gyűlésen bemutatták Kovacsics István és általa atyjafiai Kovacsics Máté és János, továbbá Ambrosy György és Csrebnyák Gergely, hasonlóképpen Kovacsics István atyafiai 1650. április 7-én, Bécsben kelt nemesítő oklevelét,
amelynek révén ellentmondás nem lévén, az említett személyeket befogadták a megye
nemesei közé.
1618. (II. 71.) Ugyanazon a gyűlésen törvényszéki esküdtté választották egregius
Pethő Miklóst, Sankó Miklóst és Körbei Györgyöt, akik hivataluk ellátásáról esküt tettek.
1619. (II. 71-72.) Végül pölöskei Eördögh István és mankóbüki Horváth Ferenc, a
megye esküdt jegyzője beszámolt arról, hogy felkeresték néhai Darás István jegyző özvegyét, Szalay Anna asszonyt a Sopron megyei Völcsejen fekvő nemesi kúriájában, hogy
az elmúlt közgyűlés határozata szerint a megyei jegyzőkönyveket és peres iratokat átvegyék tőle. Egregius Rabbi Istvánnak a jelenlétében, aki Vas megye jegyzője és a néhai
Darás István esküdt kiadója (expeditor) volt, az említett iratokat az özvegytől átvették
úgy, hogy tudomásuk szerint semmi sem maradt az ő kezén. Erről a kiküldött megyei
tisztviselők nyugtalevelet állítottak ki.84

82 Lásd Csánki III. 30. p.
83 Lásd az 1614. regesztát!
84 Ex manuscriptis meis idest Notarius m.p.
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ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1651. július 3. (feria 2. proxima post festum Beati Petri et Pauli Apostolorum),
Sümeg
1620. (II. 72.) Ezen a törvényszéken és gyűlésen elhatározta a vármegye, írat a főispánnak, a mágnásoknak és vagyonosabb nemeseknek arról, hogy minél nagyobb számú
megjelenésük érdekében a közgyűlések helyszínét a megye határain túl fekvő
Körmendről Sümegre teszi át a jövőben. A törvényszékek tartásának idejét megfordítják
úgy, hogy azok először szerdától szombatig tartatnak Sümegen, azután pedig hétfőtől
szerdáig Körmenden.
1621. (II. 72.) Az adószedői számadások felülvizsgálatát 1635-től a jelen évig minden adóra vonatkozóan a következő törvényszék utáni csütörtökön tartják meg Sümegen.
1622. (II. 72.) Tiltakozott a veszprémi püspök, és püspöki hatalmánál fogva szörnyű
büntetéssel fenyegette meg azokat, akik a megye területén belül mások megbotránkoztatásával több feleséget tartanak.
1623. (II. 73.) Köveskáli Gulácsy Ferencet és szentgróti Laskói Józsát esküdtté választották. Tüstént letették a hivatali esküt.
1624. (II. 73.) Bemutatták Balogh Mihály és felesége Kados Katalin, valamint gyermekeik, János és István 1649. január 27-én, Bécsben kelt nemesítő oklevelét. Senki nem
mondott ellent, így befogadták őket a megye igazi nemesei közé.
1625. (II. 73.) A törvényszék három napon át folytatódott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1651. szeptember 14., Körmend
1626. (II. 73.) Jelen voltak az alispánok, a mágnások követei, valamint más birtokos
és a megyében lakos nemesek.
1627. (II. 73-74.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király leveleit. Az első augusztus
17-én kelt, Zala és Somogy megyéknek íródott. Nemesi felkelés elrendelését kérte amiatt, hogy a török Kiskomárom vára ellen szokatlanul mozgolódik. A másikat a megyék
terü-letén átvonuló katonaság biztonsága és tartása ügyében, a harmadikat az első levelében említett nemesi felkelés szüneteltetése ügyében írta. Ugyanitt esett szó a véghelyekre
telepített katonaság élelmiszersegélyéről és eltartásáról, amelynek ügyében állandó levelezés folyik a főkapitánnyal. Az előbbiek ügyében már történtek intézkedések. Ami az
utolsót illeti, levelet írattak a királynak arról, hogy a Kanizsával szembeni véghelyek
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katonái mindkét megyében sok jogtalanságot és alkalmatlanságot okoznak a lakosságnak, amely a török igájától is szenved, mivel a megyék legnagyobb része hódoltság alatt
van. Ezért és a kiskomáromi hadjárat miatt képtelenek arra, hogy fizessenek és élelmiszert adjanak a katonaságnak. Nem tudnak részt vállalni Lenti építésében sem, a főkapitány kivetése szerint. Alázatosan kérik a fenti terhek elengedését. Hasonlóképpen levelet
írattak a főkapitány úrnak is a nehézségekről és kifogásokról. Egregius Terjék Jánost és
egy másik szolgabírót, Babolcsay (Babolczay) Ferencet küldték hozzá követségbe azzal,
hogy számoljanak be egyúttal a kapitányok kihágásairól is a tiszteletdíjak (honorarium)
behajtása, a kanizsai adó (census) és az ingyenmunkák kapcsán.
1628. (II. 74.) Megerősítette a közgyűlés azt a korábbi rendeletét, mely szerint gabonát nem lehet kivinni az ország területéről, de eladható a végvárak szükségleteire.
1629. (II. 74-75.) A megye számos lakosának súlyos panaszai miatt elhatároztatott,
hogy a véghelyek kapitányai a kanizsai adó (cenzus), a vám és az ingyenmunkák állításakor nem követelhetnek ráadásként egy kappant vagy kakast, illetve azok árát, mert
ezzel ha-talmaskodást követnek el. A törvények értelmében minél gyorsabban kell eljárni ellenük.
1630. (II. 75.) A végvárakba helyezett német katonaság eltartására minden egyes járásból - Babolcsay Ferenc járásából Lentibe, Kaszaházi György járásából Egerszegre szállíttassanak élelmiszert az alispánok és a szolgabírák kiszabása szerint, helyes áron.
1631. (II. 75.) Bemutatták a nádor Stomfán, augusztus 20-án kelt levelét azok megbüntetéséről, akik nem állították ki az elrendelt rendkívüli katonalétszámot. Azt is kérte
a megyétől, hogy az minél előbb számoljon el a királyi rovásadó hátralékával.
1632. (II. 75.) Egregius Terjék János tiltakozott amiatt, hogy a Teskándon lakozó
Molnár, másképp Dömötör Mihály, neki és testvéreinek adózó jobbágya, aki tudtuk és
akaratuk ellenére szerzett nemeslevelet. Ezért Terjék János Molnár Mihályt az 1630. évi
törvénycikkek értelmében személyében visszatartja, és a jobbágyi szolgálatok elvégzésére
kötelezi.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1651. október 19. (feria 5. proxima post festum Beatae Luciae Evangelistae),
Körmend
1633. (II. 76.) Bemutatták Parraghy Pál és testvére, néhai Parraghy Vince 1637.
szeptember 6-án Ebersdorfban kiadott nemesítő oklevelét. Ellentmondás hiányában Parraghy Pált és néhai testvére leszármazottait a megye igazi nemesei közé befogadták.
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1634. (II. 76.) Batthyány Ádám gróf a megye megkeresésére a megyegyűlések és törvényszékek helyéül szolgáló házát Körmenden megerősíti és újjáépíti. Ehhez fát kért a
megyétől, amely Batthyány jóindulatát figyelembe véve elrendelte, hogy minden falu az
alispán kirovása szerint szállítson az építkezéshez fát 12 magyar forint büntetés terhe
alatt. Adjanak továbbá Körmend és a gróf tiszttartója, Nemsen István kezéhez 500 magyar forintot a gróf rendelkezése szerinti kiadásokra.
1635. (II. 76.) A törvényszék három napig tartott.
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1651. október 23. (feria 2. proxima ante festum Beati Simeonis et Judae), Sümeg
1636. (II. 77.) Megyei főadószedőnek választották meg egyhangúlag egregius Szarka
Lukácsot, aki hivatala hűséges ellátásáról esküt tett. Éves fizetése 500 forint. A jövőben
számadási kötelezvény ellenében az ő kezéhez adják a különféle adókat a szolgabírók a
két megye járásaiból.
1637. (II. 77.) Elhatároztatott, hogy az alispán urak újra vessék ki a taxás nemesek
adóját, mivel a korábbiban sok hiány volt.
1638. (II. 77.) A hátralékokat a jövőben a szolgabírók szedjék be és adják az adószedő kezére az ő kivetése szerint.
1639. (II. 77.) Egregius Jankovics Jánost, Alsólendva és Lenti kapitányát, továbbá
nemes Récsei Mihályt, Kiskomárom vára kapitányát törvényszéki esküdtekké választották. Hivatali hűségükről a szokott módon esküt tettek.
1640. (II. 77.) Ezt követően a törvényszék három napon át tartott.
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1651. január 11., Körmend
1641. (II. 78.) Ugyanezen a gyűlésen Tar Márton helyett egregius Ányos Péter kapornaki kapitányt küldték Kondorai Gáspárral a törökkel való tárgyalásokra, utasításokkal
és megbízólevéllel ellátva a megye korábbi rendelkezése szerint. Kiadásaikról is a korábbi döntés alapján gondoskodtak.
1642. (II. 78.) A Lenti körül lakó birtokos nemesek panaszai ügyében levelet írattak
[III. Ferdinánd] királynak amiatt, hogy birtokaikat az ott állomásozó német katonaság
kapitányával és vajdájával az élen teljesen elpusztította. Kérték a királyt, tiltsa el őket a
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károkozástól. Levél íratott még ebben az ügyben a főispánnak és a főkapitánynak is. A
levelek továbbításával Vuksics Mihály szolgabírót bízták meg, akinek a kiadásokra 35
forintot rendeltek.
1643. (II. 78.) A megye rendelkezését, amely szerint nem lehet gabonát szállítani az
ország határán kívülre, eltörölték.
1644. (II. 78-79.) Egregius Balogh Ferenc személyesen megjelenve erősen panaszkodott Jankovics János ellen, aki az elmúlt napokban Körmenden Retkes Balázs házánál,
ahol a közgyűlések és törvényszékek idején tartózkodni szokott, nem tudni mi okból
zaklatta, alaposan megverte, haját és szakállát megtépte. A szintén jelen lévő Jankovics
János elismerte, hogy Balogh Ferencet becsülete védelmében az említett módon valóban
megverte. A közgyűlés és a törvényszék személyes szabadság súlyos megsértése miatt
hatalmaskodás bűnében marasztalta el Jankovics Jánost, és száz forint letételére kötelezte. A panaszos ítéletlevelet kért és kapott, amiért 40 dénárt fizetett.
1645. (II. 79.) A törvényszék Körmenden három napon át folytatódott.85
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1652. január 16. (feria 3. ante festum Beatorum Fabiani et Sebastiani), Sümeg
1646. (II. 79.) Bakács úr kérésére Légmán István járásából és Somogy megyéből
Keszthely megerősítésére ötven gerendát - másként palánkost - rendeltek a szolgabíró
kiszabása szerint.
1647. (II. 79.) Ugyanazon a törvényszéken tapolcai Érsek János nemest törvényszéki
esküdtté tették. A szokott módon esküt tett.
1648. (II. 79.) A törvényszék ugyancsak Sümegen három napon át tartott.86
ZALA MEGYE RÉSZGYŰLÉSE
1652. március 14., Körmend
1649. (II. 80.) Bemutatták a király február 1-jén, Bécsben kelt válaszlevelét a megye
hozzá intézett panaszaira a Lenti vár kapitányának, vajdájának és az ott állomásozó
német katonaság kihágásainak ügyében. A levélben megparancsolta a Lenti várbelieknek, hogy a jövőben tartózkodjanak az említett kihágások elkövetésétől.
85 Ex manuscriptis meis scilicet Notary m.p. (A magam, tudniillik a jegyző kéziratából, saját kezűleg.)
86 Lásd a 85. jegyzetet.
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1650. (II. 80.) Egregius Pethő Miklós felesége, Nagy Orsolya néhai Ányos Zsigmondtól származó gyermekének, Istvánnak gyámjaként és Egerallyi György özvegye,
Terjék Katalin tiltakozott amiatt, hogy a közösen birtokolt béri kastély várnagyának
nincs más fizetése, mint az ottani vám. A mostani várnagy, Trombitás Mátyás e vám
behajtásakor számos kihágást követett el, és hivatalát sem látja el megfelelően. Ezért a
tiltakozók nem akarják vámrészüket átengedni számára, sőt más módon sem kívánják
megfizetni. Szolgálatára egyáltalán nem tartanak igényt.
1651. (II. 80-81.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király 1651. december 23-án Bécsben
kelt levelét néhai Perneszy Ferenc alispán költségvisszatérítéséről az 1647. évi országgyűlési követsége kapcsán. Elhatároztatott, hogy a szolgabírók és adószedők számadását
Körmendre tűzik ki, közvetlenül a közgyűlést követő napokra, akkor számolják majd el
Perneszy követi költségeinek a hátralékát is.
1652. (II. 81.) Bemutatták Batthyány Ádám főkapitány levelét a lenti vár környékén
elvégzendő munkákról. Válaszként megíratták a főkapitánynak, hogy a megye ez ügyben
már megkereste a királyt, s levelére választ kapott. Ebből jól látható, hogy a király sem
(és a megye sem) kívánja a mondott munkákat erőltetni.
1653 (II. 81.) Babolcsay (Babolczai) Ferenc szolgabíró eltiltotta Zeli puszta használatától a Nádasdy Ferenc gróf földesurasága alá tartozó Szentgyörgy falu lakóit.
1654. (II. 81.) A törvényszék Körmenden három napig tartott.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1652. március 18., Sümeg
1655. (II. 81.) Az előbbi megyegyűlésen elhatározott segély beszolgáltatását a keszthelyi várnak pünkösd utánra rendelték.
1656. (II. 81.) A törvényszéken a Somogy megyei Deden lakozó Király György nemest választották Somogy megyei alszolgabírónak.
1657. (II. 81.) A Somogy megyei Szakácsiban lakó nemes Ős (Eös) Andrást és
kisfaludi Szabó Mihályt választották meg Somogy megyei esküdteknek, akik a szokott
módon esküt tettek.
1658. (II. 81.) Bemutatták Cziráky Ádám és Bezerédy György március 14-én, Dénesfán kelt levelét, amely szerint a nádor őket rendelte a királyi adók hátralékának behajtására. A hátralék beadásának határnapját április 11-ére, Körmendre tűzték ki. A késlekedőkre a megye tisztviselői a szokott bírságot róják ki.
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1659. (II. 82.) Bemutatták és a szokott módon kihirdették kutasi Takács Gergely és
általa felesége Kovács Katalin, fia András és testvére Bálint, annak felesége Józan Erzsébet, és fia Mihály, Kovács János és felesége Császti Ilona és anyai féltestvére Lázár
Mihály, valamint annak felesége Joó Anna nemesítő oklevelét. Ellentmondó nem lévén,
valamennyiüket befogadta a megye nemesi közönsége.
1660. (II. 82.) [Március] 23-án a törvényszék napján nemes Szmilkovics István, a
Budáról Pozsonyba menekült klarissza szűzek tisztviselője az apátnő és a többi nővér
nevében ellentmondott Takács Gergely és a többiek nemesítő oklevelének. Erről tiltakozó levelet kért és kapott, fizetett 50 dénárt.
1661. (II. 82.) A törvényszék Sümegen három napig tartott.87
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1652. július 15., Körmend
1662. (II. 83.) Jelen voltak Zrínyi Miklós főispán, Széchenyi György veszprémi püspök nevében Szentei István és Retkes Balázs, Nádasdy Ferenc gróf nevében Görbei
György és Vasdinnyei Sándor. A fehérvári kanonok urak és a veszprémi nagyobb káptalan prépostjai nevében Gorup Ferenc és Kőrösi Ferenc, a veszprémi káptalan és a rajki
(Raik) apát nevében a mondott Szentei István a szükséges megbízólevelekkel, valamint
más vagyonosabb és alantasabb nemesek.
1663. (II. 83.) Ugyanazon a közgyűlésen a megye mágnásai és nemesei egyhangúan
elhatározták, hogy a jövőben azokat, akik a meghirdetett közgyűléseken nem akarnak
megjelenni, legyenek mágnások, birtokos, vagy mezei nemesek (pagi nobilitares), viszszavonhatatlanul 12 forintra büntessék a szolgabírók.
1664. (II. 83-84.) Ugyanazon a közgyűlésen a korábban már lemondott alispánok közül Lipics úr a megye megkeresésére megmaradt hivatalában, Eördögh úr helyére pedig,
aki teljességgel lemondott, széplaki Botka Ferencet választották meg, aki a szokott módon esküt tett. A szolgabírók valamennyien megmaradtak hivatalukban, kivéve Babolcsay Ferencet. Helyére Tuboly Ferenc vicegerenst, Vuksics Mihály helyére pedig Blaskovics Mátyást választották meg szolgabíróvá. Mindketten esküt tettek.
1665. (II. 84.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király két levelét, egyiket a lenti vár építése, a másikat a birodalmi gyűlésre való eltávozása, valamint az országggyűlés és a
nyolcados törvényszék késedelmes megtartása ügyében. A levelek május 30-án Bécsben
87 Lásd a 85. jegyzetet.
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keltek. A megye a leiratokat tudomásul vette, a lenti vár ügyében levelet íratott a nádornak arról, hogy a király felmentette a helyi lakosokat a vár építési munkái alól.
1666. (II. 84.) Bemutatták a nádor levelét Somogy megye rovásadója ügyében. Alispáni vizsgálatot rendeltek el. A vizsgálat eredményét ismerve válaszolnak a nádornak.
1667. (II. 84-85.) A nádor másik levelére néhai Bessenyei István megyei követ hátralékos pénzéről elhatároztatott, hogy a Somogy megyei adószedői számadások felülvizsgálatára közvetlenül a törvényszék után kerül sor, és akkor igazítják el a mondott
ügyet is. A számadásokat 1635-től a jelenig vizsgálják felül. A felülvizsgálók az alispánok, a jegyző és azok a személyek lesznek, akiket az alispánok kiválasztanak.
1668. (II. 85.) A Keszthelyre rendelt segély beszolgáltatását elvégezték.
1669. (II. 85.) Bemutatták Fehérvári János nemesítő oklevelét, amelyet a megye nemessége elfogadott, ellentmondó nem lévén Fehérvári Jánost befogadta a megye nemesi
közönsége.
1670. (II. 85.) Bemutatták és kihirdették [III. Ferdinánd] király Bécsben, április 18án kiadott halasztó levelét néhai Bakács Sándor özvegye, Rumi Katalin asszony számára. Sárkány János úr ennek ellentmondott.
1671. (II. 85.) Végül Bakács Sándor özvegye és Sárkány János nevében Légmán István szolgabíró eltiltotta a győri káptalan sidi birtokrészén lakókat a Pethő család ottani
birtokrészeinek a használatától. Erről Légmán István tiltakozó levelet kért és kapott.88
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1652. július 17., Körmend
1672. (II. 86.) Számos tehetősebb és alantasabb nemes, valamint a két alispán, széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton jelenlétében.
1673. (II. 86.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király Prágában, július utolsó napján kelt
levelét, amelyben a nyolcados törvényszéket Pozsonyba, Lukács ünnepének nyolcadnapjára (október 26.) hívta össze.
1674. (II. 86.) Bemutatták a nádor 1652. július 21-én, Pozsonyban kelt levelét az
örökös tartományokban feltűnt lengyel gyújtogatókról. Mindkét levelet felolvasták és
kihirdették.
88 Lásd a 85. jegyzetet.
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1675. (II. 86.) Felolvasták továbbá a nádor Pozsonyban kiadott, július 24-én és 30-án
kelt leveleit a lenti várnak adandó segély ügyében. A döntést a következő, sümegi törvényszékre halasztották.
1676. (II. 86-87.) A törökkel való tárgyalásokra küldött követek kiadásaira a kihirdetés előtt megszavaztak bizonyos összeget, amelyből 147 forintot kézhez kapott Eördögh
István. Mivel a kiküldetés nem történt meg, ebből az összegből a megye pecséttel ellátott
utasításával együtt 100 forintot vett magához Botka úr azzal, hogy a pénzt Sümegen
átadja a főadószedőnek. Az utasítás a jegyzőnél maradt. A jövőre való tanúságként a
maradék 147 forint maradéka [47 forint] Eördögh Istvánnál marad.
1677. (II. 87.) Levél íratott Batthyány (Bottyan) Ádám grófnak a megyeháza [a gróf
tulajdonában lévő, a megyegyűlések helyéül szolgáló épület Körmenden] építése ügyében.
1678. (II. 87.) Lipics Márton alispán vicegerensének, Tuboly Gergelynek a helyére,
aki már szolgabíró, nemes Vizi Jánost választották Salomvárról, aki hivatalának ellátásáról az esküt a szokott módon letette.
1679. (II. 87.) Ugyanazon a gyűlésen bemutatták Tömördy Márton és János nemesítő
oklevelét. Nem volt ellentmondó.
1680. (II. 87.) Bödén lakó Gombos Bálint nemest és szentgyörgyvölgyi Bertalan Mihályt esküdtekké választották. Esküt tettek.
1681. (II. 87.) A törvényszék Körmenden három napig tartott.
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1652. szeptember 16., Sümeg
1682. (II. 87-88.) A lenti várnak adandó segélyadó ügyében elrendelték, hogy Tuboly
Gergely járásából két napra 70 szekeret adjanak, mivel ez a járás már eddig is bőségesen
állított munkát, így most könnyítés illeti. A másik három járásból minden egyes szekérre
két forintot adjanak a szolgabíró, és minden porta után egy forint 50 dénárt - 15 napon
belül, kétszeres büntetés terhe alatt - az adószedő kezéhez, aki majd továbbadja Tuboly
Gergelynek a fent említett szekerek kifizetésére a 140 forintot.
1683. (II. 88.) Tiltakozott a veszprémi püspök amiatt, hogy egregius Pethő László
nyilvánosan kijelentette, a jövőben a püspök Somogy megyei birtokairól jobbágyait
akár erőszakkal is a kiskomári vár építésére hurcolja, amelynek kapitánya. A püspök
kijelentette, hogy ottani birtokai teljesen puszták. Tiltakozó levelet kért és kapott.
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1684. (II. 88.) Botka úr a mondott száz forintot, amelyet Körmenden Eördögh Istvántól magához vett, a vármegye közönsége előtt átadta Szarka Lukács adószedő kezébe.
1685. (II. 88.) A Sümegen celebrált törvényszék négy napon át tartott.89
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1653. január 9., Körmend
1686. (II. 88.) Mindkét alispán jelenlétében.
1687. (II. 88-89.) A törvényszékhez számos panasz érkezett amiatt, hogy a megye
urai a lenti vár építéséhez fa szállítását rendelték el. Ez ügyben követet küldtek
[Batthyány Ádám] főkapitányhoz Lipics Márton alispán és mankóbüki Horváth Ferenc
jegyző személyében, megbízólevéllel.
1688. (II. 89.) Ugyanazon a törvényszéken elhatározták, hogy az alispánok készítsék
el a Somogy megyei nemesek adókirovását, akik a jövőben e kirovás (taxatio) szerint
fizessék adójukat.
1689. (II. 89.) A megye nemessége elhatározta, hogy levelet írat a főispánnak az
említett faszállítás90 kivetése ügyében kérve, vegyék figyelembe a nemesi szabadságokat
és mentességeket, vonják vissza e súlyos jogtalanságot.
1690. (II. 89.) Az előbbi ügyben elhatározták, hogy azt a 70 szekeret, amelyet Lenti
építésére rendeltek, és szekerenként hat vagy hét favágót - Lipics úr rendeletére Tuboly
Gergely szolgabíró közreműködésével - hiány és késedelem nélkül küldjék a lenti várhoz
15 napon belül, vagyis 27-éig. A favágók fizetésüket Kaszaházi György szolgabírótól
kapják meg a már többször említett 140 forintból.91
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1653. január 13. (feria secunda post Pauli Eremitae), Sümeg
1691. (II. 89-90.) Ugyanezen a törvényszéken a rovásadó és más adóhátralékok ügyében elhatároztatott, hogy a megyei rovásadószedőnek, Szarka Lukácsnak ki kell mennie
végrehajtásra minden egyes helységbe. A szolgabírák saját járásaikban segédkezzenek
89 Ex manuscriptis meis Notarii m.p.
90 Lásd az 1687. számú bejegyzést.
91 Ex manuscriptis meis scilicet Notarii m.p.
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neki. Íratott azonban a királynak, hogy a végrehajtás ne a szolgabírák, hanem a rovásadószedők felelőssége legyen, az esetleges károkat ne a szolgabíráknak rójják fel.
1692. (II. 90.) Felhatalmazást adtak Sárkány János [keszthelyi kapitány] úrnak, hogy
azoktól a Somogy megyei jobbágyoktól, akik a szolgabíró pecsétjére a már korábban, a
közgyűlésen megszavazott keszthelyi segélyt (subsidium) nem akarják megadni, katonái
kártérítés és személyi engedmények nélkül behajthatják azt.
1693. (II. 90.) Ugyanazon a törvényszéken Sólyom Benedek alszolgabíró helyére
nemes köveskáli Gulácsy Ferencet választották, esküdtnek pedig Alsóőrsön lakó Prépost
Mihályt, akik hivatalukról letették a szokásos esküt.92
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1653. március 6., Körmend
1694. (II. 90-91.) A törvényszéken Lipics alispán úr és Horváth Ferenc jegyző, a megye Batthyány Ádámhoz küldött követei a Lenti várához szállítandó fa ügyében beszámoltak küldetésük eredményéről. Ha a megye az ígért hetven szekeret késlekedés és
hiány nélkül előállítja a mondott erősséghez, azt Komáromy István kapitánynak el kell
fogadnia. Batthyány egyenlőre nem kért többet.
1695. (II. 91.) A megyei nemesség panaszairól levelet írattak a főkapitánynak, leszögezve: Ha a megye Lenti várához kiállítja az ingyenmunkát és a szekereket, Körmendre
már nem tud munkát adni.
1696. (II. 91.) Elhatároztatott, ha a Lenti végváriak a helyi lakosokat (ahogy arról
már panaszkodtak) ingyenmunka állítására akarják kényszeríteni, jelezzék Lipics Márton alispánnak, aki velük együtt kéri majd a főispántól a panaszok orvoslását.93
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1653. március 10. (feria secunda post Reminiscere), Sümeg
1697. (II. 91-92.) Bemutatták a nádor február 6-án Marcheggen kiadott levelét a
veszprémi és pápai végvári katonaság fizetése és a nemesek török joghatóság alatt, más
földesurak földjén (fundus) lévő szőlőinek adózása ügyében. A döntést e kérdésben a
következő közgyűlésre halasztották, amiről levelet írattak a nádornak.
92 Lásd a 85. jegyzetet.
93 Lásd a 85. jegyzetet.
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1698. (II. 92.) Ha a portális, vagy egytelkes nemesek a kiszabott időre ismételten
nem szállítanak fát a keszthelyi várhoz, Légmán István szolgabíró egyenként négy forintra büntetheti őket, és emellett még a faszállítást is el kell végezniük.
1699. (II. 92.) Bemutattak két nemesítő oklevelet, egyrészt Nagy István és testvére
Nagy Balázs, valamint felesége Szalai Anna, lánya Ilona és fiai Mihály és Ferenc, Mihály felesége Farkas Dorottya és gyermekei János és Margit, Ferenc felesége Szabó Ilona
és gyermekei, István, György és Katalin nemesítő levelét.
1700. (II. 92.) A másik nemesítő oklevél Őrsön lakó Szabó Miklós, felesége Erzsébet
és gyermekei György és Erzsébet nevére szólt. Ellentmondó nem lévén a megye nemesi
közönsége valamennyiüket befogadta. 94
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1653. július 3., Körmend
1701. (II. 93.) Jelen voltak Batthyány Ádám személyében Svasztics István a szükséges megbízólevéllel és sok más tekintélyesebb és alantasabb nemes, valamint mindkét
alispán, széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton.
1702. (II. 93.) Bemutatták a nádor Marcheggen, április 6-án kelt levelét, hasonlóképpen a pozsonyi Magyar Kamara április 9-én kelt levelét az élelmiszersegély ügyében.
A vármegye határozata szerint Szarka Lukács adószedő az említett segélyt minél gyorsabban szedje be és szolgáltassa be a kamarának részletes számadást adva róla.
1703. (II. 93-94.) Bemutatták a nádor május l-jén, Pozsonyban kelt levelét a végvári
katonaság és a főúri szolgálatban álló nemesek gonosztettei és martalóckodásai ügyében.
Hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, az említett katonák és szervítorok ha feljebbvalóik szabad menetelt biztosító levelei nélkül járnak, elfoghatók és megbüntethetők. A megye azt a határozatot hozta, hogy a tanúsítvány nélkül járókat a falvakban a helyi magisztrátus is elfoghatja és megbüntetheti.
1704. (II. 94.) Bemutatták a nádor Marcheggen, április 2-án kelt levelét az olyan
végvári katonák és végeken lakozó nemesek adózása ügyében, akiknek a szőlője a törökök által megszállt szomszédos helységekben, mások földbirtokán van. A nádor szerint
szőlőjük után az ilyen személyek nem lehetnek teljesen adómentesek, mert az a faluk
tönkremenetelével járna. Ezért a vármegye azt határozta, hogy az említett végvári katonák és nemesek a török által megszállt területeken a többiek által adott török adó felét
fizessék, a szőlők minőségének megfelelően.
94 Ex manuscriptis meis Notarii.
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1705. (II. 94.) Bemutatták Batthyány Ádám levelét, amelyben ingyenmunkát kért a
kapornaki vár számára, amely megégett, és a várárok is rossz állapotban van. A javításokra az egész kapornaki járást kirendelték.95
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1653. augusztus 21., Körmend
1706. (II. 95.) A két alispán, széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton, valamint más
nemesek jelenlétében. Az alább írtakat tárgyalták meg és határozták el:
1707. (II. 95.) A helyettes főkapitány [az egerszegi kapitány] úr kérésére az egerszegi
vár körüli palánk megerősítésére a vármegye Kaszaházi György egész járását rendelte ki
egy napra úgy, hogy minden porta egy szekeret és két munkást adjon.
1708. (II. 95.) Elrendeltetett, hogy a jegyző fizetésének hátralékát hajtsák be a szolgabírák járásaikban, a taxások pedig minden porta után 35 dénárt adjanak erre a célra.
1709. (II. 95.) A törvényszéken bemutatták Nádasdy Ferenc gróf két levelét. Az egyiket 1653. február 9-én Seibersdorf várában adta ki a Zala megyében fekvő, Alsólendva
várához tartozó Dobronak mezőváros mentességeinek és kiváltságainak megerősítéséről.
A másik Keresztúrban kelt 1650. augusztus 12-én, az ugyancsak az alsólendvai várhoz
tartozó Turnisha (Tornicza) mezőváros kiváltságainak megerősítéséről. Mindkét oklevelet kihirdették, ellentmondó nem volt.
1710. (II. 96.) A törvényszéken esküdtté választották néhai egregius Szecsődy István
fiát, ifjabb Istvánt, aki hivatala teljesítéséről esküt tett.
1711. (II. 96.) Az elhunyt Péter Gábor helyett Bükön lakozó Hegyi Györgyöt választották alszolgabírónak, aki szintén esküt tett.
1712. (II. 95.) Bemutatták Nádasdy Ferenc gróf küldöttjének, egregius Bezerédy
Györgynek megbízó levelét.
1713. (II. 95.) Egregius Vitnyédi (Vitnjédj) István tiltakozott az Esterházy (Eszterhazj) Pál és Ferenc grófok által kiadott végrehajtó parancs (mandatum executionalis)
ellen Fehéregyházon lévő kúriáját illetően. Az eljárást az ország törvényei ellen valónak
tartotta, íratni akart miatta a nádornak, az esztergomi érseknek és a királyi kúriának. A
törvényszék a döntést a következő, Sümegen tartandó sedriára halasztotta.96
95 Lásd a 85. jegyzetet.
96 Lásd a 85. jegyzetet.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK TÖRVÉNYSZÉKE
1653. augusztus 23., Sümeg
1714. (II. 95.) Jelen voltak Széchenyi György veszprémi püspök, és a veszprémi
káptalan prépostja Gorup Ferenc, valamint a két alispán, számos birtokos és egytelkes
nemes. A következők végeztettek és döntettek el:
1715. (II. 95-96.) A törvényszéken elsőként Vitnyédi Istvánnak a körmendi törvényszéken már előterjesztett ügye került napirendre.97 Miután felolvasták mindkét ellene
kiadott végrehajtási parancsot, a közgyűlés, a jelenlévő püspök és egyháziak egyhangúan
megállapították: a mandátumokból kiderül, hogy mindkettő ellentétben áll az 1618. évi
14. törvénycikkel és más királyi rendeletekkel, a szokásjoggal és az írott jog cikkelyeivel. Ezért Vitnyédi kérésének megfelelően írattak a nádornak, az esztergomi érseknek
és a királyi kúria tanácsosainak.
1716. (II. 96.) Somogy megye kérésére panaszlevél íratott a főispánnak a légrádi katonák erőszakoskodása és kártételei miatt, amelyeket a megye szegény nemeseinek és
egész lakosságának okoznak. Kérték a főispánt, hivatalának erejével lépjen fel ellenük és
torolja meg gaztetteiket.
1717. (II. 96.) A kaproncai kapitánynak is levél íratott a fent említett Somogy megyei
nemesek és jobbágyok érdekében, kérve, hogy a zsoldos katonák és más kóborló rablók
elleni védelem címén szedett javadalmazást (honorarium) ne emelje, a korábbi mérték
szerint fogadja el tőlük.
1718. (II. 96.) Bemutatták Batthyány Ádám gróf levelét, amelyben Hagymásy Istvánt
a pálos rend kehidai molnárának elfogása és megverése miatt perli. Hagymásyt levelében a perben való személyes megjelenésre szólította fel.
1719. (II. 96.) Bemutatták végül egregius Veszprémi János veszprémi alkapitány levelét arról, hogy a Tolna megyei faluk ingyenmunkáját a veszprémi várhoz rendelték,
de a kiskomáromi kapitány erőszakkal a saját várához hajtotta lakosaikat. A jelenlévő
nemesség véleménye szerint az alkapitány által megjelölt falvak közül némelyek régtől
fogva a kiskomáromiak számára adták az ingyenmunkát. A felsoroltak között Baranya
megyei falvak is voltak.98

97 Lásd az 1713. számú bejegyzést.
98 Ex manuscriptis meis, scilicet notarii.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE99
1653. december 18., Körmend
1720. (II. 96.) Jelen voltak a főispán nevében mankóbüki Horváth Ferenc, a veszprémi püspök nevében Retkes Balázs és Dobrosziczki András, Nádasdy Ferenc gróf nevében Vasdinnyei Sándor, Tolnai Ferenc türjei prépost nevében reverendus Gálos Gergely,
a győri káptalan nevében Botka Ferenc alispán, továbbá Hagymásy István, Eördögh
István, Sárkány István és más tekintélyesebb és alantasabb nemesek.
1721. (II. 97.) Ezen a közgyűlésen a két alispán, azaz Botka Ferenc és Lipics Márton, valamint valamennyi szolgabíró, úgymint Légmán István, Szente István, Bornemiszsza András, Kaszaházi György és Tuboly Gergely lemondtak hivatalukról. Valamennyiüket megerősítették. Levél íratott a főispánnak amiatt, hogy az alispánok beosztottjaikat
pereikben a tekintélyesebb nemesek ellenében pártfogásukba vették.
1722. (II. 97.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király ez év szeptember 14-én, Regensburgban kelt levelét arról, hogy a kóborló katonák és a főúri szervítorok portyái
zavarják a törököt, és erőszakkal megszegik a béke cikkelyeit. Ezért az átkelőkön
(passusokon) és átjárókon az ilyen végváriak és szervítorok ne járhassanak át úti levél
nélkül. Erről intézkedjenek azok, akiket illet.
1723. (II. 97.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király másik, ugyancsak Regensburgban,
november 6-án kelt levelét a Lenti és Körmend építéséhez adandó fa és gerenda szállításáról, amely szerint a megye szekeres és kézi munkásokat köteles állítani a főkapitány
kiszabása és utasításai alapján. A megyék a döntést elhalasztották addig, amíg más megyékkel, különösen pedig Vas megyével nem konzultálnak.
1724. (II. 97.) Bemutatták még a néhai nádor, Pálffy Pál levelét a Körmendre vezényelt német katonaság számára rendelt pénz beszolgáltatásáról.
1725. (II. 97.) Elrendeltetett, hogy a jövőben Somogy megye a határos részeken illetékes alispánnál tegye meg panaszait a Somogy megyei szolgabíró közbenjárásával.
1726. (II. 97.) Tompa Kristóf nevében Tuboly Gergely szolgabíró eltiltotta Vitenyéd
és Szentpál faluk lakóit Boldogfa teljes területének használatól. Tompa Kristóf eltiltó
levelet kért és kapott.100

99 Tisztújítás.
100 Lásd a 85. jegyzetet.
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ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK TÖRVÉNYSZÉKE
1654. január 14. (feria 4. proxima post festum Beati Pauli primi Eremitae), Sümeg
1727. (II. 97.) Bornemissza Istvánt és Kiskomáron lakó Somogyi Istvánt Somogy
megyei, Vitán lakó Bolla Jánost és Rigácson lakozó Dömötör Menyhértet pedig Zala
megyei esküdtekké választották. Valamennyien esküt tettek.
1728. (II. 98.) Elhatározták, és levél íratott a főispánnak arról, hogy Sárkány István
keszthelyi kapitány nem tudni milyen vakmerőségtől indíttatva Légmán István szolgabírót, aki Széchenyi (Szécheny) György veszprémi püspök kérésére hivatalból idézni akarta, gyalázatos és sértő szavakkal illette, fejének levágásával fenyegette, szolgabírói hivatalát teljességgel lebecsülte. A megye a főispántól kérte Sárkány István elmarasztalását és
megbüntetését.
1729. (II. 98.) Özvegy Bessenyeiné kérésére, néhai férje pozsonyi országgyűlési költségeire, Szarka Lukács megyei adószedő száz forintot fizetett ki.
1730. (II. 98.) Levél íratott a győri főkapitánynak a keszthelyi katonák kihágásai
miatt, akik Somogy megyében sokfelé garázdálkodtak, továbbá amiatt, hogy a győriek
feljövetelükkor Hosztót falut kifosztották. A levélben a bűnösök elmarasztalását kérték.101
ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE
1654. március 12. (feria 5. proxima post Dominicam Oculi), Körmend
1731. (II. 98.) Bemutatták a közgyűlésen [III. Ferdinánd] király 1652 júniusában,
Bécsben kelt levelét a kereskedőkről, akik különböző árukat azzal az indoklással, hogy
saját kezelésben lévő földbirtokuk terméke, harmincadfizetés nélkül visznek ki az országból. A csalások megakadályozására az uralkodó elrendelte, hogy a birtokos nemesek, akiknek elismert pecsétjük van, saját termésű áruikról pecsétes levelet adjanak, a
birtoktalanok és taxások pedig az alispán, vagy a területileg illetékes szolgabíró menlevelével lássák el termékeiket.
1732. (II. 98.) Nádasdy Ferenc gróf panaszára levél íratott a főispánnak amiatt, hogy
az elmúlt februárban a Muraköz szigetén fekvő Turnisha kapitányának, Jarn Gergelynek
néhány katonája nem tudni milyen okból először Szentmiklósra és Újfalura, azután az
Alsólendvai várhoz tartozó Pincefalura támadt, ott rabolt és pusztított. Legalább 60 szalonnát (larida) elvittek, hat jobbágyot pedig fogságra vetettek. Közülük egyet 40 tallér
letétele fejében elengedtek, a többit máig fogságban tartják. Kérték a főispánt levelük101 Lásd a 85. jegyzetet.
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ben, adasson jóvátételt a jobbágyokat ért károkért és jogtalanságokért, engedtesse szabadon a foglyokat, adassa vissza a kezességképpen letett pénzt, és büntesse meg a kapitányt és katonáit.
1733. (II. 98-99.) Egyrészt egregius Ányos Péter, béri Balogh Ferenc, Egerallyi
György hátrahagyott özvegye Terjék Katalin, Pethő Miklós, kereszturi Pataky János,
Simon János özvegye Sankó Anna és mások, másrészt Kemend vára, Sibrik Miklós,
Sándor és Péter, továbbá Sárkány László, Péter és János, valamint Bakács Sándor özvegye Rumi Katalin, mint a már pusztává lett Alsó Pakod birtokosai a mondott Alsó Pakod
határainak felülvizsgálatát kérték. A közgyűlés az alispánokat, Kaszaházi Gergely és
Tuboly Gergely szolgabírókat, továbbá Póka János, Taba János és Kis Mihály esküdteket
küldte ki, akikhez csatlakoztak még pölöskei Eördögh István Pölöske, berekszói Hagymásy István Szentgrót, harmadikként pedig Török István, Zalavár végvárak kapitányai,
Kerpasics István és Gombai János egerszegi tisztek. Kiküldő levél adatott, és az alispánok kitűzték a vizsgálat helyét és időpontját.
1734. (II. 99.) Bemutatták [III. Ferdinánd) király 1653. december 13-án, Regensburgban kelt levelét arról, hogy az új nádor megválasztásáig Lippai György esztergomi
érsekre ruházza az ország ügyeit. A vármegye a levelet tudomásul vette, megfontolását a
következő gyűlésig elhalasztotta.
1735. (II. 99.) Egregius Keresztury Gáspárt törvényszéki esküdtté választották, a
szokott módon esküt tett.102
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1654. március 16. (feria 2. proxima post Dominicam Laetare), Sümeg
1736. (II. 99.) A törvényszéken a főispán megbízottja, Lipics Márton alispán útján
előadta, hogy személyesen akart megjelenni a törvényszéken a hozzá intézett panaszok
orvoslására, de egyéb közbejött okok ebben megakadályozták. Kéri, hogy az őt illető
ügyeket halasszák el, és majd személyes jelenlétében tárgyalják meg.
1737. (II. 99.) A portákra kiszabott, Tihanyhoz rendelt terhek miatti panaszok és a
tihanyi kapitány vártafa kérése ügyében olyan határozat született, hogy nem a törvény és
szokás miatt, hanem a megye jóakaratából portánként évente hat szekér fa beadását és
elszállítását rendelik el Tihany várához.
1738. (II. 99.) Nemesviden lakó Bakó Jánost Somogy megyei alszolgabíróvá tették.
Tüstént esküt tett.
102 Ex manuscriptis meis, scilicet Notarii m.p.
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1739. (II. 99.) A veszprémi püspök baráti megkeresésére a Sümeg mezővárosnak
nyújtandó segély ügyében elhatározták, hogy Légmán István szolgabíró járásából két
teljes napra minden porta után egy szekeret és két kézi munkást állíttatnak azokon kívül,
akik a szekérrel vannak.103
ZALA MEGYE RÉSZLEGES KÖZGYŰLÉSE
1654. június 18., Körmend
1740. (II. 99.) Mindkét alispán, tehetősebb és alantasabb nemesek jelenlétében.
1741. (II. 99-100.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király Regensburgban, február 23-án
kelt leveleit egyrészt Zala, másrészt Somogy megyékhez a Lenti várához adandó kézi és
szekeres ingyenmunka segély ügyében. A jelenlévők nem tudtak döntést hozni ezen a
gyűlésen, mivel nem közgyűlés, így a mágnások nincsenek jelen sem saját személyükben, sem követeik útján. Ezért a döntést a következő közgyűlésre halasztották.
1742. (II. 100.) Bemutatták az esztergomi érseknek a temesi fürdőkben (in Thermis
Temesiensium), május 22-én kelt leveleit egyrészt Zala, másrészt Somogy megyéknek a
kis magyar pénz (ratione Monetae minoris Hungaricae) mostani rossz próbájáról, és a
koronális adó hátralékáról. A leveleket felolvasták, tudomásul vették és megbízták az
adószedőt, hogy mielőbb hajtsa be a hátralékot és adja a kamarai adószedő kezéhez.
1743. (II. 100.) Pacsán lakó nemes Szabó, másként Tötössy Balázst megyei esküdtté
választották. Tüstént esküt tett.104
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1654. szeptember 3., Körmend
1744. (II. 100.) Mindkét alispán jelenlétében.
1745. (II. 100.) A törvényszéken bemutatták [III. Ferdinánd] király július 12-én,
Ebersdorf várában kelt levelét a Kiskomár vára helyreállításához adandó megyei segély
kiállításáról. A döntést a következő, sümegi törvényszékre halasztották.105

103 Lásd a 85. jegyzetet.
104 Lásd a 85. jegyzetet.
105 Lásd a 85. jegyzetet.
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ZALA MEGYE KÖZGYŰLÉSE ÉS TÖRVÉNYSZÉKE
1654. szeptember 7. (feria 2. ante festum Nativitatis Beatae Mariae), Sümeg
1746. (II. 100.) A meggyilkolt Szenthe István szolgabíró helyett a közgyűlésen a megye mágnásai és nemesei egyhangúan szolgabíróvá választották Bárány Tamás alszolgabírót, aki hivatala teljesítéséről esküt tett.
1747. (II. 100-101.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király Ebersdorfban, július 12-én és
ugyanott, június 28-án kelt leveleit Somogy megyéhez, az elsőt a kiskomáromi segélyről,
a másikat a megyében garázdálkodó gonosztevők megbüntetéséről. A közgyűlés mindkét
levelet tudomásul vette. Figyelembe véve, hogy a király a vár építésére 2000 forintot
megajánlott, ezt a pénzt a kapitány kezéhez kell eljuttatni, és a helyreállítás kiadásaira
kell fordítani. Hogy az építkezés folyamatosan és alkalmatosan folyjon, a két megye
szekereket és kézimunkásokat rendelt ki azzal a feltétellel, hogy a kapitány a fenti öszszegből fizessen a kézi munkásoknak napi húsz, a szekereseknek, akik szekeret és kézimunkát is adnak, 50 dénárt. A kirovást Botka Ferenc alispán és a Somogy megyei szolgabíró végzi el, visszavonhatatlanul 12 forint büntetéssel sújtva a vonakodókat.
1748. (II. 101.) A törvényszéken bemutatták Kövér Imre, és általa felesége, Gyenei
Ilona, valamint gyermekeik, Kövér András és Gergely nemesítő oklevelét. Ellentmondó
nem lévén a megye nemesi közönsége befogadta őket.106
ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE
1654. november 16. (feria 2. post festum Beati Martini), Sümeg
1749. (II. 101.) Mindkét alispán jelenlétében.
1750. (II. 101-102.) A törvényszéken bemutatták az esztergomi érsek október 26-án,
Pozsonyban kelt levelét a koronális adó hátralékáról, amelyet felolvasva kötelességévé
tették az adószedőnek az elmúlt évek hátralékának mielőbbi beszedését és átadását.
Ar-ról is döntöttek, hogy a koronaőrök követének adjanak száz forintot.
1751. (II. 102.) Kővágóörsön lakó nemes Győrffy Lukácsot törvényszéki esküdtté
választották. Letette az esküt.
1752. (II. 102.) Polányban lakó Kövér Imre nemesítő oklevelét a múltkori törvényszéken hirdették ki.107 Most ennek ellentmondott a pápai pálos kolostor helytartója,
Kelecz Miklós, mint földesúr nevében nemes Horváth Miklós. Ellentmondott még
106 Ex manuscriptis meis, scilicet Notarii m.p.
107 Lásd az 1748. számú bejegyzést.
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gyermekei Thury Farkas, György, István és Katalin gyámjaként Thury Benedek özvegye,
Hathalmi Katalin. Tiltakozó levelet kértek és kaptak.108
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1655. január 14., Körmend
1753. (II. 102.) Bemutatták [III. Ferdinánd) király 1654. november 11-én, Bécsben
kelt levelét, amelyben ez év január 24-re hívta össze az országgyűlést. Mivel a megye
nagyobb részét, Bárány Tamás és Légmán István járását, valamint Somogy megyét nem
tudták a szolgabírók értesíteni, ezért a követek megválasztását, és a követutasítás megadását a következő, Körmenden tartandó közgyűlésre halasztották.109
ZALA ÉS SOMOGY MEGYÉK KÖZGYŰLÉSE
1655. január 28., Körmend
1754. (II. 103.) Bemutatták [III. Ferdinánd] király levelét, amelyben [1655] január
24-re, Pozsonyba hívta össze az országgyűlést. A megye nemesi közönsége követként a
diétára széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton alispánokat választotta meg, ellátva őket
a szükséges megbízólevelekkel és egy írott követutasítással. Ellátásukra havonta és személyeként 150 forintot ítéltek meg. E célból a zalai nemesi porták után (kivéve a küldött
urak portáit) egy forint 50 dénár rendeltek adni, Somogy megyéből (hasonlóan kivéve a
követeket) egy forintot. A taxás nemesek és házatlanok a taxa kétszeresét fizessék mindkét megyéből kétszeres kivetés terhe alatt. A somogyi szolgabíró munkája béreként 12
forintot kapjon a beszedett adóból.
Az országgyűlési követek utasításai a következők (1755-1781):
1755. (II. 103.) Először: A karokkal és rendekkel együtt fejezzék ki köszönetüket a
királynak azért, hogy összehívta a diétát, ami az ország iránt tanúsított atyai jóindulatát,
előrelátását és fáradozását mutatja.
1756. (II. 103-104.) Másodszor: A királyi meghívólevélből kiderült, hogy az országgyűlés összehívásának egyik fontos oka, hogy erdődi Pálffy Pál nádor halálát követően
annak utódját megválasszák. Ezért fáradozzanak azon, hogy a nádori székbe alkalmas és
tehetséges személyt válasszanak az 1608. évi koronázás előtti 3. törvénycikknek megfelelően, az eddigivel azonos hatalommal és joghatósággal.

108 Lásd a 85. jegyzetet.
109 Lásd a 85. jegyzetet.
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1757. (II. 104.) Harmadszor: Mivel a falvak napról napra, egyre jobban pusztulnak a
mágnások szervítorainak és a végvári katonaságnak a túlkapásai, elnyomása és növekvő
nyakassága miatt, akik nem veszik figyelembe az ország rájuk vonatkozó törvényeit és a
jogszokásokat, meghagyják a követeknek, hogy más megyék küldötteivel együtt e dolgok
eltávoztatására szorosabb és szigorúbb törvények meghozalatán munkálkodjanak.
1758. (II. 104.) Negyedszer: Fáradozzanak azon, hogy vegyék figyelembe a szabad
városok jogállásáról szóló törvénycikkeket, azokat ténylegesen hajtsák végre. A visszaélések megszüntetésére az ellentmondókat szigorúan büntessék meg.
1759. (II. 104.) Ötödször: Világosan kitetszik az 1553. évi 29., az 1557. évi 16., és az
1563. évi 58. törvénycikkekből , hogy a [nemes] urak és a szabad városok polgárai áruikat szabadon és vámfizetés nélkül szállíthatják ki és be az országból. Ennek értelmében
a követek kérjék a megye nemessége nevében hogy a nemesi előjogokat ne csorbítsák, és
az 1622. évi 48. törvénycikk értelmében újra szentesítsék, hogy a jövőben a nemesek
dolgaik és marháik után vásárlás és eladás esetén sem kötelesek az ország határain vámot és harmincadot fizetni.
1760. (II. 104-105.) Hatodszor: Hogy elháruljanak a vámok ügyében az alkalmatlanságok és visszaélések, újítsák meg Lajos király 1351. évi I. dekrétumának 8. cikkelyét, és
a jövőre nézve örökösnek ismerjék el. Aki a jövőben e cikkely értelmével ellentétesen,
jogtalanul vámfizetésre kényszerít, az ellen a hatalmaskodásról (violentia) hozott kisebb
cikkelyek értelme szerint járjanak el. Az alispánoknak legyen joguk a törvényes vámok
megszabására. Munkálkodjanak azon a követek, hogy a zsidókat a vámok elvesztésének
terhe alatt még a jelenlegi országgyűlés ideje alatt tiltsák el a vámok és harmincadok
végrehajtásától.
1761. (II. 105.) Hetedszer: A királyi kancellárián, az ország rendes bíráinál, az ítélőmestereknél, a káptalanoknál és a konventeknél, valamint a megyéknél kiadott oklevelek taksája ügyében munkálkodjanak annak érdekében, hogy a jövőben maradjanak meg
az 1609. évi 73. és 74., valamint az 1638. évi 31. cikkelyek által előírt gyakorlatban,
azokat újítsák és erősítsék meg.
1762. (II. 105.) Nyolcadszor: Mindent kövessenek el a követek azért, hogy az 1608.
évi 15. törvénycikk értelmében a magszakadás útján a királyra háramlott javakat őfelsége méltó és érdemteljes személyeknek adományozza.
1763. (II. 105.) Kilencedszer: Fáradozzanak azon a küldöttek, hogy az 1622. évi 18.
törvénycikket és a benne foglaltakat az Udvari Kancellária és a Magyar Tanács hatásköréről erősítsék meg, nehogy a Magyar Tanács függjön az Udvari Kancelláriától.
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1764. (II. 105.) Tizedszer: A végváriak fejük veszedelmével és vérük ömlésével ütnek
ki váraikból és védik a hazát a török támadásaival szemben. Ezért kéri a megye nemessége, hogy a végvári katonák legyenek mentesek a tizedfizetés minden fajtájának megfizetése alól.
1765. (II. 105-106.) Tizenegyedszer: Gyakran megesik, hogy a nemesek javaikat a
vérrokonságra és a szomszédságra való tekintet nélkül, előzetes intés nélkül örök jogon
elidegenítik. Ezért előfordul, hogy nagyobb összeget vallanak letettnek a hiteleshelyeken
a valóságosnál, hogy elűzzék az idegeneket. Erről tárgyaljanak és hozzanak végzést a
megyék.
1766. (II. 106.) Tizenkettedszer: Az 1618. évi 13., az 1625. évi 5., az 1630. évi 10. és
az 1635. évi 12. törvénycikk értelmében kérjék a követek, hogy az idézett cikkelyeket
erősítsék meg a rendek, nehogy peres ügyekben az eljárást törvénytelen parancsok kiadásával akadályozzák.
1767. (II. 106-107.) Tizenharmadszor: Panaszkodtak a megye nemesei, hogy az ítélőmesterek az 1618. évi 14. cikkely ellenére a törvénykezési időn kívül törvénytelen
perekkel károsítják őket. Ezért kérjék a követek, hogy az elmúlt, [1649.] évi országgyűlésen hozott 42. cikkely értelmében a törvényes időn túl, akaratuk ellenére ne terheljék
őket törvénytelen parancsokkal és megbízásokkal.
1768. (II. 107.) Tizennegyedszer: Mivel több esetből tisztán látszik, hogy a mágnás
családok árvái gyámjaik gondatlansága, s gyakran pazarlásai miatt végső szegénységre
jutottak, szükséges, hogy a rendek az árvák gyámjairól külön törvényt hozzanak, amelynek erejével azoknak rövid úton kell gyámságukról számot adniuk, és ha vannak adósok,
elégtételt vehetnek rajtuk.
1769. (II. 107.) Tizenötödször: Munkálkodjanak azon a követek, hogy az erőszakos
cselekedeteknél, tudniillik a veréssel, és a test megsebzésével járó perekben az okozott
károk esetén az 1638. évi 27. törvénycikk alapján történjen a jóvátétel, vagyis kiküldött
bírák kiszabása, ne pedig eskü útján. Egyrészt azért, mert aligha tudja valaki saját testi
sérelmét eskü útján megítélni, másrészt azért, mert az áldozatok saját érdekükben gyakran nagyították a kár mértékét.
1770. (II. 107-108.) Tizenhatodszor: Mivel az [1649. évi] 13. törvénycikk szerint a
szomszédos ausztriai, stájer, morva és sziléziai tartományokban szabad királyi városaink
lakóinak szabadság adatott, hogy majorsági áruik és boraik után ne kelljen harmincadot
fizetniük, ugyanezen szabadság megadását kérik a megye nemesei, hogy allodiális termékeiket, boraikat szabadon, harmincadfizetés nélkül szállíthassák a szomszédos tartományokba.
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1771. (II. 108.) Tizenhetedszer: Figyeljenek rá a követ urak, hogy a bevett vallások
ügyében a korábbi királyi rendeletek, diplomák és az elmúlt országgyűléseken hozott
törvények értelmében járjanak el.
1772. (II. 108.) Tizennyolcadszor: Mivel a német katonákat az 1608. évi koronázás
előtti 2. törvénycikk ellenére beengedték az országba, kérjék a követek, hogy az 1625.
évi 34., az 1635. évi 59., az 1638. évi 46. és az 1647. évi 65. törvénycikkek értelmében
azokat az első lehetséges alkalommal távolítsák el az ország végváraiból és helyükre
honi katonákat állítsanak, akik fizetésüket készpénzben kapják, ne pedig szövetben.
1773. (II. 108.) Tizenkilencedszer: Emlékeznek a megye nemesei arra, hogy az elmúlt [1649.] évi országgyűlésen az 5. cikkely rendelkezett arról, hogy a dunáninneni,
Kanizsa várával szemben lévő végvárak katonái a különböző adók hátralékaiból három
havi zsoldot kapjanak. Ez az összeg azóta sem lett kifizetve. Kérjék a követek, hogy
minél előbb, lehetőleg még az országgyűlés időtartama alatt kerüljön kifizetésre ez a
pénz.
1774. (II. 108.) Huszadszor: Kérjék a követek, hogy a rendek tegyenek a Somogy
megyei szegény lakosság megszabadításáért a szlavóniai végvárak, nevezetesen Dernye
(Deőrnje), Tóthszentgyörgyvár, Gyalakócz (Gialakócz), Komarnicza, Virge és Szigetecz
végbeli katonaságának fosztogatásai és kínzásai alól.
1775. (II. 108-109.) Huszonegyedszer: Egerszeg mostani kapitánya, aki egyben a
Kanizsával szemben lévő várak helyettes főkapitánya, gyakran van távol. Ezalatt
kato-nái garázdálkodnak, gonosztetteket követnek el. Ezért a vicegenerális úr vagy állandóan Egerszegen tartózkodjon, vagy mondjon le. Emellett azt kérik még a megye nemesei, hogy a kapitány ne fogasson le nemes személyeket, ne kényszerítse őket bíráskodása
alá, tartózkodjék a megbírságolásuktól, levelekkel egyik erősségből a másikba küldésüktől, legelőik lelegeltetésétől, továbbá ne szállíttasson velük fát az őrségekre. Semmiféle
szokatlan és törvénytelen dologra ne kényszerítse őket.
1776. (II. 109.) Huszonkettedszer: Kérjék a követek őfelségét, a királyt, hogy a véghelyek szükségleteiről és hiányairól a királyi diplomában110 foglaltak szerint gondoskodjék.
1777. (II. 109.) Huszonharmadszor: A méltatlan perlés büntetése ügyében nehéz eligazodni az ország törvényeiben. Más és más helyen különböznek a szokások, leginkább a hatalmaskodási ügyekben kiróni szokott mértékek. Olyan törvénycikk megalkotását kérjék a követek, amelyek méltatlan perlés esetén minden ügyben egységes büntetést
szabnak ki, kivéve azokat, amelyek jobbágyokra és nemtelen családokra vonatkoznak.
110 Az 1608. évi koronázás előtti hitlevél.
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1778. (II. 109.) Huszonnegyedszer: Kérjék, hozzon törvényt az országgyűlés arról,
hogy a jövőben a hatalmaskodók ne csak személyükre vonatkozó büntetésben részesüljenek, és a megbízók teljes vagyonukkal feleljenek megbizottaik tetteiért a javaikból történő végrehajtás révén. A kérés oka, hogy hatalmaskodási ügyekben sokan szoktak élni
teljesen nincstelen, kóborló elemek segítségével, azokat magukhoz véve, felfogadva és
utasítva erőszakos cselekedetek végrehajtására. Az ilyen hatalmaskodások és kilengések
megakadályozására kéri a megye nemessége a fenti törvény meghozatalát.
1779. (II. 109-110.) Huszonötödször: Ha a követeket megkeresik, minden módon támogassák Esterházy (Eszterhassy) Pál, budetini (de Budethin) Szunyogh Gábor, Radovány István, Jankovics János és Agha András ügyeit.
1780. (II. 110.) Huszonhatodszor: Állítsák helyre és erősítsék meg az 1563. évi 21.
törvénycikket az ingyenmunka szabályozásáról. Külön törvénycikket hozzanak arról,
hogy a fő- és alispánok az ingyenmunka végrehajtása ügyében az eljárást hivatalvesztésük terhe alatt el ne mulasszák.
1781. (II. 110.) Huszonhetedszer: Végül a megye nemessége meghagyja a követeknek, hogy mindent tegyenek meg, ami hatalmukban áll, tárgyaljanak és határozzanak a
karokkal és rendekkel együtt a birodalom és az ország javára és hasznára, szabadságának és a békének a megőrzése érdekében.111
1782. (II. 110.) Ugyanezen a közgyűlésen egregius Jankovics János tiltakozott, mivel
nemes Tuboly Gergely szolgabíró kijelentette, hogy Nádasdy Ferenc gróf jószágainak
megváltása ügyében, amelyeket korábban Jankovics bírt, már háromszor megintette
Szent Márton ünnepe (november 11.) előtt. Erről a tiltakozó tudott, ezért tiltakozó levelet kért és kapott.
1783. (II. 110.) Bemutatták Czapli János nemesítő oklevelét. Mivel nem volt ellentmondó, a megye nemesei közé befogadták.

111 Ex manuscriptis meis, scilicet Notarii m.p.
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FÜGGELÉK
AZ I. KÖTET (1555-1632) MELLÉKLETEI
Kimutatás a két megyére kivetett adókról 1624-1651.
1784. (I. 394.) A Somogy megyei porták összeírása 1624-től. Lévén Somogy vármegyében 235 és két negyed összeírandó porta, minden portára 1624-ben 32 pénzt vetett ki
a vármegye, ami összesen 76 forintot és 36 dénárt tett ki.
1785. (I. 394.) 1625-re minden portára egy tallért vetettek ki, ami összesen 235 tallért és fél birodalmi tallért tett ki.
1786. (I. 394.) 1627-re minden portára egy forintot vetettek ki, ami összesen 235 forint 50 dénárt tett ki.
1787. (I. 394.) Ugyanarra az évre a törökkel való tárgyalásokra minden portára 28
dénárt vetettek ki, ami összesen 65 forint 94 dénárt tett ki.
1788. (I. 394.) 1631-re, a nótárius fizetésére, minden portára 70 dénárt vetettek ki,
ami összesen 164 forint 85 dénárt tett ki.
1789. (I. 394.) 1632-re, a jegyző fizetésére, a nemes vármegyén minden portára 35
dénárt vetettek ki, ami összesen 83 forint 42 dénárt tett ki.
1790. (I. 395.) 1634-re, a komáromi török tárgyalásokra küldött követek költségére,
vettetett fel a nemes vármegyén minden portára 40 dénár, összesen 94 forint 20 dénár.
1791. (I. 395.) 1637-ben a pozsonyi országgyűlésre küldött követek költségére a
vármegye minden portára egy forint 50 dénárt vetett ki, összesen 235 birodalmi tallért és
75 dénárt.
1792. (I. 395.) 1638-ban ismét a pozsonyi követek fizetésének hátraléka fejében,
portánként egy tallért vetett ki a vármegye, összesen 235 tallért és 75 dénárt.
1793. (I. 395.) 1639-ben a jegyző fizetését kétszeresen vetette ki a vármegye, úgymint kétszer 35 pénzt portánként, összesen 144 forint 85 dénárt.
1794. (I. 395.) 1640-ben "valami végház segítségére való gyalog fogadására" vetett
ki a vármegye minden négy kapura három forintot, összesen 176 forint 25 dénárt.
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1795. (I. 395.) Ugyanabban az évben a jegyző fizetésére 35 dénárt, összesen 83 forint
42 dénárt vetettek ki.
1796. (I. 395.) 1642-ben a komáromi török tárgyalásokra és a jegyző fizetésére portánként 70 dénárt, összesen 164 forint 81 dénárt vetett ki a vármegye.
1797. (I. 395.) 1643-ban végházakba rendelt gyalogosok fizetésére portánként 2 forintot, összesen 471 forintot vetett ki a vármegye.
1798. (I. 395.) 1644-ben minden portára 2 forintot, összesen 471 forintot vetett ki a
megye.
1799. (I. 396.) 1645-ben 80 mezei lovas fogadására 960 forintot vetett ki a vármegye, amelyből a 235 portára 180 forint esett.
1800. (I. 396.) 1646-ban a pozsonyi országgyűlésre küldött követek költségeire portánként egy tallért, összesen 235 tallér 75 dénárt vetett ki a vármegye. Ugyanabban az
évben Kiskomár és Kányavár (Kaniavara) megsegítésére portánként 50 dénárt, összesen
117 forint 75 dénárt rendelt a nemes vármegye.
1801. (I. 396.) 1647-ben a jegyző fizetésére portánként 70 dénárt, összesen 164 forint
85 dénárt vetettek ki.
1802. (I. 396.) 1649-ben a pozsonyi országgyűlésre küldött követek költségére portánként egy tallért, összesen 235 tallér 75 dénárt vetett ki a megye.
1803. (I. 396.) 1651-ben az elmúlt török tárgyalásokra kiküldött követek költségére
portánként 70 dénárt, összesen 164 forint 85 dénárt vetett ki a megye. Az 1-20. számok
alatt felsorolt adókivetések összesen 3768 forintot és 50 dénárt tettek ki.
Kimutatás Zala és Somogy megyék különböző adóiról 1624-1651.
1804. (I. 397.) 1624. december 12-én (feria quinta post festum conceptionis beatae
Mariae Virginis) a zsitvatoroki török tárgyalásokra küldött követek költségére vetett ki
adót a vármegye "mind az urak, mind a nemesek jószágára" összeg megnevezése nélkül.
1805. (I. 397-98.) 1625. augusztus 19-én a soproni országgyűlésre küldött követek
költségére vetett ki a megye "az nemesség jószágára mind az két vármegyében minden
portára" egy forint 50 dénárt. "Lévén az nemességek portájuk Nro 118, mellyeknek
contributioja facit in Summa flor 177 az egy házi nemesekre penigh dr. 32. Két pénz
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lévén Nro 964 nemes ember, melyeknek contribotiojuk in Summa facit flor 308, in
Summa facit 485 flor 48 dr."
1806. (I. 398.) 1627. március 18-án (feria quinta post Dominica Laetare) "valami
palatinus mellett lévő vitézlő rend fizetésére vetett volt föl az Nemes Vármegye minden
hodult portára fl 1, vagyon holdult porta 217 quarta 3 és 1/2 facit flor 217 dr. 87 1/2.
Holdulatlanra flor 1 dr. 50. vagyon holdulatlan porta Nro. 72 quarta 1, facit flor 108 dr.
37 2/4. Egy házheli nemessekre az limitált taxának felét, úgymint 148 forintnak és 65
pénznek felét, mely facit flor 74 dr. 32 1/2. Summatim facit 408 flor 57 dr."
1807. (I. 398-99.) Ugyanabban az évben május 6-án (feria quinta post festum
Inventionis Sanctae Crucis) "az török tractára expediált követek költségére vetett föl az
Nemes Vármegye az urak és nemesek jószágára minden portára per den. 32, 290 portatul 3 1/2 quartatul Summa facit flor 93 den.8. Egy házhelyi nemessekre dr.8. 964 nemes
személytül facit Summa flor 77.dr. 12." Együttesen 170 forint 28 dénárt tett ki.
1808. (I. 399.) 1628. szeptember 14-én (in festo Exaltationis Sanctae Crucis) "az
nótárius fizetését vetette föl az Nemes Vármegye mind az urak, s mind az nemesség
jószágára minden kapura den. 28, 290 kaputul 3 és 1/2 quartátul Summa facit flor 81.
den 44.1/2. Az egyházi nemesekre per dr. 8. "
1809. (I. 399.) 1631. június 26-án a jegyző fizetésére a vármegye minden portája 70
dénárt vetett ki, 290 porta és 3 1/2 quarta után 203 forint 59 1/2 dénárt. Az egy házhelyes nemesek 20 dénárt, 964 nemes után 192 forint 80 dénárt fizettek, összesen 396
forint 39 1/2 dénárt.
1810. (I. 399-400.) 1632. augusztus 26-án (feria quinta post festum Bartholomei) a
jegyző fizetésére minden portára 35 dénárt vetettek ki, a 290 portára és 3 1/2 quartára
101 forintot és 50 dénárt. Az egy házhelyes nemesekre 10 dénárt, a 964 nemesre összesen 96 forint 40 dénárt. Mindez összesen 197 forint 90 dénárt tett ki.
1811. (I. 400.) 1634. február 24-én (feria sexta post festum beati Matthei) Komáromba, a törökkel való tárgyalásokra küldött követek költségére vetett ki a megye portánként 40 dénárt, 290 portától, 3 1/2 quartától összesen 116 forint 35 dénárt, a taxás
nemesekre egyenként 10, 964 nemes után 96 forint 40 dénárt, mindösszesen 212 forint
75 dénárt.
1812. (I. 400.) 1637-ben a pozsonyi országgyűlésre küldött követek költségére kapunként egy forint 50 dénárt vetett ki a vármegye. "Lévén az nemességnek 118 portája ",
ez 177 forintot tett ki. Az egy házhelyes nemességre 964 személytől 148 forint 65 dénárt,
mindösszesen 325 forint 65 dénárt vetettek ki.
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1813. (I. 401.) 1638. május 6-án a pozsonyi követek fizetésének hátraléka fejében
minden portára egy forint 50 dénárt vetettek ki, 118 portától 3 1/2 quartától összesen
177 forintot. A 964 taxás nemesre 148 forint 65 dénárt, összesen 325 forintot.
1814. (I. 401.) Ugyanabban az évben [1638] szeptember 9-én (feria quinta post
festum Nativitatis Mariae) Esterházy (szegeny Ezterhas) István lakodalmára ajándékként (honorarium) száz forintot küldött a vármegye. Erre a birtokosok egy-egy forintot,
az egy házhelyes nemesek tíz dénárt adóztak, az armalisták pedig 25 dénárt, öt-öt pénzt.
1815. (I. 401.) 1639. szeptember 26-án (feria secunda ante festum Beati Michaelis) a
jegyző fizetésére kétszeresen vetettek ki 75 dénárt, a taxás nemesekre húsz dénárt. Öszszesen 290 portára 203 forint 59 dénárt, a 964 taxásra 192 forintot, együttesen 396 forint
39 dénárt.
1816. (I. 402.) 1640. augusztus 30-án (feria quinta post festum Becollationis Joannis
Baptistae) a végházak megsegítésére, gyalogosok felfogadására vetett ki a vármegye az
urak és a nemesek jószágára minden négy kapura három forintot, az összes portára 217
forint 40 dénárt, az összes taxás nemesekre 148 forint 65 dénárt, ami együtt 366 forint 5
dénárt tett ki.
1817. (I. 402.) Ugyanabban az évben [1640] november 12-én (feria secunda post
festum Martini) újra a jegyző fizetésére portánként 35 dénárt, összesen 101 forint 78
dénárt, az egy házhelyes nemesekre tíz dénárt, összesen 96 forint 40 dénárt, mindent
egybevéve 198 forint 18 dénárt vetett ki a vármegye.
1818. (I. 402.) 1642. április 3-án (feria quinta post Dominicam Laetare) Szarka Lukács megyei követ költségeire a révkomáromi török tárgyalásokra és a jegyző fizetésére
212 és fél kapura 70 dénárjával 148 forint 5 dénárt, a taxás nemesekre egész taxát, vagyis 148 forint 65 dénárt vetettek ki, összesen 296 forint 70 dénárt.
1819. (I. 402-403.) 1643. augusztus 8-án a végházakhoz rendelt gyalogosok fizetésére portánként két forintot vetettek ki, összesen 581 forint 75 dénárt. A taxás nemesekre
fél taxát, összesen 74 forint 32 és fél dénárt, együttesen tehát 656 forint hét és fél dénárt
vetettek ki.
1820. (I. 403.) 1644. március 21-én az urak és nemesek jószágára a Zrínyiek jószágát
kivéve két forintot vetettek ki portánként. A Zrínyi jószágok 65 portát tettek ki, maradt
225 porta 3 1/2 quarta, aminek a taxája 252 forint 25 dénár volt. Az egy házhelyeseknek
fél taxát, 74 forint 32 és fél dénárt vetettek, együttesen 326 forint 57 és fél dénárt, amelyet 50 lovas fogadására rendelt a vármegye Rákóczi [György] ellen.
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1821. (I. 404.) 1645. június 3-án 80 mezei lovas fogadására a megye 960 forintot
vetett ki, a taxásokra pedig egész taxát, úgy, hogy egy portára két forint 29 dénár esett.
Maradt 2 forint 25 dénár.
1822. (I. 404.) 1646. április 12-én a pozsonyi országgyűlés követeinek költségeire
118 portára portánként egy forint 50 dénárt, összesen 177 forintot, a taxásokra egy egész
taxát, összesen 148 forint 65 dénárt vetettek ki. Összességében 325 forint 65 dénárt
rendeltek el egy hónapra, a 11 hónapra együtt 3583 forint 15 dénárt.
1823. (I. 405.) Ugyanabban az évben és napon [1646. április 12.] a vármegye
Kiskomár és Kányavár szükségére minden portától egy köböl gabonát vagy annak fejében 50 dénárt rendelt, amely pénzben számlálva 59 forintot tett ki.
1824. (I. 405.) 1647. december 10-én a jegyző fizetésére portánként 70 dénárt vetettek ki a 290 porta és 3 1/2 quarta után összesen 203 forint 59 dénárt. Az egy házhelyesek
fejenként 20 dénárt, együttesen 192 forint 80 dénárt fizettek az 1646. és 1647. évre,
amely együttesen 396 forint 39 és fél dénárt tett ki.
1825. (I. 406.) 1649-ben a pozsonyi országyűlésre küldött követek költségére a
"regalissal hívott urak jószágán kivül" minden portára egy forint 50 dénárt vetettek ki,
vagyis az előbbieken kivül maradt 118 portára 177 forintot, a taxásokra egész taxát, azaz
148 forint 65 dénárt, összességében 325 forint 65 dénárt. Ezt az összeget egy hónapra
rendelték. Mivel a követek öt hónapot töltöttek távol, összesen 1608 forint 25 dénárt.
1826. (I. 407.) 1651. június 29-én az elmúlt török tárgyalásokra küldött követek költségeire vetett ki adót a vármegye, az urak és nemesek jószágára egyaránt portánként 70
dénárt. 290 porta 3 1/2 quarta után 203 forint 59 1/2 dénárt, az egy házhelyes nemesekre
pedig fél taxát, 74 forint 37 1/2 dénárt, együttesen 277 forint 97 dénárt. A két megye,
Zala és Somogy különböző költségeire kivetett adó 1641 és 1651 között összesen 11658
forint 36 dénárt tett ki.
Az 1658. június 8-án Bárány Tamás főszolgabíró által
a vármegye megbízásából készített módosított portaösszeírás:
1827. (I. 408-409.) Tapolca városban hét ökrös ekés jobbágy
bágy, a szabados hajdúk háza 41, a puszta házhelyek száma 47.
Összesen
3 porta
Haláp
helyén maradt
Raposka
puszta (puzta)
1 porta
Hegymagas
1 porta
Kisapáti
puszta

van, 21 gyalog job2 quarta
2 quarta
2 quarta
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Gyulakeszi
puszta
1 porta
2 quarta
Diszeli
puszta
1 porta
Kékkut 3 eke
2 quarta
Monostorapáti ( cum Asok) 38 ökörtelen ember, 2 porta
Rendes két ekés jobbágy, 3 zsellér
1 quarta
Kisfalud (helyben marad)
3 quarta
Gulács puszta
3 quarta
Káptalantóti
puszta
1 porta
Bács (Bach)
puszta
1 porta
Badacsony Tomaj (Tomay meg puztult)
1 porta
Mindszentkálla 2 ekés jobbágy, egynehány zsellér
2 quarta
Szentbenedekkálla (Sz Benedek Kallia) 3 ekés jobbágy, tíz zsellér 3 quarta
Boldogasszony, Alsó és
Felső Dörgicse helyben marad
1 porta
2 quarta
Arács
puszta
2 quarta
Alsóörs Radovány István jobbágyai "egy nemes curia .. azt kivéve... taxában vanak,
az többiek ...káptalan urak ... "
1 porta
Felsőörs helyben marad
1 porta
2 quarta
Paloznak helyben marad
1 porta
Csopak is helyben marad
2 porta
3 quarta
Füred
1 porta
3 quarta
Kisszőlős
puszta
2 ...
Vászoly
puszta
1 quarta
Aszófő
1 quarta
Örvényes (Eörvenjes) puszta
1 quarta
Udvari
1 quarta
Akali puszta
1 quarta
Thaz...ion puszta
2 quarta
Szentjakabfalva két ekés jobbágy, három zsellér1 porta
Petend helyben marad
2 quarta
Dörögd
2 quarta
Nyirád épült
1 porta
2 quarta
Szepezd csak alig vannak
1 quarta
Pécsel
2 porta112
1 quarta
Herend
1 quarta113

112 Felülírt szám.
113 A jegyzőkönyv további (410-432.) oldalai a jegyzőkönyvekkel alkalomszerűen összekötött iratokat, perszövegeket, nádori leiratokat tartalmaznak az 1669-1679 közötti évekből. Mivel ezek keletkezési idejükben is
eltérnek a jelen kötetben publikált bejegyzésektől, közreadásukat nem tartottuk indokoltnak.
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A KÖZGYŰLÉSEK, RÉSZKÖZGYŰLÉSEK
ÉS TÖRVÉNYSZÉKEK IDŐRENDI MUTATÓJA
Zala megye közgyűlése (congregatio nobilium)
1611. július 29., Egerszeg ...........................................................................................13
Zala megye közgyűlése (congregatio comitatus)
1611. október 6., Lövő................................................................................................14
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1611. november 26., Egerszeg ....................................................................................15
Zala megye közgyűlése (generalis congregatio )
1612. május 7. (feria 2. post festum Philippi et Jacobi), Egerszeg .............................15
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1612. július 5. (feria 5. post festum Viisitationis beatae Mariae Virginis),
Egerszeg......................................................................................................................16
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1613. február 7., Egerszeg ..........................................................................................16
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1613. május 30., Egerszeg ..........................................................................................18
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1613. augusztus 1., Egerszeg ......................................................................................18
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1613. november 6., Egerszeg ......................................................................................19
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1614. szeptember 15., Egerszeg..................................................................................20
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1615. március 26., Egerszeg .......................................................................................21
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1615. július 2. (In festo Visitationis Mariae), Egerszeg..............................................21
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1617. január 18., Alsólendva ......................................................................................22
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1617. április 13., Bér (in castello) ...............................................................................24
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1617. november 25. (in festo beatae Catharinae virginis), Egerszeg (in
castello) .......................................................................................................................25
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1618. december 13. (in festo beatae Luciae), Egerszeg .............................................27
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1619. június 14. (in profesto beatorum Viti et Modesti martyrum), Lövő..................28
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1619. június 14. (in festo Sacratissimi Corporis Christi), Egerszeg............................29
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Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1619. október 28. (in profesto beati Michaelis), Egerszeg..........................................32
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1619. november 28. (in festo beatae Catharina virginis),
Egerszeg (in castello) .................................................................................................34
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1620. február 14. (in festo beati Valentini Episcopi), Egerszeg .................................35
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1620. május 21., Egerszeg (in castello).......................................................................34
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1622. március 21. (feria 2. proxima in festo beati Benedicti Abbatis),
Egerszeg......................................................................................................................37
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1622. október 9. (feria 5. post festum beati Francisci Confessoris), Egerszeg
(in castello)..................................................................................................................38
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1623. május 1. (in festo beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum),
Alsólendva (Also Lindwa) ..........................................................................................41
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1623. május 25., Körmend ..........................................................................................43
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1623. augusztus 17. (feria 5. proxima post festum Assumptionis Beatissimae
Mariae virginis), Körmend..........................................................................................43
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio)
1623. október 23. (feria 2. proxima post festum Lucae Evangelistae),
Körmend .....................................................................................................................44
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1624. január 11. (feria 5. proxima post festum beati Pauli primi eremitae),
H.n...............................................................................................................................45
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1624. április 12. (feria 6. proxima post festum Paschatis Domini), Körmend ............46
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1624. augusztus 29. (feria quinta post festum Bartholomei Apostoli),
Körmend .....................................................................................................................50
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1624. szeptember 4. (feria quarta proxima post festum Decollationis beati
Joanni Baptistae), Szentgrót .......................................................................................48
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1624. december 12. (feria quinta proxima post festum Conceptionis
beatissimae Mariae virginis), Körmend ......................................................................47
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1625. március 17. (feria secunda proxima post Dominicam Judica), Szentgrót .........48
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Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1625. június 9. (feria scunda proxima post festum Medardi), Szentgrót ....................51
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1625. augusztus 19., Egerszeg ....................................................................................51
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1626. február 5., Körmend ..........................................................................................54
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1626. június 4. (feria quinta post festum sacrae Pentecostes), Körmend....................55
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1626. augusztus 20. (in festo Beati Stephani Regis), Körmend ..................................55
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1627. január 14., Körmend .........................................................................................56
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1627. március 18. (feria quinta proxima post Dominicae Laetare), Körmend............57
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1627. május 6. (feria quinta post festum Inventio Sanctae Crucis), Körmend............57
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1628. szeptember 14. (In festo Exaltationis Sanctae Crucis.),
Egerszeg (in castello) ..................................................................................................58
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio generalis et sedes iudiciaria)
1629. május 24. (in festo gloriosae Ascensionis Christi), Egerszeg ...........................59
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1629. július 23. (feria quinta proxima post festum Beati Benedicti abbatis),
Egerszeg.....................................................................................................................60
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1630. február 28. (feria 5. proxima post festum beati Matthiae Apostoli),
Körmend .....................................................................................................................61
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1630. szeptember 12., Körmend .................................................................................61
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1631. június 26., Körmend..........................................................................................62
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1632. január 28., Körmend .........................................................................................63
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1632. március 25. (in festo Annunciationis Mariae), Körmend..................................63
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1632. augusztus 26. (feria quinta proxima post festum beati
Bartholomei Apostoli), Körmend................................................................................64
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1634. április 6. (feria 5. proxima post Dominicam Judica), Körmend........................65
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1634. június 16. (feria 6. proxima post festum Trinitatis), Körmend..........................67
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Zala megye közgyűlése (congregatio)
1634. szeptember 22. (feria 6. proxima post festum
Beati Matthei Apostoli et Evangelistae), Körmend.....................................................68
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1635. december 31. (feria 2. post Beati Joannis Apostoli), Szentgrót ........................69
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1636. február 14., Körmend ........................................................................................70
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1636. április 7. (feria 2. post Dominicam Misercordiae), Körmend ...........................71
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1636. június 2., Körmend............................................................................................71
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio generalis et sedes iudiciaria)
1636. július 14. (feria 2. post festum Beatae Margaretae Virginis), Körmend ...........71
Zala és Somogy megyék részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et
sedes iudiciaria)
1636. szeptember 4. (feria 5. proxima post festum beati Aegidi Abbatis),
Körmend .....................................................................................................................73
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1636. szeptember 8. (in festo Nativitatis Mariae), Szentgrót......................................72
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1636. december 11. (feria 5. post festum Conceptionis Beatissimae Mariae
semper virginis), Körmend..........................................................................................73
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1637. február 23. (feria 5. proxima post Dominicam quinquagesimae),
Körmend .....................................................................................................................74
Zala és Somogy megyék részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et
sedes iudiciaria)
1637. május 18. (feria 2. proxima ante festum Ascensionis Domini), Szentgrót
(suburbium).................................................................................................................74
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1637. augusztus 18. (feria 3. post festum Assumptionis Beathae Mariae
semper Virginis), Körmend.........................................................................................75
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1637. október 30. (feria 6. post festum beatorum Simonis et Judae), Körmend .........75
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1638. május 3. (feria 2. ante festum Ascensionis Domini), Szentgrót
(suburbium).................................................................................................................76
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio generalis et sedes iudiciaria)
1638. május 6., Körmend ............................................................................................76
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Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1638. augusztus 13. (feria 6. proxima post festum Laurentii Martyris),
Körmend .....................................................................................................................77
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1638. szeptember 9. (feria 5. proxima post festum Nativitatis Beatae
Mariae semper Virginis), Körmend ............................................................................78
Zala és Somogy megyék részgyűlése (congregatio particularis)
1638. szeptember 13. (feria 2. post festum Nativitatis Beatae Mariae semper
Virginis), Szentgrót (praesidium)................................................................................77
Zala és Somogy megyék részgyűlése (congregatio particularis)
1639. március 31. (feria 5. proxima post Dominicam Oculi), Hidvég
(Hidvegh) ....................................................................................................................79
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1639. április 4. (feria 2. post Dominicam Laetare), Szentgrót (suburbium) ...............80
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1639. szeptember 21. (feria 4. post festum Beati Matthai Apostoli), Körmend..........79
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1639. szeptember 26. (feria 2. ante festum Beati Michaelis Archangeli),
Szentgrót (suburbium).................................................................................................81
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1639. december 8. (in festo Conceptionis Mariae), Körmend ....................................80
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1639. december 12. (feria 2. ante festum Beatae Luciae Virginis), Szentgrót
(suburbium).................................................................................................................81
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1640. augusztus 8. (feria 4. proxima post festum Transfigurationis Domini),
Körmend .....................................................................................................................82
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1640. augusztus 30. (feria 5. proxima post festum Decollationis Beati Joannis
Baptistae), Körmend ...................................................................................................83
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1640. szeptember 3. (feria secunda proxima ante festum Nativitatis beatae
Mariae semper Virginis), Sümeg ................................................................................83
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio generalis et sedes iudiciaria)
1640. november 7. (feria quarta proxima post festum beati Emerici Ducis),
Körmend .....................................................................................................................84
Zala és Somogy megyék törvényszéke (sedes iudiciaria)
1640. november 12. (feria 2. post Beati Martini Episcopi et Confessoris),
Sümeg .........................................................................................................................85
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1641. január 7. (feria 2. proxima post Dominicam Exaudi), Sümeg...........................86
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Zala és Somogy megyék törvényszéke (sedes iudiciaria)
1641. február 28. (feria 5. proxima post Dominicam Reminiscere), Körmend...........85
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1641. március 4. (feria 2. proxima post Dominicam Oculi), Sümeg...........................85
Zala megye gyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1641. május 8. (feria 4. proxima post Dominicam Rogationum), Körmend...............86
Zala megye gyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1641. november 4-7. (feria 5. proxima post Emerici Ducis, feria 2. ante Martini), Körmend és Sümeg.............................................................................................87
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1642. április 2. (feria 4. proxima post Dominicam Laetare), Körmend ......................87
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1642. szeptember 10. (feria 4. proxima post festum Nativitatis Beatae Mariae
semper Virginis), Hn...................................................................................................88
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1642. szeptember 15. (feria 2. proxima post fetum Exaltationis Sancte
Crucis), Sümeg............................................................................................................89
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1643. február 26., Körmend ........................................................................................89
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1643. április 16., Körmend..........................................................................................90
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1643. április 22. (feria 4. post Misercordiae), Körmend .............................................90
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1643. június 1. (feria 2. post Dominicam Sanctae Trinitatis), Sümeg.........................92
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1643. június 4. (feria 5. proxima post Dominicam Sanctae Trinitatis),
Körmend .....................................................................................................................92
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1643. augusztus 8., Körmend......................................................................................92
Zala megye gyűlése (congregatio)
1644. március 21., Körmend .......................................................................................93
Zala megye gyűlése (congregatio)
1644. április 21., Körmend..........................................................................................93
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1644. július 11., Körmend...........................................................................................94
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1644. augusztus 29., Rábahidvég................................................................................94
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1645. június 3., Körmend............................................................................................95
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Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1646. április 12., Körmend..........................................................................................95
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1647. november 9., Körmend......................................................................................96
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1647. december 12., Körmend ....................................................................................98
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1647. december 16., Sümeg ........................................................................................99
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1648. március 12. (feria 5. proxima post Dominicam Reminiscere), Körmend........100
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1648. augusztus 12. (feria 4. post Beati Laurentii Martyris), Körmend....................102
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1648. november 14., Körmend..................................................................................103
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio)
1649. január 11., Körmend .......................................................................................103
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio)
1649. június 30. (ultima junii), Körmend..................................................................104
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1649. szeptember 6. (feria 2. ante festum nativitatis Beatae Mariae Virginis),
Sümeg .......................................................................................................................106
Zala és Somogy megyék részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et
sedes iudiciaria)
1649. október 28. (ipso festo Simonis et Judae Apostolorum), Körmend ................105
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1649. november 1. (ipso festo omnium Sanctorum), Sümeg ....................................105
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1651. január 11., Körmend .......................................................................................114
Zala és Somogy megyék gyűlése (congregatio)
1651. február 4., Körmend ........................................................................................106
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1651. május 8., Körmend ..........................................................................................108
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1651. június 29., Körmend........................................................................................109
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1651. július 3. (feria 2. proxima post festum Petri et Pauli Apostolorum),
Sümeg .......................................................................................................................112
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1651. szeptember 14., Körmend ...............................................................................112
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Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1651. október 19. (feria 5. proxima post festum Beatae Luciae Evangelistae),
Körmend ...................................................................................................................113
Zala megye részgyűlése és törvényszéke (congregatio particularis et sedes
iudiciaria)
1651. október 23. (feria 2. proxima ante festum Beati Simeonis et Judae),
Sümeg .......................................................................................................................114
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1652. január 16. (feria 3. ante festum Beatorum Fabiani et Sebastiani),
Sümeg .......................................................................................................................115
Zala megye részgyűlése (congregatio particularis)
1652. március 14., Körmend .....................................................................................115
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1652. március 18., Sümeg .........................................................................................116
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1652. július 15., Körmend.........................................................................................117
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1652. július 17., Körmend.........................................................................................118
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1652. szeptember 16., Sümeg ...................................................................................119
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1653. január 9., Körmend .........................................................................................120
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1653. január 13. (feria secunda post Pauli Eremitae), Sümeg...................................120
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1653. március 6., Körmend .......................................................................................121
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1653. március 10. (feria secunda post Reminiscere), Sümeg....................................121
Zala megye közgyűlése (congregatio)
1653. július 3., Körmend...........................................................................................122
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1653. augusztus 21., Körmend..................................................................................123
Zala és Somogy megyék törvényszéke (sedes iudiciaria)
1653. augusztus 23., Sümeg......................................................................................124
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio generalis)
1653. december 18., Körmend ..................................................................................125
Zala és Somogy megyék törvényszéke (sedes iudiciaria)
1654. január 14. (feria 4. proxima post fetum Beati Pauli primi Eremitae),
Sümeg .......................................................................................................................126
Zala megye közgyűlése (congregatio generalis)
1654. március 12. (feria 5. proxima post Dominicam Oculi), Körmend...................126
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Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1654. március 16. (feria 2. proxima post Dominicam Laetare), Sümeg ...................127
Zala megye részleges közgyűlése (congregatio particularis)
1654. június 18., Körmend........................................................................................128
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1654. szeptember 3., Körmend .................................................................................128
Zala megye közgyűlése és törvényszéke (congregatio et sedes iudiciaria)
1654. szeptember 7. (feria 2. ante festum Nativitatis Beatae Mariae), Sümeg .........129
Zala megye törvényszéke (sedes iudiciaria)
1654. november 16. (feria 2. post festum Beati Martini), Sümeg .............................129
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio)
1655. január 14., Körmend .......................................................................................130
Zala és Somogy megyék közgyűlése (congregatio)
1655. január 28., Körmend .......................................................................................130
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HELYNÉVMUTATÓ

A
Acsk Magyari (Aczk Magiari, Aczk Magiar)
ma Buzsák, Somogy megye 1053, 1086
Akali 1827
Alibánfa (Alibanfalva) 1231
Alsó Baranya megye 876
Alsócsáford (also Czaford) 1243
Alsó Dörgicse (also Dorgicze) 1827
Alsó Hahót (Also Hahott) 1421
Alsóhegy (Also Hegye) 1310
Alsólendva (Also Lindva, also Lyndua,
Alsolindva) 996, 1285, 1475, 1503,
1508, 1509, 1531, 1532, 1533, 1541,
1547, 1639, 1709, 1732
Alsóörs (Also Eórs, Alseó eörs, Also Eőrs)
1520, 1693, 1827
Alsó Pakod 1733
Alsószenterzsébet (Also Szent Eorsebet)
1508
Alsó Türje (Also Turje) 1311
Andráshida 1318
Apáti (Apati) 1001, 1513
Aranyad (Araniad) 1394, 1464
Arács (Aracz) 1827
Asok, Somogy megye 1426, 1827
Aszófő (Aszofei, Aszofeö) 1523, 1827
Assziaghy 1614, 1616
Ausztria 1174, 1175, 1770

B
Babod 870
Badacsony 1827
Bagod 1613
Baksa 1425
Balaton 897, 921, 977, 1113, 1114
Barabás (Barrabas) 1425
Baranya megye 876, 1016, 1017, 1019,
1502, 1719
Batyk (Bagyk) 1465
Bács (Bach) 1827
Becsvölgye (Bechfoldeó) 996, 1425
Belek 1426
Bellatinc (Bellatincz) 1541
Besztercebánya
(Besztercze, Beztercze,
Novozolium) 1048, 1056, 1070, 1157,
1171, 1273
Bezeréd (Bezered) 1359, 1464
Bécs (Vienna) 896, 931, 1002, 1032, 1111,
1126, 1166, 1168, 1207, 1285, 1385,
1415, 1443, 1449, 1451, 1452, 1454,
1455, 1462, 1467, 1468, 1469, 1475,
1476, 1551, 1566, 1586, 1601, 1617,
1624, 1627, 1649, 1651, 1665, 1670,
1731, 1753
Bér (Beér, Beer, Bér) 895, 949, 961, 1411,
1456, 1457, 1650
Boldogasszony (Baldogh Aszony) 1827
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Boldogasszonyörs, másként Kővágóörs (B.
Aszony aliter Kővágó órss, Keövago
aliter Boldogh Aszony Eörs) 1152, 1536
Boldogfa 1726
Bollahida (Bolla hidgia) 1610
Boncodfölde (Bonczödfolde) 1611
Boncz 1062
Böde 1680
Buda 1203, 1660
Bucsa (Bucziaj, Bucha)1064, 1431
Bük 1711
Bükkösd, Somogy megye (Bűkósd) 1426

CS
Csács (Chiaz) 1064
Csáford (Czafford, Czaford, Chiaford,
Chaford) 1139, 1243, 1343, 1456
Csáktornya (Chiaktornia, Chaktornia) 1216,
1444
Csehország 1369
Csente (Chente) 1426
Csepreg (Chepregh), [egykor Sopron, ma
Vas megye] 1557
Cseri (Cheri), Somogy megye 1426
Cserszeg (Cherszegh) 1541
Csesztreg (Czeztregh) 1503
Csobánc (Chobancz) 894, 895
Csopak (Czopok) 1827
Csurkó (Churkó), Somogy megye 1426

D
Dabronc (Dobronch) 1310, 1416, 1581
Deáki (Deaki) 1423
Ded Somogy megye 1656
Deli (Dely), Somogy megye 1073
Dergecs (Dergetth) 1416
Dernye (Dörnie, Deőrnje), Szlavónia 1184,
1448, 1774
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Dénesfa (Dienesfalva), [Sopron megye]
1658
Dénesfölde (Dienesfeölde), másként
Kisdabronc 1416
Diósi (Diosi) 1431
Dióslápa (Dios lapa), Somogy megye 1426
Diszel (Dizelt, Dizely) 1112, 1827
Dobron 1243
Dobronak 1531, 1709
Döbrőce (Dobrótze) 1465
Dörgicse (Dorgiche, Dorgicze) 1498, 1827
Dörnye lásd Dernye
Dörögd 1827
dunáninneni megyék 1178, 1267
dunáninneni részek 886, 1105, 1111, 1132,
1178, 1231, 1233, 1249, 1267, 1557,
1562, 1567

E, É
Ebersdorf 1463, 1633, 1745, 1747
Egerszeg (Egerzegh, Zalay Egerzegh, Szalai
Egerzegh, Egerhzegh) 872, 877, 913,
929, 934, 949, 961, 979, 980, 981,
996, 1000, 1001, 1015, 1018, 1064,
1065, 1066, 1067, 1074, 1108, 1179,
1200, 1210, 1213, 1228, 1231, 1257,
1276, 1279, 1315, 1355, 1366, 1425,
1441, 1501, 1596, 1598, 1630, 1707,
1733, 1775
Egerszegi járás 906
Egervár 1095, 1267
Egres 1001
Erdély 917, 1043, 1133, 1198, 1258, 1443,
1468
Erenye (Ernie) 1310, 1465
Érsekújvár (Ersekuyvar, Uyvar) 1384, 1404,
1406

F
Fehéregyház (Fejer Egyház) 1713
Felső Dörgicse 1827
Felső Hahót 1421
Felső - Magyarország 1331
Felsőörs (Feölsó Eörs) 1314, 1827
Felső Pakod 1612
Fogaras 1111, 1249
Fogarasföld 1165
Füred 1827

Hetés (Hetes, Hethes) 1426, 1497, 1526,
1534
Hetye (Hettie) 1394
Hidegkut 1465
Hidvég 1381
Horvátország 1105, 1113, 1188
Hosztót, Somogy megye 1730
Hosszutóti (Hoszutoth) 1052
Hota, Baranya megye 1502

I
G, GY
Gare, Baranya megye 1502
Gárdony (Gardon), Somogy megye 1061
Gelse 1421
Gersesziget 1539
Gind, Baranya megye 1502
Gógánfa (Góganfa) 1465
Gógánfalva (Goganffalwa) 1164
Gulács (Guloch) 1827
Gyalakócz (Gialakócz), Szlavónia 1774
Gyepü 1581
Gyékényes (Giekenes) 1426
Gyömörő (Gyömöreö) 912
Gyüd (Gügh), Somogy megye 1426
Gyulakeszi (Giula keszy) 1149, 1827
Gyűrűs (Gyürús)1464

H
Hahót (Hahott) 1238, 1421
Haláp (Halap) 1827
Hegymagas 1827
Henye 1465, 1481, 1536
Hercegszőlős (Herzeghzólós), Baranya
megye 876
Herend 1827

Istvánd 1464

K
Kacorlak (Kaczorlakja) 1421
Kamond 1525
Kanizsa (Canisa) 920, 1304, 1461, 1526,
1627, 1629
Kanizsával szemben fekvő várak 877, 893,
920, 971, 1015, 1027, 1075, 1105, 1113,
1128, 1132, 1144, 1153, 1156, 1165,
1194, 1267, 1272, 1425, 1440, 1627,
1773, 1775
Kapornak (Kaporniak) 1064, 1374, 1606,
1641, 1705
Kapornaki járás 1705
Kapronca (Kaproncza), Szlavónia 1184,
1717
Karakó 1525
Karácsonyfa (Karachanfa) 1425
Karmacs (Karmach) 1465
Kassa (Cassovja) 1258
Kálócfa (Kaloczfa) 1614
Kám (Kamony) 1405
Kányavár (Kaniavara) 1492, 1800, 1823
Káptalanfalva (Kaptalanfalva) 1423
Káptalantóti (Kaptalan Thothy) 1827
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Kávás (Kavas) 1611
Kehida (Kegyhida) 1461, 1464, 1718
Keknyom 1426
Kemend 962, 992, 1060, 1733
Keszi (Kezy) 1112
Keszi folyó 1149
Kesző (Kezeo) 1071
Keszthely (Keszthel, Keszthell, Kesthel,
Ketthel) 892, 894, 897, 907, 992, 998,
1020, 1113, 1306, 1307, 1390, 1480,
1520, 1522, 1646, 1655, 1668, 1692,
1698, 1728, 1730
Kékkut (Kekut) 1827
Kisapáti (Kis Apaty) 1827
Kisberény (Kys Beren), Somogy megye
1085
Kisdabronc (Dobroncz), másként
Dénesfölde 1416
Kisfalud (Kisffalud), Somogy megye 1073,
1657,1827
Kiskomár (Kyskomar, Kiskomar,
Kyskomarom) 925, 1105, 1113, 1132,
1145, 1238, 1404, 1424, 1482, 1489,
1492, 1627, 1683, 1719, 1727, 1745,
1747, 1800, 1823
Kiskomárom, lásd Kiskomár
Kiskutas (kis Kutas) 1096, 1513
Kispálfalva (Kispalffalwa) 879
Kispécsel (kis Pechel) 1523, 1571
Kisszőlős (kis Szolós, Kis szólós) 1523,
1827
Komarnicza, Szlavónia 1774
Komjáti (Komiathy) 996
Koppány (Koppan) 1464
Kovácsi (Kowachj), Vas megye 992
Kölked 870
Körmend 1108, 1134, 1248, 1257, 1315,
1327, 1355, 1366, 1372, 1381, 1435,
1518, 1593, 1596, 1620, 1634, 1644,
1645, 1651, 1654, 1658, 1677, 1681,
1684, 1695, 1715, 1723, 1724, 1753
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Kővágóörs, másként Boldogasszonyörs
(B.Aszony aliter Kővágó órss, Keövago
aliter Boldogh Aszony Eörs, Keó vagho
Eórs) 1152, 1520 1536, 1751
Köveskál 1623, 1693
Köveskut 1565
Kutas 1509, 1659
Küszög (Küszögh) 1279

L
Lakos 1508
Laxenburg Ausztria 1442, 1448
Lednicze 1010
Lengye l(Lengiel) 1425
Lengyeli (Lengeli) 1540
Lenti (Lenti, Nempti, Nempthy,
Nempthi)1165, 1322, 1330, 1475, 1503,
1541, 1547, 1627, 1630, 1639, 1642,
1649, 1652, 1665, 1675, 1682, 1687,
1690, 1694, 1695, 1696, 1723, 1741
Légrád (Legrad) 1034, 1143, 1448, 1458,
1487,1716
Linz (Linc) 927, 938, 952, 1331, 1487,
1489, 1537, 1541
Lovas 1423
Lőcse (Leóthe) 915
Lövő (Lówo, Leóveó, Lówó, Lövö) 895,
949, 1138, 1250, 1535

M
Magyarbród (magiar Brott), Morvaország
1071
Marcal (Marczal) folyó 1525
Marchegg, Ausztria 1697, 1702, 1704
Martonfalva 1611
Megyer 1466
Mértőcse (Mertöcze) 1244

Mihályfa (Mihalfa) 1581
Mihályfalva (Mihalifalva, Mihalffalva)
1151, 1310
Milej (Milei) 1425
Mindszent (Mindzent), Somogy megye 1088
Mindszentkálla (Mindsz. Kalla, Mendzent
Kallia) 1536, 1827
Monostorapáti (Monostor Apatj) 1827
Monoszló 1483
Morvaország 1071, 1770
Mura folyó 1237, 1425
Muraköz (Murakóz, Murakeöz, Insula
Murakez, districtus Mura köz) 996,
1034, 1134, 1216, 1330, 1378, 1385,
1402, 1453, 1484, 1492, 1515, 1558,
1564, 1595, 1732
Muraszombat (Muray Szombat 1301

N, Ny
Nagydabronc (Dobroncz) 1416
Nagyjuta (Nagy-Juta), Somogy megye 1458
Nagymárton (Nagy Marton), Somogy megye 1426
Nagypáli (Nagy Pali) 1095
Nagypécsel 1523, 1524
Nemesapáti (Nemes Apathy) 1054
Nempti lásd Lenti
Nezde, Somogy megye 1131
Nova (Noa) 1425
Nyavalád (Nyavaliad) 1394, 1567
Nyirád (Nyrad) 1423, 1827
Nyitra 1468

O, Ó
Ollár 1506
Óhid (Ohid) 1581

Ö
Örs (Eörsö, Eőrs) 1310, 1700
Ördöghenye (Eördoghenie, Eordogh Henye)
1064, 1231
Örvényes (Eórvenjes, Eörvenjes) 1523,
1827
Ötvös (Eötvos) 1394, 1567

P
Pacsa 1743
Pakod 901, 962, 1464, 1612, 1733
Palinóc (Palinoch) 1385
Paloznak 1827
Pannonhalma 1426
Patra 1430
Páka (Paka) 1425
Páhi 1001
Pápa 1112, 1194, 1416, 1458, 1525, 1697,
1752
Pecsenyéd (Pethenyed), [egykor Sopron
megye, ma Ausztria] 937
Pereszteg (Peresztegh) 1310
Petend 1827
Pécsel (Peczel, Pechel, Peczelj) 1374, 1523,
1524, 1563, 1571, 1827
Pincefalu (Pinczefalu) 1732
Polány (Polian) 1752
Pórszombat (Porszombattya, Porszombat)
1425, 1614
Pozsony 876, 892, 927, 965, 967, 1002,
1042, 1044, 1060, 1077, 1196, 1197,
1199, 1214, 1217, 1250, 1287, 1306,
1350, 1356, 1403, 1450, 1489, 1495,
1503, 1505, 1508, 1509, 1515, 1530,
1531, 1532, 1548, 1551, 1557, 1607,
1660, 1673, 1674, 1675, 1702, 1703,
1729, 1750, 1754, 1791, 1792, 1800,
1802, 1812, 1813, 1822, 1825
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Pölöske (Peleske) 936, 1219, 1362, 1420,
1421, 1457, 1477, 1504, 1555, 1733
Pölöskefő 1421
Pötréte (Petrete) 1421
Prága 964, 965, 1673
Puszta Pakod 1612

R
Radkesburg (Rakespurg) Ausztria 1302,
1508
Rajk (Raik) 1421, 1662
Raposka 1827
Rába 1596
Rábahidvég lásd Hidvég
Regensburg 1403, 1406, 1722, 1723, 1734,
1741
Rendek 1423, 1462
Rendes 1458, 1827
Rendeshaláp (Rendes Halap) 1458
Révkomárom (Revkomarom) 1436, 1818
Rigács (Rigacz) 1164, 1727

S, SZ
Salomvár (Salom vara) 1678
Sándorháza (Sandorhaza) 1421, 1513
Sempte (Sempthe) 1404, 1417, 1472
Seibersdorf 1709
Sid 1671
Somlyó (Somlyo) 896
Somogy megye 898, 899, 900, 910,
940, 943, 986, 1013, 1016, 1017,
1024, 1028, 1051, 1053, 1061,
1073, 1085, 1088, 1109, 1110,
1127, 1131, 1145, 1177, 1178,
1190, 1207, 1232, 1253, 1284,
1286, 1288, 1312, 1316, 1399,
1424, 1426, 1430, 1447, 1458,
1475, 1482, 1494, 1512, 1520,
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925,
1019,
1069,
1113,
1184,
1285,
1414,
1460,
1541,

1570, 1579, 1591, 1593, 1598, 1603,
1627, 1646, 1656, 1657, 1666, 1667,
1683, 1688, 1692, 1716, 1717, 1725,
1727, 1730, 1738, 1741, 1742, 1747,
1753, 1754, 1774, 1784, 1804, 1826
Sopron megye 876, 942, 1105, 1165, 1169,
1195, 1286, 1541, 1619
Sopron város 1069, 1076, 1083, 1127,
1168, 1195, 1204, 1205, 1805
Söjtör (Söytör) 1421
Stájerország 1770
Stomfa 1631
Suka rét [Besenyő területén] 1172
Sümeg (Sümegh, Sumegh) 895, 998, 1066,
1240, 1265, 1298, 1434, 1435, 1460,
1498, 1520, 1562, 1568, 1609, 1620,
1621, 1648, 1661, 1675, 1676, 1685,
1713, 1739, 1745
Szakácsi (Zakaczy, Szakaczi), Somogy
megye 1073, 1657
Szalapa (Zalapa) 1581
Szalóka 1581
Szalónak (Purgksleynich) 876
Szántó (Zantho) 907
Szárszó 1335
Szelemen (Zelemen) 1088
Szenta, Somogy megye 1426
Szentbalázs (Sz. Balas) 1421
Szentbenedekkál (Zent Benedekkal, Sz.
Benedek Kallia)1001, 1827
Szenterzsébet (Zent Eorsebeth) 1484, 1508,
1581
Szentgotthárd (Sancti Gothardj) 1179, 1210
Szentgrót (Zentgrotth, Zentgrott, Zentgrot,
Z.grott, Zent Grotth) 868, 870, 872, 878,
904, 934, 986, 994, 996, 1065, 1108,
1134, 1150, 1164, 1265, 1311, 1314,
1332, 1388, 1392, 1464, 1496, 1558,
1623, 1733
Szentgróti járás 906
Szentgyörgy (Szent György) 1611, 1616,
1653

Szent György hegye (Zentgiórgi hegi) 956
Szentgyörgyvár[a] (Zentgiorgivary,
Szentgiorgy vara, Zent Georgy Vara)
1143, 1240, 1461, 1547
Szentgyörgyvölgye (Zent Georgy Wolgye,
Zent Giorgivölgiö, Sz. Georgy völgje,
Szent Georgy völgye) 1090, 1143, 1513,
1680
Szentjakabfalva (Sz. Jakab falva) 1827
Szentkirály (Szentkiraly) 1426
Szentkozmadombja (Sz. Kozma Domyán)
1584
Szentlászló (Szent Laszlo) 1458
Szentmárton (Zent Marton) 1581
Szentmiklós (Sz. Miklos) 1732
Szentpál 1726
Szentpéter (Zentpeter, Szent Peter, Z.Peter)
1311, 1394, 1465
Szenttamási (Zenthamasi) 1064
Szepes 1052
Szepezd (Sepezd) 1827
Szerdahely (Zerdahell, Szerdahell) 996,
1421
Szécsisziget (Szechi Sziget) 1425
Székesfehérvár 1024, 1662
Szigetecz 1774
Szigliget (Zigligeth, Szigliget, Zigliget) 894,
1127, 1128, 1177, 1389, 1433, 1459,
1461, 1522
Szilézia 1770
Szlavónia 1105, 1113, 1143, 1448, 1574,
1774
Szombathely 1267, 1268, 1449, 1565
Szőlős (Zólos) 1465
Szőlős-Györk (Szölös Gorg), Somogy megye 1426
Szőlőslak (Szolos Lak), Somogy megye
1426

T
Takószeg (Thako Zegh) 1094
Tapolca (Tapolcza) 996, 1647, 1827
Tar 1312, 1313
Tarány (Taran) 1426
Tarzó 1131
Tárnok 1534, 1584
Tekenye (Tekenie) 1310, 1394, 1465
Telekpuszta 1359
Temesi fürdők 1742
Teskánd 1611, 1632
Thaz...ion 1827
Tihany (Tihan, Thihan) 1275, 1276, 1335,
1737
Tófej (Tofey, Tofei) 1421, 1425
Tolna megye 986, 1017, 1598, 1719
Tomaj 1827
Tótfalu (Totfalu), Baranya megye 1502
Tóthszentgyörgyvár (Toth Szent Giőrgyvar)
1774
Tölvár (Teölivara, Tolyvar) 1394, 1465
Turnisha (Torristia, Tornicza) 1532, 1709,
1732
Turony (Turonj), Baranya megye 1502
Türje (Thürye, Turje) 907, 1062, 1244,
1245, 1310, 1311, 1365, 1394, 1411,
1412, 1465, 1567, 1720

U, Ú
Udvard 1523
Udvarhely (Utvarhel) 1426
Udvari (Udvary)1827
Ung megye 1331
Urbély (Urbel) 1423
Újfalu (Wyffalu), Baranya megye 876
Újfalu (Uyfalu), Zala megye 1732
Újlak 1421
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V
Varasd 1438
Vas megye 942, 992, 1081, 1108, 1111,
1130, 1165, 1231, 1249, 1286, 1327,
1366, 1371, 1394, 1416, 1541, 1590,
1619, 1723,
Vasvár 1062, 1114, 1244, 1245, 1354, 1570
Vác (Wacz) 1132
Vászoly (Vaszoly) 1523, 1827
Veszprém megye 1061, 1206, 1216, 1365,
1416, 1598, 1719
Veszprém város 977, 1024, 1335, 1361,
1389, 1563, 1662, 1697, 1714, 1719
Veszprémi egyházmegye 902, 956, 963,
1000, 1001, 1027, 1041, 1055, 1066,
1105, 1125, 1132, 1144, 1149, 1153,
1165, 1194, 1202, 1206, 1212, 1213,
1215, 1216, 1220, 1228, 1233, 1240,
1355, 1389, 1423, 1425, 1493, 1501,
1502, 1524, 1544, 1589, 1602, 1622,
1662, 1683, 1714, 1720, 1728, 1739
Véged (Veged) 1465
Vérkes (Verkes) 1310
Vid (Vidy), Somogy megye 1073, 1430,
1738
Virge 1774
Vita 1727
Vitenyéd 1726
Völcsej (Völchej), [Sopron megye] 1619
Vörösmart (Wórósmartt), Baranya megye
876
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Z, ZS
Zala (Szala) folyó 877, 1036, 1062, 1081,
1134, 1231, 1241, 1318, 1353, 1413,
1420, 1461, 1565
Zala (Szala) megye 879, 908, 912, 917, 940,
992, 1019, 1024, 1025, 1028, 1054,
1069, 1109, 1112, 1130, 1138,
1143, 1145, 1152, 1164, 1166, 1169,
1184, 1207, 1209, 1221, 1243, 1252,
1284, 1285, 1286, 1288, 1316, 1342,
1399, 1416, 1423, 1458, 1460, 1475,
1494, 1512, 1520, 1536, 1541, 1570,
1603, 1627, 1709, 1727, 1741, 1742,
1754, 1804, 1826
Zalán inneni részek 877, 1081, 1134, 1241,
1420, 1565
Zalán túli részek 877, 1134
Zalabér lásd Bér
Zalaegerszeg lásd Egerszeg
Zalamindszent (Zala Mindszent) 1138
Zalaszeg (Szalaszegh) 1394, 1464
Zalatárnok lásd Tárnok
Zalavár (Szalavar) 1001, 1128, 1178, 1204,
1377, 1388, 1469, 1733
Zeli1653
Zemplén megye 1331
Zentodorfalva (Zentodorffalva) 1310
Zsitvatorok (Sittwa torok, Sitvia Thorok)
919, 983, 1006, 1017, 1019, 1145,
1170, 1804

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
A, Á
Agha András 1456, 1568, 1572, 1779
Alfonz atya 1365, 1416, 1525, 1565, 1566,
1566
alsólendvai Bánffy lásd Bánffy
Ambrosy György 1617
András (Andras) György 1140, 1142, 1456
Angyal György, köveskuti 1565, 1566,
1568, 1602
Anján (Anian) Mihály, pécseli 1563
Antal Benedek 1211
Asztalnok (Azthalnak, Asztalnak) István
936, 1131, 1139, 1143, 1150
Azik Tamás 1164
ákosházi Sárkány lásd Sárkány
Ányos János, fajszi (Anyos, Anios, Anjos)
901, 1045, 1244, 1343
Ányos Kristóf 901, 1244
Ányos Péter 1456, 1457, 1641, 1733
Ányos Sándor 1244
Ányos Zsigmond 1244, 1650

B
Babolcsay (Baboczai, Babochay, Babolczaj,
Babolczai, Babolczay) Ferenc 1529,
1546, 1555, 1559, 1578, 1584, 1614,
1627, 1630, 1653, 1664
Babolcsay (Babolczay) István 1578, 1584
Babocsay (Babothai) Mihály 1559

Bagoly (Bagoli) Menyhért özvegye, Pataki
Judit 1431
Bajczy (Baiczy) János 1027
Bajkovech Vitus 1247
Bajnovics (Bajnovith) Bálint 1455
Bajnovics Gergely 1455
Bajnovics György 1455
Bajnovics Ilona 1455
Bajnovics János 1455
Bajnovics Katalin 1455
Bajnovics Zsuzsanna 1455
Bakács (Bakacz) Farkas, szentgyörgyvölgyi
1231
Bakács (Bakacz, Bakach de Z. georgy
veolgio) Sándor, szentgyörgyvölgyi 871,
892, 904, 909, 992, 993, 1002, 1030,
1102, 1130, 1040, 1105, 1113, 1114,
1125, 1307
Bakács Sándor, szentgyörgyvölgyi felesége,
majd özvegye Pethő Katalin 993, 1307
Bakács II. Sándor 1589, 1670, 1671
Bakács II. Sándor özvegye, Rumi Katalin
1670, 1671, 1733
Bakács úr 1646
Bakó (Bako) János 1738
Bakócsa (Bakoczia) Erzsébet, ifjabb
Hosszutóthy György özvegye 1052
Bakolcsa (Bakolcha) Orsolya, Pethő István
özvegye 1138
Bakolcsa (Bakolcza) Orsolya, Perneszy
Ferenc özvegye 1601
Balassa András, hetési 1497
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Balassy (Balassy) Zsigmond 1011
Balaskó Ilona, Borsos Tamás jobbágy felesége 1508
Balási (Balassi) Balázs 1534
Balássy András 1526
Balogh András 1336
Balogh Ferenc, béri 1542, 1563, 1644, 1733
Balogh István 1143, 1615
Balogh II. István 1624
Balogh János 942, 980, 992, 993, 1088,
1153
Balogh II. János, merenyei 1268
Balogh III. János 1624
Balogh Mihály 1624
Balogh Mihály felesége, Kados Katalin
1624
Balogh Péter 901, 1135, 1343
Batthyány (Battjany, Bottiany, Botthian,
Bottyan, Botthianj) Ádám 1249, 1279,
1440, 1467, 1474, 1482, 1493, 1529,
1544, 1589, 1594, 1600, 1607, 1634,
1652, 1677, 1687, 1694, 1701, 1705,
1718
Batthyány Ferenc 887, 1074, 1105, 1125,
1144, 1153, 1165, 1167, 1179, 1202,
1206, 1210, 1216
Batthyány Ferenc felesége, Poppel Éva
1206, 1210, 1216
Batthyány (Batthián) úr 1071
Bácsmegyei (Baczmegiej) János 870
Bánffy (Banffy de Alsolindva, Banffj,
Banffi, Banfi), alsólendvai Anna Mária,
Bánffy Gáspár lánya 953, 1027
Bánffy család, alsólendvai 1541
Bánffy Franciska, alsólendvai Bánffy Kristóf lánya 1508
Bánffy Gáspár, alsólendvai 953, 1027, 1503
Bánffy grófok 1418, 1444, 1484
Bánffy György, alsólendvai 1503
Bánffy István, alsólendvai 1285, 1475,
1487, 1531, 1532
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Bánffy Jadviga, alsólendvai, Bánffy Kristóf
lánya 1508
Bánffy Katalin, Bottyán Ferenc özvegye
1452
Bánffy Kristóf, alsólendvai 874, 887, 926,
930, 937, 953, 957, 995, 999, 1027,
1041, 1055, 1075, 1105, 1113, 1128,
1132, 1144, 1153, 1165, 1166, 1167,
1194, 1202, 1203, 1206, 1207, 1212,
1216, 1220, 1224, 1233, 1237, 1240,
1249, 1262, 1274, 1284, 1285, 1319,
1322, 1328, 1367, 1385, 1475
Bánffy Kristóf özvegye, Draskovits Ilona
lásd Draskovics Ilona, trakostyáni 1508,
1509
Bánffy László, alsólendvai 1531, 1532
Bánffy urak, uraságok 953, 996, 1437
Bánutay (Banutay) István 1452
Bánutay (Banutay) Mihály 1452
Bárány (Barany) Tamás 1422, 1521, 1536,
1553, 1746, 1753, 1827
Bede György jobbágy 1138
Belostovics (Belostowich) úr 1453
Benei István özvegye 1302
berekszói Hagymásy lásd Hagymásy
Bertalan Benedek 1509, 1510
Bertalan Dorottya 1509, 1510
Bertalan György 1509, 1510
Bertalan György felesége, Tompos Erzsébet
1509, 1510
Bertalan Ilona 1509, 1510
Bertalan István 1509, 1510
Bertalan János 1509, 1510
Bertalan Katalin 1509, 1510
Bertalan Magdolna 1509, 1510
Bertalan Margit, Károlyi Pál anyja 1096
Bertalan Mihály 1680
Bessenyei (Bessenyej, Bessenyei,
Besseniej, Besseniey, Beseniei) István
1045, 1128, 1276, 1424, 1489, 1495,
1609,1611, 1616, 1667, 1729

Bessenyei István özvegye 1611, 1616, 1729
Bessenyei (Besseniey) Tamás 1119
Bessenyei úr 1303
Beszprimi (Bezprimi, Bezprimj) János 1563,
1719
Bethlen Gábor 1043, 1045, 1057, 1133,
1137, 1198
Bezerédy (Bözörédy, Bezeredj, Bezeridi)
György 1584, 1589, 1593, 1602, 1616,
1658, 1712 Békási (Bekasi) Imre 1109
Bér (Beer) Benedek 1105, 1153
béri Balogh Ferenc lásd Balogh Ferenc
Binnyei (Binnyey, Binniej, Benniei, Binnjei,
Bynniey) István, saffarzkói 953, 957,
1021, 1106, 1130, 1143, 1144, 1169,
1195, 1225, 1234
Binnnyei urak 953
Biri Péter 1591
Bíró (Biró) Gergely 1164
Bíró Imre 1164
Blaskovics (Blaskovith) Mátyás 1664
Blaskovics Péter 1331
Bocskai (Boczkay) István 867
Bodor György 1305
Bodor István 1520
Bodor Pál 1520
Bogács (Bogach) Péter 876
Bogovics Ferenc1228
Bolla Boldizsár 1152
Bolla Ferenc 1152
Bolla János 1727
Boncz (Boncz) Tamás 1041, 1055, 1132
Bonczi Egerallyi lásd Egerallyi
Borbála, Rácz Balázs felesége 1143
Borbély (Barbeli) György 1458
Borbély (Barbel) Mihály 1027
Borbély (Barbely) Péter 1140
Borda András 1305
Borda Mátyás 1120, 1150
Bornemissza (Bornemisza) András 1239,
1520, 1591, 1721
Bornemissza Ferenc 1239

Bornemissza Gergely 1239
Bornemissza György 1239
Bornemissza István 1727
Bornemissza Miklós 1239
BornemisszaTamás 1239
Borocz Tamás 1001
Borosi Pál 1571
Borsodi Pál 1523
Borsos Benedek 1508, 1511
Borsos István 1508, 1511
Borsos Pál 1164
Borsos Tamás 1508, 1511
Borsos Tamás felesége, Balaskó Ilona 1508,
1511
Botka Ferenc 1314, 1365, 1394
Botka Ferenc, széplaki (Botka de Szeplak)
1416, 1581, 1664, 1672, 1676, 1684,
1701, 1706, 1720, 1721, 1747, 1754
Botka Magdolna, Gazdagh Fülöp özvegye
1408
Bottyán (Bottiany, Bottyani) Ferenc,
gőrösgáli 1125, 1144, 1153, 1165, 1202,
1224, 1233, 1237, 1452
Bottyán Ferenc özvegye, Bánffy Katalin
1452
Bottyán János, gőrösgáli 1414, 1421, 1424,
1447, 1458
Bottyán László, gőrösgáli 1458
Böröck ( Bőroczk) Lőrinc, vidi 1430
Bőr (Bór) László 1239
Bőr (Beőr) Miklós 1089
Brasó Pál 1240
Brezáni (Brezany) Márton 1110
Bucsányi (Butzany, Bussanj) Márton 986,
1069
budetini Szunyogh lásd Szunyogh
Budor Gáspár 1355
Búzás (Buzas) Ferenc 1143
Búzás Ádám 1143
Büki Miklós 1429
Büky István 1138, 1152
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C, CS
Cigány (Chigan) János 1577
Czapli János 1783
Czeglédi (Czegledi) Gergely 1305
Czike, másként Kéthelyi (Ketheli) Ferenc
1247
Cziráky (Cziraky) Ádám 1658
Csanádi (Chanadi) János 1561
Csányi (Chani) György 1320. 1377, 1535
Csányi György felesége 1535
Csányi (Chiani, Chany) Imre 1373
Császti Ilona, Kovács János felesége 1659
Cseh (Che) Mátyás 1521, 1550
Cseh Mihály 1387, 1591
Csemi (Czemj) Borbála, Eördögh György
özvegye 1231
csébi Pogány Zsigmond lásd Pogány Zsigmond
Csillagh (Chillagh, Czillagh) András 1456
Csillagh Ádám 1416
Csillagh Ferenc 1416
Csillagh György 1310, 1346, 1362, 1364,
1387, 1416
Csillagh György özvegye, Kovácsi Katalin
1416
Csillagh István 1416
Csitkovics (Chitkovich) György 1385
Csitkovics György felesége, Keserű Judit
1385
Csökör (Chokór) Gergelyné, Margit 1152
Csömöthey (Chömothey) József 1125
Csőry (Cziőry) András özvegye 1061
Csrebnyák (Czrebniak) Gergely 1617
Csudancsics (Chudanczicz) Balázs 1194
Csupor (Chupor) Dorottya 1090
Csupor Erzsébet 1090
Csupor György 1090
Csupor György felesége, Gál Margit 1090
Csupor István 1090
Csupor (Chuppor) János 1090, 1212, 1240
Csupor Magdolna 1090

162

Csupor Márton 1090
Csupor Pál 1090
Csupor Tamás 1090

D
Darabos Gáspár, nádasdi 881, 882, 887, 890,
1027
Darabos István, nádasdi 1027
Darabos László, nádasdi 1289, 1324, 1332,
1337, 1341, 1347, 1348, 1349, 1360,
1376, 1395, 1400, 1515, 1543
Darabos László felesége, Zlakovics Krisztina 1543
Darabos Miklós, nádasdi 1343, 1400, 1418,
1438, 1450, 1474, 1478, 1536, 1545
Darabos Tamás, nádasdi 875
Darabos úr 880
Darás Gergely 1394
Darás (Daras) István 1288, 1319, 1322,
1399, 1416, 1552, 1558, 1569, 1570,
1580, 1588, 1590, 1619
Darás István özvegye, Szalay Anna 1619
Darócz (Daroch, Darocz) Tamás 903, 947
Deák András 1095
Deák János 1095
Deák Katalin, Köves Sebestyén felesége
1118
Deák Márton 1095
Deák Mihály 1095
Dely, másként Krakovics János 1145
Dénes (Dienes) Balázs 1322
Dénes István 1322
Dobrosziczki (Dobrosziczkj) András 1720
Domján (Domián) Ilona, Domján Pál leánya, Fazék Tamás felesége 1123
Domján Pál 1123
Domonkos Márton, henyei 1481
Donkovics (Donkovich) János 876
Dömölky (Demölkj) Benedek 1164
Dömölky Pál 1164

Dömötör (Deömőtör) Anna 1282
Dömötör István 1282
Dömötör János 1282
Dömötör Menyhért 1727
Dömötör Mihály 1164, 1282
Dömötör Mihály felesége, Katalin 1282
Dömötör, másként Molnár Mihály 1632
dörgicsei Szarka Lukács lásd Szarka Lukács
Draskovits Ilona, trakostyáni, Bánffy Kristóf
özvegye 1508, 1509
Draskovics (Draskowyth) Péter özvegye
1021

E, É
Ebergényi (Ebergenj) Pál 1290
Egerallyi (Egheraly, Egeralj, Egerally,
Egherali, Egerali) György 1411, 1485,
1492, 1496, 1615
Egerallyi György özvegye, Terjék Katalin
1615, 1650, 1733
Egerallyi János, bonczi 1062, 1063, 1244
Egerszegi (Egerzeghy) János 908
Egerváry (Egerwary) Ferenc 910, 940
Egerváry (Egherwary) Miklós 934, 985,
1107
Eördögh (Eördeógh, Ordogh, Eordogh,
Órdogh, Eordögh), pölöskei család 958
Eördögh György özvegye, Csemi Borbála
1231
Eördögh István, pölöskei 1449, 1457, 1545,
1550, 1555, 1563, 1566, 1589, 1619,
1664, 1676, 1684, 1720, 1733
Eördögh Simon, pölöskei 892, 958, 966,
967, 978, 1040, 1064 1067, 1069, 1076,
1083, 1105, 1106, 1113, 1125, 1172,
1202, 1216, 1219, 1231, 1238
Eörsy (Eorsy) Péter 1061
Erdődy (Erdődi) gróf 1425
Erdődy Kristóf 1191
Erdődy (Erdődj) uraságok 1374

Ergely Ferenc 902, 956, 963, 1027, 1041,
1055, 1105, 1125, 1132, 1144, 1149,
1153, 1165, 1194, 1202, 1206, 1212,
1215, 1216, 1220, 1228
Erzsébet asszony, Szabó Miklós felesége
1700
Esterházy (Eszterhazj, Eszterhassy,
Ezterhas) Ferenc 1713
Esterházy István 1377, 1814
Esterházy László 1493
Esterházy Miklós 1056, 1057, 1203, 1213,
1217, 1275, 1325
Esterházy Pál 1713, 1779
Érsek (Ersek) György 1336
Érsek János 1647

F
fajszi Ányos János lásd Ányos János
Falussy István 1027
Farkas Dorottya, Nagy Mihály felesége
1699
Fazék (Faszek, Fazek) Benedek 1123
Fazék Dorottya 1123
Fazék Erzsébet 1123
Fazék Ilona 1123
Fazék István 1123
Fazék Katalin 1123
Fazék Orsolya 1123
Fazék Tamás 1123
Fazék Tamás felesége, Domján Ilona 1123
Fábiánffy (Fabianffy) János 1029, 1049,
1109, 1110
Fábri (Fabri) Bálint 1209
Fáncsy (Fanczy) család 998
Fehérvári (Feiervarj) János 1669
Fejes (Feies) Márton 1105, 1132, 1144,
1165
Fekete András 1424
Fekete (Fekethe) Lázár 910
Felső (Feolsó) Balázs 1314

163

Felső (Feölsheó, Felseó, Felsó) Tamás 939,
945
Ferdinánd II. 1002, 1014, 1015, 1016, 1019,
1033, 1044, 1056, 1057, 1068, 1111,
1113, 1126, 1129, 1133, 1154, 1156,
1166, 1168, 1197, 1207, 1270, 1272,
1285, 1287, 1300, 1301, 1302, 1320,
1331
Ferdinánd III. 1350, 1369, 1371, 1382,
1403, 1406, 1415, 1442, 1443, 1448,
1449, 1454, 1467, 1468, 1469, 1475,
1476, 1487, 1508, 1509, 1512, 1531,
1532, 1537, 1541, 1601, 1627, 1642,
1651, 1665, 1670, 1673, 1722, 1723,
1731, 1734, 1741, 1745, 1747, 1753,
1754
Ferenc Ferencz) János 1589
Ferencsek (Ferenchek) Mihály 1476
Filemen (Fylomen, Fwlemen, Fülemen)
Mihály 959, 996, 1150, 1151
Filep (Philep) Bálint 1164
Fodor Gergely 1427
Forgách Zsigmond, gyimesi (Forgach de
Gymes) 1042, 1057
Francsics (Francicz) Gáspár 1589, 1594,
1596
Fülöp Balázs, szentbenedekkáli 1001

G, GY
galántai Esterházy lásd Esterházy
Galcsics (Galchich) Katalin, Györgösy
Mihály felesége 1159
Gancsics (Ganchith) Miklós 955
Gazdagh Fülöp 1300, 1316, 1363, 1365,
1367, 1371, 1375, 1383, 1399, 1408
Gazdagh Fülöp özvegye, Botka Magdolna
1408
Gál (Gall) Erzsébet 1506
Gál Gergely 1506
Gál György 1506
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Gál János 1506
Gál János felesége, Katalin 1506
Gál Margit, Csupor György felesége 1090
Gál Márton 1506
Gál Orsolya 1506
Gálos (Galos) Gergely 1720
Gellén Gáspár 934, 939
Gellén (Gellen) Imre 1303, 1471
Gellérd (Gellerd) János 1099
Gercsey (Gerczey) Pál 1165
gersei Pethő lásd Pethő
Ghartli Benedek felesége, Kürthy Zsófia
1458
Godena Ambrus 1530
Godena Erzsébet 1530
Godena Ferenc 1530
Godena István 1530, 1577
Godena István felesége, Agáta 1530
Godena János 1530
Godena II. János 1530
Godena II. János felesége, Margit 1530
Godena Márton 1530
Godena Mihály 1530
Godena Miklós 1530
Godena Péter 1530
Gombai (Gombaj) János 1733
Gombos Bálint 1680
Gondics (Gondich), másként Linszky
György 878
Gorup Ferenc 1662, 1714
Gorup János 1568
Göntér (Geonter) János 1531
Gömöry (Gömerey) György 1164
Görbei (Görbej) György 1662
gőrösgáli Bottyán lásd Bottyán
Gregoróczy Katalin, Lóránt Ferenc felesége
1010
Gulácsy (Gulaczi) Ferenc, köveskáli 1623,
1693
Gulácsy (Gulathy) Tamás 945
Gyenei (Gieney) Ilona, Kövér Imre felesége
1748

gyimesi Forgách Zsigmond, lásd Forgách
Győrffy (Geórffy) Lukács 1751
Györgösy (Györgiosy) Anna 1159
Györgösy Dorottya 1159
Györgösy Imre 1159
Györgösy Katalin 1159
Györgösy Márton 1159
Györgösy Mihály 1159
Györgösy Mihály felesége, Galcsics Katalin
1159
Györgösy Zsuzsanna 1159
György (Górgy) János 1152
Gyulaffy Kristóf, rátóti (Gyulaffy de Ratott,
Giulaffy, Gyulaffi) 990, 1085, 1112,
1149, 1343, 1360, 1389, 1474

H
Hagymásy (Hagymassy, Hagmas,
Hagimassy, Hagjmassy, Hagimasi,
Hagimasy, Hagymasi), berekszói család
958, 1346, 1464
Hagymásy István, berekszói 1308, 1353,
1388, 1416, 1558, 1567, 1611, 1718,
1720, 1733
Hagymásy János, berekszói 1416, 1474
Hagymásy Kristóf, berekszói 904, 927, 928,
942, 967, 1071, 1082, 1169, 1194,
1195, 1202, 1205, 1216, 1224, 1240,
1243
Hagymásy Miklós, berekszói 915, 942, 978,
1002, 1022, 1024, 1030, 1060, 1087,
1106, 1308, 1416, 1611
Hagymásy Miklós özvegye, Maróthy Zsuzsanna 1087, 1106, 1308, 1416, 1611
Hagymásy Péter, Hagymásy Miklós fia
1416
Hajgató (Haigatho) Mátyás 1239
Hajgató Péter 1239
Hanyi (Hany) Balázs 959

Hathalmi (Hathalmy) Katalin, Thúry Benedek özvegye 1752
Havai (Havaj) Mátyás, litteratus 1591
Hegedűs László 1564
Hegyi (Hegy) András 1260, 1358, 1410,
1444, 1485
Hegyi Bálint 1529
Hegyi György 1711
Hegyi (Hegi) István 1523, 1568, 1571
Henkel (Henkell) Lázár 932
Herman Dorottya 1152
Herman Mihály, agilis 1152
Hermann egerszegi kapitány 1441
Hersóczy (Hersoczy) Gáspár 1206
hetési Balassa András 1497
Hetyei (Hettiei, Hettiej)) Bálint 1054, 1387,
1392, 1431, 1432
Hetyei István 1054
Hidasy András 1153, 1206, 1239
Hidasy (Hidasi) Gergely 1240, 1274
Hidegkuthy (Hidegh kuthy) János 1164
Hollósy (Hólossy, Hollosi) Gáspár 1355,
1416, 1424, 1431
Hollósy Sándor 994
Homonnai Drugeth János 1331
Homonnai (Homonnaj) János 1233
Hunti András 1505
Hunti Erzsébet 1505
Hunti Imre 1505
Hunti János 1505
Hunti Katalin 1505
Horváth (Horvath) Bálint 1216, 1306
Horváth (Horvath de Manko Bük) Ferenc,
mankóbüki 1590, 1619, 1687, 1694,
1720
Horváth (Horvatth)Ferenc özvegye 1410
Horváth György 1548, 1572
Horváth (Horvat) István 1456
Horváth Miklós 1752
Horváth Tamás 1592
Horváth (Horvatth) Zsigmond özvegye 1389
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Hosszutóthy (Hoszutothy) Gergely 1052
Hosszutóthy György özvegye, Bakócsa
Erzsébet 1052
Hosszutóthy (Hoszuthothy) László 1052
Husvéth Ambrus 1589
Huz Dorottya 1463
Huz Ferenc 1463
Huz János 1463
Huz János felesége 1463
Huz Judit 1463
Huz Katalin 1463

I
Ilona asszony 936
Ilona asszony, Kantas Ádám felesége 1152
Istvánffy, másként Taba Mihály 1054
Izdenczi Mihály 1456

J
Jabics (Jabicz) Mátyás 1474
Jagodics (Jagodicz) György 1239
Jagodics Mihály 1239
Jakab János, litteratus 1330
Jakabfi (Jakapfi) András 1526
Jakasics (Jakasits) György, orbovai 1423
Jaklin István 1542
Jam János 1373
Jam Márton 1373
Jankovics (Jankovicz) János 1639, 1644,
1779, 1782
Jarn Gergely 1732
Joó (Joo) Anna, Lázár Mihály felesége 1659
Joó (Joo) Miklós 1143, 1389, 1416
Józan (Jozan) Erzsébet, Takács Bálint felesége 1659
Józsa (Josa) Gáspár 1121
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K
Kaczor Balázs 1067, 1105, 1132, 1144,
1354
Kados Katalin, Balogh Mihály felesége
1624
Kantas Ádám 1152
Kantas Ádám felesége, Ilona asszony 1152
Kaposi (Kaposj) János 1354
Kaposy úr 1105
Kaszaházi (Kaszahazi) Gergely 1591, 1596,
1630, 1690, 1707, 1721, 1733
Kaszás (Kazhás) Miklós 1152
Katalin, Balogh István felesége 1143
Katalin, Dömötör Mihály felesége 1282
Katalin asszony, Vásárhelyi András felesége
1061
Kazy Péter 1164
Kálmán (Kalman) Mihály 946
Kálmán Péter 946
Kálócfalvai (Kaloczffalvaj) Imre 1115, 1354
Károlyi György 1096
Károlyi János 1096
Károlyi Pál 1096
Károlyi Pál anyja, Bertalan Margit 1096
Károlyi Péter 1096
Keglevich (Kezlewith) Péter 1425, 1610,
1611, 1613, 1616
Kelecz Miklós 1752
Keleics (Keleich) Péter 1102
Keleics Tamás 1102
Keleics Tamás felesége, Zulka Dorottya
1102
Kerecsényi (Kerecheny) Bálint 980
kereszturi Pataky lásd Pataky
Kereszturi Pál 1443
Keresztury Gáspár 1735
Kerpasics (Kerpachicz) István 1733
Keserű (Kesereó) István 1125
Keserű (Keőserü) Judit, Csitkovics György
felesége 1385

Kéthelyi (Ketheli), másként Czike Ferenc
1247
Kéthelyi (Kethely) Mátyás özvegye 1053,
1086
Király (Kiraly) György 1656
Király (Kyraly) János 1299
Kis Imre, vidi 1073
Kis (Kis) Mátyás jobbágy 1508
Kis Menyhért 1466
Kis Mihály 1282
Kis Mihály, apáti 1513, 1733
Kis (Kys) Pál 1221, 1243, 1290, 1342
Kisath Gábor 1542
Kisfaludi István 1394
kissennyei Sennyey István lásd Sennyey
István
kisudvarnoki Kürthy lásd Kürthy
Kocser (Kocher) István 1542
Kollonich (a Kolonisch, Kolonicz) Siegfried
876, 1011
Komáromy István 1694
Koncsol (Konchol) István 1507
Koncsol István II. 1507
Koncsol János 1507
Kondorai (Kondaraj, Kondorai) Gáspár
1542, 1603, 1641
Kondorai (Kondoraj) György 880, 1050,
1109
Konczky Gáspár 1202
Koroknay Mihály 986
Koszorus (Koszoros) Péter 1109, 1253
Kovacsics (Kovaczicz) István 1617
Kovacsics János 1617
Kovacsics Máté 1617
Kovács (Kovach) Ilona, Simon Ambrus
felesége 1462
Kovács (Kovath) István 1531
Kovács János 1659
Kovács János felesége, Császti Ilona 1659
Kovács (Kovacz) Katalin, Takács Gergely
felesége 1659

Kovácsi (Kovachi) Katalin, Csillagh György
özvegye 1416
Kósa, másként Nemesnépi György 1092
Kósa, másként Nemesnépi János 1092
Kósa, másként Nemesnépi Márton 1092
Könczöl (Konczől) Mihály 1447, 1579,
1591, 1593, 1609
Körbei (Kőrbej) György 1618
Körbei (Körbej, Ghörbei, Kórbei, Kórbej)
István 1365, 1394, 1416, 1466
Körmend (Keormendy) Mihály 1103
Körmendy Péter 1103
Körtvélyesi (Körtvelesj) István 1335
Köves (Keoves) Anna 1118
Köves István 1118
Köves Katalin 1118
Köves Sebestyén 1118
Köves Sebestyén felesége, Deák Katalin
1118
Köveskuti Mihály 1388
Kövér (Köver) András 1748
Kövér Gergely 1748
Kövér Imre 1748, 1752
Kövér Imre felesége, Gyeney Ilona 1748
Kőrösi (Korösi) Ferenc 1662
Krakovics (Krakovith), másként Dely János
1145
Kun Boldizsár 1206, 1249
Kun Gergely 1497
Kun Péter 1152
Kustaton István 1611
Kustaton Mihály 1241
Kustaton Miklós 1611
Kutasi Imre, kiskutasi 1513
Kürthy (Kurty) Ferenc 1125
Kürthy (Kwrthy) István, kisudvarnoki 1286,
1316
Kürthy (Kurthy) Zsófia, Vásárhelyi Miklós,
majd Ghartli Benedek felesége 1458
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L
Laskói (Laskoi) Józsa, szentgróti 1623
Lánczi (Lanczi) István 1431
Lázár (Lazar) Mihály 1659
Lázár Mihály felesége, Joó Anna 1659
Lengyel (Lengiel) Boldizsár 1194, 1292
Lengyel Lengel) család 1128, 1309, 1313,
1389, 1459
Lengyel (Lengiell) Farkas, tóti 1027
Lengyel Gáspár, tóti 1522
Lengyel János 900, 904, 1053, 1086
Lengyel (Lengiel) János, tóti 956, 1048,
1049, 1067, 1070, 1085, 1127, 1129,
1157, 1171, 1273, 1461
Lengyel úr 1433
Lengyel Miklós 1361, 1365, 1394
Légmán (Legman) István 1387, 1422, 1427,
1553, 1567, 1576, 1581, 1591, 1646,
1671, 1698, 1721, 1728, 1739, 1753
Linszky, másként Gondics György 878
Lipics (Lipicz, Lippicz, Lippith, Lippics)
Márton 1323, 1328, 1354, 1463, 1545,
1549,1552, 1562, 1563, 1569, 1589,
1664, 1672, 1678, 1687, 1690, 1694,
1696, 1701, 1706, 1721, 1736, 1754
Lipót főherceg 1032
Lippai (Lippaj) Gáspár1350
Lippai György 1734
Liptay Imre 1078
Litasy (Litassy) János, néhai 928
Litterati Gáspár 1216
Litterati György 1139
Litterati János 1069
Lobkovitz-Poppel (Poppel a Lobkovith) Éva
lásd Poppel Éva
Lóránt Ferenc felesége, Gregorosky Katalin
1010
Lovas Imre 1239
Lovas István 1239
Lovas János 1239
Lovas Mihály 1239
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Lőrincz (Lörincz) János 1314
Lőrincze (Lórincze) Benedek, sándorházi
1513
Lukicsics (Lukichich) György 1305

M
Makay Mihály 1117
Malakóczy (Malakoczj, Malakoczi) Miklós
1021, 1027, 1202, 1224
Malasics (Malasich) Márton 1162
Malasics Mátyás 1162
Markall Gergely 1054
Maróthy (Marothy, Maroti) Zsuzsanna,
Hagymásy Miklós özvegye 1087, 1308,
1416
Mátéfalvay (Matheffalvaj, Matteffalvay,
Matheffalway, Mattefalvaj) Mátyás 953,
988, 1128, 1141, 1164, 1246, 1252,
1309, 1313, 1336
Mátyás II. 892, 929, 934, 955, 960, 964,
965, 1004, 1021
Megyeri (Megyer) Jakab 1466
Meszlényi (Mezleni) Benedek 1466
Mészáros Tamás 1152
Mészáros Tamás felesége 1152
Miklósy Menyhért 1098
Mogyorókereki (Mogiorokereki) Miklós
1542
Mogyorósy (Megiorosy) István 1067
Molnár, másként Dömötör Mihály 1632
Morocsa (Morocha) János 1520
Munkácsy (Munkaczy) György 1451
Muraközi nemesek 1484

N
Nagy (Nagj, Nagy) Balázs 1153, 1161,
1194, 1206
Nagy II. Balázs 1699

Nagy Balázs felesége, Szabó Ilona 1161
Nagy Ferenc 1699
Nagy Ferenc felesége, Szabó Ilona 1699
Nagy György 1152
Nagy György II. 1699
Nagy Ilona 1699
Nagy István 1699
Nagy István felesége, Szalai (Szala) Anna
1699
Nagy István II. 1699
Nagy István, szemerei (Nagi de Zemere)
1165, 1202
Nagy János 1152
Nagy János felesége, Margit 1152
Nagy II. János 1534
Nagy III. János 1699
Nagy Katalin 1699
Nagy Margit 1699
Nagy Mihály 1699
Nagy Mihály felesége, Farkas Dorottya
1699
Nagy Orsolya, Pethő Miklós felesége 1650
Nagybányai (de Nagy Banya) Pál 1224
Nagybinnyei (Nagi benniey) Pál 1027
Nádasdy (de Nadasd, Nadasdy) család 958
Nádasdy Ferenc gróf 1478, 1482, 1533,
1589, 1602, 1616, 1653, 1662, 1709,
1712, 1720, 1732, 1782
Nádasdy György 1125, 1132, 1153
Nádasdy László 1067, 1105, 1132, 1144,
1153, 1165, 1194
Nádasdy Pál 870, 1111, 1125, 1132, 1165,
1220, 1233, 1240, 1249, 1267, 1274
Nádasdy Tamás 896, 926, 937, 956, 972,
980, 990, 1055, 1056, 1057, 1058
Nádasdy Tamás felesége, gersei Pethő
Zsuzsanna 990
Nádasdy uradalom 1457
Nádasdy úr 1394
Negyedes György 1164
Nemesnépi (Nemes Nepi), másként Kósa
György 1092

Nemesnépi, másként Kósa János 1092
Nemesnépi, másként Kósa Márton 1092
Nemesnépi András, takószegi 1094
Nemesnépi Gáspár, takószegi 1094
Németh (Nemeth), másként Tankó György
1093
Németh (Nemeth), másként Tankó János
1093
Németh (Nemeth), másként Tankó Péter
1093
Némethi (Nemethi) Dániel 1542

O, Ó
Ollay Tamás 1011
osztopáni Perneszy lásd Perneszy
Orosz (Oroz) Pál 1348
Osvalt Péter 1027
Osváth (Osvatth, Oswat, Osvath) Péter
1206, 1285, 1319
Osztopáni Perneszy lásd Perneszy
Óhidi (Óhidi) Imre 1486, 1591

Ő
Őrsi (Örssi) Bertalan 1152
Ős (Eös) András 1657
Ősze (Osze) András 1152

P
Pakay Benedek 960
Pallenóczi (Pallenoczi) Mátyás 1240
Pankaszy Máté 1152
Pap Mihály 1387
Papuk György 1132
Papuk István 1297
Papurk György 1105
Parraghy Ferenc 1592
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Parraghy István 1321
Parraghy (Parragy) Pál 1633
Parraghy (Parraghy) Vince 1633
Pataki János 1612
Pataki Judit, Bagoly Menyhért özvegye
1831
Pataky (Pathakj, Pathaky) János, kereszturi
942, 948, 1040, 1153, 1343, 1456, 1733
Páhi (Pahj) Mátyás, sümegi 1498, 1520,
1572
Pákozdy (Pakozdj) György 1152
Pálffy (Palffi) Mátyás 1426
Pálffy (Palfi) Pál 1557, 1724, 1756
Pápay (Papaj) György 1373, 1496, 1504,
1555
Pápay Imre 1141
Peck Lipót 882, 1079
Perneszy Ferenc, osztopáni (Pernezy) 1048,
1106,1115, 1130, 1150, 1164, 1171,
1226, 1235, 1250, 1251, 1263, 1268,
1284, 1289, 1295, 1297, 1300, 1324,
1332, 1337, 1341, 1347, 1349, 1350,
1355, 1360, 1363, 1365, 1371, 1376,
1391, 1395, 1400, 1405, 1416, 1449,
1450, 1457, 1478, 1489, 1495, 1535,
1536, 1545, 1569, 1580, 1582, 1599,
1601, 1651,
Perneszy Ferenc, ifj. 1601
Perneszy Ferenc özvegye, Bakolcsa Orsolya
1601
Perneszy György, osztopáni 876, 879
Perneszy István, osztopáni 1209, 1380, 1535
Perneszy István, ifj. 1601
Perneszy János 1601
Perneszy örökösök 1609
Perneszy Pál 1105, 1194
Perneszy úr 1425, 1570, 1599
Pethő család 897, 907, 958, 993, 1671
Pethő Éva, Sibrik Osvald felesége 933
Pethő (Petheó, Petheő, Petheo) Gáspár,
gersei 879, 912, 957, 978, 1048, 1049,
1157, 1273
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Pethő István, néhai 888, 1138
Pethő István özvegye, Bakolcsa Orsolya
1138
Pethő Katalin, Bakács Sándor felesége 992,
993
Pethő László 992, 993, 1610, 1683
Pethő Margit, gersei, telekesi Török János
özvegye 1525
Pethő Miklós 1618, 1650, 1733
Pethő Miklós felesége, Nagy Orsolya 1650
Pethő Zsuzsanna, gersei, Nádasdy Tamás
felesége 990
Péter (Peter) Gábor 1613, 1711
Péter Mihály, ságodi 1138, 1559
Pizavics (Pizavicz) Péter 1142
Pogány (Pogan) János özvegye 1458
Pogány (Pogann deCheib, Poghan de Czeb,
Pogan) Zsigmond, csébi 1234, 1251,
1252, 1258, 1259, 1263, 1269, 1292,
1306, 1311
Polányi (Poliany) Lajos 1130
Polgár (Polgar) György 1415, 1573
Polgár Imre 1415
Polgár Miklós 1415
Poppel Éva, Batthyány Ferenc özvegye
1206, 1210, 1216, 1355
Pottyondi (Pottiondi) Ferenc 1394
Póka (Poka) András 1116
Póka János 1733
Póka Péter 1116
pölöskei Eördögh lásd Eördögh
Pörössös György 1591
Prestes György 1486, 1519
Prépost Mihály 1693
Pusérfy (Puserffy, Puserffi) Erzsébet 1097
Pusérfy Ferenc 1097
Pusérfy István 1097
Pusérfy Mihály 1097, 1253, 1364, 1414

R
Rabbi István 1619
Radovány István 1779, 1827
Rajky (Raiky) urak 1303
Rakicsányi (Rukichanj) Mihály 1542
Ramocsaházi (Ramochahazj) Mihály 1335
Rákóczi (Rakoczi) György1468, 1820
Rákóczi (Rakoczy) Pál 1331
Rácz (Racz) Balázs 1143
Rácz Balázs felesége, Borbála 1143
Rácz (Racz) Gáspár 1431
Rácz Gáspár felesége, Sárkány Orsolya
1431
Rátky (Rátky, Rattky, Ratky) Menyhért 877,
942, 958, 1000, 1001, 1027, 1067, 1074,
1128, 1194
Rátóti Gyulaffy, lásd Gyulaffy
Reszneki (Reznekj) Tamás 1055
Retkes Balázs 1385, 1458, 1525, 1587,
1644, 1662, 1720
Récsei (Reczei) Mihály 1639
rimaszecsi Széchy, lásd Széchy
Rudics (Rudich) Mihály 1321
Rumi Katalin, Bakács Sándor özvegye
1670, 1671, 1733

S, SZ
saffarzkói Binnyei István, lásd Binnyei
István
Salamon Gergely 1001
Sandli (Sandlj), Csitkovics Gergely ágyasa
1385
Sankó Anna, Simon János özvegye 1733
Sankó (Sanko) Boldizsár 1131, 1312, 1313,
1492
Sankó Ferenc 1563
Sankó Miklós 1618
Sas Márton 1444
Sághy (Saaghy) Ferenc 1355

Ságodi (Sagodi) Izsák 1429
Ságvári (Sagvari) Péter 1536
Sándor Simon 945, 996, 1054, 1140, 1172,
1221
Sárkány (Sarkan) István, ákosházi 1086,
1105, 1113, 1132, 1145, 1238, 1250
Sárkány II. István 1720, 1728
Sárkány János, ákosházi 1670, 1671, 1692
Sárkány László 1733
Sárkány Miklós, ákosházi 1307, 1353, 1365,
1377, 1390, 1394
Sárkány Miklós, ifjabb örökösei 1465
Sárkány Orsolya, Rácz Gáspár felesége
1431
Sáry (Sary, Saáry, Sari) Gergely 1251,
1379, 1418, 1437, 1444, 1445, 1450,
1516, 1519, 1523
Sáry György 1389
Sáry Péter 1592
Seczer György 1112
Sennyei Gáspár 1132
Sennyei István, kissennyei (Senniej de Kys
Sennye) 1132, 1228, 1233, 1240
Sibrik Miklós 1733
Sibrik Osvát, szarvaskendi (Sibrik de
Zarvoskend, Sybrik) 942, 962, 993,
1060, 1069, 1076, 1083
Sibrik Péter 1733
Sibrik Sándor 1733
Simon Ambrus 1462
Simon Ambrus felesége, Kovács Ilona 1462
Simon Bálintné 1152
Simon János 1462, 1733
Simon János özvegye, Sankó Anna 1733
Simon Katalin, Simon Ambrus lánya 1462
Simon Katalin, Simon Ambrus nővére 1462
Simonics (Simonich) Márton 1160
Simonics Miklós 1160
Sipos János 1164
Sipos Lőrinc 1164
Sipos Mihály 1164
Sisarek János 1586
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Skerlecz 1458
Skublics (Skoblitts, Skublich) György 1216,
1220
Sobri (Sobrj) Márton 1361
Sohonnai István, egresi 1001
Sólyom (Soljom) Benedek 1519, 1693
Somogyi Imre, providus 1151
Somogyi (Somogy) István 1101, 1727
Somogyi János 1131, 1335
Sóstói (Sostoy) János 1152
Stancsics (Stanchich) Mátyás 1310
Stepkovics (Stepkovicz) György 1355
Stíriai [stájer]főherceg 899
Svasztics István 1701
Szabó (Zabó) András 1164
Szabó Ádám 1054
Szabó Balázs, másként Tötössy 1743
Szabó Gergely, szentgyörgyvölgyi 1513
Szabó Ilona, Nagy Balázs felesége 1161
Szabó Ilona, Nagy Ferenc felesége 1699
Szabó István 1054
Szabó János 1143, 1342, 1359, 1411, 1526,
1612
Szabó Mihály 1172
Szabó Mihály felesége 1172
Szabó Mihály, kisfaludi 1657
Szabó Miklós 1172, 1700
Szabó Miklós felesége, Erzsébet 1700
Szabó Pál 1592
Szakály (Zakal) Gáspár 1054
Szalai Anna, Nagy István felesége 1699
Szalai (Zalaj) János 1249
Szalai Péter 1152
Szalai Péterné, Erzsébet 1152
Szalay (Szala) Anna, Darás István özvegye
1619
Szalay (Zalay) András 1091
Szalay Benedek 1091
Szalay György 1152
Szalay István 1091
Szalay Jakab 1305
Szalay Mihály 1091
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Szandi István 1589
Szanyi (Szanj, Szany, Szani) János 1355,
1432, 1466, 1492, 1519
Szarka (Zarka) Lukács 996, 1152, 1251,
1361, 1362, 1364, 1416, 1418, 1423,
1428, 1433, 1436, 1437, 1444, 1445,
1450, 1498, 1515, 1558, 1568, 1583,
1589, 1597, 1598, 1599, 1602, 1608,
1636, 1684, 1691, 1702, 1729, 1818
Szarka Pál özvegye 1389
Szarka úr 1389
szarvaskendi Sibrik, lásd Sibrik
Szántóházy (Zanthohazi) Zsigmond 1424
Szecsődy (Zechödy, Szechódi, Szechödy,
Zechődi) István 1165, 1206, 1425, 1503,
1710
Szecsődy (Szecsödj) István, ifjabb 1710
Szecsődy Tamás 1449
Szegedi (Zegedi) Ferenc 1602
Szeghy (Szegy, Zegy) András 1485
Szeghy (Zeghy) Tamás 1342, 1359, 1469,
1477, 1485
Szekeres (Zekeres) Márton 1231, 1312
Szele (Zele) urak 1303
Szelepcsényi György 1536
Szelestei (Szelestey, Szelestei) György
1524, 1526, 1533, 1536
Szemerei (Zemerej, Zemerey) István 1142,
1143, 1150, 1151, 1152, 1164, 1193,
1233, 1245, 1249, 1274, 1308, 1335
Szentei (Zenthe, Szentej) István 1576, 1662,
1746
Szentgáli (SzentGalj) Miklós 1374
Szentgróti (Szentgrothi) Borbála 1526
Szentgróti Borbála lánya Erzsébet 1526
Szentgróti Borbála lánya, Kata 1526
Szentgróti Péter 1576
Szentlászlói (Zentlazlaj) István özvegye,
Zsófia 1193
szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor, lásd
Bakács Sándor
szentgyörgyvölgyi Csupor lásd Csupor

Széchenyi (Zecheny, Szecsenj, Szechénj,
Szécheny) György 1502, 1662, 1714,
1728
Széchy (Zechy, Zechi)) Dénes 1425, 1483
Széchy Mihály, rimaszecsi 1165
Széchy Miklós, rimaszecsi 1105, 1125,
1132, 1220
Széchy ( Zechy de Rimazech, Zechi) Tamás,
rimaszecsi 886, 887, 934, 953, 957, 972,
980
Széchy uraságok 953
Szél (Szeel) Benedek lánya 1140, 1142
Szép (Zep) János 1322
Szi (Sy) János 1100
Szmilkovics (Szmilkovicz) István 1660
Szömbik Mihály 1591
Szőke (Szöke) Márton 1164
Szunyogh Gábor, budetini (de Budethin)
l779
Szunyogh Gáspár, budetini 1779
Szűcs (Szücz) Márton 1474

T
Taba György 1614, 1615, 1616
Taba János 1577, 1733
Taba (Thaba) Mihály, másként Istvánffy
1054
Takács (Takacz) András 1659
Takács Bálint 1659
Takács Bálint felesége, Józan Erzsébet
1659
Takács Gergely 1659, 1660
Takács Gergely felesége, Kovács Katalin
1659
Takács Mihály 1659
Takó (Thako) János 1143, 1321, 1322
Tankó (Thanko), másként Németh György
1093
Tankó, másként Németh János 1093
Tankó, másként Németh Péter 1093

Tar (Thar, Taar) Márton 1107, 1266, 1280,
1480, 1522, 1603, 1641
Tarródy (Tarrody) András 1075
telekesi Török lásd Török
Telekesy Ferenc 1062
Telekesy (Telekesy) István 1062, 1063
Teleki (Telekj) Tamás 1359
Terbóc (Terboch) Tamás 1542
Terjék (Tórjek) Ferenc 1472
Terjék (Theóriek, Theórijek, Teörjek,
Tóriek, Thöriek, Thóriek) Gergely 909,
947, 1029, 1074, 1075, 1105, 1115
Terjék (Teörjek) György 1290, 1319, 1352
Terjék István 1615
Terjék (Tőrjek) János 1283, 1484, 1491,
1627, 1632
Terjék Katalin, Egerallyi György özvegye
1615, 1650, 1733
Terjék Miklós 1283, 1340, 1342
Tisler Anna 1124
Tisler János 1124
Tisler Katalin 1124
Tisler Mátyás 1124
Tisler Mihály 1124
Tolnai (Tolnaj) Ferenc 1570, 1720
Tolnai (Tholnai) János 1426, 1568
Thurzó (Thurzo) Szaniszló 1145
Thury (Thury) Benedek özvegye, Hathalmi
(Hathalmy) Katalin 1752
Thury Farkas 1752
Thury György 1752
Thury István 1752
Thury Katalin 1752
Tompa Gergely 1231
Tompa Kristóf 1231, 1726
Tompa Menyhért 1231
Tompos Erzsébet, Bertalan György felesége
1509
Topos György 1233, 1240, 1365
Torma István 1379
Tornyos (Thornyos) Balázs 1052
Tóth (Toth) András 1430
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Tömördy (Tömördj) János 1679
Tömördy Márton 1679
Tömörkény (Tömörkenj, Thömergeny)
István 1206, 1216
Török (Thorok) Imre, telekesi 1525
Török (Theóreók) István özvegye 998
Török (Tórek) István 1461, 1577, 1733
Török István, ifj. 1525
Török (Thórök) János 1027
Török (Thorok, Thórök) János, telekesi
özvegye, gersei Pethő Margit 1525
Tötössy (Tótösj), másként Szabó Balázs
1743
Tötössy (Thothossy, Theothössy, Toiteössi,
Theothossy, Theötheösy) Gábor 953,
1028, 1040, 1116, 1165, 1171, 1194,
1220, 1288
Trombitás (Trombitas) Mátyás 1650
Tuboly Ferenc 1664
Tuboly Gergely 1471
Tuboly II. Gergely 1485, 1492, 1527, 1539,
1546, 1549, 1678, 1682, 1690, 1721,
1726, 1733, 1782
Tuboly Mihály 1481
Tulok (Thulok) Miklós 998
Turóczy (Thuroczi, Thuroczy, Turoczy)
György 1229, 1230, 1231, 1330

U
Uki Ferenc 1466, 1522, 1603
Uky (Wky) János 1216
Ungvári (Unghvari) 956

V
Varga Benedek 1138
Varsai (Warsai) Ferenc 1520
Vasdinnyei (Vasdinnyej) Sándor 1662,
1720
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Vághy (Wagh) György 876
Vághy (Waghy) István 1132
Vásárhelyi (Wasarhely) András 1061
Vásárhelyi András felesége, Katalin asszony
1061
Vásárhelyi (Vasarhely) István 1458
Vásárhelyi Zsigmond 1458
Vásárhelyi Zsigmond felesége, Kürthy
Zsófia 1458
Vejthy (Wejthy) család 878
Végh (Weégh) Ferenc 1469
Végh (Wegh, Veg, Weegh, Weégh) Gergely
878, 986, 994, 1088, 1469
Végh Márton 1469
Vitnyédy (Vitnjédj, Vitenyedj) István 1713,
1715
Vitnyédy (Witnyedi, Witnyedy) János 1165,
1172, 1274
Vizi István 1486
Vizi János 1678
Vizy Balázs 1115
Vörös Bálint 1471, 1610, 1611
Vörös (Wórös) Mihály 1164
Vrag (Vragh) János 1542
Vuksics (Wuksicz, Vukszich, Vuksicz,
Wuksich) Mihály 1330, 1385, 1515,
1558, 1642, 1664

Z, ZS
Zámbó (Zambo) Gergely 1125, 1132
Zichy (Ziczy) Pál 1024
Zlakovics (Zlakovith) Krisztina, Darabos
László özvegye 1543
Zrínyi (Zrenyo, Zrinio, Zriny) gróf 880,
1444, 1448, 1463, 1472, 1484
Zrínyi György 1105, 1113, 1125, 1130,
1144, 1153, 1182, 1202, 1206, 1224
Zrínyi György, ifj. 1233, 1237
Zrínyi György gyermekei 1240, 1278

Zrínyi Miklós 887, 944, 963, 1027, 1041,
1067, 1105, 1113, 1125, 1132, 1144,
1153, 1166, 1182
Zrínyi Miklós özvegye 1182
Zrínyi II. Miklós [költő és hadvezér] 1355,
1487, 1526, 1544, 1662
Zrínyi Péter 1474

Zrínyi urak 996, 1418, 1437, 1444, 1820
Zulka Dorottya, Keleics Tamás felesége
1102
Zsoldos (Soldos) Márton 945, 950
Zsófia, Márton kovács felesége 1536
Zsófia, Szentlászlói István özvegye 1193
Zsuzsanna, Bőr Miklós felesége 1089
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TÁRGYMUTATÓ
A,Á
adó, lásd még korona védelmére kirótt,
koronázási ajándék, koronaőrök adója,
Magyar Kamara által kivetett, megyei,
nádori és rovásadó
adó 873, 890, 931, 932, 933, 966, 1007,
1019, 1026, 1050, 1051, 1472
-alól felmentés kérése 932
-behajtása 882, 952, 1638
-Erdély megsegítésére 917
-Esterházy István lakodalmára 1814
-hátralék 887, 1059, 1515, 1516, 1517,
1597, 1598
- hátralék büntetése 1104, 1334
- hátralék végrehajtása 933, 1691
-jegyző fizetésére, lásd jegyző fizetése
-katonák fogadására, lásd katonák fogadására adó
-könnyítés kérése 1017
-országgyűlési követek költségeire 1791,
1792, 1800, 1802, 1805, 1812, 1813,
1822, 1825
-panasz 898, 925
-török tárgyalások megyei követeinek
költségeire 1787, 1790, 1796, 1803,
1804, 1807, 1811, 1818, 1826
-végvárak élelmezésére
-végvári katonaság fizetésére 1794,
1797, 1806
adó 873, 890, 931, 932, 933, 966, 1007,
1019, 1026, 1050, 1051, 1472

adománylevél bemutatása 1285
adóösszeírás
-bemutatása 940, 941
-módosítása 964, 966
-összeírók fizetése 966
adóssági pereljárás 1012
adószedő/k, lásd még rovásadószedő/k,
főadószedő/k
-elleni panaszok 904
-fizetési hátralékának kifizetése özvegyének 888
-hátraléka 1345
-választása 1290, 1340, 1492
adószedői számadások elrendelése 904,
1110, 1171, 1205, 1345, 1568, 1593,
1599, 1609, 1621, 1651, 1667
alispán/ok
-aláírása 994
-bántalmazása 1563, 1566
-joghatósága 1242
-kiküldése 990
-megerősítése1226, 1251, 1263, 1289,
1400, 1664, 1721
-méltóságának megsértése 1130, 1278,
1297, 1563, 1566
-lemondása 978, 1106, 1225, 1226,
1251, 1263, 1545, 1664, 1721
-tanúvallatása 1295
-tartozásának elengedése 1087
-választása 978, 1106, 1400, 1545, 1664
-vizsgálata végváriak ügyében 886,
1295
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alszolgabíró
-halála 1471, 1497
-joghatósága 1402
-megerősítése 1446
-választása 946, 1321, 1342, 1387, 1427,
1429, 1430, 1471, 1497, 1519, 1521,
1559, 1591, 1656, 1693, 1711, 1738
armalisták adózása 1378
-nemesi okleveleinek elfogadása 1378
árulás 1526
átjárók (passus) használata 1525
átkelők szétrombolása 1461

1502, 1523, 1543, 1567, 1581, 1584,
1653, 1672, 1726
-eladományozása 1054
-eladományozása miatti ellentmondás
1502
-haszonvételeitől eltiltás 879, 1243,
1309, 1310, 1311, 1313
-megszállása 1053, 1061
-megszállásától eltiltás 879, 1088, 1131,
1237, 1245, 1309, 1310, 1313, 1336
-megváltása ügyében megintés 1782
-területén átjárás tiltása 1062, 1244,
1245,
-vita 1458

B
Bánffy javak öröklődése 1541, 1542
bevett vallások 1771
béke
-Erdélyjel 976
-kötése 1068
-megszegőinek büntetése 1014, 1126
-megtartása 1006, 1017, 1019
-megzavarói ellen vizsgálat 1353
-törökkel 918, 919
bérlet 1281, 1335
bírósági eljárások akadályozása a végvárakban 1440
bírságlevelek kézbesítése 1236
birtok
-beiktatásnak ellentmondás 876
-bérlet 1281, 1335, 1524
-használattól eltiltás 962, 1061, 1064,
1359, 1411, 1412, 1423, 14 66, 1523,
1524, 1567, 1581, 1584, 1653, 1672,
1726
-jogok védelme 896, 901, 912, 953,
956, 957, 962, 992, 993, 998, 1010,
1052, 1053, 1054, 1061, 1062, 1064,
1088, 1131, 1237, 1243, 1244, 1245,
1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1331,
1335, 1336, 1359, 1411, 1423, 1466,
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C, CS
cigányok kiűzése a megyéből 885
csáfordi nemesek ügye 1343

D
dunáninneni főkapitány
-elleni vizsgálat 886
-kinevezése 1111
dunáninneni megyék gyűlése 1267, 1557,
1558, 1562, 1565

E, É
egytelkes nemesek 1036, 1105, 1233, 1234,
1249, 1257, 1262, 1602, 1714,
-adója 875, 881, 892, 943, 951, 966,
967, 982, 983, 1013, 1028, 1029, 1034,
1049, 1051, 1069, 1072, 1082, 1135,
1145, 1158, 1169, 1205, 1218, 1219,
1223, 1236, 1241, 1260, 1269, 1280,
1286, 1293, 1350, 1357, 1377, 1407,
1419, 147,

-fa szállítása 1698
-katona állítása 1034
egerszegi kapitány 1067
-elleni panaszok 1001, 1441
-hatalmaskodása 1074
-ingyenmunkát kér 1066, 1707
-távolléte 1775
-visszaélései 1775
egerszegi katonák 1213
-elleni panaszok 1001
egyházi tizenhatod fizetése 1187
emberkereskedelem 1526
erdélyi béke 976
esküdt/ek
-választása 1321, 1342, 1387, 1427,
1471, 1481, 1486, 1513, 1520, 1534,
1564, 1573, 1592, 1623, 1657, 1680,
1693, 1727, 1743
esküvői meghívó (Bethlen Gáboré) 1198
élelmiszer
-kiviteli tilalma 1370
-segély beszedése 1702
-segély leadása a Magyar Kamarának
1702
-szállítás a katonaságnak 1482
-vásárlás szabadsága 1020

F
faluk eladományozása 1502
fa szállítása
-keszthelyi várhoz 1698
-lenti várhoz 1687, 1689, 1690, 1694,
1695, 1723
-megyegyűlés házának felújításához
Körmenden 1634, 1723
fogoly jobbágyok szabadsága 1022
fogvatartás 1718
főúri szervitorok
-büntetése 1703
-gonosztettei 1703

-menlevelei 1703, 1722
főadószedő
-fizetése 903, 1636
-lemondása 1029
-választása 903, 947, 1029, 1636
főispán
-bevándorlása 1319
-halála 1475, 1487
-kinevezése 1166, 1207, 1285, 1475,
1487
-kinevezésének megyei elfogadása 1167,
1285
-megerősítése 1175
-távolléte 1436
földesúri jogok sérelme 1501
főurak közötti viszály 971, 980

G, GY
gabonakereskedelem szabadsága 1081,
1643
gabonakivetés a végváriak ellátására 929,
934, 1492
gabonakivitel tiltása 1596, 1604, 1628
gázlók
-elzárása 1036
-szétrombolása 1461
gerendaszállítás
-Keszthely megerősítésére 1646
-Lenti várához 1723
-Körmendre 1723
gonosztevők
-büntetése 1747
-elfogása 1242
-ellen tanúvallatások 1296
gyámok kötelességei 1768
gyermekgyilkosság 936
gyilkosság 936, 1164, 1302, 1322, 1458,
1746
gyilkossági vád 1354
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H
hadbiztosok élelmezése 983
hadműveletekről tájékoztatás 1032
hajdúk
-elleni panaszok 921
-garázdálkodása 867
hajdúkkal megegyezés 975
halasztó levél bemutatása 1670
harmincad
-beszedése 1404, 1417
-majorsági javak után 1499, 1731
-mentesség kérése 1770
-megtagadása majorsági javak után
1770
haszonbérlet visszaállítása 1412
hatalmaskodás 953, 957, 1074, 1085, 1130,
1182, 1278, 1279, 1390, 1644, 1683,
1718, 1778
-büntetése 1778
határok felülvizsgálata 1365, 1394, 1416,
1456, 1457, 1733
háborúban megszállt javak és birtokjogok
ügyében alispáni vizsgálat 1080
házasságtörés 1138, 1140, 1141, 1142,
1150, 1152, 1385, 1536
hegyvám ügyében megegyezés 1431
hidak helyreállítása 982, 1318
hódoltsági
- faluk adóösszeírásának módosítása 964
-nemesek adózása 1006
horvát jobbágyok költözése 870

I
illeték peres ügyekben 1192
ingatlanok végrehajtása 1012
ingyenmunka 869, 877, 894, 895, 906, 923,
935, 987, 1023, 1066, 1127, 1128, 1130,
1175, 1177, 1178, 1179, 1200, 1213,
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1215, 1261, 1279, 1425, 1459, 1503,
1504, 1539, 1598, 1719, 1723
-Egerszeg várához 1000, 1066, 1707
-fejében pénzadó 1295
-gerseszigeti várhoz 1539
-hídjavításhoz 1318
-kapornaki várhoz 1705
-Lenti várához 1652, 1665, 1695, 1696,
1723
-megtagadása 1210
-megyegyűlések házához 1634
-pölöskei várhoz 1219
-Somogy megyei 899
- Sümegre 1739
-szabályozásáról törvény 1780
- Szentgrótra 1392, 1464, 1465
-szigligeti várhoz 1389, 1433
-utak szélesítésére 1477, 1555
-zalavári várhoz 1204
iratok
-átadásával megintik az alispánt 1570
-átvétele jegyzőtől 1040, 1288, 1405,
1408
-átvétele jegyző özvegyétől 1619
-átvétele alispántól 1580

J
jegyző 887
-fizetése 905, 911, 943, 951, 989,
1072, 1158, 1222, 1232, 1260,
1286, 1393, 1419, 1422, 1436,
1514, 1518, 1560, 1788, 1789,
1795, 1796, 1801, 1808, 1809,
1815, 1817, 1818, 1824

1028,
1280,
1470,
1793,
1810,

-fizetésének hátraléka 905, 1072, 1409,
1410, 1413, 1473, 1514, 1585, 1708
-halála 1399, 1590
-megbízatásának meghosszabbítása 948,
1479

-panasza 889
-választása 1028, 1286, 1316, 1399,
1590
jobbágyi szolgálatok rendjéről megállapodás
1503
jobbágyok
-bebörtönzése 1085
-költözése 870
-szabadonbocsátása 1022
-vámfizetése 1303, 1304
-zaklatása 1086
jobbágytelek átengedése zálog címén 1508,
1509
jobbágyterhek szabályozása 1540
jogbiztosító iratok kiállítási költségeinek
megosztása 1571
jogtalan fogvatartás 1718
jogvita 1308

K
kancellária hatásköre 1763
Kanizsa körüli várak
-ellátása 971, 1156
-gabonasegélye 1267
-helyreállítása 1015
karószállítás várépítéshez 877, 1434
katonaállítást kér a nádor 1293
- miatt panaszok 925, 1293, 1608
-megtagadása 1594, 1595, 1607
katonák/katonaság, lásd még végvári, megyei, királyi, zsoldos
-fizetésére adó 1583
-fogadására adó 1467, 1472, 1473, 1480,
1484 881, 890, 1467, 1472, 1473, 1480,
1484, 1491, 1583, 1799, 1816, 1819,
1820, 1821
-széttelepítéséről gyűlés 1557
-tartása 1293
-tartást megtagadók büntetése 1631
-visszaélései 1001

keszthelyi kapitány
-erőszakossága miatti panasz 1728
-élelembeszerzése 1020
-segélyadót behajthatja 1692
keszthelyi katonák kihágásai 1730
keszthelyi vám 897, 907
kezesség alól felmentés 1390
kezességgel ítélet 1572
kézművesek áruinak árszabása 1268
királyi
-katonaság vonulása 1038
-megbízott küldése 1056, 1057
-személynök kinevezése 960
királyra háramlott javak adományozása
1762
király tartózkodási helye 1369
királyválasztásról megyei állásfoglalás 968
konzultáció Vas megyével 1723
koronaőrök adója, lásd korona őrzésére
kivetett adó
korona őrzésére kivetett adó 931, 952, 973,
1050, 1079, 1154, 1217, 1241, 1255,
1259, 1266, 1291, 1294, 1384, 1498
-hátraléka 1050, 1146, 1154, 1217,
1418, 1437, 1516, 1585, 1658, 1750
koronázási ajándék
-beszedése 1498
-hátraléka 933, 1516, 1537, 1554, 1658,
1742, 1750
könyv begyűjtése 1443
köszönetnyílvánítás az uralkodónak 1755
követek, lásd megyei, országgyűlési követek
közgyűlések
-helye 949, 961, 1248, 1257, 1315,
1332, 1355, 1366, 1381, 1434, 1435,
1620
-időpontjának közzététele 1435, 1439
-összehívása 981, 984
-résztvevőinek felsorolása 874, 880,
902, 914, 926, 930, 937, 944, 963, 995,
1027, 1041, 1047, 1055, 1067, 1075,
1105, 1125, 1132, 1144, 1153, 1165,
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1194, 1202, 1206, 1212, 1216, 1220,
1224, 1240, 1249, 1257, 1262, 1284,
1323, 1328, 1337, 1341, 1344, 1347,
1349, 1351, 1355, 1360, 1363, 1367,
1375, 1383, 1391, 1395, 1398, 1474,
1478, 1493, 1544, 1574, 1589, 1602,
1626, 1662, 1686, 1701, 1706, 1714,
1720, 1740, 1744, 1749
közgyűlésekről távolmaradók büntetése 954,
982, 1025, 1439, 1663
közgyűlési jegyzőkönyv
-bemutatása 1284
-visszavétele jegyző özvegyétől 1405,
1619
-visszavételről nyugta 1408
közgyűlési napirend elhalasztása 891, 1325,
1333, 1338, 1417, 1675, 1723, 1741,
1745, 1753
közmunka, lásd ingyenmunka
kurialista nemesek adója 1269, 1407,1467

L
latorkodó katona elfogása 1388
lázadók megbüntetése 999, 1046, 1137
lengyel gyújtogatók 1674
lopás 1139, 1143, 1151, 1319
lókivitel tilalma 1605
lólopások megakadályozása 1605

M
Magyar Kamara
-által kivetett adó 1084
-hatásköre 1763
Malom
-építésének tiltása 1061, 1062, 1231,
1374
-ügyében jogvita 1307
-zálogbaadása 1346
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mágnások
-értesítése fontos napirendi pont tárgyalásáról 891
-viszálya 971, 980
megbízó levél bemutatása 1712
megyei adó, lásd az egyes tisztviselők, megyei és országgyűlési követek fizetésénél és költségeinél, valamint az 1784 1826 közötti regesztákban
megyegyűlés házának újjáépítése Körmenden 1634, 1677
megye hűsége az uralkodóhoz 1057, 1058
megyei hadak kapitányának fizetése 873,
1135,
-választása
megyei katonaság
-fizetése 868
-(gyalogosok) szétosztása a végvárakban
1638
-szökése 868
-vonulása 1038
-zsoldja 1035
megyei követek
-fizetése 1170, 1223, 1268, 1377, 1436
-költségei 875, 983, 1045, 1082, 1145,
1170, 1223, 1300, 1457, 1641, 1642
-költségeiről elszámolás 1667, 1676,
1684
megyei követek küldése 927, 1377, 1436,
1438, 1566
-Bethlen Gáborhoz 1045
-Bocskay Istvánhoz 867
-dunáninneni megyék gyűlésére 1558,
1562, 1565
-főispánhoz 1563, 1566, 1642
-főkapitányhoz 1440, 1529, 1687
-mágnásokhoz adóügyben 887, 1450
-nádorhoz 875, 881, 1361, 1380, 1457,
1472
-Peck Lipóthoz 882
-Szombathelyre 1268, 1371, 1449
-szomszédos megyékhez 942

-törökkel tárgyalásokra 1145, 1300,
1603, 1641
megyei közgyűlés, lásd közgyűlés
megyei törvényszék, lásd törvényszék
megye szegénysége 867, 1293
megyének tett szolgálatok fizetési hátraléka
928
mezővárosi kiváltságlevél
-bemutatása 1301, 1503
-bemutatásának ellentmondás 1503,
1533
-megerősítése 1531, 1532, 1709
méltatlan perlés büntetése 1777
mulasztás (szolgabíróé) 1424

N, NY
nádori adó hátralékának behajtása 887, 890,
1222, 1258, 1264, 1293
-behajtásáról nyugta 922
nádorválasztás
-elhalasztása 1734
-ügyében megyei állásfoglalás 969,
1173, 1756
nemesek vámmentessége 1759, 1770
nemesi faluk bizonyságlevelet kérnek nemességükről 1073
nemesi felkelés 1034, 1035, 1134, 1136,
1404
-alól felmentés 881, 1484
-elleni tiltakozás 875, 996, 1008, 1467,
1468
-elrendelése 875, 996, 1033, 1133, 1333,
1338, 1467, 1468, 1627
-megváltása pénzzel 890, 1467, 1484
-szüneteltetése 1627
-t megtagadók büntetése 1627
nemesi javak elidegenítése 1765
nemesítésnek ellentmondás 1632
nemesítő oklevél bemutatása/kihirdetése
955, 1089, 1090-1093, 1094-1103,

1116-1121, 1123-24, 1159-1162, 1211,
1239, 1247, 1282, 1305, 1415, 14511452, 1455, 1462-1463, 1468, 1476,
1505-1507, 1510-1511, 1530, 1548,
1561, 1586, 1624, 1633, 1659, 1669,
1679, 1699, 1700, 1748, 1752, 1783
-kihirdetésének ellentmondás 1115,
1283, 1314, 1373, 1452, 1463, 1468,
1587, 1660
nemesség panaszai ingyenmunka miatt
1635, 1696
német (vértes) katonaság
-beengedése a magyar várakba 916
-eltávolítása a magyar várakból 1772
-számára rendelt pénz 1724
-visszafogadása a várakba 970
nők képviselete a törvényszékeken 991
nyolcados törvényszék
-meghirdetése 1077, 1185, 1186, 1673
-késedelme 1665

O
országbíró kinevezése 1331
országgyűlésen egyeztetés más megyék
követeivel 924
országgyűlés
-összehívása 892, 965, 1002, 1042-45,
1048, 1168, 1350, 1442, 1489, 1551,
1753-54
-összehívásának késedelme 1665
országgyűlési követek
-fizetése 892, 900, 1157, 1350, 1357
-költségei 967, 1002, 1013, 1031, 1049,
1060, 1070-71, 1083-84, 1169, 148990, 1552-53, 1569, 1754
-költségeiről elszámolás 1582, 1651,
1729
-választása 892, 900, 915, 967, 1002,
1048, 1169, 1350, 1489, 1552, 1754
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országgyűlési követutasítások 893-899,
968-977, 1003-1017, 1174-1191, 17551781
országgyűlési törvénycikkek
-átadása 1580
-átadásával megintik a volt alispánt
1570
-bemutatása 1030, 1076, 1195, 1250,
1356, 1495, 1556
oklevelek taksája 1761

Ö
öröklés (Bánffy javaké) 1541, 1542
-özvegyi 1543

P
palánk megerősítése Egerszegen 1707
palánkos Keszthely megerősítésére 1646
paráználkodás 1385, 1536,
pecsét átadásával megintik a volt alispánt
1570
pecsételő közgyűlés összehívása 981, 1018
peregyezség 1021
peres iratok átvétele a jegyző özvegyétől
1619
perhalasztó levél bemutatása 1601
pénz
-árfolyama/váltása 1176, 1201
-értékállósága 1176
-próbája 1742
porták összeírása 1079, 1197, 1209, 1254,
1512, 1784, 1827
posztóban fizetés 1772
prédáló katonák büntetése 1039
protekciós levél küldése 871
protestáns prédikátorok elűzése 956

R
rablás 1138, 1139, 1143
rabló végváriak ellen vizsgálat 886
rabok kiszabadítása 1011
rácok adója és szolgálatai 1190
rendek
-köszöntése 1003
-követének költségei 927, 1078
rendi
-bizottság vizsgálata 1188
-sérelmek 1287
rémisztgetők büntetése 1037
részleges felkelés összehívása 1404
rovásadó
-behajtása 887, 1059, 1217, 1397, 1538
-behajtására bírságlevél 1554, 1585
-beszedése 869, 933, 997, 1026, 1084,
1214, 1527, 1528, 1547
-felosztása 1016
-hátraléka 887, 933, 997, 1050, 1059,
1217, 1339, 1437, 1444, 1450, 1516,
1538, 1631, 1666,
-hátraléka fejében megszállás 1547
-kiigazítása 1317, 1444
-megajánlása 974,
-összeírása 940, 941, 1026, 1254
rovásadószedő
-esküdtjének választása 986, 988, 1109,
1252, 1253, 1306, 1379, 1498
-kiküldése 869
-kinevezése/választása 909, 910, 986,
1109, 1199, 1252, 1253, 1306, 1379
-megintése 1437
-megyei elismerése 908
-megyei elismerés visszautasítása 985
--segítőinek kötelességmulasztása 889
-segítője 986, 909, 910
-segítőjének fizetése 909

S, SZ
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segély
-keszthelyi várnak 1655, 1668, 1692,
-Kiskomár vára javításához 1745, 1747
-lenti várnak 1675, 1682
-sümegi várhoz 1739
segélyadó
-Érsekújvár építésére 1384, 1406, 1407
-hátralékának beszedése 1258
-végvárak szükségleteire 1454
-Zalavárhoz 1377
Somogy megye panaszai 898, 899, 925,
1725
szabad városok
-jogállása 1758
-vámmentessége 1759, 1770
szántói vám 907
szekerek állítása
-katonaságnak 1425, 1433
-szigligeti vár megerősítéséhez 1459
személynök kinevezése 960
szervitorok visszaélései 1757
szolgabíró
-fogsága 1496
-halála 939, 1221, 1387, 1414, 1485,
1497, 1746
-lemondása 985, 1107, 1251, 1352,
1432, 1445, 1447, 1546, 1664, 1721
-megerősítése 1251, 1364, 1396, 1546,
1578, 1579, 1664, 1721
-méltóságának megsértése 1728
-mulasztása 1424
-törvénytelen bevételei 950
-választása 939, 945, 959, 1107, 1221,
1251, 1342, 1358, 1387, 1414, 1432,
1445, 1447, 1485, 1496, 1546, 1576,
1591, 11564, 1746
szomszédos megyéknél tájékozódás 1155,
1268, 1371
szökött megyei katonák büntetése 868
szőlők adózása 1697, 1704
szőlőültetés tiltása 1466

T
taxálás 1269, 1637, 1688
taxás nemesek 1731
-adója 873, 890, 1269, 1413, 1436,
1467, 1484, 1490, 1514, 1518, 1553,
1603, 1637, 1708, 1754, 1811, 1813,
1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1822,
1825
testi sértések megítélése 1769
tiltakozás végrehajtási ügyben 879
tiltott könyv begyűjtése 1443
tisztviselő/k
-fizetési hátraléka 928
-halála 1711, 1746
-kötelességmulasztása 889
-lemondása 978, 1029, 1251, 1263,
1324, 1342, 1352, 1429, 1445, 1447,
1478, 1488, 1494, 1545, 1546, 1575,
1664, 1721
-megerősítése 1262, 1289, 1329, 1352,
1364, 1368, 1376, 1386, 1396, 1400,
1401, 1429, 1446, 1478, 1479, 1488,
1494, 1546, 1575, 1578, 1579, 1664,
1721
-választása/kinevezése 939, 945, 946,
947, 959, 1028, 1029, 1166, 1207,
1251, 1252, 1285, 1286, 1290, 1331,
1340, 1342, 1358, 1368, 1379, 1387,
1399, 1400, 1414, 1471, 1481, 1485,
1486, 1496-98, 1513, 1519-22, 1534,
1545-46, 1549-50, 1559, 1564, 1573,
1576-77, 1590-92, 1623, 1636, 1639,
1647, 1656-57, 1664, 1678, 1680, 1693,
1710-11, 1727, 1735, 1738, 1743, 1746,
1751
tized 1009
-alól végváriak felmentése 1764
-bérleti jogvita 1024
-fizetés elleni tiltakozás 1189
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-fizetés elmulasztása 1426
többnejűség tiltása 1622
török
-adóztatásának jegyzése 1019
-elleni portyák tiltása 1382
-elleni részleges hadjárat 1203, 1208
-fogságban lévő rabok kiszabadítása
1011
-elől menekült jobbágyok 870
-elől menekült nemesek 873
-joghatóság alatt lévő szőlők adózása
1697, 1704
törökkel béke 918, 919
-tárgyalások 1183, 1300, 1603
törökösség 1526
török
-támadás gyanúja 1435
-végvárak 1037
törvények
-betartása 1004, 1758-59, 1761-62,
1763, 1767, 1769-70, 1772
-hozatala 1757
-megerősítése 1760-61, 1763, 1766,
1780
törvénykezési idő 1767
törvényszékek
-hatásköre 1147, 1148
-helye 949, 979, 1108, 1248, 1265,
1298, 1327, 1332, 1366, 1381, 1434-35
-időpontjának megváltoztatása 1620
-időtartama 1122, 1163, 1428, 1625,
1635, 1640, 1645, 1648, 1654, 1661,
1681, 1685
-összehívása 872, 883, 884, 913, 1065,
1435
törvényszéken nők képviselete 991
törvényszéki esküdtek választása 1522,
1639, 1647, 1710, 1735, 1751
törvényszékről távolmaradás büntetése 1148
törvénytelen
-gyermek 1536
-parancsok peres ügyekben 1766
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-perek 1767

U
utak
-helyreállítása 982
-szélesítése 1477, 1504, 1555

Ü
ügyvédvallás 1292, 1453

V
vallásgyakorlat 1771
-akadályozása 956
Vas megyével konzultáció 1723
Vas megyeiek szabad gabonakereskedelme
Zalában 1081
vám 958, 1149, 1303, 1304, 1760
-emelése ellen tiltakozás 1112
-mentesség 1759-60, 1770
-részfizetésként 1650
-szedés elleni tiltakozás 113-14
-szedők megbüntetése 1227
-vita 1501
várak, lásd végvárak
vármegyei, lásd megyei
várnagy hanyagsága 1650
várőrségek megtartása 894
várrész karbantartása 1535
vártafa Tihany várához 1737
verekedés 1644
verés 1718
veszprémi katonaság 977
veszprémi püspök vitája egerszegi
végváriakkal 1228-30
vesszőszállítás várépítéshez 877, 1434
végrehajtó parancs elleni tiltakozás 1713,
1715

végvárakban bírósági eljárások akadályozása 1440
végvárak ellátása 893, 920, 1218, 1256,
1776
-élelmiszerrel 1362, 1482, 1627, 1630
-gabonával 929, 934, 1154-56, 1218,
1330, 1492
-takarmánnyal 1421
végvárak
-fenttartása 1149
-renoválása/megerősítése 1129, 1178,
1179, 1745, 1747
-szükségleteire adó 1454, 1512
-vizsgálata 893
végvári katonaság
-átállása a megyei katonasághoz zsoldért
1035
-büntetése 1703
-ellátása 942, 971, 1129, 1218-19,
-ellen alispáni vizsgálat 886
-ellen panaszok 1600
-felfogadására adó 1264
-fizetése 942, 1182, 1218, 1772-73,
1697
-fizetésére adó 1413
-fosztogatása 1730, 1732
-gonosztettei1703
-hatalmaskodása 1629

-kihágásai 1529, 1730
-menlevelei 1703, 1722
-vámállítása 958
-vámszedése 1501
-visszaélései 958, 977, 1001, 1184,
1228, 1229, 1420, 1438, 1441, 1448,
1627, 1629, 1716, 1717, 1730, 1732,
1757, 1774-75
végvári nemesek adózása 1704
végvári német katonaság pusztításai Lenti
körül 1642, 1649
vérfertőzés 1138, 1152
vicegerens választása 1549, 1550, 1678

Z, ZS
zaklatás 1182
zálogbirtok visszavétele 1172, 1299, 1346
-Ausztriától 1174
zálogolás 879, 901, 992-93, 1172, 1299,
1508, 1509
-adóhátralék fejében 1538
-nemesítéshez 1508, 1509
zsitvatoroki
-béke megtartása 1006, 1017, 1019
-tárgyalások 983
zsoldos katonák fizetése 1562
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A Zalai Gyűjtemény sorozatban eddig megjelent:

1.

Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében 1711-1848. 1974.*
Tanulmányok (régészeti, történelmi, néprajzi). 1974.*
Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. 1975.*
Béli József: Az 1945-ös földreform Zala megyében. 1976.
Tanulmányok Deák Ferencről. 1976.*
Régészeti tanulmányok. 1977.*
Szentmihályi Imre: Hetés és a Lendvavidék néprajzi sajátosságai. 1977.
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1978.
Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. 1978.
Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. 1979.
Vaska Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. 1979.
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból.1979.
Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember népdalkincse. 1981.
Horváth László: A magyarszerdahelyi kelta és római temető. 1980.
Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. 1980.
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1980-1981.
Petánovics Katalin: Liber contractuum. A keszthelyi Festetics-uradalom szerződései. 1981.
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1982-1983.
Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késő vaskortól
a török kor végéig I-II. 1982.
20. Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. 1984.
21. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1984-1985.
22. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a tanácsok tisztségviselői 1950-85. 1986.*
23. Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. 1986.
24. Zala megye földrajzi nevei. II. A keszthelyi járás. 1986.
25. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1986.
26. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1987.
27. A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete.
28. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1988.
29. Bilkei Irén-Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I.
30. Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1849. 1990.
31. Művelődéstörténeti tanulmányok. 1990.
32. Kovács Imre: A türjei premontrei prépostság története. 1991.
33. A szabadságharc zalai honvédei 1848-49. 1992.
34. Gazdaságtörténeti tanulmányok. 1993.
35. Zalai történeti tanulmányok. 1994.
36/I. Hadtörténelmi tanulmányok 1995.
36/II. Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. 1995.
37. Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. 1995.
38. Balogh Elemér: Göcseji szólások és közmondások. 1995.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Beszerezhető: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. (Pf. 110.)

Ára: 360.- Ft

Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei regesztáinak második kötete az 1611 és 1655
közötti közgyűlési és törvényszéki bejegyzéseket tartalmazza. E feljegyzések a megye és
a régió történetének fontos adatbázisai, információk sorával szolgálnak a helyi közigazgatás, a török elleni harcok, az egyes települések és családok történetéhez. A kötetet
a gazdaság-, társadalom-, valamint a politika- és hadtörténet kutatói egyaránt haszonnal forgathatják.
A vármegyét, mint önigazgatási intézményt a közgyűlés képviselte és testesítette
meg. Itt került sor a tisztviselők megválasztására és eskütételére. A közgyűlés gondoskodott az adók kirovásáról és beszedéséről, a nemesi felkelések megszervezéséről, a
végvárak ellátásáról, a szükséges ingyenmunka biztosításáról. Helyi szabályrendeletek
útján szabályozta a mesteremberek áruinak és az élelmiszereknek az árát, rendelkezett
az utak, hidak, töltések karbantartásáról, védte a köz- és vagyonbiztonságot.
A bíráskodás helyszíne a törvényszék volt, amely leggyakrabban határ-, adóssági,
zálog- és osztályperekben, becsületsértések, hatalmaskodások, házasságtörések és gyilkosságok ügyében döntött. Az ugyancsak a jegyzőkönyvekben található törvényszéki
bejegyzések, tanuvallatások érdekes, színes adatai további betekintést nyújtanak a 17.
század első évtizedeinek zalai mindennapjaiba.

