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ΔΥΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΕ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ 

Στο τεύχος 30 του 'Ερανιστή (σελ. 201-204) δημοσιεύσαμε δύο 

αποφάσεις των Επιτρόπων της Εκκλησίας και της Κοινότητος των 

Ελλήνων της Πέστης. Ή μία αναφέρεται στην πρόσληψη του 'Ιωάν

νου Καρατζά ως κανδηλανάπτου, με μισθό 150 φιορίνια το χρόνο, ή 

άλλη στην αύξηση της αμοιβής του άπο 150 σε 200 φιορίνια. Στο με

ταξύ, συνεχίζοντας τις έρευνες μας στο ί'διο αρχείο, βρήκαμε και δύο 

εξοφλητικές αποδείξεις, γραμμένες άπο τον 'ίδιο τον Κύπριο εθνομάρ

τυρα. Κρίναμε σκόπιμο να τις παραθέσωμε και σε φωτοτυπία. 

Odön Füves 

διά[φι1] f 37 κ(αι) 30, λέγω τριάντα επτά κ(αι) μιαόν, 

τον μισϋ'όν μου δια τρεΊς μήνας, από 'Ιουλίου πρώτη εως 

ερχόμενο δκτομβρίου πρώτη, όπου δουλεύω εις την κα-

πέλλα δς καμπανάρης κ(αι) κανδηλανάπτης, τα έλαβα 

την σημμερον παρά τοϋ κυρ Νικολάου μπεκελα 

επιτρόπου της εκκλησίας. 

797 αύγουστου 26 

. πέστα 

'Ιωάννης Καρατζάς 

Κ βήτα2 ήτοι υπό γ ρ α μ μα 

"Ελαβα παρά τοϋ τιμιωτάτου κυρίου Νικολάου πικέλα, 

επιτρόπου της Κάπελας, ενα φερτάλι 3 από την 

πλερωμήν μου της συμφωνίας' λέγω μήνες τρεις 

δκτόμβριον, νοέμβριον, κ(αι) δεκέμβριον πενίντα 

φιορίνια, λέγω 50 f. οϋτως δηλοποιώ 

1797 δεκεμβρίου τέλ(ος) 

'Ιωάννης Καρατζάς 

1. "Εχουν διαγραφή τα γράμματα άπόδειξις. 
<ρ*=φι[ορίνια]. 3. Γερμαν. viertel=TÒ (εν) τέταρ-

2. Γερμαν. Q u i t t u n g ^ εξοφλητική τον. 
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Είκ. 1. Οι αυτόγραφες αποδείξεις τοϋ Ι. Καρατζά. 
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