
A L E V E L E K JEGYZÉKE É S T A R T A L M A 
SORSZÁMUK S Z E R I N T 

1. 1676. szeptember 20. 
Csávolyi jobbágyok - Kohári István főkapitánynak 
Panaszolják, hogy a végvári katonák sarcolják őket, pedig ők 
nemcsak a töröknek, hanem a magyarnak is adóznak. 

2. 1678. június 16. 
Mélykúti jobbágyok - Kohári István főkapitánynak 
Megköszönik segítségét 18 ellopott ökör kézre kerítésében, és tájé
koztatják őt egyes jobbágyok peres ügyeiről. 

3. Keltezés nélkül 
Kunbajai, tavankúti és zobnaticai jobbágyok - Kohári István főka
pitánynak 
Felsorolják a végvári katonák garázdaságát, és kérik a főkapitányt, 
hogy mentse meg őket a végpusztulástól. 

4. 1678. január 1. 
Bikityen lakó Stepán - a kalocsai érseknek 
Széchenyi Györgyhöz fordul, hogy mint földesura mentse meg őt a 
végvári katonák garázdaságától. 

5. 1730 
Bezdáni jobbágyok - Bács megye főszolgabírójának 
Panaszt emelnek elöljáróságuk ellen, azok visszaélései miatt. 

6. 1746. október 16. 
Czabay József - Csernovics csébi földesúr öccsének 
Följelentéssel fenyegeti többszörös csalása miatt. 



7. 1768 
Kishegyesre települő szentandrásiak - gróf Grassalkovichnak 
Kérik a Magyar Kamara elnökét, hogy fogadja el a letelepüléssel 
kapcsolatos kilenc kérelmüket. 

8. 1770 
Kishegyesi lakosok - I I . Józsefnek 
Elpanaszolják sanyarú sorsukat, és kérik az árenda elengedését. 

9. 1770 
Kishegyesi bíró és esküdtek - Kruspér Pálnak. 
Kérik a bácskai kamarai birtokok igazgatóját, hogy nézze át I I . 
Józsefnek címzett kérvényüket. 

10. 1770 
Begecs község - Bácsmegyének 
Kéri, hogy a dögvész és az árvíz miatt engedje el a vármegye a köz
ség évi adóját. 

11. 1770 
Begecsi bírák és esküdtek - I I . Józsefnek 
Panaszolják, hogy mindeddig hiábavaló volt az uralkodóhoz inté
zett jelentésük a földesúri elnyomás miatt. 

12. 1770 
Bajsa község - Bács-Bodrog vármegyének 
Kérik hogy a megye akadályozza meg egy esetleges igazságtalan 
árenda kivetését a községre. 

13. 1782. május 11. 
Csókái magyarok - Torontál vármegyének 
Elpanaszolják végső ínségre jutásukat, és kérik az adók alóli fel
mentésüket. 

14. 1782. augusztus 4. 
Beodrai jobbágyok - Torontál vármegyének 



Panaszt emelnek a földesúrra az urbárium rendelkezéseinek meg 
nem tartása és a többszörös kizsákmányolás miatt. 

15. 1782. augusztus 4. 
Varzsi Mihály beodrai jobbágy - Torontál vármegyének 
Kéri a megye közbenjárását a földesúr által elvett házának vissza
adásához. 

16. Sima Szekez beodrai jobbágy - Úriszékhez 
Elégtételt követel a földesúr pandúrjának hibájából bekövetkezett 
szerencsétlenségért. 

17. 1782. augusztus 28. 
Vásza Vózin beodrai özvegye - Úriszékhez 
Kéri, hogy mentsék fel adófizetési kötelezettsége alól. 

18. 1782; augusztus 28. 
Sumár Péter beodrai jobbágy - Úriszékhez 
A földesúr által kisajátított házának visszaadását kéri. 

19. 1782. augusztus 28. 
Osztója Milán beodrai jobbágy - Úriszékhez 
Panaszt emel fia megkorbácsolása és robotra kényszerítése miatt. 

20. 1782. augusztus 8. 
Klek község jobbágyai - Torontál vármegyéhez 
9 pontos panasz a földesúri kizsákmányolás és elnyomás miatt. 

21. 1782. szeptember 7. 
Szokola József - Bács megyéhez 
Kéri, hogy a megye jutalmazza meg a Csantavér telepítése körüli 
érdemeiért. 

22. 1783 
Nagy- és Kistorák jobbágysága - Torontál vármegyéhez 
Panaszt emelnek a földesúrra legelőik elvétele miatt. 



23. 1783. december 24. 
Nagytorák lakosságának közleménye, amelyben bejelentik, hogy 
határőrök kívánnak lenni, és a Katonai Határőrvidékre óhajtanak 
költözni. 

24. 1784 
Bunya Todán kleki jobbágy - a főszolgabírónak 
Kártérítést követel a törvénytelen fuvarozás során elpusztult lováért. 

25. 1784. február 20. 
Molnár György újbecsei kántor nyilatkozata, amelyben elmondja 
az új földesúr tiszttartójának csalárdságát és visszaéléseit. 

26. 1784. július 3. 
Papp János jegyző - az uradalom tiszttartójának 
Kijelenti, hogy bírói ítélet nélkül nem engedi magát kiűzetni 
Szentgyörgy területéről. 

27. 1786. január 28. 
Aradac jobbágysága - Torontál vármegyének 
Kéri a megyét, hogy szabadítsa meg a községet az erőszakoskodó 
ispántól. 

28. 1786. augusztus 13. 
Gyapjas Erzsébet temerini jobbágy- Kamarai földesúrnak 
Kéri a tizedfizetés alóli felmentését, mivel mindene a tűz martaléka 
lett. 

29. 1787. szeptember 18. 
Magyar Ittebé jobbágyai - Torontál megye alispánjának 
Fölsorolják a letelepedés utáni idők nehézségeit, és adófizetési ha
ladékot kémek. 

30. 1787 
Magyar Ittebé jobbágyai - Torontál megye alispánjának 
Engedélyét kérik, hogy adóelengedési kérelmükkel újra az uralko
dóhoz forduljanak. 



31. 1788. július 7. 
Szilágyi Ferencné ittebéi asszony - a megye ügyészéhez 
Felpanaszolja férje meghurcoltatását és vagyonuknak elherdálá
sát. 

32. 1788. július 8. 
Ittebé elöljárói - Torontál megye alispánjának 
Törekszenek megindokolni a Szilágyi Ferenccel kapcsolatos eljá
rásuk jogszerűségét. 

33. 1788. szeptember 11. 
Szilágyi Ferencné - a megyei bíróság elnökének. 
További vizsgálatot követel férje érdekében, aki csak súlyos kínzás 
után vallotta magát bűnösnek. 

34. 1788. augusztus 16. 
Ibrányi Sára ittebéi lakos - Torontál megye alispánjának Megszö
kött férje elfogattatását és visszahozatálát kéri gyermekei érdeké
ben. 

35. 1788. október 5. 
Szántó György nagykikindai jobbágy - budai József szolgabírónak 
Az aradi várbörtönből kéri a szolgabírót hogy intézze el anyagi 
ügyeit, és üzenetet küld feleségének. 

36. 1789. március 11. 
Nákófalvi jobbágyok - Torontál megye alispánjának 
Szegénységük és különböző nehézségeik miatt adóterheik könnyí
tését kérik. 

37. 1789. április 22. 
Duga József nákófalvi jobbágy - Torontál megyének 
Megszökött felesége köröztetését kéri, s ha nem találják meg, a tőle 
való elválást. 

38. 1792. augusztus 20. 
Dulity Máté bajmoki adószedő - Bács megyének 



Marháinak elkobzása miatt panaszt emel az árendáló t iszttartó
jára. 

39. 1792. november 24. 
Bajmoki jobbágyok - Bács megye ügyészének 
Kárpótlást követelnek igazságtalanul elkobzott marháikért . 

40. 1793. szeptember 10. 
Zenta város tanácsa - Torontál megye alispánjának 
Tolmácsolja a tiszai vízimolnárok panaszát Czintula János szolga
bírónak erőszakoskodása miatt. 

41. 1795. április 10. 
Csánki Judit feketehegyi asszony - Bács megyének 
Kéri, hogy erőszakkal verbuvált férjét mentsék fel a katonai szol
gálat alól. 

42. 1795. július 4. 
Tóda Milinkov aradaci jobbágy hitvese - vármegyének 
Panaszt emel a strázsamesterre, mert megbotozta. 

43. 1795. október 20. 
A zentai céhek tagjai - Bács megyének 
A szabó, szűcs és csizmadia céhek tagjai panaszkodnak a magas 
adóra. 

44. 1797. október 12. 
Liszántova Máró glozsáni asszony - Bács megye alispánjának 
Engedélyt kér arra, hogy elváljon kegyetlenkedő férjétől. 

45. 1798. január 9. 
Hajagos Ferenc csantavéri lakos - a szabadkai úriszékhez 
Elégtételt követel meghurcoltatásáért és az elszenvedett károkért. 

46. 1798. április 10. 
Künn István ómorovicai jobbágy - Bács megyének 
Kéri, hogy engedjék el évi adóját, miután mindene elégett. 



47. 1798. április 12. 
Viszmeg Zsuzsanna bogojevói asszony — Úriszékhez 
Kártérítést követel egy német ember által elvett és tönkretett lo
váért. 

48. 1800. áprüis 20. 
Sallós Kata kishegyesi asszony - a helytartótanácshoz 
Kéri fia elbocsájtását a katonai szolgálatból és az adófizetés alóli 
felmentést. 

49. 1800. július 28. 
Topolyai jobbágyok - gróf Keglevicsnek 
Csatornaásási bérük kifizetését kérik. 

50. 1800. szeptember 7. 
Kupuszina lakói - Bács megyének 
Panaszt emelnek a zombori piacon szedett illetékek miatt. 

51. 1801. február 6. 
Bogojevói jobbágyok - Úriszékhez 
Panaszkodnak a törvénytelen robotokra és fuvarokra. 

52. 1801. február 10. 
Forgity Gerga monostorszegi jobbágy - Úriszékhez 
Feljelenti a községi bírót, mert megpálcázta őt. 

53. 1801. szeptember 19. 
Schneider János újverbászi lakos - Bács megyének 
Válni akar gyógyíthatatlan feleségétől, és új házassághoz kér enge
délyt. 

54. 1802. november 23. 
Varga Julianna plávnai asszony — Bács megyének 
Panaszt emel a jegyző családjának asszonytagjaira illetlen maga
tar tásuk miatt. 

55. 1804 
Szegi Julianna és Panna - Bács megyének 



Panaszt emelnek fivéreikre, mert kisemmizték őket az örökség
ből. 

56. 1806. június 7. 
Szécsány jobbágysága - Úriszékhez 
Bejelentik, hogy többé nem hajlandók a bérlőt szolgálni. 

57. 1806. július 8. 
Bezdán elöljárósága - Bács megyének 
Panaszt emelnek a kocsmák bérlőjére hitvány italok kimérése és a 
muzsikáitatás hiánya miatt. 

58. 1806. szeptember 9. 
Szökevény katona-betyárok - az I l l i r regimentnek 
Amnesztiát kérnek azzal, hogy ha nem kapják meg, bosszút fognak 
állni. 

59. 1806. december 1. 
Tótt Jakab topolyai jobbágy - Bács megye alispánjának 
Segítségét kéri ellopott marháinak kézre kerítéséhez. 

60. 1807. március 21. 
Gombos Gergely - Bács megyének 
Házasodási engedélyt kér, mivel még nem lett elbocsájtva a kato
naság kötelékéből. 

61. 1807 
Péterrévei szegénység - Ódry András alispánnak 
Panaszt emelnek az önkényeskedő bíróra. 

62. 1811. január 5. 
Fekete Albert péterrévei jobbágy - Bács megye alispánjának 
Családi körülményei miatt felmentést kér a katonai szolgálat 
alól. 

63. 1813. június 24. 
Katymán Ferke szökött rab búcsúzó levele. 



64. 1813. július 1. 
Kuvarity Gergely csantavéri jobbágy - a földesurának 
Panaszt emel a pandúrra, aki ellopta a szalonnáját. 

65. 1815. december 28. 
Bogojevói elöljárók - a főszolgabírónak 
Garázdálkodása miatt panaszt emelnek Lógó Mihályra. 

66. 1819 
Szarka István bezdáni hajós - az apatini úriszékhez 
Panaszt emel Vida Dávidra, aki őt becsapta. 

67. 1820. november 9. 
Mihály Miklós zombori lakos - Bács megyének 
Panaszt emel egy nemesre, mert munkaképtelenné tette őt. 

68. 1821. augusztus 21. 
Ókéri jobbágyok - a helytartótanácsnak 
Panaszt emelnek a kegyetlenkedő Dux Károly kamarai ispánra. 

69. 1821. december 18. 
Fetter György - a szántovai úriszékhez 
Panaszt emel több bezdáni lakosra, mert nem fizetik a makkol-
tatási díjat. 

70. 1824. július 24. 
Temerini fazekasok - Bács megyének 
Kérik, hogy továbbra is árusíthassanak az újvidéki piacon. 

71. 1825. június 10. 
Pozsár István szajáni bíró - földesurának 
Panaszt emel az esperesre, aki őt megverte. 

72. 1829. augusztus 8. 
Szajáni jobbágyok - Torontál megye alispánjának 
Panaszolják, hogy a kaszálókon termett gabona után is tizedet kell 
fizetniük. 



73. 1829. december 9. 
Zsivolits Gábor - Úriszékhez 
Elutasítja Kriszháber Izrael temerini kereskedő zsaroló és igazság
talan követeléseit. 

74. 1830. január 24. 
Hajdú Márton nemesmiliticsi segéd - Bács megyének 
Kéri a vándorlás alóli felmentését, mert három árva testvéréről kell 
gondoskodnia. 

75. 1830. február 28. 
Újverbászi takácsok - Bács megyének 
Kérik, hogy a megye engedélyezze mesterségük gyakorlását, mivel 
szegénységük miatt nem veszik fel őket a céhbe. 

76. 1830. május 1. 
Szanád lakossága - Torontál megye alispánjának 
Engedélyt kérnek arra, hogy az árvíz miatt más megyébe terelhes
sék marháikat legelőre. 

77. 1831. március 23. 
Jázova lakossága - Torontál megyének 
Húszpontos panasz a szomszédos Tiszaszentmiklós ellen, főleg a le
gelők használatával kapcsolatban. 

78. 1834. április 3. 
Galacz Katalin csantavéri asszony végrendelete 

79. 1834 
Temerin lakossága - Bács megyének 
Kérik adójuk elengedését a pusztító jégverés miatt. 

80. 1834. január 14. 
Len Fülöp - Bács megyének 
Panaszt emel egyetlen fiára, és kéri a megyét, hogy fia kegyetlen
sége miatt vegye vissza tőle a vagyont. 



81. 1835. október 8. 
Mucsi János - Tomcsányi alszolgabírónak 
Kérelme alapján az úriszék vizsgálatot indít Vituska Ferenc ellen, 
akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta Mucsi pénzét. 

82. 1837. április 5. 
Törökbecse lakossága - Hertelendy Ignác alispánnak 
Panaszt emelnek az uradalomra az uradalmi földek és a közlegelők 
elvétele miatt. 

83. 1840. április 29. 
Bocsár község szegénysége - az alispánnak 
Panaszt emelnek a telkes gazdákra, mivel teheneiket nem engedik 
a közös legelőre. 

84. 1841. december 8. 
Popov Sztána - Torontál vármegyének 
Panaszt emel a pravoszláv parohusra, amiért az megverte őt. 

85. 1843. október 30. 
Sityanovics János - Ferdinánd királynak 
Panaszt emel Melence elöljárósága ellen, különböző visszaélések 
miatt. 

86. 1846. november 26. 
Keresztúr jobbágysága - a Magyar Királyi Kincstárnak 
Panaszt emelnek földjeik igazságtalan elfoglalása miatt. 

87. 1847. március 16. 
Tódor Botsorán szanádi béres - Torontál megye alispánjának 
Panaszolja, hogy az uradalmi ispán nem adta k i béresi járandósá
gát, és kéri a megye segítségét. 

88. 1847. május 29. 
Sinkovits István csantavéri jobbágy - Szabadka város úriszékéhez 
Panaszt emel Szokola Ferencre, amiért fiát üvegpalackkal megse
besítette. 



89. 1847. október 15. 
Újvári András rab - Ferdinánd királynak 
87 éves korára való tekintettel kéri a börtönből való kiengedését. 

90. 1847. október 20. 
Veréb János csantavéri jobbágy - megyei ügyésznek Panaszt emel 
árendás felesére, Horváth Gergelyre tartozásának k i nem fizetése 
miatt. 

91. 1847. 
Szűts István adai lakos - Bács megye szolgabírójának 
Tanácsot kér tartozással kapcsolatos peres ügyének rendezésére. 

92. 1848. január 10. 
Bass Jakab neje - a csantavéri úriszékhez 
Kéri Dér Ilona megbüntetését, annak gyalázkodó szavai miatt. 

93. 1848. február 9. 
Kiss Klára - a csantavéri úriszékhez 
Kéri egy másik asszony megbüntetését, amiért őt megütötte. 

94. Keltezés és hely nélkül 
Megyei börtön rabjai - Torontál megye főispánjának 
A börtön rabjai panaszt emelnek az embertelen körülményekre, és 
azok javítását kérik. 


