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VEGYES. 

A czi~ányok történetéhez. ,,Mi Gróf Nádasdy Ferenc z FoO'aras földin k 
á b . á' , . o e 

örökös ura, orsz g Ir .Ja roma1 szentelt vitéz, Szala, Somogy és \Tas vár-
megyéknek föispánja, császár és koronás király uru~k ö fölsége belső é~ 
titkos tanácsa és Magyarországban locumtenense. Adjuk tudtá:ra mindeneknek. 
a kiknek illik, alattunk valóknak ·pedig, kiváltképpen maguil.k jószágában 
minden renden levő tisztviselöinknek, szolgáinknak, városi és falusi biráink
nak, szabadosinknak, vitézinknek jobbágyinknak parancsoljuk, mivel . a mi 
föispánságunk alatt lev ö nemes Szala, Somogy és \l. as vármegyék közönségeser

1 

a. czigányokat, mint p u blicus malefactoJ·okat proscrlbálták, ahoz képpest mi is: 
se vármegyéinkben, se jószáginkh~:nt. szóval· egyáltalában szenvedni ne1n 
aka1:juk. E mai napságtól fogvást: sehul se falukban, se városokban a 

~zigányokat, akárki czigány legyene~ által n1ennL annyival inkább befogadr i 
24 ft. birság alatt ne engedjék és ne merészeljék, hanem valahol kit találnak 
közülök, mi.ndeniktől zsákm.ányt hányván, ~agát. n1int nyil ván való lat ró t 
feleségestől s gyermekestől szabadon megfogják és rabságra vegyék. Egyéb 
aránt ezen patens levelünk által, kit faluról falura, városokról városokra 
hordoztatui s mindenütt mely nap olvassák meg, fölyül reá iratni és azután 
magunk kezéhez in specie vissza hozatni ki ván unk, publicalj uk, vala1nely 
helyben, városban, vagy faluban czigányok találtatnak az után a helység
helieken vétetjük meg a 24 ft. birságot ~rremissibiliter~ kire tisztviselöink 
Bulyos animadversiónk alatt vigyázni 'Gartozzanak. Datum Keresztur die 
5. Junii Millesimo sexcentesima septuagesüno. Gróf N. Ferencz m. p. (P. H.) 

Anno 1670 die 7. Junii. Publicáltatott ezen Uram ő Nga patenslevele 
lt.t Hegykün a biró és egész község előtt. Acturu in oppido Hegykü die et 
~nno, quibus supra. - Actum in Homok die 7 . .Junii Homoklensis judex 
propria manu X - Eadem die judex Hidexiensis (!) Georgius Kovács X 
Eadem die in Bös judex Krukovicz 1\Iathias X - Die 8. Junii Peresztegen 
és Szechenben -- Die . Junii Nagy Czenken é::; Dávid Czenken megolvastuk 
~oram plebano I vanne Czehffal vai ejusde1n loci m. p. - 1670. die 10. Junii. 
En Acz Ferenez Nénlet-Köveseli biró a falubeli embereket házamhoz 
beparancsolván, elöttök elolvasttattan1 és publicaltattam ezen patens levelet. 
Anno 1670. 10. Junii. Ego Michael ..... judex Német Lu:ensis accepi has 
literas, transmisi ad Horpacz. - .Anno 1670. 10 . .Junii. En Német Tamás 
horpáczi biró elolvastatván a faln előtt lT.~kérre küldöttem. - Die 10. hu,iu~ 
r:1ensL· ego :-:: 1bstitutus jude - et Ju:·atns civi~ Benedictus bzabó in :U~kér 
percepi has pat.entes et cnravi perlegi ante lljkerienses et transm1s1 ad 
Ivanienses eadem die qua percepi. _ Die ll currentis mensis Látván ezen 
Urunk ö Nga levelét, ahoz képpest találtatván itt három személy, melyet 
megfogtunk s á.restomba is küld')ttük. Ivánban lakozó biró Fejér Janos. 
Elküldöttem pedig ezen U runk ö N ga patens levelét nlindjárt ·v ámos Czaládra. '~ 

Ered. Orsz. Ltár. B. tört. Bn1l. Közli fllh~S!I .Tónos. 
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