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N Y E L V T Ö R T É N E T I  A D A T O K  

A Batthyány család jogi irataiból 

Az egyszerűbb jogi ügyleteket magyar nyelvű iratokban rögzítették már ebben az időben. A 
következő levelek a Batthyány-birtokokkal kapcsolatos jogi viták, vagy egyéb, a család joghatósá-
ga alá tartozó ügyek dokumentumai. (A közlés technikájára l. MNy. 1997: 508.) 

Ondy Gergely vallomása 
Németújvár, 1565. október 11. 

A levél az Országos Levéltár P 1336 A Batthyány család vegyes iratai, 48. cs. Vegyes iratok 
jelzetű anyagban található, 22 × 32 cm-es papíron, egy fólió terjedelmű, zöld viasz pecsét nyoma 
látszik. 

En ondÿ gergel wa6 war meġeben few —oga Bÿro walom e—| Lewel —erinth : hog e— maÿ Na-
pon wala—tatak engemeth | Sÿbrÿk gergel1, e6 ſÿbrÿk Matthe2 : Batthÿanÿ A——oniom | ho—, w
Nagſagaho— : hog a— melÿ ekreketth Be wÿtenek | a— feldrwl, —olonokÿ3 Varho—, hoġ en a—okath kÿ 
kergem | e6 Illien fogadaſth tetenek Ennekem e— felewl meg | Mondath fÿbrÿk Vraim : hoġ
mÿkorth Batthÿanÿ | Vram meg Jew E6 kewanÿa ele allathnÿ e— kewtth | —emeltwl a— ekreketh, : 
hath mÿnden ok weteſnekel | ele allaſſak : holÿ kedÿg ele Nem allathatnak | e— ekreketth, : hath a—
w Magok Barmath ele | allatthÿak. Amenÿ a— felel meg Mondath4 | ekrek, ha kedÿg : a— w Magok 
Barmath ſem | fognak ele allathnÿ, hatth, e—t fogattak e6 | kewtetek Magokath en eletem, hog 
hÿtek e6 | thÿ—teſſegeken Maraġanak : annak Vthanna | hoġ ha ſemmÿn Nem fognanak Meg 
allanÿ e— | Sÿbrÿk Vraim tahatlan —abodon Batthÿanÿ | Wram, w Naġſaga ſÿbrÿk Jobagÿtwl, a— | w
Barmokath elÿ weheſſe, walahol talalÿak | —abodon, elÿ Veheſſe : ſoha Nem akarnak | elene 
thamadnÿ, ſem —olnÿ kelth e— lewel | Jtth wÿwarath 11 die octobri6 1565 

Jdem Manu Propria 

J e g y z e t e k:  
1 E személyt sajnos nem sikerült azonosítani, ugyanis a genealógiákban található Sibrik Ger-

gely — Szarvaskendi Sibrik László fia, törvénytudó I. Ferdinánd alatt, 1549-ben a pozsonyi hely-
tartótanács tagja, 1550-ben a pozsonyi országgyűlés Szakolcára küldte ki az ország határainak 
vizsgálatára, 1551-ben a Quadripartium egyik kidolgozója — 1553-ban meghalt. Örököst nem 
hagyott hátra e kötetek tanúsága szerint, és nem is említenek ilyen nevű családtagot. Azt azonban 
megjegyzik, hogy néhol Györgynek is írták a nevét (BUDAI2 3: 142—3; NAGY 10: 171—2). 

2 Sibrik Mété Vas megyei adományos nemes nemzetség tagja, Sibrik Tamás fia. Gyermekei 
György, 1585-ben nagyváradi várparancsnok és Gáspár, aki 1581-ben Lengyelországba ment és 
Bocskay István hadvezére lett (NAGY 10: 171—2). 

3 Szalónak Vas megyei vár és uradalom Kőszegtől délnyugatra (ma Schlaining, Ausztria). 
4 Utána egy B betű van áthúzva. 

A következő három irat egy jelzet alatt található, az OL P 1313. A hg. Batthyány család 
körmendi levéltára, Törzslevéltár, Acta Antiqua alm. 1. lad. 2. no. 109 alatt. 
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Bliti István vallomása 
Németújvár, 1558. szeptember 29. 

Az irat 20 × 31 cm-es gyűrűs pecséttel lezárt lapon található, egy fólió terjedelmű.

Eb Blÿtÿ Jſtwan Vallom a— en lewelemnek rendÿben | hogÿ en a— wÿte—lw Thakaro Mÿhalÿ-
nak Attam | a— En1 ha—amath kÿ vagÿon vÿwarÿ varaſban | egÿ ſelwl mellette Prÿbek Jſtvan ha—a
vagÿon | Maſfelwl penÿg —alaÿ ferenc—é, Attam Nekÿ | Mÿnd feleſegemmel Gÿermekÿmmel eġe-
tembe | ket —a— forÿntert wrwgben, kÿnek a— Arrath | tÿ—tan Jga—an meg fÿ—ette, Erre Attam a— | en 
ke—emmel Nÿomoth pecheteth bÿ—onſagvl | datum in Ciuitate Wÿwariensis Jn feſto Sancti | Mÿ-
chaeli6 Anno domini 1558. 

J e g y z e t e k:  
1 Az E javított betű.

Takaró János vallomása 
Németújvár, 1574. május 16. 

Az irat 43 × 32 cm-es felzetes középpecsétes, félbehajtott, két fólió terjedelmű papíron ol-
vasható. Az írás a hosszanti oldallal párhuzamos. 

Mÿ Nemethwÿwarÿ warosÿ Bÿro Abraham mathe, es mÿ Thÿ—enketth eſkwttek, twdnÿ Jllÿk 
fÿrher | gÿergh, Magÿar karolÿ, Barbel marthon, Eothwes mÿhalÿ, haramÿa Jwan, skarÿc— Thamas, 
| Warga Jlÿa, kalamar faÿthlÿ, horwath1 gergelÿ, kwmÿes Janos, Babÿcz marthon, es pomagaÿc—
Thamas, Aggÿok emleke—etre mÿndeneknek kÿknek Jllÿk a— mÿ Lewelunknek rendÿben, hogÿ 
Jewe | mÿ elonkben Thakaro Janos a— Nehaÿ Thakaro mÿklos fÿa, es —abad akarattÿa —erenth ten | 
Jllÿen wallasth mÿ elotthwnk, hogÿ a— mÿnemeo ha—a Zegenÿ Thakaro mÿhalnak ew attÿaffianak | 
letth wolna Jtth Nemethwÿwarÿ warosban waswarmegÿeben, melÿ ha—nak fele ew reÿa —alloth | 
wolna wgÿ mÿnth attÿafÿra, melÿ ha—nak nap keletre —om—egÿa prÿbek Jstwan ha—a, nap enÿe—etre 
| pogan Boldisar ha—a, ellenebe altal al —elrol gÿanchewÿc— Andras deak ha—a, melÿ ha—nak feletth | 
nemÿnemeo —wksegeertth kelletetth el Adnÿ, A—ertth atta el a— megh mondotth ha—nak feletth kÿ 
ew | re—e letth wolna, mÿnd —antho feldewel, rethewel, kertewel es mÿnden ho——a Tharto—o ha—na-
wal2 kÿtth | a— ha—ho— eleÿtol ffogwa bÿrtth wolna Takaro mÿhalÿ a— Mÿ kegÿelmes A——onÿwnk-
nak a— Nagos | Swethkowÿc— Catherina a——onÿ a— nehaÿ Nagos Batthÿanÿ ferenc— wrunknak meg
hagÿotth eo—wegh | ha—astarsanak hatthwan magÿar forinthon, eoreken eoreke megh hÿwhattatth-
lan keppen bÿrnÿ, | es Tharthanÿ, A—erth maÿ napon mÿ elotthwnk atta es fel wallottha, kÿnek bÿ—
onsagara es eroſsegere | Attok a— mÿ lewelwnketth a— mÿ kegÿelmes a——onÿwnknak. a— mÿ warosÿ 
—okotth pechÿethwnk alatth. | Datum Jn oppido Nemetthwÿwar decima sexta. Maÿ. Anno domini. 
Millesimo, quingentesimo, | septuagesimo. quarto 

J e g y z e t e k:  
1 Az r betű a szó fölé van betoldva. 
2 A wa rész jelzéssel a sor fölé van írva. 

Horváth Mihály vallomása 
Németújvár, 1581. február 27. 

Az irat 43 x 32 cm-es félbehajtott, két fólió terjedelmű vízjeles papíron olvasható, felzetes 
középpecséttel zárták le. Az írás a hosszanti oldallal párhuzamos. 
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Mÿ Nemethwÿwarÿ Bÿro, Abraham Matthe, es Eſkwthpolgarok, Fÿlÿer Gÿorgÿ, Chÿſ—ar 
Mÿhalÿ, | pomaghaÿch Thamas, Babÿch Marthon, Sÿe Christoph, meſ—aros Gÿörÿk, Thot Orban 
etc. | Adgÿok mÿndenoknek twdtara, hogÿ iowe mÿ elonkbe, a— wÿte—lo horwath Mÿhalÿ deak, | es 
Szabad akarathon ten illÿen wallast mÿ elottonk, Hog a mÿnemÿ ha—a ith az1 | waraſon wagon 
nekÿe, Kÿth w wotth wolna a— nehaÿ fadlÿ Balÿnth deakthwl, nemÿne=| mÿ ſ—wkſeget akarwan el 
tawo—tatnÿ, atta el a— mÿ kegelme6 wronknak a— Nagos | Batthÿanÿ Boldÿsarnak2 orokkÿl fÿrwl 
fÿra, a— w gÿermekÿnek harmad fel ſ—a— | Magÿar forÿnton, mÿnd maÿorÿawal, foldeiwel3, reteÿwel, 
kertewel, es mÿnden | igaſsagawal walamÿwel elte wgÿan azon felwl megh mondoth Mÿhal deak 
melÿ | pÿn—th, a—a— harmad fel ſ—a— magÿar forÿntoth, azon Horwath Mÿhalÿ deak, mÿ elettonk | 
eppen es fogatko—s nelkwl fel wetth, es mÿ elottonk be orokÿtette w Nagath e6 | a— w naga mara-
dekÿth kÿnek bÿ—onſsagara, mÿ adgiok e—t a lewelenketh bÿzonſa-| gwl a— mÿ ſ—okoth warosÿ 
pechetonkel megh pechethelwen. Kolth azon Nemeth=| wÿwarath, februarÿ. hwſzonhetedÿk nap-
ÿan. Ennÿ eztendoben Christus ſzuletese | wthan. Ezer oth ſza—, Nÿolczwan egben 

J e g y z e t e k:  
1 Az a betű javított. 
2 Batthány Boldizsár (1543? — Rohonc, 1590) humanista műveltségű főúr, tábornok, Batthány 

Kristóf és Svetkovics Erzsébet fia. 1561—62-ben Párizsban tanult, ahonnan hugenotta eszmékkel 
tért haza. Németújvári könyvtárát rendszeresen bővítette az új francia könyvekkel, a 80-as években 
udvarában vendégeskedett a németalföldi botanikus, Clusius. A török elleni harcokban is kitűnt 
1578-ban és 1587-ben Kanizsánál, 1580-ban a gobornoki vár romjainál. Katonai érdemeiért királyi 
főasztalnokká nevezték ki.  

3 Az i betű a sor fölé van írva. 

Szabó Imre vallomása 
Németújvár, 1566. augusztus 23. 

Az irat az OL P 1313. A hg. Batthyány család körmendi levéltára, Törzslevéltár, Acta An-
tiqua alm. 1. lad. 2. no. 84 jelzet alatt található, 22 x 31,5 cm-es papíron, egy fólió terjedelmű, az 
aláírás alatt kilenc gyűrűspecsét szolgál megerősítésként. 

En Zabo Jmre vallom Es Bÿ—onethom E— lewelnek Rendÿbe | mÿertth hogÿ vram w Nagÿ-
ſaga Battÿanÿ ferench | A— mÿnemo ha—am Ennekem volt vÿwarat el vette | mÿnden —anto foldewel  
ſ—ena Retewel Es mÿnden a— mÿ | a— ha—ho— Tarto—o volna, Adott Ennekem w nagÿſaga | a—
Arraba keett ſ—a— magÿar forenthott ſ—er—e6 keppen | kÿtt En fel vettem Jllÿen ſ—emelÿek Elott, vgÿ 
| mÿnt Bagodj Andra6, Delÿ mÿhalÿ, Bagodj mÿklo6, | Jano6, deak, Bwkÿ mÿklo6, Nagÿ gergel keett 
vice | porkolab, Bala6 deak. Ennek Bÿzonsagara adom | En a— En lewelemett a— En pechetemmel, 
E6 magam | keze Jrasawal megh Eroſetwen, Ennek kedÿglen | Nagÿob Bÿzonſagaertt, kertem a—
fellÿwl megh | mondott vraÿmatÿ6 hogÿ a— w pechetekett Rea | veſſek. Datum Jn Arce Nemett 
Vÿwar Vigeſima | Tercia Auguſti. Anno milleſimo quingenteſimo Se=| xageſimo Sexto 

Enn Zabo Jmrhe 
a— En ke— Jraſſom1

J e g y z e t e k:  
1 Csak az aláírás sajátkezű.
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Szentiványi Mihály zálogos levele 
Németújvár, 1588. június 1. 

Az irat az OL P 1313. A hg. Batthyány család körmendi levéltára, Törzslevéltár, Acta An-
tiqua alm. 1. lad. 2. no. 117 jelzet alatt található, 43 x 32 cm-es vízjeles, félbehajtott papíron, két 
fólió terjedelmű, felzetes gyűrűspecséttel. A lap a hajtás mentén szakadozott, tintafoltos. 

En ZentJwani Mihalÿ, Adom mindenek tudasara, kiknek | illik, minden rendbelieknek, hogÿ 
nekem Adot Balÿnt | Deak harmic— harom Magiar forintot, nagy —ikſegem koran, | miwel hogy Ke-
rekes Peternek attam Wolt a— en Jo—agom | rezt Bekafaluban, pro hungaro fl 50. es a— tat Etöle kÿ | 
Waltottam, enis annak okayertt attam zalagban nekÿ | Galaſar fele, zent Mikloſi Hatar Weghet, 
harom Hold | feöldemet, es Galaſarnal. Wagyon egy Reteönk, annakis | az teőb rezet neki adom, 
Wgymint az keö—epin Wagyon | ala egÿ Wiz foliat, a—ontul a— Patakig neki attam. | es Bekaf[a]lu-
nal1 Wagyon ket darab feöldem, a—ontul | az Haltartot hol cinalliak ottis Wagyon egy darab | feöld 
a—okatis mind Retewel egietemben neki attam | es a— Herantne Mayoryan feleöl wagyon egy hold | 
feöld, a—tatis oda attam. es Kerezturi vtt mellet | alol, wagyon egy Hold feöld, mely Kwlchar Amb-
rus2 | mellet Wagyon a—tatis oda attam, il okkal, | hogÿ Senki benne ne haborgaſsa, Se attiamffia | 
Se fiam, Se leanyom mig a— eö penze rajta lezön | tudnya illik a— Harmicz harom forint, mertt |   
Jo—agomnak Waltſaghara atta, ha kedig en az | eo penzet meg adom eppen, tahat tartozik eſmegh | 
megh boc—atnÿ nekem kezemben. e’nnek bizonſaghara | attam ezt az en lewelemet pöc—etemel, es 
ke—em | Jraſawal meg erőſettwen. Datum ex Arce | Nemet Wÿwar Prima die Junÿ anno domini | 
Millesimo quingentesimo, octuagesimo octauo 

Michael 
Zenthÿwanÿ 

Manu propria3

J e g y z e t e k:  
1 A második a betű helyén a hajtás mentén kiszakadt a papír. 
2 Az A valamiről javítva van. 
3 Csak az aláírás sajátkezű.

TERBE ERIKA 

L E V É L S Z E K R É N Y   

Vértes Edit írja: 1997-ben a MSFOu. 225. köteteként jelent meg feldolgozásomban a „K. F. 
Karjalainens Südostjakische Textsammlungen. Band II. Transkription, Phonembestand, allgemeine 
Erörterungen” c. kötet. A modern nyomdatechnikai eljárások folytán belekerült a végleges szöveg-
be több olyan hiba, amely az utolsó korrektúrában még helyesen szerepelt: e hibák az utolsó kor-
rektúraforduló és az imprimatúra között kerültek a szövegbe (a kötetet nem én imprimáltam). E 
hibák közül igen kellemetlen pl. a 77. lapon föntről a 22. sorban levő képtelen közlés, amely sze-
rint azt állítanám az o jelről, hogy ezt a magánhangzót a déli osztják magánhangzójelölésben 
nem használták, s hogy ennek Karjalainen szerint palatális párja a felül pontos g. A kéziratban 
és az utolsó korrektúrában természetesen a Karjalainentől származó eredeti jelek szerepeltek, ne-
vezetesen az o graféma felső ívének levágásából előállított o (ill. ennek fölül ponttal jelzett párja: 
o ). Azért hívom föl erre a figyelmet, mert még az éles szemű szakember is átsiklik olykor az ilyen 
jellegű hibán. Természetesen — mint mindig — egyéb sajtóhibák is keletkeztek az utolsó korrektúra 


