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ELŐSZÓ. 

Midőn a múlt év folyamán a Székely Oklevéltár Vl-ik 
kötelét kiadtuk, >egyelőre utolsó kötet«-nek mondottuk azt, mert 
a székely történelmi bizottság alapja annyira leapadt a hat kötet 
kiadásával, hogy nem lehetett reményünk- annak a terhére több 
kötői kiadásához. 

Ámde a múltjára méltán büszke székelység áldozatkészsége 
csakhamaR. segélyünkre sietett, Csikvármegye részéről, megsza
vazván egy újabb kötet kiadása költségét, úgy, hogy egy év múl
tán ismét újabb, gazdag tartalmú kötettel kedveskedhetünk a 
székelyek története iránt érdeklődő közönségnek. 

A székely történelmi bizottság ugyanis f. é. febr. 21-én kelt 
átiratában megkereste Csikvármegyét, hogy adna ki egy kötetet 
a Székely Oklevéltárból: s a varmegye erre hazafias készséggel 
vállalkozott. 

Így lát napvilágot a Székely Oklevéltár VII-ik kötete, a mely 
közel 400 okiratot tartalmaz, m. e. negyedrészében kivonatosan. 
A kivonatok külsőleg is meg vannak különböztetve, azzal, hogy 
apróbb betűkkel, tömörebben vannak nyomatva, a mivel sok 
hely-megtakarítást értünk el s többet adhattunk a megszabott ter
jedelmen, mintha a kivonatok is mind nagy betűkkel szedettek 
volna. A guberniumi rendeleteket közel egykorú időből (pl. egy 
esztendő keretében) egy czím és szám alá foglaltuk a tömörség 
s könnyebben áttekinthetőség kedvéért. 

Kor tekintetében ez a kötet szorosan csatlakozik a meg
előző VI-ik kötethez: l696-on kezdődik és terjed 1750-ig. 

Ez a korszak egyik legválságosabb s legkevésbé ismert kora 
Erdély s a székelység történetének. 



Ezeknek a katonatarlási intézkedéseknek actáival nyílik meg 
ez a kölet. (Az inspectorok úlasítása I. 1. A katonatartás rend
szabálya 1696. 3 — 11. 1. Kir. »regulamentum« a katonák ellátá
sáról s »az excessusokról és erőszakos huzás-vonásról« ]698. 
12 — 16. 1. A gubernium utasítása a katonalartásról 1698. 21 —24.1-
Az állomási biztosok utasítása 1698. 24—15 1. stb.) 

Mindezek az intézkedések, királyi, országgyűlési, guberniutni, 
katonai és polgári fó'commissariusi rendeletek, utasítások nem 
akadályozták meg azt, hogy visszaélések, kihágások ne történje
nek s a nép keserves panaszokat ne hallasson a katonaság zsa
rolása ellen. Gyergyószék panaszai 1698. (17. 1.), a székely fő
tisztek felirata a guberniumhoz (26-29 1.), csíki panaszok 1698-
(29. 1.), a felcsíki sérelmek 1701. (47. 1.) mutatják, hogy a baj 
általános és a teher már-már elviselhetetlen volt. A katonatar
tás „utolsó elfogyásra, juttatta boldogtalan székeinket" irják 
a főtisztek a guberniumnak 1698-ban (26 1.) s kérnek az adóki
vetésnél méltányosabb és kedvezőbb arányt. A guberninm vála
szában elismeri, hogy csakugyan »feljebb terheltetett erejénél 
az elmúlt zűrzavaros üdőben a nemes székely natio« (29 L); 
de a súlyos adózási viszonyok továbbra is fenmaradtak. 

A székelység annál méltóbban panaszolkodhatott, mert adó
zása önkéntes volt s daczára annak az összeg fokozatosan emel
kedett. A székely székek követei nem késnek ez ellen protestálni 
170! -ben az országgyűlés alkalmával (47. 1.) 

A katonaság kihágásainak megvizsgálására bizottságot is 
küldenek ki 1701—1702. (53. 1.), a mely tisztében eljárván, ösz-
szeírják a panaszokat Csíkszék falvaiban (69. 1.) i 701 elején, 
Gyergyó-széken 1702 végén (109. 1.). A felügyelő biztosok is új 
utasításokat kapnak 1702-ben; de a kihágások és sérelmek nem 
szűnnek meg. Csík, Gyergyó és Kászonszék 1703-ban hosszasan 
számlálja elő a rendkívüli szolgáinlányokat, melyekkel a véghe
lyekre szállott katonaság őket megterhelte. (110. 1.) 

Ilyen viszonyok között találta a Rákóczi forradalom a Szé
kelyföldet, a mely méltó elkeseredésében seregestül csatlakozott 
a »pro libertate« kibontott zászlók alá, bár egyrésze az uralkodó 
ház iránt hűségben maradt és buzgolkodott (440.1.) A Rákóczi for
radalomban a székelyek magatartására számos oklevél vet világot 
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A gubernium korának első félszázada ez, melyben azok a mély
reható átalakulások mentek végbe, melyek a fejedelmi kor meg
szűntével Erdély közéletét, államrendjét, intézményeit, adózási vi
szonyait, honvédelmét, társadalmi életét s részben vallását átalakí
tották. 

Ennek a történeti »metamorphosis«-nak a székelységre 
vonatkozó része nyer okleveles megvilágítást a Székely Oklevél
tár VII-ik kötete által. 

Tartalmáról a következőkben kívánunk tájékoztatást nyújtani. 
A guberniumi kor első évtizedének legtöbb baja volt az 

Erdélybe bekvártélyozott állandó német katonasággal, a melynek 
ellátása súlyos terhet rovott a lakosságra, a. mit még tetézett a 
katonaság erőszakos húzása-vonása, féktelenkedése, napirenden 
lévő kihágása. 

A katonatartás volt főbaja ebben az időben a magát ön
kéntes adózás alá vetett székelységnek is A katonaságot téli 
szállásra (néha nyárra is) beszállásolták a falvakba s a népnek 
kellett ellátni őket szállással, élelemmel, közszolgálattal. Az élelmi 
szereknek természetben való szolgáltatását (a 'naturale« kot) 
beszámították ugyan az adóba, de mennyi bajjal, visszaéléssel, s 
kárral járt ez, mutatják ez oklevelek. 

Az országgyűlés megszavazta az adót a katonatartásra, pénz
ben és terményekben (búza, zab, széna, hús) ; ezeket felosztották 
a vármegyékre, székely és szász székekre, ezek a falvakra s az 
egyes lakosokra. 

Országos főintézője volt ennek a katonai adóbehajtásnak 
és katona-élelmezésnek a »főcoinmissarius«, a ki alá a várme
gyékben és székekben felügyelőket (inspector) rendeltek s ezen 
kivűl minden téli szállás állomáson (Station) is volt felügyelő 
biztos (commissarras), a kik a főcommissariust minden két hét
ben tudósították »a statiók és panaszok állapotjárói«. A kivetett 
termény-adó (búza, hús, zab és széna) gondozására s a statiók¬ 
ban való pontos kiszolgáltatására a vármegyék és székek még 
külön »Administrator commissarius«-oka.t is állítottak (1698-
tól), a kik a főcommissariustól kiadott utasítások és rendeletek 
szerint intézték az ügyeket, látták el a katonákat s védelmezték 
a szegénységet. 
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ekötetben(121 — 151 1.)- A nevezetesebbek: Teleki Mihály, Thorocz-
kai István, Andrássi látván, gr. Forgách Simon. Pekri Lőrincz levelei, 
Csíkszék végzései a haza védelméről 1707-ből (107 1.); a kibúj 
dosott udvarhelySzéki kuruczok névsora (143. 1.); Csíkszéknek s 
külön Cserey Mihálynak a történetírónak a Moldvába kibujdosott 
kuruczokat visszahívó levele (1710—11-ből. 151, 172.1.) 

171 L-ben a sérelmeket »királyi deputatio« próbálja orvo 
solni, több jó indulattal, mint eredménynyel (160. és 180. 1.) 
Udvarhelyszék a meggyes országgyűlésre is beterjeszti javaslatait 
és kívánalmait 1711-ben (167. 170. 1.); de a régi nóta mindig 
új marad. 1715-ben a székely nemzet a főkormányszékhez be
nyújtott kérvényében ismét csak »súlyos adózásának könnyebb-
ségit« kéri, »mivel már nagy terhviselcsök miá szintén elnyomo-
rottak«, hisz régebben tizedrészét hordozták az ország adójá
nak, most immár ötödrészével terheltettek (203. 1.) 

Pár év múlva újabb csapás sújtotta Erdélyt s benne a 
Székelyföldet: szárazság, éhínség és pestis. 1717-ben és 1818-
ban hallatlan szárazság pusztította el a növényzetet s apasz
totta ki a vizeket, s a terméketlenség következtében olyan inség 
keletkezett, a minőt 1603 óta nem élt át Erdély. A nép a leg
nyomorúságosabb tápszerekkel tengette életét: »labodamaggal, 
galagonyával, vadrózsa gyümölcsivol, vadalmával, eczetnek meg 
tört vadalmának törkölyivei. bükk- és tölgymakkal, nádgyükérrel, 
bükkfának a hajával, nyírfának fűrész musztikájával (porával), 
magyaró és egyéb fának rügyeivel, törökbúza csutkájával, meg
döglött marhának, lónak és kanczának húsával, megpergelt bocs-
korbőrnek ételivel és egyéb irtóztató eledelekkel,« még holttes
tek evésétől sem riadtak vissza. (261. 1) 

Némelyeket a kétségbeesés világba űzött, sokan öngyilko
sokká lettek s a rettenetes Ínséget betetőzte az 1719-ben kiütött 
pestis, moly néhol (pl. Csíkban) az elnyomorodott lakosságnak 
közel felét kipusztította. 

Erről a rettenetes istenítéletről számtalan oklevél szól köte
tünkben (229 -283. 1.): kormányszéki rendeletek, jelentések az 
ingségről és pestisről. Csíkszék falvai lakosairól szám szerinti 
kimutatás is szól, hogy hányan haltak meg és maradtak életben. 
;(A pestisben meghaltak száma Csík és Gyergyóban 11,318, az 
életben maradiaké 14,438 volt 1620 elején). 
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Ilyen viszonyok között egymást érik a székeknek segítségért 
esdő folyamodásai az inség és a közterhek enyhítése czéljá¬ 
ból s a kormányszék rendeletei az óvó rendszabályokról stb. 

E szomorú korszak után jellemző Udvarhelyszéknek statis¬ 
tikai táblázata lakosairól, termesztményeiről stb. 1720 ból (287. 1.) 

A sérelmekés panaszok az 1720-as években megcsappannak, 
de egészen el nem némulnak. Udvarhely 1720-ban, Csík-Gyergyó-
Kászon 1725-ben sérelmei orvoslása végett fordul a kormány
székhez (295., 318. I.), Csík elszegényedésének okait tárja fel 
1726-ban (327 1.). Az adóügy is mindegyre kisért s 1730-ból 
érdekes memorandum tárja fel a székelyek viszonylagos szegény
ségét a magyar és szász nemzettel szemben (353. 1.), egy másik 
pedig nagyon szépen jellemzi a székelység jogi, anyagi, szellemi 
és erkölcsi viszonyait (35(5. 1.) 

Az 1730-as években ismét előtérbe nyomulnak a katona-
tartás terhei, a katonák kihágásai, és a lakosság sérelmei, pana
szai (377., 383., 385., 395, 403. 1.) 

Az elégedetlenség közepette egy pillanatra feltűnik Rákóczi 
József alakja, a ki ellen királyi rendelet kelt 1738 ban (388. 1.), 
a vele összeköttetés gyanúja miatt előkelő erdélyi urak kerülnek 
fogságba, a mint kitűnt, ártatlanul (felmentetésük 1739 ben 397.1.) 

Az 1740-es évek folyamán a székekre kirovóit hadi contingens 
szervezésével foglalkozik több oklevél (417—431. l), mintegy átme
netként az idegen zsoldos katonaság rendszeréből a nem sokára 
szervezendő székely határőrséghez, melynek nagy érdekű okiratait 
már csak a következő kötet fogja tartalmazni, ha erre is talál-
kozand kiadó. 

Messze vezetne ez általános érdekű országos ügyek actái 
mellett azokat is részleteznünk, melyek a jogfejlődésre, gazdasági 
életre, adóügyekre, magánosok dolgaira vonatkoznak. A nagy ke
retbe foglalt képhez ezek adják meg a színárnyalatot, melyekben 
a culturhistoria is bőséges anyagot fog találni. 

Még sem mellőzhetem kiemelni a következőket: 
A székely jogszokások fejlődését megvilágítja a XVIII. sz. 

elejéről származó: »A székelyeknek szokott törvényekről való arti-
culusnak megigazílása« (45. 1.), a csíkszéki orsz. követeknek adott 
utasítás 1728-ból (337. 1.) és 1729-ből (339. 1.), Udvarhelyszék 
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jogszolgáltatási törvényei 1740-böl (403. 1.), Csíkszék prptestatiója 
a főkirálybiró választásában a régi törvényes szokás megtartása 
érdekében 1742 ben (419. 1.) 

Vallás-erkölcsi szabályok hozatnak 1710-ben az isten
káromlók ellen (152. 1.), 1717-ben Mártonü püspök az egyházi 
ügyeket szabályozza s az erkölcstelen és rosz szokások (köztük 
a húsvéti öntözködés, népiesen »vizbevetés«) ellen büntetéseket 
szab. (219. 1.). 1720-ban a főkormányszék rendeli el, hogy »a szit
kozódás, káromkodás, torbézlás, musikálás és tánczolások minde
nütt megtiltassanak« (229. 1). 1726-ban Gsíkszék szabályozza az 
egyházi és vallás-erkölcsi ügyeket (323. 1.) 

Egy sereg oklevél a székelyföldi sóbányák ügyével (a szé
kely székek által árendált parajdival), a székelyek ingyen só jogá
val (szabad-só, nemes-só) stb. foglalkozik. (57., 117 ,193., 211., 329 l.) 

Néhány oklevél manapság már nem létező csíki -vashámo
rokról (Madarason és Dánfalván) emlékezik (183, 185. 1.) 

Az egyes történeti személyekre vonatkozók közül kiemelem, 
hogy Cserei Mihálynak a történetírónak is van itt néhány érde
kes levele: jobbágyokra vonatkozó, a Moldvába kibujdosott kuru¬-
czokat visszaédesgető (1711. 172. 1.); ezek közt volt testvéröcscse 
Cserei János, a ki notáztatott), birtokát Cserei Mihály kapta ado
mányul (300 L), de ő aztán visszabocsátotta öcscse kezébe (284. 1.) 
Másokról beszéljen a »Név és hely mutató.« 

Azzal a reménységgel és meggyőződésével bocsátjuk ki e 
kötetet, hogy ez első sorban a székelység, de általában hazánk 
múlt százada első felének történetét (melynek részletei oly kevéssé 
ismeretesek) nagybecsű adalékokkal fogja gazdagítani. 

Őszinte köszönet és hála illeti meg Csíkvármegyét, hogy 
ennek kiadására meghozván hazafias áldozatát, lehetővé tette 
ennek közkincscsé válását. Nemcsak saját dicsőséges múltjának, 
de egyszersmind a hazai történetírásnak tett ezzel elévülhetetlen 
szolgálatot. Mikó Bálint főispán, Becze Antal alispán urak s a 
vármegye intéző férfiai fogadják hálás köszönetünket az ősök szel
leme iránt tanúsított nemes kegyeletükért. 

Kelt Kolozsvárt 1898. nov. 26-án. 
A székely történeti bizottság ig. választmánya illése alkalmából: 

Dr. Szádeczky Lajos. 



1358. 
A főkormányszék utasítása Csíkszék főtiszteinek, mint a, katonai téli 

szállások felügyelőinek. Gyulafehérvár 1690 sept. 28. 

lnstructio regii gubernii Transylvanici ad supremos se¬ 
dium Siculicalium Csík, Gyergyó et Kászon offíciales, tan¬ 

quam stationum moderni hibernii inspectores. 

1. Mivel a nemes országnak úgy tetszett, hogy az hibernium 
alkalmatosságával az stiiüoknak. kegyelmetek legyen inspectora, 
szükséges, az mennyire lehet, kegyelmetek tiszti alatt levő székeit, 
lakását contineálja. Ha pedig az közönséges szükség, vagy egyéb 
elkerülhetetlen akadály azt meg nem engedi, képében oly szék-
bcli becsületes embert praeficiálni, az ki kegyelmetek távol lété
ben azon hivatalban eljárjon hűségesen. 

2. Az kimenendő tabella szerént az vicetisztek által tétessen 
kegyelmetek falunkint oly particularis repartitiót, mentől felesebb 
székei böcsületes tagjait gyűjtvén öszve mentest, mihell kegyel
metek székiben mehet, hogy az mennyiben lehet az administratio 
eshessek az szegénységnek keze ügyében, ha mit penig az élésben 
más helyekre kell transportálni, a statiókot szenvedő faluk azzal 
ne agraváltassanak, hanem azok transportálják, kiken stalio nin
csen, azok is pedig aequaliter terheltessenek és juxta proportionein 
portaruni az aféle vecturázással. 

3. Az companiák mellé állítson kegyelmetek minden statiók-
ban alkalmatos embereket, kik is az conmiissariusságtól kime
nendő instructio szerént az statiókban szorgalmatoson forgolód
janak. 

4. Szükséges az is, hogy a székekre felvetett búza, hus, zab 
és széna mellé állítson kegyelmetek külön külön egy comissariust, 
ki is az egész székre felvetett victualokot procuralván, az mi me
lyik slatióban rendeltetett vagy valahová disponáltatott, admini-

1 
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slráltassa is az mikoron kívántatik; mindenik az maga inspectiója 
alatt való victualekról ratiocinaljon az commissartatusról kinie-
nendő dispositio és instructio szerént. 

5. Az véghez menendő particularis repartitiól az gubornium-
nak hogy kegyelmetek in veris paribus be küldje, meg kívánjuk, 
ugy az commissariusságtúl is. 

6. Mindennemű victuálekot az commissariatusságtól kikiil-
dendő accorda szerént administráltatni parancsoljon és hogy abban 
semmi változást tenni ne engedjen, megkívánjuk szoroson, sőt meg 
ne engedje kegyelmetek a szénát úgy administrálják, hogy két és 
több szekeret tudjanak egyben, hanem ha conlroversia támad fe
lette, az mázsálás dirrimálja. 

7. Mind az administrator commissariusok, mind az statió-
beliek magok viselésére és excessusira kegyelmetek igen jól vi
gyázzon, hogy a szegénységet ne agraválják, ne húzzák, vonják, 
sőt ha kik affélék tapasztaltatnak, főtiszti autoritása szerént legi
time azokot meg is büntetesse. 

8. A német és magyar inquisitor commissariusoknak, mivel 
circa íinem Januarii ki kell menjenek az excessusoknak investi-
gálására és az eddig való szokás szerént mindenünnet a szegény
séget convocáltatván, nagy haszontalan strepitusok lőttek: jovaljuk 
azért, hogy annakelőtte mind a statióbeli commissariusok, mind 
a tisztek által szép csendesen menjen végére kegyelmetekéből és 
minemű panaszok vadnak az vitézek ellen és az inquisitorok előtt 
egyik vicetiszttel proponáltassa és ha úgy kívántatik csak az 
olyan falusbirót kell ad testificandum előhíni, de úgy hogy ne 
confrontáltassanak a szegény emberek a vitézekkel, hanem in 
secreto examináltassanak meg az inquisitorok előtt, és a tiszt tar
tozik annak rendi szerént a szegény ember képében satisfactiót 
kérni és ügyét usque ad decisionem assequálni. 

9. Se commissariusoknak, se tisztnek az szegénység kárával 
megalkunni szabad ne legyen, hanem cum pleno contento, alio-
quin az olyan maga fizeti meg az szegénység kárát. 

10. Az victuálekot az vitézeknek tempestive kell administrál
tatni, ugy hogy in initio mensis két hétre valót, in medio más -
két hétre valót, úgy hogy az militaris executio kimenetelire, al
kalmatosság ne adattassék. 
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11. Mindenféle victualékot az hús árán és szénán kivül az 
ül holnapra in natura kell administráltalni, az novemberi porttól 
peniglen és az hús árát s szénát az arról lőtt és ez instructio 
végiben annectáll accorda szerént') 

Datum Alba.e Juliae ex regio Transylvaniae gubernio die 28 
Septeinbris, anno 1G9(-Í. 

G. BÁNIfl'l 
Cr. IJKTI/I.IÍN 

Lent: Az ország disposilioju. 

(Egykorú másolata, a végén említett »accorda« nélkül, — de alább, decz 
19-^ről, van egy »accorda« — Csíkvármegye levéltárában.) 

136». 
A fó'/iadi biztosság rendelkezése a, katonaság miként való ellátása és 
a lakossággal szemben való magaviselete lelől.Szeben. 1690 decz. 19. 

Az bellicus főcoinmissaríusságtól az militiámik maga, al
kalmatosságáról kiadatott és magyarra fordíttatott inti-

matiok. 

Semmi kétség arról nincsen, hogy eddig az T. T. regimentje, 
mely N. N. commendamentuma alatt vagyon, rendelt kvártélyába 
be nem szállott volna, még pedig a méltóságos gubernium con-
sensussa szerént, mely ez volt, hogy minden kapitánynak nyolcz, 
leytmánnak öt, zászlótartónak három, strázsamesternek kettő és 
minden közvitéznek egy-egy legyen szállása és gazdája; mely 
kvártélyba való szállás ha eképen lőtt, semmiképen meg nem kell 
változtatni. Ha pedig a kvártély nem tölt ki, az guberniumnak 
ezen megírt consensussa szerént is szoros talált volna lenni: az 
gubernium dispositioja szerént a mililia a vármegyéken a főtisz
teket, a szász székeken penig a királybírákot találja meg, az 
kiknek is parancsolva vagyon, hogy az ilyen fogyatkozásokot meg-

') Oldalt: Nem illeti ez a szegénységet. 
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orvosolják, ellenbe ha valamiben compcriáltatik, hogy az assignált 
szállásokról való modalitás ellen több házak foglaltattak el: • a 
mely házakkal többet foglallak el, azok visszavétessenek és a 
kvártélyok az egész hat holnapok alatt az megírt formaiján 
minden változás nélkül megtartassanak; az nemes házak penig, 
azaz a melyekben magok a nemes emberek laknak, hasonlóké
pen az udvarházak is, eclessiák és schola-házak szállá
soknak ne foglaltassanak. 

Azonban az felséges udvarból érkezett resolutió ez, hogy 
itt az Erdélybe levő minden lovas és gyalog regimenteknek ez' 
jelen való hibernium alatt, az jelen való 1693. esztendőbeli novem
bernek első napjától fogva az következendő 1697. esztendőbeli 
áprilisnek utolsó napjáig az ő mostani valóságokba és jelen való 
statusokba viseltessék gondjok, oda értvén mindazonáltal azoknak 
is equilis portiojok, a kik a mostani hibernium alkalmatosságával 
celebrálandó mustrákon gyalog találtatik. Több lovakról penig 
és személyekről való gondviselést azokon a mostani mustrán jelen 
találtatott lovakon és gyalogokon kivül nem kell várni, mivel e 
szélyben ha szintén nevekedni találna is vagy a vitéznek vagy 
a lónak száma, a jelen valóknak kiadásaiul és számba adásnak 
napjától fogva, lehetetlen dolog az ország részéről valami victualék-
ról minden időbe díspositiot tenni, sőt a gyűlés alkalmatosságával 
állandóképen megvállozhatatlanul löll végezés a quartélyok felől, 
melyre nézve is csak a jelen való portiokat illető t. i. azoknak az 
kívántató és szükséges regulát kell moderálni, lm azért az N. N. 
commcndamenluma alá bízott T. T. regimentnek öt holnapokra 
kívántató victualéjokról írt assignaliót (mivel a novemberi portioját, 
azokon kívül, melyekel az akkori statiojokban vagy penig a mar-
susba percipiáltak, pénzül fizetik meg, a melyekről tovább bővebben 
leszen emlékezet) az intimatiorúl lőtt írás láttatja, melyből is 
honnét rendeltettek az victualék és honnan kitől mit kellessék 
kérni, azokról micsoda gondviselés legyen, bővön megértheti. 

A mi a gondviselésnek, avagy a portio megfizetésnek módját 
illeti: az ezen esztendőben az arról való accorda szerént az követ
kezendő mód szerént leszen, úgy hogy 

Primus: A novemberi portio' kész pénzül, tudniillik: egy 
orális portio üt rh. forintul, oda értvén a bor árában is egy-egy 
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tallért, az equilis portio peniglen és hozzá adott különböztetés 
szerént hat rh. forintokkal fizettessék meg; (a bor áráért penig 
egy egy tallér most minden bizonynyal az magyarországi kama
ráról fizettetik meg és ide küldetik) olyan conditioval mindazon
által, hogy valamely victualék novemberbe percipiáltaltak és 
elköltettek: vagy defalcáltassanak az akkori naturalékból, vagy az 
öt holnapi summájába todódjanak (igy!) és conpuntáltassanak; 
ez meg lévén, a mi hátra marad, a mint feljebb meg van irva, 
pénzűi megfizettetik. 

Az öt holnapokban pedig az eddig observállatoll. rend meg 
tartatik az victualék iránt, tudniillik: ho^iaponkint egy orális 
porliora a szebeni véka szerént két véka búza adatik, négy véka 
búza számlálván egy köbölért; mindazonáltal a mérés alkalma
tosságával a militia se meg ne nyomja, se niegne rúgja a vékát, 
hozzá ne is nyúljon, hanem a mérést, a vékának elülésit, egyéb 
aféle dolgokat bizzou az adniinistratorra; ha pedig a véka búza 
porliójáért pénzt akarna felvenni az accorda szerént: két részit 
buzáúl, harmadát pedig és nem többet pénzül felveheti és az 
adminisfrator három rh. forintot adván, a militia többet ne vegyen 
és ne cxtorquáljon; ha pedig a militia ilyen árával a búzának meg 
nem elégednék, gondolván, hogy ő jobb áron adhatná el, szabad 
leszen búzát venni; mindazonáltal az ország vészéről az elmúlt 
gyűlés alkalmatosságával nyilván kimondatott és megtiltatott 
hogy az eddig gyakoroltatott abususok eltávoztatására, minthogy 
a szegénységnek egy néhány mélyföldekig nagy messze kelleti 
az vitézek búzáját vecturázni, ahol jobb ára volt, a mint hogy 
afféle vccturáztatásokról már egyszer ideje meg szűnni, úgy ezután 
semmiképen ne legyenek. 

Secunclus: Hús nem adatik, hanem holnaponként egy orális 
portiora húsért egy-egy tallér és megmaradván az elmúlt esz
tendő szerént való hús ára és annak módja minden napra egy-egy 
garas fizettetik. Á kik pedig húst akarnak adni vagy venni, arrúl 
az a végezés, hogy egy erdélyi font 4 pénzzel, bécsi font penig 
hal pénzel és egy bécsi mázsa hat rh. forintokon árullassék és 
vétessék. Továbbá az slatiobelieket nem kell, nem is lehet mészár
szék tartásra erőltetni, legkiváltképen azokat az helybelieket, a 
hol ennekelőlte sem voltak mészárszékek, ne is erőltessenek 
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erőszakosan, hogy pénzért csak szerezzenek húst Viseljenek 
gondot a húsról; hanem szabad a militiának mészárszéket tar
tani, ugy mindazáltal, hogy az hús árulásban a feljebb meg
irt hús árához alkalmaztassa magát. Az hús áráért rendeltetett 
pénzt penig az országbeli arra rendeltetett commissariusok admi-
nistrálják 

Tertius: A zab portio is az öt holnapokra zabul fizettetik 
meg, úgy mint: egy equilis portioért holnaponként harmadfél 
köböl zab a szebeni vékával; öt elütött, meg nem nyomott és 
meg sem rúgott vékát számlálván egy köbölért; mely azért lészen, 
hogy a vitéz a mérésben kezét se tegye hozzá, se a vékát meg 
ne nyomja, hanem a mérés bizaltassék a zab adó emberre és 
mérje igazságoson; ha penig a vitéz és az administrator meg
egyezvén a dolog végett, a zabnak taxája és limitaüoja szerént 
pénzül akarja felvenni a zabját: a zabot nem véka szám szerént 
(hanem köböl szám szerént, öt vékával számlálván küblit) kell 
pénzül meg fizetni; minek okáért akár zabul, akár pénzül fizetödgyék 
meg a zab, abban nem kell semmi különbségnek lenni. Továbbá, 
ha mindenik fél, tudniillik a vitéz és az administrator megegyez
vén pénzt kellene a zabért fizetni: egy köbölnek ára lészen kilencz-
ven, pénz és nem több; ha penig azzal a zab árával nem akar 
a vitéz megelégedni: vegye zabul fel és a mint szereti adja el, 
csak a szegénység vecturázással meg ne terheltessék, melyet kinek-
kinek igen maga előtt kell viselni. 

Quartm: A mi a széna, dolgát illeti, mivel az iránt sok 
difficultasok voltak, ilyen okokra nézve tudniillik, mert sok esők 
és árvizek míá, nagyobbára penig 8 regimenteknek sokáig az 
országban való lakások, négynek penig az egész nyáron által itt 
az országban lőtt alá s fel járások miá a szénának nagyobb része 
elveszvén és megemésztetvén, a szénának igen nagy szüksége kö
vetkezelt: arrúl való controversrát a méltóságos bellicus generalis 
commissarius úgy dirimálta, hogy az hat holnapokra való széna 
nak harmad része, azaz minden equilis portio két holnapok alalt 
kivántató két két szekér széna, elengedtessék az országnak, úgy 
mindazáltal, hogy minden portióra három holnapra három szekér 
szénát, a más holnapokra penig, mivel az novemberi portioban a 
mi hátra van pénzül fizettetik meg, minden equilis portiora való 
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két-két szekér szénáért négy-négy szekér szalmát fizessenek és 
ennek felette minden equilis portiora az öt holnapok alatt liar-
mincz-harmincz krajczárt adjanak, mely a méltóságos guberni-
umnak is tetszett, olyan modalitással penig még, hogy ez eszten
dőben is minden equilis portiora egy-egy három német mázsás 
szekér széna adattassék, mint szintén tavaly, jóllehet ennekelötte 
csak két-kétszáz negyven-negyven font adatott; az penig ezen esz
tendőben azért adatik, hogy a vitézek is szegénység között eddig 
megvolt veszekedések ne legyenek, azonközben az csalárdsá
gokat, imeonvenientiákot, szegény emberek verésit eltávoztassák 
a vitézek, mert lehetetlen dolog az, hogy némely szekér szénában 
valami defectus nem.lenne és közötte rosszas is ne találtatnék, 
melyet nem is lehet mindenkor megválasztani; az országbeliek 
is aféle szénabeli defectusnak pótlására és az iránt következhető 
veszekedések távoztatására adnak háromszáz bécsi font avagy 
három bécsi mázsa szénái, hatvan fontnál többet annál minden 
equilis portiora, a mivel tartoznának és a mivel kívántatnak. 
Hogy ha pedig a militia kételkednék abban, hogy nem elég tör
vény szekérrel van a széna, avagy a mint ennekelötte lőtt bizo
nyos megjegyeztetett példákból és experientiákból nyilván vagyon, 
egy szekér széna helyén kettőt, avagy kettő helyén hármat kiván-
váu és akarna venni; az ilyen dolgok felől a végeztetett, hogy az 
olyan szekéren való széna mindjárt maga a vitéz előtt és szeme 
láttára a miatt való kétségnek és dilficultásnak eltávoztatására 
nézve tétessék mázsára és ha kitelik három bécsi mázsára, 
hagyattassék a vitéz számára; melyre hogy jól reá vigyázzanak, 
minden erdélyi conimissariusoknak megparancsoltatott. Az mint 
penig assecurálám a militiát az ilyen kétségnek eltávoztatásáért 
a széna mázrfálásra, ugy szeretettel svadeálom, hogy a militia a 
szénával jól megrakott szekerekkel (melyekben négy vagy öt mázsa 
is szokott lenni) elégedjék inkább meg, hogy sem mázsára vegye. 
Ha penig a szegénység a szénát pénzül akarná meg íizetni és 
adni: egy szekér szénáért adjon négy rh. forintokot és a vitéz 
semmiképen többet ne exequáljon. Az hol penig széna és szalma 
nincsen: a vitéznek olyan helyekre szénát és szalmát, nem pénzt 
a szegénység administráljon. Annakutána a mint akarja, elad
hatja a vitéz; senki mindazáltal a széna árát meg nem veheti 
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és annak megfizetésére, sem pedig vagy vecturázásra, vagy eladá
sára a szegénységet erőltetni ne merészelje. 

Qaintus: Az mi a szalma, dolgát illeti, a megemlített két 
holnapokra szalma administraltatik, melyet ha akar egymás után 
vethet fel és a mint tetszik megelegyítheti szénával avagy maga ő 
dispositiójából a mint tetszik, költse úgy; hogy periig valaki a szal
mának pénzül való megfizetésit practcndálja, annál inkább a sze
génységet, a mint ennekelőtte is afféle igen nagy gyakorlatossággal 
volt, annak megfizetésére erőltesse, igen lilalmaztatik. Továbbá penig 
a megirt két-két szekér szénáért adandó négy-négy szekér szal
mán kivül tartozik még az ország adni liz-tiz kötél szaknát minden 
equilis portiora, melyért senki egyebet s fizetést se várjon, hanem 
szalmául kell felvenni. 

Ezek szerint az ország minden ide feljebb megirt victualékat 
és nalurálékat administrálni és elvenni tartozik a militia is. 

Sextus: Mindenkor tizennégy nappal előre fel kell venni két 
hétre való élést, p. o. decembernek tizenötödik napja táján az 
végéig valót és decembernek a végin januariusnak a közepéjig 
valót, és továbbá is ezen modalitást megtartván az erdélyi 
statiokbeli commissariusok által, világos quietantiákot vévén tőlök 
a victualéknak administratiojárúl, melyeknek két részit in natura, 
harmad részét pénzül a limitált taxa szerénl administráltat; 
mindazáltal olyan conditióval, hogy az administránsok felette igen 
megválogatott búzának és naturáléknak administratiójára ne eről
tessenek; és az administratorok is felette igen alávalót no admi-
nistráljanak, hanem olyakot, a melyek középrendüek, elvehetésre 
is a melyek alkalmatosuk. Melyre nézve mind az ilyen dolgokban, 
mind egyebekben tűrhető occurentiák alkalmatosságával mindkét 
részről való commisariusoknak jó correspondentiát kell egymás 
között lartani. Ha penig a vitézeknek administratiojában késedelem 
találna lenni és annak ideiben nem administráltalnék, az olyan 
casusban az administratorok szorgasztatására egy arra való liszt 
két lovassal ki mehet az olyan vármegyék fő- vagy viceispán
jához, vagy az olyan főszéknek fővebb tisztihez, kiváltképen a 
szász székeken, kik is onnan, inig az administrálandó victualéknak 
administratioja véghoz nem megyén, el ne menjenek. Mindazáltal 
azt igen magok előtt viselvén, hogy az olyan alkalmatosságával 
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valami hatalmaskodás, vagy akárminemö exeessusnak neme ne 
legyen; annál inkább az commessarialus hirc s akaratja nélkül, 
niivel az országba» efélc nem szokott lenni, actualis cxecutio ne 
tétlessék, hanem a megmondott személyeknek és lovaknak tartá
sát az üdöhöz, alkalmatossághoz képest kívánhatni és pretendál-
liatni, egyebei sjnimit sem; az olyan dolgokban következhető nehéz
ségekre és diflieullásokra nézve penig, minekelőtte az említett 
alsóbb tisztviselő az két lovasokkal kimenne és kiboesátatnék admi-
nistratióra és admonitionak praclexlusa alatt: az olyan administra-
torokat levél által retmirálják és admoneálják az executiónak ke
mény fenyegetése alatt, hogy az administralióval űzessenek és az 
executiót meg ne várják; melyet ha cselekesznek és az irásra 
praetendálják az administratiot személy szorént: az alsóbb tisztet 
nem kell az adininistratiora kibocsátani; ha hol nem: az feljebb 
megirt modalitás szerént adininistratiora kibocsátani szabad leszen 
és ez ami t szükséges,extorsioknak,megverésnek punctumiba meg
tartani el nem hagyván. 

Mindazáltal azt, a mit a méltóságos guberníum ilyen maga 
alázatos hűségnek megmutatásában és contributiojok adásában és 
ő Felsége Erdélyben quartélyozó vitézeitől regula szerénl megtar
tani szükségesképen megkíván, tudniillik, hogy ne cselekedje azt 
az militia, mint ennekelőtte és tavaly is cselekedte, hogy annyi 
excessusokat pcrpalraljon és úgy bánjék a lakosokkal, mintha egyéb 
propositomja nem volna, hanem hogy az országot teljességgel úgy 
el emészszc, rontsa és pusztítsa egyszer, hogy többé sem vala
minek megadására, sem penig tovább való terhvisolésre alkal
matos ne legyen, hanem jobb disciplínában tarlassék; annak felette 
a naturaléknak perceptiójában az egész télen által jobb rend tar
lassék, mini eddig, mivel eddig többire az jó renddel a mililia ellen
kezelt, melyre nézve, hogy ez szövetkezendő punclumok mindenik 
regimentnek világosson értésére adassanak, a guberniuin meg kí
vánja, úgy mint: ' 

1. Az erdélyi commissariusok is akármi victualék adminis 
Iraliojába megböcsültessenek; mint tavaly mind a tisztviselőktől, 
mind a közvitézektől és az őhivataljokban előttük levő dolgokban 
ne turbáltassanak, mivel a vitéz jovára tartoznak, hogy annál is 
inkább vihessék véghez. 
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2. A militia minden nemű perceptioja alkalmatosságával az 
feljebb megirt modalitáshoz és regulákhoz tartsa magát és ez ellen 
ne cselekedjék. 

3. Az ő felsége bellieus comruissariussa és az erdélyi fő 
commissarius hire nélkül absolute semminemű militaris execulio 
ne tettessék és ki ne bocsáltassék. 

4 Sem a maga iraartélyátul, sem penig a körül való faluk
tól akárminemő praetextus alatt is senki diseretiőt ne extor-
queáljon, mivel a mint eszükbe vöttük, ez miatt leszen másoknak 
is és a lakosoknak reflexiójuk. 

5. A mi nagyobb és az ország igen aprehendálta és felelte 
igen nehezíti, hogy eddig oly nagy szabadságok volt a vité- \ 
zeknek, hogy a szegény paraszt embereket magok tulajdon 
szolgálat/ára hajtották, az urak szolgálat/átül lelvonták, 
nyomorgatták, verték és nem emberekhez illendő helyekbe 
tartották, mig mindeneket a vitézeknek kívánságok szerént 
meg nem teljesítettek és meg nem cselekedtek. A több exces-
susokat penig, melyek meg nem iratlathatnak, mindazáltal az 
elmúlt esztendőben megvoltak, elhallgatván és csak azokat mon
dom elő csak, a melyeket az ország kivan. 

6. A sokféle nem igen szükséges és elmulatható vecturá-
zásoknak, postalovaknak, szegénység szorongatásának már egyszer 
meg kell szűnni és az ő felsége tulajdon szolgalatján kivül kiki azt 
lohadja; ne is tartozzék a szegénység egy maga dolgában járó vitéz
nek is postálkodásra marháját postákra való adással, hogy vala
mint az oda roinoljék, mely ha történnék és aféle postáskodásból 
következő károk comperiáltatnának: az olyanoknak a portióból 
lészen megfizetések. 

7. Tilalmas erdőkben fák ne vágattassanak, annál inkább 
onnan fák ne hordassanak, mivel a státiók aféle lüzre való fákat 
szereznek; a hol penig szűk találna volna lenni a fa: ott a főtisz
tek vagy a szász székeken lévő királybirák idein korán requirál-
talván, a méltóságos gubernium intimatiojábuldisponálnakés pro-
videálnak a felöl. 

8. Senkinek sem szabad korcsmaházat erigálni, a lakosok 
praejudiciumára, vagy a possesorok kárára; a hol penig aféljék 
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vannak, azoknak az árulásban, kereskedésben és az házi vagy 
paraszt dolgokban semmiképpen valami alkalmatlanságot ne sze
rezzenek. Ha penig a possesorok magok negligenliájokból a statios 
helyeken nem tartanának mészárszéket és korcsomat, vagy nem 
is akarnának tartani: olyan helyeken szabad a militiának mészár
széket és korcsomat ertgálni és tartani. , 

Datum ex commissariatu Transylvanico Cibinii 19. Decembris 
anno 169(5. 

Extradata per me 
JOANNEM SÁuosi 

supremuni coniruissaiiuin Transylvanicum. m. p. 

(Egykorú másolata Csíkvármegye levéltárában.) 

13(j(). 

llabutin tábornok levele gróf Pekry Lőrinczhez, a zentai diadalról n 
török felett. Zeuta 10!)7. sept. 12. 

Illustrissime Domine Comes, mihi observandissime! 
Eo, quo erga Illustritatem Vestram feror, reeli anhni eandore, 

eidem quin non magnam, ac hucusque inaudilam vicloiiam,quam 
arma sacralissimae suae Majestatis contra communein christiani 
nominis hősiem undecima hujus tani gloriose reportarunt, signi-
licarem, iuterniitlere nolui. Si teinpus permiiteret ad particularia 
me exlenderem, sed unum annecto, quod usque ad 16 millia in 
campo mortui, ultra illos qui in Tibisco submersi, mortui repe-
riunlur, inlra ([uos vizirius el janizarorum aga numeratur, cujus 
indicium est repertum in auro expressum sultaui sigillum. Pro-
xime plurimis inserviam. Quibus me interim pers[)ectac llluslri-
taüs Vestrae bencvolentiae eommendo, maneoque. 

Ex castris ad Zenla positis 12 Seplembris 1697. 
lllustrissimae Dominationis Vestrae 

ad serviendum paralissimus 
HABUTIN m. p. 
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Kivul; Rabutin generál levele gróf Pekri uramhoz, az török ellen 
való victoria tudósításáról. 
(Eredetije a Mihálcz-család levelei közi Borbély Sámuel vir gyűjteményében 

Székely- Keresz í úron.) 

1361. 
A katonnta-rtásrólkiadott királyi rendelet kivonata,. Szeben 1698. ja,n. 20. 

Az ő felsége kegyelmes új regulamentumúból excerpált 
siető punctumok a commissariuthsról bocsáttattak ki ez 

szerént: 
Noha az méltóságos gubernium dispositioából azon munká-

lódám hogy az regulámcniumokal kinyomlattassam hova hama
rébb, mindazáltal, mig azok elkészülnek, rövideden és igen sum-
inatim akarárn kegyelmeteknek per praesentes tudtára adni az 
legszükségesebb punctumoknak conünentiáját ez szerént: 

Az militia intetteatiójáról való dolgok. 
1. Ez hazát felette terhelő diseretiokat ö felsége kegyelme

sen interdicalta és megtiltotta, hogy senki semmi kedve keresés
nek se barátságnak színe alatt ezt az diserctiot ne practicálja és 
valaki ez ellen az parancsolat ellen diseretioz és ajándékozik, két 
annyival büntettetik meg. 

2. Megtiltalt ő felsége minden ingyen élodéseket tisztvise
lőknek, azoknak szolgáinak és közvitézeknek, úgy hogy senki 
azokat, azoknak marhájokat, konyhájukat ingyen tartani nem 
tartozik. 

3. Azt is ő felsége kegyelmesen úgy rendelte, hogy az tiszt
viselők magok, csclédjek és marhájok tartására minden szüksé
gekre valót pénzen' vegyenek, mivel ő felsége az maga commis-
sariatusi cassájából adatja ki ő kegyelmeknek hópénzekel, semmi
vel azért kegyelmetek az tisztviselőknek nem tartozik, hanem ma
goknak, cselédjeknek szálásadással és lovaknak marhájoknak 
istálokkal. 

4. Ha pénzen magok szükségekre mit akarnak venni, az 
kiknek mi eladója vagyon, pénzen adja cl azon az áron, az mint 
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mit az lakosok egymástól vesznek és vásárolnak, elkerülvén mind
azáltal, hogy semmit felettébb való áron erre nézve ne adjonak 
az ki elad nekik valamit. 

5. Nem erőltethetnek ő kegyelmek egy szegény embert is 
arra, hogy ha eladó marhája nincsen, csak adjon pénzért; sem 
messzére, sem közel való vásárban, faluban az szegény embert 
gyalog, lován, vagy szekérrel nem kergethetik valami vásárlásért 
vagy vecturáért, mert ezt ő felsége az regulamentumnak 28-ik 
punclumában expresse intcrdicálta. 

6. Az közvitózoket és azoknak lovait ő felsége maga akarja 
velünk eltartottá, kiknek is eltartások felől igy paroncsolt, hogy 
tudniillik egy vitéznek napjában az gazda adjon két bécsi font 
kenyeret, ha csak tiszta rozsból sütik is; ez mellett, ha ketten 
úgy alkhatnak, az gazda és szálló üljen minden ebéden vacsorán 
egy asztalhoz véle és tartsa el olyan étellel, az iniiieinűvel ő maga 
szokott élni naponként, ha azzal az étellel az vitéz megelégszik; 
azért az étcladásérl az gazdának (izet az commissariatus egy hol
napra másfél rhénes forintot, mely feszen zlot. hung. 1. den. 80. 
úgy, hogy az gaztiának minden napra fizetődik az ételért hat-hat 
pénz, az kenyérért is az közönségesből adatik az gazdának egy 
holnapra két véka búza, az arról kimenendő rendelés szerént. 
Hogyha penig ez szerént az asztaltartást az gazda az ő szegény
sége, vagy egyéb akadálya miatt fel nem vállalhatja, szabadságá
ban (álljan) vagyon, és ugy nem az gazdának adja az compania 
commissariussa az feljebb megírt egy forinlat és nyolczvan pénzt, 
hanem az szállónak. Hasonlóképen, ha az vitéz nem elégedik meg 
az gazdának rósz ételével, úgy is ő veheti fel az száznyolczvan 
pénzeket az commissariustól és az gazdát semmi ételadásra nem 
erőltetheti; minthogy penig asztalára való pénze az vitéznek-az ő 
felsége tárházából adatik ki, semmi bor vagy ser adással az gazda 
nem tartozik; itt mindazáltal megjegyzésre való dolog és hogyha 
az gazda jó értékű, jó ennivalóval is szokott élni és az vitéz is 
azon eledellel bene contentus és az gazda csak minden igaz ok 
nélkül vagy maga negédségéből, vagy egyéb bosszúüzésből, meg-
útálásból nem akarja az szállóját asztalához fogódni: ezt ő felsége 
megtiltatta és ha az ő felsége commissáriátusa és ez hazának 
tiszteji az olyan gazdát ilyen hamis cselekedetin érik, keményen 
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megbüntetik, mert valahány nap ezt cselekeszi az szállójával, 
annyi rhénes forintot kell fizetni bírságban, melynek fele az vitézé 
lészen, fele az ő felsége bizonyos szükségire fordítatik. 

7. Az közvitéz lova peniglen, mivel nem övé, hanem az csá
száré, az ő felsége commissariatussága tartozik zabol, szénát 
annak szerzeni, bizonyos fizetéssel, melyre nézve nincsen már 
semmi hatalma az közvitéznek, hogy sem szénából, sein szalmából, 
sem zabból magának keresetet indítson, hanem valami szénát zabot 
az commissariatus rendel, azzal kell neki tartani az lovat, azzal 
kell megelégedni, azt nem szabad ő neki, se tisztinek se másnak 
ajándékozni, annál inkább pénzen eladni és az helyett az gazdájét 
étetni, kemény büntetés alatt, melyre nézve nagy bírság alatt tilal-
maztatik az is, hogy senki az vitézektől zabot vagy szénát venni, 
vásárolni ne merészeljenek; erre nézve az compania commissariussa 
kiadván és fontolván az császár lovának egy holnapra tartozandó 
szénáját, zabját, az arról kimenendő instructio szerént: tartsa azzal 
az vitéz az lovat. 

Mindezek ellen pediglen ha valamely tiszt vagy gregarius 
vitéz cselekednék: az szegénység minden félelem nélkül bátorsá
gosan adja elő panaszát az compania commissariussának, az adja 
be előtte való tisztinek s mcgorvosoltatik. 

Ezek summa szerént az vitézek interlentiojára való ő felsége 
kegyelmes rendelése és már kövötközik, mint kellessék az vité
zeknek magokat viselni és nevezetesen: 

Az excessasokról és erőszakos húzás-vonásról. 
1. Sem tisztviselő, sem vitéz, az egyszer rendeltetelt (paar- , 

télyát, szállását, előtte lévő főtiszti, az ő felsége commissariatussa i 
és az helynek főtisztei hire nélkül megváltoztatni ne merészelje, ha ki / 
cselekednék: az commissarius és azon helynek tisztei, büntetés alatt» 
tartozzanak hirréadni az főcommisariatusra; vide regulamenti art. 12. 

2. Paroncsalja azt is ő felsége keményen, hogy mind az vitéz, 
mind az gazda és egyéb haza lakosi úgy tartsák magokat az ő 
felsége rendeléséhez, hogy minden holnaponként cirkálók mennek 
ki és kikeresik, ki tartja magát, ki nem juxta art. 16. 

3. Megkévánja azt is ő felsége az haza lakosi lói, hogy havalaki 
eszébe veszi, hogy az vitézek mustrálásának idején, vagy az, fize
tésnek idején valamely tisztviselő szolgáját, vagy egyéb idegen 
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embert állítana elő az mustrára: az, ki az haza fiai közül ezt 
megértvén, előmondja, annak ő felsége az cassából ötven rhénes 
forintokat igér adatni, sőt, hogy bátrabban valaki kimondhassa, 
ő felsége kiváltképen való oltalma alá veszi. 

4. Keményen megtiltotta azt is ő felsége, hogy az vitézek se; 
quártélyokban, se megszállások helyén levén, fosztogatásokat, húzá-i 
sokat, vonásokat ne cselekedjenek, se peniglen quárlélyokból úti 
levél nélkül fél vagy .negyed mélyfödnire kimenni ne merészelje
nek; ha kik azon kivűl találtatnak: az közölyebb való földösúr 
vagy helynek tisztitől mentest megfogattassanak szabadáson és 
huszannégy óra forgása alatt, ha igen távol tiszti nincsen, az tiszti 
kezében vitessék és adassék. Hasonlóképpen az mely vitéz az ő 
felsége zászlója alól elszökik, megfogattassék és az tisztinek vites
sék huszannégy óra forgása alatt, ha oly közölről való, hogy az 
alatt oda vihetik és ő felsége az olyanoknak, az kik az eféléket 
kézhez kerítik, minden bizonynyal jutalmul 18 rhénes forintokat 
parancsol adatni az maga cassájából és az mellett az olyan meg
fogó földösúrnak vagy tisztnek az iránt való költségét is ő fel
sége megfordít! alja az cassából; ellenben valaki az ilyen elszökött 
vitéznek pártját fogja, dugatja, lappangtatja: az az egész szék vagy 
vármegye, az hol az olyan lappangtató ember lakik, ád számot 
az ilyen dologról és az lisztek szabadáson az olyan helyet pénz
beli birsággal büntetik meg, annak utánna lássa az a szék vagy 
vármegye, ha az iránt való kárát megkeresi az olyan szökött szol
gát, lappangtató emberen. 

5. Arról is ő felsége kegyelmesen prospiciált és rendes dispo-
siliokat tett, az utazásban az militia magát mint viselje, mint 
éljen, mely mivel most nem oly szorgas, az kinyomatandó regulá-
mentumból annak idejében megláthatni. 

6. Az utazó nemesek sok szekerek, marhák és lovak fogá
sában esett terheltetéseket ő felsége kegyelmes szemmel tekintvén, 
minemű rendeléseket tett, az regulámentumból azt is megláthatni. 

7. Nem ment feledékenségben ő felsége előtt az is, hogy az 
vitézek az sok kahnárkodással, korcsomálással, barminezodakan, 
vámokan, városok kapuin való húzásokkal, vonásokkal úgy az 
szegénységet magok szolgálatára való kergetéssel, lovakhoz való 
látással s egyéb haszontalan dolgokkal terhelték és az magok 
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szokott munkájuktól elvonták; mindezeket is ő felsége kegyel
mesen megtiltotta, ha azért valakit efélére erőltetnek, ne cse
lekedje. 

8. Igen keményen megtiltotta ő felsége az vitézektől minden 
kóborlásokat, pracdálásokat, fosztogatásokat és az hol azfélék 
találtatnak, megengedte ő felsége, hogy maga oltalmában ember
nek, vagy az factuman tapasztalván, szabadoson megfoghassák, de 
illetlen valami erőszakos dolgot rajta ne cselekedjenek, hanem 
huszannégy ora forgása alatt az tisztviselője kezében vigyék, az 
megbüntettesse. 

9. Az iránt való panaszakot is ő felsége kegyes füleiben vett, 
hogy némely jobbágyok megharagudván földesurakra, boszújok-
ban az vitézek közi mennek; ezt is ő felsége megtiltván, hogy az 
militia az ilyeneket be ne fogadja, se pártját ne fogja. 

10. Ellenzi azt is ő felsége kegyelmesen, hogy az szegény
séget vadászni és egyéb munkára nem szabad zaklatni, úgy szin
tén az földösúrak birodalmában és hatalmában lévő vadászó 
helyeket az possessor bosszújára az militia ne vadászsza. 

11. Megtiltotta azt is ő felsége, hogy az quártélyban szállá
sok alkalmatosságával templomok, papok, mesterek és egyéb eccle-
siai személyek házai, úgy az régi nemes udvarházak exempták 
legyenek és quártélylyal ne terheltessenek; mindazáltal az vitézek
nek, kiknek-kiknek az ő rendi s állapatja szerént illendő szállása 
és lovainak istálló adattassék. 

12. Megkívánja ő felsége azt is, hogy az vitézek az lakosok
nak, uraknak, nemeseknek, kinek-kinek illendő böcsületit meg
adják, hasonlóképpen az lakosak is az vitézeknek. 

Ezekről rövideden akartam mostan minden rendeket tudósítani 
kérvén azon szeretettel, így értvén mindenek az ő felsége kegyelmes 
rendelését és parancsolatját, alkalmatoztassák ez szerént magokat; 
isten velem lévén, mindezeket bövöbben és világosban nyomtatás
ban mindenfelé kiküldőm! 

Szeben 20. Januarii 1698. 
Erdélyi főcommissarius 

SÁitosi JÁNOS mp. 
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Kivül más kézzel: Kegyelmetek udvarhelyszéki tiszt uraim ezen 
levelet Csíkban áll.alküldeni ne késleltesse. 

Kivid más kézzel; Pro sede Siculicali Csík tradantur. 
(Eredetije, hálán Sárosi János gyürü-pccséljével, Csikvármogye levéltárában.) 

1362. 
A Csík-G-yergyó-KAszon-sxókben kvártélyozó hadak száma. 

Szeben 1698. jan 30. 

TabeUu stotionwn sedium Sicnlicalium. Csik Gyergyó et Koszon. 

In quibus inclyti regiminis Ulfeldiani 1 compagnia d. vicecolonelli 
habet in se gregoriorum capita 87, equos caes. 86. 

Companiae d. capitanei jun. Vildinhar media Labet greg e. 43 
equos caes. 46. 

2. Compagnia d. capitanei Tana habet in se greg. cap. 88. equ 
caes. 89. 

3. Coinpania d. capitanei Sadmaranczki habet in se greg. cap. 
85. equ. c. 78. 

4. comp. d. cap. LJartholoneus liolant habet greg. 84. equ. 84. 
5. comp. d. cap. fíozo habet gr. 87. equ. 89. 
[Mindezeknek, hogy mennyi búzát, szénát, pénzt adtak.] 
Cibinii 30. Jan. 1698. 

Ex commissariatu Tvansylvanieo 
per JOANNEM SAHOSI 

suprenum commissariuiu Traunicum mppia. 
(Eredetije Csikvärmegye levéltárában.) 

1363. 

Gyergy ó-szék panaszai és követelései a német katonák ellen 
Gyergyó-Szent-Miklós 1698. márcz. 22. 

Praetiensiones sedis Siculicalis Gyergyó. 
Szamaráczki (!) nevű kapitány kompániája tizenötöd napig 

ingyen élődvén porüo nélkül, mikor beszállottak elsőbben, az gaz
dák penig azt (minthogy az regulamenlum is még ki nem jött volt) 
condonálták az szék hire nélkül, melyről mind az inquisitor com-
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missarius uramék előtt, mind akkor protestált az szék, minthogy 
az portionak némely részeiből az szék cximálja az gazdákot 
azonvégre, hogy azon két hétig való költés portiojokban compu-
táltatnék az vitézeknek: azt kévánjuk, azon ingyen való élődések 
tudódnék portiojokban. 

2. Vormati kapitány sok kérésire és sok izben való kény-
szerítésire vött az széktől fel zlot. 300 az tabellának kijövetele 
előtt avégre^hogy vagy portiojában tudódjék, vagy az széknek refun-
dálja; most penig sem az graegariusok husbeli pénzekben, sem az 
magoknak az tabella szerént rendelt pénzekben nem akarja com 
putálni, sem restituálni, az legutolsóbb való computusra, vagy 
holnapra procrastinálja vagy computálását, vagy restituálását; ha 
mikor penig pénzt nem adhatunk, mindjárt executioval fenyeget 
és az militiának szabadságot ad, hogy ingyen élődjék az gazdáján: 
kivánnok azt is, hogy azon pénz tudódnék az eddig assignált 
pénzekben. 

3. Ugyanezen Vermatikapitány diseretiot vévén rajtunk, melyet 
pretendáltunk inquisitor comissarius uramék előtt is és azon dis-
cretio administratiojáról való assignalio maradt Székel Zsigmond 
uramnál ő kegyelminél, most penig az inquisitio után adott quie 
tantiákból viszont Öt kőből búzát diseretioban kitartott, mely dis-
cretio in summa tészen tritiei cub. 20, aveni cub 72, foeni cur 
22'/.2: kévánjuk azt is, hogy tudódjék portiojában. 

4. Vicecolonellus Lösz uram ő nagysága 29 ökreire, négy 
béressire valamit adminislraltunk egy hónap alatt: kévánjuk, tudód
jék az ofßcialisok portiojában; ez szerént contribuáltunk minden 
hat ökörre kél hétre egy szekér szénát, egy szekér szalmát, az 
béreseknek penig az szerént, mint az vitézeknek, gazdálkodtuk 
napjára. 

5. Főcolonellus Ulfcld uram ő nagysága 64 ökreire és tizen
két béressire valamit administraltunk kilencz hetek alatt: kévánjuk 
az is tudódjék porüoban; ez szerént contribuáltunk minden hat 
ökörre két hétre egy szekér szénát s egy szekér szalmát, az béresek
nek penig az szerént, mint az vitézeknek, gazdálkodtunk napjára. 

6- Pro Februario mind az két compania vött húst fel, mely 
az quietantiákból constal: azt is kévánjuk az husbóli pénzekben 
computaltatni. 
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xMely dificultasqk fonforgoliak inquisitor conrssarius urainók 
ő kegyelmek előtt is, melyet irtunk le (ide nostra mediante mind 
comissarius uramék, mind az szék presentiája előtt. 

Gyergyó.-Szt.-Miklós, 1698 die 22. Mártii. 
ANDREAS BOTU TUOJIAS SÓLYOM 

vice regius judex sedisGyergyó m.p. juratus nótárius sedis m. p. 
(!»• ]'•) " ' (P- !'•) 

Más kézzel alatta: Vernudi kapitány kompániája szállott be az 
szt-miklósi statioban 1697 die 14 Deeembris, ingyen élődtek 15 napig. 

Az ditrai slatióban szállott Szamáraczki kapitan 1697 die 14 
Januarii. 

(Eredetije Csikvármogye levéltárában.) 

1864. 

Országgyűlési végzés a katonák ellátásáról. Gy ulti fehérvárt 1698. npr. 18. 

A gvulafehérv/tri 1698 ápr. 8 ra összehívott országgyűlés „az mili-
tiának májnrra, kévántató intertentiójáról" így határozott: 

Noha az felette való nagy teherviselés alatt már szinte elállol
tunk, sőt a búzállanság miatt félő. hogy sokak éhelhalásra ne jussanak, 
mindazáltal ily nagy fogyatkozásnál római császár koronás király ke
gyelmes urunk ő felségéhez való hűségünk megmutatására s édes ha
zánknak ily végső pusztulására hajtott állapoljában való eonservatiojára 
nézvén, a militia májusi intertentiójáról ilyen dispositiot lőttünk, hogy 

Az ns vármegyék magok kapujuk számjokra repartialjanak trit. 
cub. 5153, úgy hogy ha az szegénység meg nem adhatója, magok az pos-
sessorok tartozzanak megadni, alioquin magokra a possessoiokra men
jen az executio. 

Az szász naliuu lévő universitas is maga között reparliáljon 
trit. cub. 5153. 

Ez mellett az nemes széki (így!) natio is magokra vállalja, 
hogy az magok között való militia búzájáról provideál. 

Az mi penig nem lelik meg ebből az májusra kévántató inter-
tentiora, azt subpleálták az ide alább megírt mód szerént : 
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Az vármegyéken és székelységen lévő oláh papok adjanak trit. 
cub. 150. 
Abrugbánya cub. 25. Ilaczag cub. 5, 
Fejérvár városa cub. 10. Kézdi-Vásárhely cub. 15. 
Kolozsvár városa cub. 100. Illyefalva. cub. 15. 
Vízakna városa cub, 23. Szent-Ggyörgy cub. 15. 
Vajda-Hunyad városa cub. 10. slb. slb. 

(A többi t.-czikk az adó felvetésről, az adó felszedésnek modali
tásáról, az alá s fel czellengőknek, bujdosóknak megzabolázásokról szól.) , 

Ez utóbbinak egyik pontja : Minden passúsokra menjen szoros 
parancsolat: az plajások és gornyikok úgy vigyázzanak, hogy ha az 
idegen országban szökő emberek aufugiálnak és meg nem fogják: az 
possessoroknak abból következett kárát ők fizetik meg; annál inkább, 
vagy tekénletért vagy fizetésért elbocsátják: halállal büntettetnek érette; 
melyre az főplajások úgy inspiciáljanak, hogy ha inspectiójak alatt va¬ 
lóktól lesznek ilyen nagy patratumok: magokon is az articularis poena 
exequaltatik toties quoties. 

Datum Albae-Juliae 18. Apr. 1698 

(Egykorú másolat Csikvármegye levéltárában.) 

1365. 
A főkormányszék Csíkszéknek. Gyulafehérvár lfí',18. jul. 16. 

Három szekérnek a tavalyi mód szerint való készentartásál ren
deli a nyári hadi operatióhoz (240-ből annyi esik rajok), úgy hogy a 
második rendelésre mindjárt indíthassák, a hová kívántatik. 

(Eredetije, pecséttel, G. Bánffi, C. N. Bethlen aláírással, Csikvármegye le
véltárában) 

1366. 
G. Apor István Csíkszéknek. Bonyh&ról 1008. jnt. 20. 

»Már a társzekerek iránt való disposilío Ngtok közibon is bement, 
azért Ngtok éjjel-nappal admaturálja, hogy mentől hamarább elkészíttet
hesse s megindíltalhassa.« 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 
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1367. 

Leiningen tábornok Sándor János csíki vicekapitánynak Tapíocz&n. 
Kelt a Lisnik melletti táborban 1098 nov. 12. 

Minthogy a esiki rendek az ö parancsára a Ghimesi-passzus készítőit 
(exstrucloreg) kifizetni nem akarják: Ralmtin gr. főparancsnok rendele
tére ismételve komolyan elrendeli, hogy azokat a munkásokat fizessék ki, 
inert különben kél compagniat kapnak a rendes contiiigensen kivül 
telelésre és tartásra. 

A fizetést aztán a táborba szállítandó portioból le lehet vonni. 
Ex caslris pencs Lisnik 12. Nov. 1698. 

(Eredeti Gsikvármegye levéltárában.) 

vzm. 
A Gliimesi-szorosban való építésről 1698-ban. 

Generalis Pfiff erhoffen regemeiiljcnek egy »lajlinaiitius«-a bizo
nyítványa, hogy 4 ács dolgozott a csíki vulgo Ghymes-szorosban a 
mondott regemcntből 84 napig, naponként 17 krajezárért, összesen 114 
ni. íl. 24 dénárért és saját költségükön élelmezték őket 6 hétig. Csík
szék tartozik megfizetni Kubotin és Lnin'mijen generálisok rendeletéből, 
melynek l/s-&l Gyergyó visszatéríteni tartozik. 

Adum in Szépviz 1698. nov. 27. 
(I\ h ) KRANZ DKLBNEK Lieutenant, 

(Eredetije Csikváriiiegye levéltúrában.) 

186». 

A főkormányszék utasítása, az erdélyi vármegyék és székek főtisz
teihez a katonaság tartása és ellátása, felől. Kelt Gyulafehérvárt 

1098. dec. 18. 

Iti.structio regii gubemii Transylvunici std snpremoa ' 
comitcituum et sedium olTiciales. 

1. Mivel az nemes országnak úgy tetszett, hogy az főcominis-
sarialusságnak minden két hétben tudósítása menjen az statiok 
és panaszok állapotjáiúl: szükség azért, hogy klgmetek kiki maga 
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vármegyéjében állítson inspectort, az ki kglmetektül dependeálván. 
az commissafiatusságrólkimenendő instructio szerint forgolódhassak 
az iránt való hivataljában. 

2. Az compagniák mellé minden statiokban állítson kglmetek 
alkalmatos embereket cominissariusoknuk, kik is az commis-
sariatusságrúl kimenendő instructio szerint az statioban szorgal
matosan forgolódjanak. 

3. Szükség az, hogy most, midőn az militia statiojában 
collocáltatik, investigáltassák ő kegyelmek és regestráltassák: az 
rendelt statiokban az dispositio szerint szállotlak-é, nem-é ? és jó 
formában őket beszállítván, az commissariatusra arról való listát 
küldjék be, hogy a commissariatus az szerint tehessen informatiot 
az generalatuson, ha valahunnan az kvártélyokrúl panasz jünne. 

4. Az officialisoknak kellett disponálnunk két holnapi pénz 
fizetések felől és egy holnapra búza és széna adininistratiojárúl, 
kinek-kinek portiója száma szerint, ha venni akartunk, és nem 
többet, melyet is kegyelmetek ez szerint administrálni fogyatkozás 
nélkül ügyekezzék. Az gregnri ásóknak is valami pénz felől 
disponáltunk: azt is kegyelmetek az arról való kiment dispositio 
szerint adassa meg; az gregariusok intertentióját penig kegyel
metek egy gregariusnak két véka búzát egy holnapra, húst minden 
napra egy-egy fontot. Ezt penig mindaddig kövesse el kegyelme
tek, mig más dispositiot errül nem vészen. Az gregariusoknak 
adandó zabot az tavalyi dispositio szerint jovalják; adjanak mérve 
minden napra egy lónak hat font zabot, úgy mint egy holnapra 
száznyolczvan font zabot, szénát penig egy s'.ekérrel*egy lóra egy 
holnapban, mely légyen három mázsábúl álló, ez penig azért, hogy 
az mérésben az kóró felett való disputatio tolláltassék, mert más
képen 240 font széna kívántatnék egy holnapra egy lónak. 
Ezekre nézve 

5. Szükséges minden statiokban mázsát erigálni és az zabot 
azon meg-megmázsálni, az szénát is hasonlóképen és ugy adni be. 

6. Az mérést e szerint elkövetvén, semminemű alkalmat 
kegyelmetek ne admittáljon, hanem mind szénát, zabot az mázsára 
tétesse, mert ezenkívül való alkalmokból sok inconvenientia és 
az szegénységnek kára következik, az mint eddig való dolgok 
kimutattákr 
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7. Mivel penig az széna, most is igen szűk és továbbra 
annál szűkebb leszen, hogy azért ő felsége lovainak fogyatkozása 
ne legyen, kegyelmetek minden statiokban egy vagy két csűrt is 
arra elkészítvén, idejekorán gyűjtessen annyi szénát azon csűrben, 
mely az ott való császár lovainak pro totó hibernio legyen elég 
és innét minden holnaponként, az mázsa az csűr előtt lévén, az 
szénát mérhessék ki, úgy az zabot is tompestive kegyelmetek 
eongeráltassa; így az ő felsége lovainak is fogyatkozása nem leszen, 
az szegénységet is a nincsenért nem salzoltalhatják. Ugy utoljára 

8. Szükséges az is, hogy a vármegyékre felvetett búza, hús, , 
zab és széna mellé állítson kegyelmetek külön-külön egy-egy 
cowmissuriust, kik is az egész vármegyékre felvetett victualékat 
procurálván, az mi melyik statioban rendeltetett, vagy valahová 
disponáltatott, adminislráltassa és az mikoron kívántatik mindenik 
az maga inspectioja alatt való victualékról raüócinálja az conimis-
sarialusról kiincnendő disposilió és inslructio szerént. 

9. Mindennemű victualékot az commissariatusságról kiküi-
dendő nccorda szerint administrálni parancsoljon és abban semmi 
változást tenni ne engedjen, sőt azt is meg ne engedje kegyelmetek: 
az szénát, hogy úgy adniinislrálják, hogy két s több szekereket 
tudjanak összve, hanem ha controversia támad felette, az mázsálás 
dirimálja. 

10. Mind az adminislralor eommissariusok, mind az statiok-
beli magok viselésére és excessusokra kghnetek igen jól reá vigyázzon, 
hogy az szegénységet ne aggraválják, ne húzzák vonják, sőt ha 
kik afélék tapasztaltatnak, főtiszti authorilása szerint azokat legi
time meg is büntesse. 

11. Se commissariusnak, se tisztnek az szegénység kárával 
megalkudni szabad ne legyen, hanem cum pleno content.o, alioquin 
az olyan maga fizeti meg az szegénynek kárát. 

12. Az victualékot az vitézeknek lempestive kell adminis 
trálni, úgy hogy in initio mensis két hétre valót, in rncdio más 
két hétre valót, úgy hogy az militaris executio kimenetelérc az 
vitézeknek alkalmatosság ne adaltassék. 

Ha penig az vitézeknek victualék mérésében, vagy percipalá-
sában az militia magát chez tartani nem akarná: mingyárl eo 
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facto kglmetek az commissariatust tudósítani el ne mulaszsza, hogy 
megorvosolhassa az dolgot. 

Albae. Ex gubernio. Anno 1698. die 18. Docembris. 
Extradatum pe me 

MICHAEUSM OLASZ sccrelarium in. p. 
Kivül. Csík-Gyergyó-Kászon. 

(Eredetije Csíkvávmegye levéltárában.) 

1370. 

A katonai állomásokra felügyelő biztosok számára adott utasítás. 
Kelt Szőkefalván 1698. clecz. 25. 

Instructio pro d. commissa,riis stationum. 
jmo. Mivel az nemes ország az staüokra és administratiokra 

való vigyázására bizonyos inspectorokut parancsolt a főtiszt 
urak hogy állítsanak: szükség azért, hogy minden staüobeli coui-
missetriusok attól hallgassan, ha nii akadálya, oda recurrálljon 
s diariumában adja be az inspectornak azon két hét alatt való 
munkáját: tuniillik administrálódott-e, vagy nem az victuale ? 
kiken múlt cl per negligentiam ? lött-e az militianak valami 
excessusa, vagy nem? vitt-e az szegény valami panaszokat, elei
ben és az miben maradott? hogy az inspector mindeneket teui-
pestive megorvosolhasson ott az hol kívántatik. 

2«o. ^ z victualékat mi formában administráltassák: az főtiszt 
uraknak a guberniumból kiküldetett inslructioból ő kglmek meg
érthetik* azt azért párban magoknak szükség kivegyék és minden
képpen magokat ahoz alkalmaztassák, az victualékat az szerént 
administrálják, nevezetesen mivel egy lóra egy holnapra 180 font 
zab kell, mely tíz véka zabbúi, ha a zab jó teli-szemű, kitelik; ha 
azért sine controversia az tiz elütött véka zabot elveszi a vitéz 
pro una equili portióul: adja oda; ha penig controversia támad 
felőlié: tegyék fel az mázsára és ha azon tíz véka zab az 180 
fontot megnyomja, hasonlóképpen jó; ha hol nem, úgy.kell kipó 
tolni, az míg megnyomja; hasonlóképpen az szénát is két, három 
szekérrel administralni ne engedje, hanem ha controversia támad: 



- 25 — 

vessék az mázsára és mivel 240 font széna kell egy lónak egy 
holnapra, de az itt való széna mivel igen kórós, 3U0 fontot kell 
adni az mérésen, hogy az kóró felett való controversia tollálódjék. 

3io- Az staliobeli német főtisztekkel tartson illendő eorrc-
spondentiát és mihelt az vitéz vagy az victuálék perceptiojában, 
vagy egyéb valamely dolgokban az szegénységet károsítja, vagy 
egyéb akármi excessust cselekszik: menten, haladék nélkül requirálja 
azon statiobeli officiert és igyekezze megorvosollatni és az olyan 
exorbitáló vitézt compescáltatni és ha mcgorvosollathatja is, 
írja fel diariumában az egész dolgot és annak orvoslását; annál 
inkább, ha meg nem orvosolhatja, írja fel, megmondván az olyan 
officiernek, hogy irja fel diariumában és ut supra inspectorának 
tartozzék hírré adni, hogy az is in locis debitis azon dolgot 
procurálhassa. 

4'"- Elhiszem mind az főtiszt urak, miud az inspector tisztek 
kglmetcknek elégséges instructiot fogolt adni, mint traclálja kglme-
tek mind az statiobeli, mind . az administrator szegénységet és 
minemű szegénységgel (így! segítséggel helyeit) legyen nekiek s 
ne terhekre, hanem segítségekre és könnyebbűlésekre igyekezze
nek, az vitézeknek execatiot cselekedni ne engedje, annál 
inkább maga aJYélékeí ne míveljen, mivel az kimenendő inquisilioban 
színién úgy kérdésben fog forogni az statiobeli conímissariusok 
magokviselése, mint szintén a német, excessusa. 

5'"- Mostan ez rövid inslructio elég légyen; az occurrentiák-
hoz képest elölte való inspectorlól mindenről vehet informatiul, 
mivel annak ex commissariatu mindenről informatioja megyén 

Datum in Szőkefalva die 25. Decembris anno 1698. 

Ex commissariatu Transsylvanico extradata per 
JOANNEM SÁK0S1 

supreiiuiu coiuinissariuin mp(>. 

(Eredetije Csikvármegyo lovúltárúluiri.) 
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1371. 
A székely nemzet országgyűlésen levő főtiszteinek felirata a főkor
mányszékhez, a- székely nemzet katonatartási és adózási terhei leszál

lítása érdekében s arra nyert válaszuk. Szebenben 1698-ban 

Méltóságos Regium Gubernium [ j1) jó uraink, 
Jó emlékezeteiben lehet nagyságodnak s kegyelmeteknek az 

elmúlt [országgyűlés alkalmatosságával, a nemes székely natio 
maga megüántodásfát . . .] bizonyos punctumokban ngodnuk s 
kgltknek illendő [tisztelettel prae]sentalta volt, melyre akkor ngod 
s kglmetek terhes gond[jai között, ad]dálván az gyűlés disszolutio-
jának is admaturatiója, semfini választ, an]nál inkább consolatiót 
nem vehetett. Mivel penig ezen gyűlés [alkalmatosságakor a nemes 
székely najio bennünket mint itt benlévő főtiszteit authorált arra, 
hogy ha valamit e republica proíicuumnak látunk, az szükséghez 
képest pro occurentiis nationk nevével elkövessünk: kötelességünk
nek ismertük lenni ngod s kgltek méltóságos személye előtt illendő 
reverentiával s azzal egybenkötött bizodalommal megjelentvén, con-
solationknak jóreménségc alatt ez következendő remonstraüot 
tennünk: 

lmD- Instálván már az hibernalc quantumnak az mi kglmes 
urunk ő felsége ez hazában levő militiajának intertentiójára nézendő 
repartitiója, melynek is az felyebb elmúlt esztendőkben nyo
moralt nationkra mértéklett improportiója mennyire evisce-
ráltá s utolsó eliogyásni jutatta boldogtalan székeinket, 
ha bőv és szivekel, szánakozásra indító szókkal nein magyarázzuk 
is, ngod s kgltek előtt nyilván vagyon. 

2do Sőt annak bizonyító példái e mai napig is egy néhány 
székeken az rajok imponált quantumoknak meg nem lizethetése 
miatt az ő felsége militiajának az assignatiok mellett való expos-
tulatiojok és annak fel nem vehetéséért sokszor sollieituskodások, 
annyira, hogy már az székelységre való assignatiojokat is a 
regimentek nem egyébnek, hanem (mondám), az ő compe-
tcnsétől való lrustratiójának tartják; az adózásra való telit; 
tétlenségét annak általlátván s naponként tapasztalván, példák 

') Kiszakadva. 
2) A szögletes zárjelekbe teli szavak ki vannak szakadva. 
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erre csaknem egészlen elpusztult Aranyosszék, úgy minde
néből extramealtatott s az contributióra teljeséggel incapax 
Csikszék hozzá tartozókkal, mely is csak az actu benne levő 
militia sustentatiojára is alig vagy nem sufficiens. 

[3tio Kezdi]- Vásárhelyt az egész nestivalis holnapokon egy 
néhány companiából álló [eom]meiidata militia, ugy Háromszéken 
s Csíkban is pro ratione belli ct rerum [exijgcntia feles számmal 
lévén, füvüknek nagyobb részit elhordatta s egy [nyári ? natura |-
lébéli erogatiójak is s épitésbeli expensájok annyira ment, alkal-
mafsint compjlomentuma lehetett volna impositiojaknak belőle. 

[410- Isten ig]az itiletiből származott sok rendbeli csapások
nak, özönvizének ez szegén [lmz];\n által menetele után mint vette 
ő felsége kezében bűneink ellen gerjede[ző| haragjának fegyverit 
mely által tartományinkot, nevezet szerént Vásárhely s Murus-
székeket (és az mint hallatik Gyergyóbun is kezdődött) dög
halállal pusztítja, sok tálukat is lakósoktól szintén megüre
sít, [sir]almasson declarálják, ngod s kgltek is elhisszük atyai 
szívvel fájlalja. 

5"' Mely praealligált szegény nationknak ily nagy és méltó 
panaszai hogy rigódtól, kglteklől méltó consideralioban vétesse
nek és az generale quantum repartitiojakor az proportio az har
mad és negyed idei keserves improportionata normához (mely sze
rint az akkori ország egész quantumának elsőben dimidictassa, 
azután tertialitassa szorongató inílicliójával romlott nationk) et si 
id poenitentiae dandum (eléggé lüált) ne adaequaltassék, hanem 
ha szintén az ő felsége kegyelmes diplomája (melyhez mostan is 
állhatatosan ragaszkodunk) in illa clausula pro praesentibus con-
juncluris nem obser váltai hátik is: mindazáltal al.lempcraltassék 
úgy, hogy hogy nationk mind az ő felsége tovább való szolgalat
jának praestálására, mind az haza terheinek segítésére capax lehes
sen, alázatosan kérjük. Mert valamit cselekedhetünk, tökéletes devo-
tionk contestatiőjára egész nationk contribuálhat, igaz indulattal 
s nagy készséggel elkövetjük, de intractabilitást nem igirhetünk; 
hogy eképpen tehetetetlenségünknek idején korán való nem remon-
stratiója miatt az ő felsége szolgalatja fogyatkozást édes hazánk 
dolgaiban kárt s hátramaradást szenvedvén, mi ne okoztassunk: 
erre nézve 
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6to- Az főtiszteknek az adó felvetéskor admissiója ngodnak s 
kglteknek ne tessék idegen dolognak, mely mind az boldog emlé
kezetű régens fejedelmek, mind azután az méltóságos gubernium 
directiojoknak idejckbcn megvolt, hadd tudhassanak az viceliszlek-
nek ahoz képest szükséges dispositiokal az székekre praevie kül
deni, nem penig azoktól venni, mint ezt az eddig való "praxisok 
sok gyakorta mulatták, elébb menvén az couclusumok notitiája per 
commissiones az vicetisztek [hez, mmtjsem az főtisztek azt meg
értették, az ő felsége servit[lumának] eshetett káros hátramaradásá
val. És igy 

jimo. Midőn az repartilio az három natio kőzött adjustalta-
tik,' manefat . . . |, hogy az mi in raüonem militiae caesareae 
az székelységre egysz^er felvettetett], per collaterales et suc-
cedaneas impositiones, avagy rendetl[enűl . . . | ne augeállassék, 
hanem legyen pro rato id, quod semel impositu| m est et slric|üs-
sima ratio servilü caesarei poscat; egyéb azután ne isannec|lál-
tassékj. 

8V0-Az provinciális commissariatason fordulván meg az 
haza contributioj[únak alka|lmatosságával emanálandó dispositiók-
nak nagy momentuma (melyeknek mi mindenkor nem kevés ré
szével ágra váltatunk), hogy egy értelmes subjectum natiónkbóJ\ 
ki is közönséges dolgainkra prospiciúljon, accommodáltas-
sék, méltán kévánhatjuk. Ennek előlié való esztendőkbéli pél-
cják is arra nékünk utat mutatnak; holott akármi publicumok 
nomine provinciáé agiláltattanak; mindenkor nationale sub-
jectumink applicáltattanak, mini az só commerciumában és 
egyebekben is. 

Mely praemittált punctumokban befoglalt instantiánk szerint 
szegény nationk dolgainak kívánt orvoslását, consolationknak tel
jes reménségével, ngodtól, kgllektől a mi kglmes urunknak ő fel
ségének mostan felállítolt méltóságos deputatiója egyező tetszéséből 
favorabilis resolutiojával együtt alázatosan várjuk és ngodnak s 
kglteknek gratiájábau magunkat s nalionkat ajánlván, maradunk 

Nagyságodnak s kegyelmeteknek 
alázatos köteles szolgái 

A nemes székely mitionak Szebenbeh 
lévő főtisztei 
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Resolutio. 
Ad 5-tum punctum. Hogy teljebb terheltetett erejénél az 

elmúlt zűrzavaros ildőben ez nemes székely natio, az ag-
gnoscúltatik. Az minthogy az mi contributio ő kglmekre fog 
reparliállatni, alleniperáltatik más helyek proporliojához. 

Ad 6-tum. Az repartilio ő kglwek híre nélkül nem lészen. 
Ad 7-mum. Hogy pro lue et nunc delermináltathassék az ő 

Kglmek quantuma, az [nem| lehet, mert bizontalan az ország quan-
tuma is. Rendetlen extraordinaliákkal pedig ő kglmeket nem 
igyekezzük terhelni. 

Ad 8-vum. Akkorra való, mikor az commissariatus in forma 
felállíttatik. 

Extradata ex deputatione per 
LUDOVICUM NAI.ÁCZI 

seerelarium mp. 
Kivül, piros írómial: 1698. 

(Egykorú másolala Csikv&rtnegye levéltárában.) 

1372. 

Német katonák ellen való panaszok: Jenőfalván JfíOO. jan. 9. 

Quaerelae a. 1699. die 9. Jon. Jenőfáhn statióban. 

Thamás Gergelyné panaszol az német katonára Szab«) Jánosra, 
a ki nálla van szállva; 3 nap egyszei'-egyszer megrúgta a német sa
ruval, mely miatt az házánál meg nem maradhatott. Item a. et die 9 
jan. Thamás Gergely az erdőbe menvén, onnan haza jővén, Szabó 
János nevű németje minden igaz ok nélkül megverte. A strásamester-
hez panaszra menvén, az kaprait küldte velők haza s az megverte a 
katonát. 

Ködern ao; d. 12 jan. Panaszol a szenttamási biró, hogy a 
»kaprár« minden napra kér tőle egy tyúkot a faluról. Usque ad. d. 
12. jan. szedett a faluból 9 tyúkot, kii he is adott a kaprainak ké-
lelenségből. 

Kodem ao. 11 jan. Dánfnlvi F'izakas Istvánná Kata panaszol, 
hogy a commendans uram ő nga 2 bérese s a madarasi „laylcniuny" 
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uram egy bérese Dánfalvában lévén quarlélyban F. I.-nénak az ládá
járól az lakatját lerontották, négy suslákját elvitték, egy susták ára 
égett borát és egy susták ára vaját elvitték volt; panaszra akarván menni 
érette, azt megadták, a 4 susták oda vagyon. Én panaszlottam a ma-
darasi laykmány uramnak s azt fogadta ő kgline, hogy menyen alá s 
megadatja neki. 

(Egykorú másolata Csíkvármegye levéltúrában.) 

1373 

Főkormányszéki végzés a fejedelmi korban gyakorlott régi székely 
szabadság megtartása felől a királybirák választása és eskütétele 
körűi, melyet SArosi János, Maros-szók főkirálybiráju, hiteles másolat
ban kiadattat Leopold rendeletére a kolozsmonostori convent által. 

1099. febr 28-án. 
Nos Requisitores litterarum et literaliura instrumentorum in 

sacrisita seu conservatorio conventus monasterii B. Mariae 
Virginis de Colosmonostra repositarum et locatorum, ac quarum-
libet juditiariarum deliberaüonum, legitimorumque mandatorum 
regalium executores, damus pro memoria per praesentes, quod 
exhibitae sunt nobis litterae quaedam sacratissimae Romanorum 
imperatoriae, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque etc. .regiae 
Mattis, domini domini nostri clementissimi requisitoriae, pro parte 
et in persona egregii Joannis Sárosi de Szent-László, supremi 
judicis regii sedis Siculicalis Marus, ratione dicti officii sui, sub 
sigillo eiusdem suae Mattis sacratissimae Trannico clausae con-
fectae, nobisque praeceptorie sonantes et directae in liaec verba: 

Leopoldus, Dei gratia eleetus Romanorum imperátor semper 
augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque rex. nobilibus 
requisitoribus literarum et literalium instrumentorum in sacristia 
sive conservatorio convectus monastarii B. Mariae Virginis de 
Colosmonostra, repositarum et locatorum, ac aliarum etiam ju-
diGiariorum deliberaüonum, legitimorumque mandatorum nostro-
rum executoribus, gratiam nostram caesareo regiam. Expositum 
est Matti nostrae in persona egregii Joannis Sárosi de Szent-
László, supremi judicis regii sedis Siculicalis Marus, ratione 
officii sui dicti, qualiter ipse certis quibusdam literis et literalibus 
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inslrumentis, de et super deliberatione inclyti gubernii nostri 
Trannici in negoüa supreini judicatus regii dictae sedis Siculica-
lis Murus'm civitate nostra Segeswur initis plurimum indigerat, 
esscntquo eidcm summe necessariae. Requisiti itaque suraus pro 
parte et in persona praetitulati exponentis debita cum submis-
sione, qualenus nos eidein circa opportuno et condigno juris re-
medio clementer providere dignaremur. Proinde vobis harum serie 
eommittimys et mandamus benignissime, quatenus acceptis prae-
sentibus, slatim literas et literalia instrumenta praemeinorata, 
in conventu vestro repositas et locata diligenter requirere et 
reinvenire, requisitarumque et reinventarum tenores, sub sigillo 
vestro conventuali in transsumpto literaruin vestrarum praedicto 
exponenti jurium suorum uberiorem futurum ad cautelam modis 
oinnibus extraderc dcbeatis et teneamini. Secus non facturi. 

Datum in civitate nostra Colos var, die vigesima quarta men-
sis Mártii, anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono. 

Quibus receptis nos mandatis, altenominatae suae Mattis 
sacratissimae semper et in omnibus, uti tenemur et par est, obe-
dire et salisfacere volentes, praeatactas literas mox et in conti-
nenti in conservatorio conventus nostri requirentes, reinvenimus 
ec".sdem in protocollo conventus Imjus nostri repositas et locatas. 
Quarum quidein literarum tenor sequitur eo modo: 

Deliberatum inclyti Gubernii in negotii iudicatus regii supremi 
sedis Ma,rus. Libertás Siculica tempore etiam piae memoriae princi-
pum practicata approbatur et tarn eleclio, quam iuramenti depo-
sitio iudicum regiorum supremorum, etiam antequam Aulae rep-
raesentetur, quod fieri possit, concluditur. Et subscriptum erat: 
Extradatum per me Ludovicurn JVaJáczi secret. mpr. (L. S.) Erant-
que sigillo ejusdem dni secretarii usuali super cera rubra hispa-
nica impressive communitae, patenterque in papyro simplici con-
scriptae. 

Quarum quidem sie requisitarum et reinventarum literarum 
tenores nos transsumpto praesentium nostrarum de verbo ad 
verbum, sine diminutione, augmenlo, variationeque prorsus aliquali 
inseri et inscribi facientes, par sive transsumptum hujus modi 
juris officii judicatus regii uberiorem futuram ad cuatelam, ad 
mandátum altenominatae suae Mattis sacratissimae literatorium 
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fideliter et conscientiose extradandum duximus et concedendum. 
coramuni justitia et aequitate svadente. 

Datum in festo annunciationis beatae Mariae Virginis, anno 
Dni millesiino sexcentesimo nonagesimo nono. 

Hátán.'. Transsumplum deliberationis regii gubcmii Transylvanici 
electionis supremorum judicum regiorum sedium Siculiealium, pro parle 
sedis Siculicalis Marus exhibitae. 1699. 28. Febr. 

(P. H.) 
(Eredetije az Orsz. Levéltár erdélyi udvari kanczelláriai osztályában Nro 27. 

A. 1699 jelzés alatt.) 

1374. 
Gr. K&lnoki Sámuel erdélyi vicekanczelíár és Háromszék főkirály-
bJráJa perbe Idézi Sepsi-Szent-György városát, a miért az 11)97. sept. 
15-én neki átadott vásárjog daczára a Sepsi-Gidó/h/vára jövő keres

kedőket háborgatják. 

Leopoldus etc. Fidelibus nostris nobiübus Joanni Vinczy, 
Francisco Enyedi, Gregorio Tarsaly, Georgio Pronaj majoris, 
Gregorio et Sigismundo Sándor, Georgio Bácstalusi, Joanni 
Stenczel, Sigismundo Balogh, Francisco Tordai, Josepho Dadái, 
Sigismundo Jakabházi, Francisco Pápai, Michaeli et Francisco 
Kövendi, Clementi Dinijén, Slephano et joanni Makai, Paulo 
Pál/fy, Joanni Körösi, alteri Joanni et Gabrieli Újfalvi, Slephano 
Szentmihályi, .Josepho Folta, Sigismundo Modor, et Stephano 
Szikszai, minoris cancellariae nostrae Transylvanicae seribis et 
juratis notariis per Nos ad id specialiter extnissis. 

Exponitur Maiestati Nostrae in persona spectabilis et mag-
nifici comitis Samuelis Káinoki de Köröspatak, vicecancellarii 
nostri aulico Transylvanici et sedium Siculiealium Sepsi, Kezdi, 
et Orbai, fdialisque eorum Miklósvár supremi judicis regii, qualiter 
superioribus temporibus, anno videlicet domini millesimo sexcen
tesimo nonagesimo septimo, die deci ma quinta mensis Septembris, 
prudentes et circumspecti, universi incolae et inhabitatores oppidi 
nostri Sepsi-Szt-György in praedicta sede siculicali Sepsi exis-
tentis habitae, nobilesque patroni ibidem possessionati, praeten-
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sionom nundinarnm, praedecessoribus eorundem a divis Olim 
Hungáriáé regibus, praedecessoribus noslris, piae raeraoriae, ab 
illustribus Transylvaniae principibus ob singularia suamerita et 
lidelia obsequia, vi literarum suarum privilegiatium superinde 
cofectarum obtentarum usquc haclenus ab eisdein conünae robora-
tarum, memorato comiti Samueli Káinoki, eiusdemque haere-
dibus universis, vigore litterarum suarum cessionalium et contrac-
tualium sub nominibus praefatorurn universorum incolarum et 
inhabitatorum oppidi praetacti Sepsi-Szt.-György et chirographis, 
sigillisque consvetis nobilium patronorum possessionatorum ibidem, 
Pauli, Ladislai et Joannis D&czó, ac Baltbasaris Székely com-
munilarum etroboratarum, certis et rationabilibus de causis, in 
iisdem litteris expressis, totaliter cessissent et contulissent, praefa-
tusque comes nostram desuper humillimis praecibus exorando 
clementissimum collationem et annuentiain, mediantibus' benig-
nissimis litteris nostris annuentionalibus, alque assecuratoriis 
superinde emanalis, sub iisdem omnino libertatibus et praeroga-
tivis, quibus a praefaüs incolis oppidi eiusdem celebrabantur et 
usurpabanlur in possessione Sepsi-Gidóialva,, praefataque sede 
siculicali Sepsi existente habita, perpetuo celebrandi, usurpandi 
Qbtinuisset indulgentiam. 

Nihilominus tarnen praerepetiti incolae et inhabitatores 
toties dicti oppidi Sepsi-Sz.-György, nescitur unde moti, quave 
temeritatis liducia ad id inducti, immemoies etiam antea factae 
obligationis, praetensionumque suarum cessionis, mercatores, nego-
tiatores, institoresque et forenses homines sub protectione et 
tutela regia nostra, cum rebus et bonis suis ad praedictas nun-
dinas seu fora libera modo praemisso in praefata possessione 
Gidófalva celebrandas venientes, vigoreque annotatoruni litte-
rarum nostrarum assocuratos, amdalos et certilicatos, ad praefatas 
nundinas in toties fata possessione Sepsi-Gidóíalvii venire, et 
negotiationes suas exercere non solum impedivi ssent, intentur-
bassenlque, verum ex itinere seu via publica, in praedictum 
oppidum ipsorum, vi impulere, cogere attentassent in damnum 
et praejudicium dicti comitis exponentis valde magnum, vilipen-
diumque literarum nostrarum annuentionalium, protectionisque 
atque assecurationis nostrae regahs manifestum. Unde velle 
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idem exponens prudentes et circumspectos judicem et juratos 
cives ac senatores praetacli oppidi nostri Sepsi-Szent-György, 
in suis ipsorum propriis, ut et reliquorum univorsorum incolarum 
et inhabitatorura eiusdem oppidi nominibus et in personis, rat.ione 
praevia coram latius declaranda, juxta brevium judicioram pro-
cessuiu, ad oclavum diem coram nobis in curia nostra, nostra 
scilicet in praesentia, modio veslri in causam convenire ac exinde 
a nobis Judicium et justiliam habere, jure regni admillente. 
Proinde vobis harum serie commiUimus et niandamus iirmiter, 
quatenus | acceptis praesentibus, staLim vos simul vei duo vesl.rum, 
sub oneribus - alias in talibus observare solitis, erga praelatos 
judicem et juratos cives et senatores aiitelali oppidi Sopsi-Szciit-
György cum praesentibus accedentes, <(ui si personaliter repcriri 
poterunt, eosdeni ibidem [)orsonaliter, alioquin de domibus habi-
tationum, sive solitis suis residentiis, vel de bonis, unde videlicet 
praesens haec ammonilio. vestraad scitam eorum commode deve 
nire poterit, ammoneatis eosdeni ibidem, dicalisque et commiLlalis 
eisdem yerba nostra regia, ut ipsi octavo die a die huiiis am-
monitionis vestrae, ipsis per vos exliinc Rendae coinpul.ando, 
ratioqe praevia coram latius declaranda, juxta brevem judiciorum 
processum, ad actionem et justitiam recejituri, in curia nostra, 
nostra scilicet in praesentia, personaliter vel per procuralorem 
ipsorum legitimum comparere debeant et teneantur. Gertilicantes 
nihilominus eosdem ibidem, (}uod sive ipsi termino in pracscripto 
modo praedeclarato coram nobis compareant, sive non: nos tarnen 
partis ad comparentis instantiam id faciemus in praemissis, ([uod 
juris et justitiae dictaverit ordo. VA post haec vos seriem huius-
modi ammonitionis et certilicationis vestrae, prout [»er vos fuerit 
expedita et peracta, nobis suo modo terminurn ad praeseriplum 
üde vestra mediante referre vel rescribere modis omnibus debeatis 
et teneamini. Secus non faciuri, praesentibus perlectis, exhiben-
tibus restutis. 

Datum Vicnnae, die decima octava ü eceinbris, anno Domini 
millesimo sexcentesimo nonagesimo nono; rognorurn nostrorum 
Romani quadragesimo sccundo, Hungarici quadragesimo quinto, 
Bohemici vero quadragesimo quarto. 

LEOPOLDÜS. 
A N D R E A S SZENTKIÍKESZTI. 
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A másolat felirata: Literuc ovocatoriac pro illuslrissimo comile 
Samuele Káinoki contra el, adversus incolas onpidi Sepsi-Sz.- György. 

(Az Orsz. Levéltár erd. udv. kanc. osztályában »Libcr Mandalonim 1G98--
1703« íi4—37 lajijain beiklaloll cvocatoriából.) 

1375. 

A főkormányszék rendelete Csikszékitek n luiili adó befizetéséről. 
Gyula-Feliérvár t(ii)i). ápril 2!). 

Sacrae Caes. Regiaeque Malii«, domini domini nostri clemon-
tisshni nomine. 

Ilhislrissime, speclabiles sl.b. 
Nyilván lehet kgteknél: ennekclőLLe is kemény parancsola

tunk ment volt ki, hogy a connumeratio szeréül Segesváratt fel
vettek 200 ezer forint supplementumára hátralévő summát fel
szedvén, ad '20 praesentis Szebenben a commissarialus cassájában 
adminisfrálni el ne mulassa; de a mint fűc.ominissarius atyánk
fia informál.iojából értjük, még egy pénz is be nem ment. Mivel 
penig már semmiképen haladékot a dolog nem szenvedhetvén, ex 
Gubernio kételenitel.tünk assignatiokat adni az ő Felsége comissa-
riatusi cassájának a kglek székiben lévő quanlumára de rh. f. 
2995. xr. 2. Kgteket azért per praesentes praevie akarók praemo-' 
neálni és ugyan serio is parancsoljuk: ez specillcált summát ké
szítse úgy el, hogy mihelyt arról való assignationkkal requirálta-
tik, az bellica cassa disposifiója szerént azon summát fogyatko
zás nélkül administrálhassa, mert ha másképen militaris execufio-
val veszik meg, aziránt való szenvedését és kárát magának tu
lajdonítsa. Az maradékját penigleu maga quanlumának az sze-
beni generalis computusra egészen bevigye, mind a két rend
béli adónak, hogy eddig való expens'aira ha mit a militiának in 
compulu nem defálcálhaf, in paratis mentest beadhassa. Az májusi 
búzája iránt is a militiának parancsoltuk volt, hogy annak is az 
magánál lévő stafiokbéli vitézek orális portioinak száma szerént 
a két-két véka búzát adhassa meg, mely is az indisposite ma
radt téli búza quantumában, az hol lészen, acceptáltatik, az hol 

3* 
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penig nincsen, ex comissariatu boniíicáltatik. Mert másképen rosz-
szabb lészen, ha a militia in defeclu panis erőszakoson exlorque-
lálja a májusi kenyerét. Datum ex regio Transylvaniae gubernio 
Albae Juliae 29. Április anno 1691). 

C. G. BÁNPFI. 

G. N. BETHLEN 

MICHAEL OLASZ secr. in. p 

Latin külső czím: Gsik, Gyergyó, Kászon széknek. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában) 

1376. 

A gubernium Gstk, Gyergyó és Kászon széknek. 1609 máj. 2. 

Kgllek maga székiben publicálja, hogy a guberniumnak 11 Juiiii 
Kolozsvároll consullaüója lészen, ha kinek supplicalioja vagy peri lészen, 
igazításba vétetik, tartsa ahoz magát. 

Gyulafehérvár 1699 máj. 2. 

C. G. BÁNFFI G. N. BKTHLKN . 
Ad mand. r. gubernii proprium 

MICH. OLASZ secr. 

Külön lapon : P. S. Az ő fge intcrenliojára kellvén Debreczen-
ből búzát szállitani bé ez országban, hogy annál inkább az kgtek széki 
is jun. és jul.-ban is ne kételeníttessék búzát adni a militiának, azért 
annak vecturájára az kgtek székire vettetett 11. 250, melyet kgtek szed
jen fel és küldje Kolozsvárra Rácz István perceptor kezéhez stb. 

OLASZ secr. mp. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 
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1377. 

A Gliimesi-szorosbaii lévő hajdúk élelmezése 1698 aug. 1-től 1099 
május l-ig. 

Extractus super naturaihi pro llajdonibus in passu Gimesiensi 
exislcntibus, adminislrata a die ]."'" Aug. a. 1698, usque ad lm"n' 

Maji a. 1699. 

Búza, a,dministratioja. 
Kenyérbeli portiojok volt 58. az megírt passuson lévő haj

dúknak, ment ki menstruatim minden portiora 2 — 2 véka búza, 
per 9 mensem lacit cub. 261. 

A commissariatus megjegyzése alatta ; Ennek refusioja eddig is nem 
ex commissarialu. Eric tavaly vetettek búzát lel, ott keressék ő kglmuk. 

Még más írás: NB. Ebben tíárosi aram acceptált cub. 174. 

Hús adminisiratioju,. 
Húsbeli portiojok lévén 56 és fél, az téli hat holnapokra 

pedig minden portiont egy-egy font húsok járván, facit libr. 
10,170, ebben adtunk meg libr. 6717, rostál libr. 3453, melyet az 
mélts. coniiii1"" honnét bonilicaltat nekik, lássák, de mü egyállal-
jában nem űzetünk meg, elég hogy mindenkor mü interteuoul-
juk öküt, még eddig egy font húst sem adván más székek 
nékiek. 

A comm. megjegyzése: Az húspénzt az com1™" bonilieálja az mi 
rostál nekik, az szék is az mit adott, rofundálja az széknek, íonljál 
den. 2. — Megíizetó'dötl. 

NB, Az mely húst szék adott, acceptálták. 
Ser adininistratiqja. 

Az megírt hat holnapok által minden portiora igértetvén 
nekik dietim két kupa ser: facit cupas nro. 20,340. Három pénzi
vei computálván, facit 11. hung. 610 // {— den.) 20. Ezt is az mlts. 
commissariatus tartozik nekick bonilicáltatni. 

N/J. Magoknak bonificálták. 
A com. flieg}.: Az sert az mi illeti, kupájáért egy poltura igen 

sok, mert két pénzen is ihatik elég seit, ha az mlts. guberniumnak is 
úgy fog tetszeni. — Ez is niegji.zetődött. 
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Item két hóra fizettünk nékiek most az napokban fi. h. 464. 
Megj. Ez nem ílleli az eommissarialust. 
NB. Az hópénz az széknek tuvább való rationálására dijferá-

lódott. 
Minthogy az marhákat hol olcsóbban s hol drágábban kellett 

megvásárlanunk, mint vötlük az marhát computálván s mire ment 
az húsa és mint adták cl az borit: ezen mészárszék tartás iránt, 
jó lélekkel írhatjuk, károsodtunk 11. hung. 143 // (t. i. den.) 39. 

Megj. Éhez én magamtól nem szólhatok, sok vagyon iiyenszem 
dolog mindenütt. 

NB. Ez odaveszeti. 
Tavalyi extractusinkban is, kit az mlts. commissarialus nem 

bonificáltatott, károsodtunk meg búzával cub. 261. 
Mely tavalyi extraclusunkban is fel vagyon téve, ezt is az 

mlts commissariatustól alázatosan boniíicaltatni kévánjuk 
Megj. Ki« boniliwUtalik iu suo tempore. Juslum. 
NB. Ezt azt mondja Sdrosi uram, tavaly acceptálta, noha nem, 

ilyen válasz volt rá az guberniumfól. 
Mely fenmegírt expensákat mii ide alább megírt személyek 

kötelességünk szerént observálván, irtuk meg mii is az mii igaz 
hitünk szerént kezünk Írásával és szokott pecsétünkkel megerő
sítvén. 

Datum Szépviz die 11 Maji a. 1699 

THOMAS LITERATI vicejudex JOANNKS CSATÓ vicejudex 
regius sedis inferioris Csik mp. regius sedis superioris Csik mp. (P. h.) 

MICHAEL BORS jur. nótárius 
« „ „ r> • • i s. Sic. infer. Csik rapr. íl'. h.) 

ANDKEAS BOT vicejudex l K ' 
regius sedis SiculicalisCyergiomp. LAD1SLAUS CziiRJl'iK jur . not. 

(P. li.) s. Sic. Csik sup. mp. (P. h.) 

Hátán e megjegyzés: A. 1699 die 8. Oct. venlülállatott in 
gubernio. 

(Eredetije, három különféle írás, Csikvármegye levéltárában.) 
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1378. 

Jobbágyvásárlás. Csik-Szt-Mi/iályoii KW9 május 11. 

Felcsűci szent-mihályi Bodó Márton primipilus és kézdi-vásár-
helyi Balof/h Mihály priveligiala persona, mini »kézen fogott köz bí
rák«. 1699. május 11. Csík-Szt.-Mihályon /Sándor Mihály kuriájá-
buii szerződési állítanak ki, hogy Jhínfalvi Lukács Péti-r ós István 
lói'ő nemes személyek lekötik a tőlük elbujdosott Bíró Balázs nevű 
jobbágyukat al.sólorjai Mihálcz Miklósnak és feleségének /Sándor Bar
bárának 8 próbáll köimöezi aranyokért, mely lészen mostani üdőbenllor 
hungaricales 40. 

(P. li.) BODO MÁRTON MICHAEL BALOGH m. p. 
felcsikszéki .szent-mihályi primipilus. (|\ Ji.) 

(liieilelijo Borhely Sámuel úrnál tiz.-Kerasztiiion.) 

1379. 

Az erdélyi főkormány zőság megerősíti a. csíki és gyergyni solymárok 
régi kiváltságait. Gyula-Feliérvárt 1099. míg. 10. 

Sacrae Caosareae liegiaequc Majestatis douiiui doinini noslri 
clemcnlissimi nomine. Universis el singulis cujuscumque status, 
gradus, honoris, ordinis, oD'icii, dignilatis, praecmincntiaeque et 
funclioiiis liominibus, ubivis in dicionc hac Transilvanica constitu-
üs, residentibus et cominoranlibus, praesvmles nostras visuris 
saluteni el, caesareae regiae graüae incrementum. 

Csíki és gyergyai solymárok alázatos iristanliájokra bol
dog emlékezetű fejedelmektől adattatott privilégiumokat, mind 
penig az ő rendekben eddig praesláll hűséges szolgalatjukat meg
tekintvén, minthogy ő felsége is vi diplomatis minden legitime 
emanalt privilégiumokat confirmáit: úgy mi is a megnevezett 
solymároknak minden privilégiumokat helyben hagyjuk, hogy 
azokban ezentúl is meglartatlassanak, végeztük. Parancsoljuk azért 
feljebb megírt minden rendeknek, auclorilale gubernio a sua Ma-
jeslate benignissime altributa, hogy a modo in posterum, ha mi 
abusus lehetett is eddig irántok, tolláltassék, szokott szolgalatjukon 
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kivül, privilégiumok ellen, semmiszolgálattal, contributiok és egyéb 
supervenialható gravamenekkel ne terheltessenek, hanem régi sza
badságokban tartassanak • meg sub gravi aniniad versioné. Secus 
nonv faqturi, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 

Datum Albae Juliae ex regio Transylvaniao gubernio, die 
decin^a. mensis Augusti anno Domini millesimo sexcentesimo no-
nagesimo nono. 

G. B,ANFFI mp. 

GOMES NICOIAUS BETHLEN mp. 

MICHAEL OLASZ. secr. mp. 
("Eredetije, haránt ivén, Csikv&rmegye levéltárában, a nagy guberniumi 

pecséttel.) 

1380. 

A székely-Udvarhely varában szükséges javítások felsorolása. 
1699. szept. 1. 

1. Aliqujbus, tormentis belliéig no.vas rotas apponere 
layp.ttasj reparare. 

2. D,uas, battériás, supra quas stant tormenta, cum trabibus 
et, asserib,^, renoyare. 

3. .Quia omnes , fere in muro circa cireum stanj.es parvi 
corb.es dest^ucti,. totaliternpvos íieri, necesse, 

4. Quoniam joranjma jaculatoria plane destructa, et etiam 
muri. cirea fijustatim dqcidant, cala (sic) nejcessaria ad. repa-
randum. 

5. Quoniam jtrabes ac asseres in cudiculis antiqujs per plu7 

viam destruantur,, et . irrep&rabile damnum . inferatur, necessitas 
summa. exigH, ut tectum totalitär. reíiciatur. 

6. Ppns totaliter renovetur. 
7. Bar.aquae vel-domus müitum ob frigus reparentur, et 

fornansr aedificentur, necesse. 
8. T^ansilus ad uteudum foraminibus jaculatoriis cum trabi

bus, et asseribus, reparjetiir. 

http://stanj.es
http://corb.es
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9. Duo cubicula cum trabibus et asseribus renovanda, trabes 
enim aliquae sunt fractac, idcirco cubicula destrucronlur, utjain 
facilius con ser vari possunl. 

Kivitt: Spcciliciitio, quid in arce (Jdvarliclicnsi ad reparandum 
neccsse. Datuni Udvarhely 11 a Sept. 1699. 

(Eredetije Udvarhelyvármegye levéltárában.) 

1381. 

A gubernium rendelete Csik-Gyergyó- és Kaszon-széknek. 1699. nov. 8. 

. . . A militia novemberi intortentiójára nézve parancsolják, hogy 
a militia felét a pénznek in initio, felét pedig circa medium Nov. per
cipiálhassa, melyet ha kglmelek eselckeszik, könnyű lesz a icgulentum 
erejével az militiát arra szorítani, hogy az egy szállásadáson kivül a 
gazdát semmire ne erőltesse, hanem egy veres-hagymáig, egy szál pel-
reselyemig mindent pénzen végyen; de ha kgllek annak idejében nékie 
pénzt nem ád, szükségképpen a szegénységen ingyen kell élniek az 
hazának nagy romlásával, kglteknek is nagy számadásával. A mely he
lyeken pedig slrásák szoktak lenni, azoknak a vigiliára járó vitézeknek 
erga quielanlias adasson szénái, tudósítván arról a magok slatiojokban 
levő commissaiiusokal, mit pcivipiáll a vigília, mert a be log az kö
zönséges computusban menni és ó' nckie is, a mit az sírásán mogelt, 
az maga portiojában kell acceptálni. ín reliquo stb. 

Dalum Albae Juline ex suhslitulo regio Tranniae gubernio die 
8. Nov. 1699. 

G. STEFI I . APOR mp. MICHAEL OÍ.ASZ secr. mp . 

(Eredetije Csíkvármegyo levéltárában.) 

1382. 
»Az 1699-beIi adózásról való ratiok « (számadás). 

Ns. Csik-Gyergyó-Kúszon-székek 1699 eszte ndöbeli adózá
siról inspector coiuminsariun Szabó András uram által 

expediált ratiojai. 
Fölosztván egymás közt az ns. székely natio az yo,ooo forin

tokat, esett ezen az székre hung. 11. 18.000, mely tészen rhen. 11-
15,010 t r melyet erogált ez szerint: 
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Ulfeld regimentjebéli ő kglmeken lévő négy companiabéli 
gregariusoknak az computus szerint erogáltak naturálékot, melyek 
az ns. országgal tött accordájok szerint az fenmegírt summában 
acceptál láttak. 
Búzái adván cnb. 756 // 2, cum r. f. 3 tőszón r. í. 2269 kr 30 
Zabot » » 6018 / / 2, » » V2 > » 3009 » 15 
Szénát » curr. 1 4 9 6 / / ( . v é k a ) » » 2 » 2992 » — 
Húst adván az compulus szerént » » 1171 > 6l/2 

Ugyan Ulfeld rcgimeiiljebéli ofliciaLisoknak juxta assig-
nationem adtak 1908 » — 

Azon regimontbeli gregariusoknak juxta earidem assignalionein 552 » 8 
Phofershoffen regimentjének juxta cuniputum adlak búzát 

eub. 5. cum r. f. 3 tészen 153 » — 
29 Apr. az ő fge cassájában adott assignatio szerint 

produeáltalott, adtának r. f 2995 » 2 
Summa erogationis faeit r. f. 15,050 » l ' / 2 

És így az magok quantumok felett erogáltak ő kglmek r. f. 50 » l ' / 2 

Datum Gibinii 1699. 
Ex commissariata Transylvanico 

J O A N N E S SÁROSI 

supr. commissatius m. p. 
(N. B. A túlsó lapon még tovább folyik a számítás: vég 

eredmény, hogy erogáltak ő kegyelmek supeillue 2592 kr. V/.t, mely 
bonificaltatik sequenti modo sfb.) 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1383. 
Nagyajtai Donátit György földet cserél nagyajtai Fái Andrással, a 
Csereiek jobbágyával, Hosszú határában. Nagy-Ajtán 1700. rnárcz. 7. 

Mü Nagy István junior, Miklósvárszéknek bütüs assessora, 
és Boreczk Lukacs primipilus, mindketten miklósvárszékiok, 
rmgyajtetiíik, recognoscimus per praesentes, quod in hoc anno 
praesente 1700, die verő 7. Mártii, jelen lévén mielőttünk ab una 
nemzetes nagyajtai miklósvárszéki Donátth György uram ő 
kegyelme, ugyan az maga ő kegyelme nagyajtai udvarházánál, ab 
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altera néhai nagyajtai Cserei Zsigmond és Dániel uramék 
árváinak és kézdi-széki Léczfalvi Bodor Mihályné, nemzetes 
Cserei Suska asszony ő kegyelmének nagyajtai Pál András 
nevű jobbágyok és tőnek ő kegyelmek egymásközt illyen örökös 
megmásolhatatlan coucanbiumot és cserét, hozzájárulván Pál 
András résziről az Bodor Mihályné asszonyom ő kegyelme és 
az megirt árvák tutorinak néhai Csőrei Zsigmond uram árvá
inak túlórának, nagyajtai nemzetes Donáttli Mihály uramnak, 
Cserei Dániel árvája résziről pedig a? édes anyja Miháts Judith 
asszonyomnak, úgymint naturalis tutrixának ő kegyelmeknek 
annuentiájok: adván Pál András megirt Donáttli György uram
nak nagyajtai Hosszú felé való halárban ugyan Hosszúban az 
közé pajtái halár szélyihez nem messze félhold földel, in vicinitale 
ab una maga Donáttli György n ram ö kegyelme földe, ab altera 
hazúl felől Péterit Mihály földe; melyért Donáttli György uram 
ő kegyelme is ada ugyanaz megírt határban Pad nevű helyben 
egy hold földel, melyet ezelőtt három esztendőkkel ganéj tátott 
volt ő kegyelme meg, az mely föld az Hoszszú kertire megyén 
lábbal, in vicinitate ab una ifjabb Donáttli László uram földe, 
ab alléra ez dőlő földek. 15 mellé ada Douátth György urain 
ő kegyelme Pál Andrásnak flo. hung. nro. 4 et den. 36, idest 
(négy magyar forintokat s harminezhat pénzt, ezenkivfll edgy 
így!) köböl szép búzát. Ennek felelte lévén Pál András-mik 
olyan baja is, hogy az bölöm miklósvárszéki tilalmas erdőben 
menvén két ökrön, szánon tűzi fajért az elmúll IHÍI9. esztendőben, 
honnan az bölöni emberek őtet marhástul, szánoslól bevívén, 
mellyért Bölönfalva magának díjjá és az két ökröknek acstima-
tiojok szerint való váltságán híván: megirt Donáttli György uram 
őkegyelme tiszti respeulusa szerint inl.erponálván magát, sok mun
kájával az falunak nagy magok megkeményítésével három magyar 
forintokban conveniallatla, melyei iri maga Donáttli György 
uram tölt le is érette, az fellyel megírt négy forint summában, 
melly ratiókra nézve mentek közönségesen az fellyel megírt alka
lomra és cserére a fellyel megírt személyek ő kegyelmek, nézvén 
Donáttli György uram ő kegyelme kiváltképpen való nagyobb 
hasznát abban, hogy az magájé melle eserélhele ö kegyelme. 
Adák pedig ő kegyelmek egymásnak az megnevezeti földeket jure 
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perpetuo et irrevocabiliter ad poteritates, evictiol is fogadván ö 
kegyelmek egymásnak, Pál András résziről az fellyel megirt 
személyek minden legitimus impedilorok ellen. Mely dolog mi előt
tünk így menvén végben, adjuk mi is arról ez mi szokott pecsé
tünkkel és subseriptionkkal megerősíttetett levelünket üde nostra 
mediante. 

Datum et actum anno locoque ut supranotatis. 
Judices ii, qui supra mp. 

Correcta per nos. 
NAGY ISTVÁN 

Miklós várszéknek egyik lófű asse-:- et BERECK LlWÁTS mp. 
sora mppia. 

(P. h.) (l\ h.) 

Kívül: Hosszúban Peló'füzinól Pál Andrástól cseréli félhold földről 
való levél. 

(Eredetije a, Székely Nemz. Muz. 841889. az. a.) 

1384. 
Adófelosztás a, székely székek között 1700. máj. 20. 

Repartitio fíórenorum 13000 et tritici cub. 5000 inter sedes 
"Siculicales 

Pecuuia Triticum 
Udvarhely floreni 3300, cubuli 1269 
Háromszék » 4300 » 1654 
Marosszék . 2300 . 900 
Csík » 2200 » 847 
Aranyos » 900 » 330 

Albae ao 1700. 26. Maji. 
(Kgykorú feljegyzés Csikvármegye levéltárába,!).) 

1385 
Csíkszók adózása, 1700-ban. JS/.-Szeben 1700. nov. 21. 

Ns. Csík, Gycrgyó és Kászon székek 1700 esztendőben adó
zásiról Szabó András uram által expediált rátiója 

Az ns. ország arlieulusa szerént az ns. székely natióra ezen 
hiberniumra felvetett 75,000 r. 
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frtból tartoznak ő kglmek 15,000 frllal 
Az 1699 e. nyári magazinális búzában restant cub. 9., facit r. f. 18 » 
Az király ajándékára adnak ő kegmek 2200 > 

Tola summa expda 17,218 frt, 
Melyei adminisztrállak ő kgek sequenli ordine: 

Ulfeld regimentjének zab, széna, búza stb. (külön
böző tételek összesen) 14,319 frt 75 kr 

Az ö fge cassájában stb 2242 » 20 » . 
Fejérvár vára építésére való fák vételére . . . 666 » 40 » 
Molduvában resideáló alyukiia költségére . . . . 210 » — » 

» járatott kémek és posták szükségére . 150 » — > 
Az csíki passuson strásáló hajdúk élelmezésére búza 348 » — » 
Hús 85 » — » 

Tota summa 18,021 Irt- 35 kr 
Többlet HÖ3_"írl7Ti&—ki-

Cibinii 21 Nov. 1700. 
lix comissarionatu Transylvanico 

per JOANNEM SÁROSI 
siiprcniiiin coinissarium mpr (l\ h.) 

Az Steinville regimentjének adtak húst . . . . 23 IVI. 87 kr 
És igy az egész superlluitás . . . . . . . . 827 frt 22 kr 
A hiányzó búzából boniíicállatotl 493 frt 45 kr 
Es igy mégis superílua erogatio (több kiadás) . . . 333 frt 77 kr 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában) 

1386. 

Székely törvények és jogszokások a, X Villáik század elejéről. 

Municipalis cousvetudo Siculurum. Az székelyeknek szo
kott törvényekről való iirticulusoknuk megiguzitúsa. 

A megítilt örökségnek megbocsátásakor az adversa parst 
meg koll kínálni, meri. külöiiiben a seníentiának semmi ereje nem 
lészen. 

Havalaki közííllök székely örökségért mást perben akar fogni, 
tehát tartozik az akkor elsébben minden alyaliai felől felelni, hogy 
ő vélle más afelől nem perel. 
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Orozással való gyanóság szabad személy ellen ha támad, 
ha az előtt suspicio felőle nem volt, csak egy ő maga hitivei 
mentse magát. 

Ha pedig aféle dolognak megléleliben afélc találtatnék lenni, 
az illyen személy magamentsógire harmad magával meg kell eskünni. 

Áz székelly neinessek között való jegyrulm Nor. 24; lófő 
személlyek közölt való .jegyruha llor. 12; darahonl. személlyek kö
zött való jegyruha llor. li; paraszt székelly jegyruha teszen llor. 3. 

Attya éltiben elveszett pert- a fia el nem kezdheti. 
Székelek között való patvar 24 gira és az pernek örökös 

elvesztése. 
Egy egész falu csak annyira marad a potentiáért. mint 

hatalom cselekedett személyek, mert három személyek egy egész 
falu felől mindenkor szabadon felelhetnek. 

Ha egy személy valamely bírának tisztiben hág, 3 gírán ma
rad érette. 

Földnek foglalása- nem menyen feljebb 12 giránál, néha, 
3 gira, néha 9 és ekképpen 12, az holdnak mivoltához képest. 

Házra való menetel, úton pafrált potentia, ekére való táma
dás teszen 14 girát, mely a táblán megannyi forintot tészen. 

A széktörés tészen 24 girát. 
A biró tilalma teszen 3 girát, tudniillik ha egész falu 

szegi meg. 
A hatalom cselekedés ló vagy baromnak elvételiben teszen 

12 girát. 
Egy irni szebb (? így!) teszen 1 girát. 
Tetemtörés teszen 12 girát, a seb megannyit teszen, szablya-

vágás teszen 12 girát. 
Az méltatlan keresetnek birsága a székelek közölt 3 gira, 

melly teszen llor. 1. den. 50. Székelly gira a fejedelem tábláján 
üor. 1. 

A pernek letétele a széken llor. 1; a fejedelem tábláján 
flór. 3. 

(XVIII század elejéről való másolat egy törvénykönyvben Kelemen 
Lajos Uj tulajdonában. Ezután következik a »Municipalis Consvctudo Sico 
lorum ex judiciis« a mely ki van adva a Székely-Oklevéltár II k. 119 1) 
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1387. 

Panaszok a katonaság zsarolása ollón Felcsikban 171)1. 

Rákos. 

Az egész falu panaszolkodik, hogy in anno prelerito 1.700. 
in mense Jimio, azSlainvil regimentiből egy compania beszállván 
a faluban egy éjjeli halóban, maga. akapilány szállot.l. az Cserei 
uram udvarába, konyhájára kőtelén csak kellett a lalunak adni 
húsl, 8 fontol,, tyúkot 5, vajat egy kupát, malaezol. egyet, tyuk-
monyat 30, fehér kenyeret 1, bori cupas 5. Az katonáknak le
vágatván egy marhát, némelyike vett húst, némelyike semmit nem, 
hanem a gazdákon este reggel ajándékon élődött. A ki husi vett 
is, alioz valót mind az gazda adott, a furir addig el nem ment, 
valamíg erőszakosan altestaliol. az falutól nem vett. 

Tíipolczu is panaszolkodik, hogy ott is egy conipánia meg
szállván egy élszakára: minden étellel és itallal csak ajándékon 
kellett tartani az egész eompániáf 

.lOHANES C.SATÓ T _, 
. , ,, ., LADISLAIJS (//HÍJUK 

vice judex reguis s super, (.sík nip. 
( | , , s jur. not. s .S . (Isik super. íup. (P. li.) 

Kivíü: 1 7 0 1 . a/, Stainvill regiinenliról való quoielák. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1388. 

A székely szakok országgyűlési követőinek protostatioja n székelyek 
adófizetése rendszeressé tótele ellen. Gyulafehérvár, 170:1. I'ebr. 17. 

Nos Leopoldus dei gratia eleefus Romanorum imperátor, 
semper augustus ac Germaniae. Hungáriáé, Bohemiacque rex etc. 
Daraus pro memoria per praesentes signilicanl.es, quilms expedit 
universis, quod nobis die deeima quinta currentis mensis Februarii 
egregü nobiles agiles Septem sedium: signauler trium, Sepsi 
videlicet Kezdi et Orbai, ul et Miklósvár Sigisunindus Székely 
de Killyén, Johannes Sándor de Csík-Sz.-Mihály et Stepliauus 
Bors de Csík-Szent-Király Csikiensis, Franciscus Csegezi 

http://signilicanl.es
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de Bágyon Aranyosiemis, Michael Dósa de Makfalva Marusi 
ensis die vero decima sexta mensis praetacti Johannes Ugron 
de Szent-Mihály üdvarhelyensis, sie dietarum Siculic&lium in 
generáléin dietam slatuum et ordinum Irium nalionum ditionis 
nostrae Transilvaniae el partium regni Hungáriáé cid cm annexarum 
ex sedibus suis ablegati,• noslram personaliter venientes in prae-
sentiam in suis ipsorum, ac totius Siculicalis /talionis personis, 
et nominibus, primum quidem viva voce, expost autem talein 
nobis in scriptis exbibuerunt protestationem: 

Mivel római császár, kegyelmes urunk diplomájában az adó
zásnak terhe viselése alól kegyelmesen eximáll, ha hazaíiuságunk-
tól s keresztyén atyaliui szeretetünktől nem viseltettünk volnai 
tartozásképpen nem tartoztunk volna az feljebb elmúlt terhes 
esztendőkben is semminemű conlributiokot magunkra felválalnunk, 
kiváltképpen pedig az jelen való ezerhétszáz egy esztendőben, 
minthogy Isten, kegyelmes urunk ő felsége fegyverinek boldog 
előmenetele után, régen kévánt s óhajtott békességünkül már ki
szolgáltatta; mindazáltal vigyázván a nemes statusok közölt eddig 
continualtatott szép unióra, s atyafiuságos szeretetre, hogy : zon 
dicséretes unió és szép szeretet ezután is mindvégig köztünk 
együtt megmaradjon, akarván egyszersmind megírt kegyelmes 
urunkhoz, koronás királyunkhoz ő felségihez viseltetett luvsé-
günköt és devotionkot alázatos engedelmeskedésünk mutatásával 
mintegy megpecsételnünk: ez mostani kiváltképpen való nagy 
szükségire nézve ő felségének, ahoz képest animáltunk az nemes 
statusokkal együtt kegyelmes urunk ő felsége bizonyos és kivált
képen való szükségei supleálására computatis naturalibus mililiae 
caesareae administrandis hatszázezer rhénes íorintokot ez jelen 
való esztendőben felvállalnunk, mely specificalt quanlumból nationk 
az feljebb deciaráit ratiokra nézve szabad jó akaratja szerént 
megigirte az tized részt, sőt, ha meg nem állapodnék a quantum 
hatszázezer forint summában, az mint ineghatároztathatik az fel
séges udvarban, a szerint való tizedrészt is semel pro semper 
cum proteslatione megígérte, hogy az más két nemes status 
ezen rendet ususba venni ezután nem kívánja; ilem akarván az 
méltóságos regium gubernium providealni a militiának az elmúlt 
holnapokban restantiában maradott fizetéséről is, hogy annyival 
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is inkább az alkalmatlankodástól a militia útja praecludáltassék, 
antici | »aló bizonyos száma ezer forintok repartináftatkik három 
felé, intéztetvén a mi uationkra is hétezer forintok, kiket is 
protestatioval el.sub conditionibussubnectendis vállaltunk magánkra: 

1-jno. Többször rc|i;irtitio közünkbe inpositive ne jöjön, mert 
ha most is a mé.tóságos regiuin guberniumnak méltóságos gróf 
Apor István uram állal lett atyai intimatiójál naüonk nem 
respeclálná, ezen reparütiónak nem animálnánk. 

2-do. Semminemű quanlum reparüálásában a nemes statusok/ 
harmadosnak a mi nationkot többször ne tartsák. 

3-Lio. IIa Islen . áldásából mostan felvállalt ([unntumúnkot 
administrálhal.juk, több assignatiokkal azokon kivül ne aggra vál
tassunk. 

4-lo. Az rajiunk (piártélyozó inililia inlerlenfiójáról kéván-
tal.ó viclnalék más helyekről adminislrállassanak a kél. utolsó 
holnapokra 

5-ik Az mint méltóságos gróf Apor István uram által az 
méltóságos regi um gubernium assecurall, hogy ha az halszázezer 
forint tpianlumban állapodik meg az adó dolga, ezen summából 
reslituállaük ez hétezer forint nal.ionknak, ha penig feljebb megyén 
az felséges udvar decrefumából, úgy is ezután következendő 
([uantuiuunkban eompulaltalik: hogy azérl vágy resliluállatfassék, 
vagy (luanlumunkban ingrediáljon, a. dolog megállapodásához képest, 
megkévánjuk. 

Proteslando iteriim alquc ilerum solenniter. Super cujusinodi 
annolalae nationis Siculicae proteslatione coram nobis facla el 
insl.il.uta, nos quoque praesentes litl.eras nosl.ras judiciales et 
aulhentici sigilli nostri Transilvanici munimine roboratas eisdem 
profestanlibiis fulurain ad caulelam neeessarias dandas diiximus 
el concedendas jure el. juslilJa requirenl.e. 

Datum in oivilale noslra Al/>;i Julin die deci ma seplima 
meiisis Februarii, anno Domini miliesiino seplingenlesimo primo. 

(P. II.) 

(lireilclije, a nagy fejtvloliui imcsiHlol, CsíkvArmagyo /nvi/tilnlhan, s a székely 
iicin/.eli l;Vdiíban II. cs. I. sz.) 

http://insl.il.uta
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1389. 
A só/alvi és parajdi udvarhely széki sóbányáknak Udvarhely szék ré
szére 3 évre bérbeadásáról szóló szerződés az erdélyi kincstartósAgttal. 

Kelt Gyula fehérvárt 1701. febr. 24. 
Nos Comes Stephanus Apor de Altoria, sacrae caesareao 

regiaeque Mattis tliesaurarius in Transilvania regius cl comes 
Lsburentius Pekri de Pekrovina, sedis Sieulicalis Udvnrholy sup-
remus capiíaneus et Joannes Ugrón, pro ncgolio infra declarando 
plenipotentiarius altractae sedis Sieulicalis Udvarhely, dainus pro 
memoria et notiüa, quibus expedit universis et singulis, praesen-
tibus et fuluris, quod dum in hoc anno praesenti 1701 die 24 
mensis Februarii simul convenissemus hic Albac Juliae in arcé 
suae Mattis sacratissimac existente residentia cxcelsae caesareao 
regiae Camoralis Commissionis negotium proxime sequens, inter 
inelytum thesaurariatum, ex parle fisci et nos pracfatos plcni 
potentiarios, ex parte praerepetitae sedis Sieulicalis Udvarhely, 
ordine quo sequitur est, accordatum et conclusum. 

Sedes Sieulicalis Udvarhely communi voto et consensu sol 
licitavit condigno cum respectu atquo honore apud oxcelsam Gom-
missionem Gamoralem arendationem salis fodinarum Só/alvieii-
sium et Paraidiensium, in territorio sedis Udvarhely existen 
tium juri fisci regii immediate addiclarum, prouti sollicilat.a 
arendatio ex mutua invicem accorda sub his conditionibus est 
limitata: 

lmo- Arendatio fiat ad tres annos a 1 die mensis Mártii cur-
rentis anni terminum computando, ita tarnen, ut si thesaurariatui 
regio pro servitio suae Mattis conducibilius visum fuerit praefatas 
salis fodinas rehabere, ante exspirationem trium annorum uno 
([uadrante sedi Siculicali Udvarhely negotium insinuabit, tenea-
lurque memorata sedes absque ulla temporis protclatione salis fo
dinas in statu, quo nunc recipit, expleto trium annorum terniin« 
restituere; pariformiter si ex parte sedis placuerit arendationem 
cassare, vei de novo ulterius arendare, ante exspirationem trium 
annorum uno quadrante thesaurariatui regio intentionem suam 
officiose significabit. 

2-<io. s u m m a arendationis quovis anno erunt lloreni Hung. 
nro 2700, cujus administratio, ad ínanus generalis in officio the-
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saurarialus perceptoris fiat binis vicibus, medietas expleto medio 
anno, altera verő medietas in fme anni absque ulla mora et 
defectu. 

o'n- Quidi|uid beneliciariis ccclesiasticis, vei secularibus scdis 
Udvarhely penes assignalionem thesaurariatus et non secus ex 
proventu illarum salis fodinarum vei in pecunia, vei in natura exsol-
vetur, id omne iiuietantiis desuper legitime alleslantibus in defalca-
lionem summae arendaloriac a thesaurarialu amplectitur. 

4 ,n- In liberó scdis Udvarhely crit arbitrio, quem vult pro-
curalorem salis fodinarum consliluere; inlcrim Lainen etiam the-
saurarialus suum ex parle lisci aliqiunn officialem pro invigilandis 
elreporiandis, si qui JnLuri essen), excessíbus, absque cxpensis sedis 
Udvarhely, penes illas consliluere salis fodinas libere poterit. 

5-t.o. | rO (] jn ; i 0 proliibilae reclusae nianebnnt ex manulenlione 
alque omni possibili assistentia thesaurariatus regii. 

ß"10- Sales, «|iii voeanlur Nol)ilium, pro necessilale donioruni 
dominorum, nobiliuni, eomiluni, baromiul, magnatuni, praenobiliuin 
majoris el inferioris conditionis, iis videlicet omnibus el. singulis, 
quibus liaclenus ex illis salis fodinis dabanlur, etiam sub tempore 
arendalionisinfalibililerextradenl snb poena llorenorum 200. Solilani 
liaclenus, neque augendam taxám pro üs acci pere sedi Udvarhely 
licil.um eril, el ca.su quo aliquis [)raelenderit in denegatione talium 
salium sibi injuriam a sede faclain, salvus manobit omni tempore 
ad thesaurarial.um regiuni recursus, pariformiler el beneliciiariis 
qiiacrulanl.ibus, oinnesquc co nl.ro ve rsiae desnper orlae, coram foro 
Ihcsaurarialus dijudicabunlur. 

7"1"- Omne illud territórium, qiiod ex dispositione lliesaura-
rialus sales pecunia coemere ex memoralis salis fodinis solebal, 
nunc etiam sub arendal.ionem pro iisdeni salis fodinis assignabun-
fur ut pole: 

Trés sedes Siculicales Sepsi, Kezdi, Orbai et Miklosvára, 
ipsametsedes Udvarhely, Csík, Gyergio, Kászon, sedes Marus 
sedes Saxonicalis Segesvár, sedes Saxonicalis Kőhalom, et coj 

milalus Albcnsis Transylvaniae processus superioris pars inlra 
sylviun. IJoruni locorum incolis non licebit, sub poena a thesaura-
rialu regio secus facluris inlligenda, sales ex alüs fodinis emere. 

8vo- Guram specialem habebtt sedes Udvarhely, no salis 

http://ca.su
http://nl.ro
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fodinae sub tempore arendationis ruinentur, vei salicidarum pri-
vilegia, immunitates quidquam palianlur, quibus, si aliquod prae-
judicium causarelur, thesaurarialus regius omni mode illos manu 
íencbit. 

9 no- Thesaurarialus rcgius pones inventarium bcne formaluin 
salis fodinas sedi Udvarhely assignari cu rabit, ul juxla tenoréin 
inventarii finito arendationis tennino salis fodinas eadem sedes 
Udvarhely thesaurariatui resignabit, cum omnibus ad illas per-
tinentiis. 

Quae omnia haetenus tractata, dum inter thesaurarialuin 
regium et sédem toties fatam Udvarhely ex voluntate excelsae (Ja-
meralis Gommisionis ita conclusa et decisa sunt, pro fuluro tes-
timonio dedimus etfecimus hunc conlractum tarn ex parle fisci, 
quam sedis Udvarhely, in cujus robur sub bona Tide cliristiana 
sigilla usualia et manuum subseriptiones more consvelo appo-
suimus. 

Actum Albae Juliae die 24. Febr. a. 1701. 

Comes STEPHANUS APOR Comes LAURENIIUS PETKI 
thesaurariusregiusTransylvanensism p. supromus capilaneus sodis Siculicalis 

Udvarhely rnpr. 
(P. h.) JOANNES UGRÓN rnpr. 

Kivitt,; Extradatum por mi; Mkhaelem, Cseréj de Nagy-Aj La S. C. 
R.quo Malus in officio thesaurarialus regii secrclurius rnpr. (I'. h.) 

(Eredclijc Udvarhclyvármcgyo lóvá/tárában.) 

1390. 

Goréb János jobbágyául fogadja, és leköti Koczán Balázs havasai földi 
oláhot. Papolczon 1701. márczixis C> 

Mi bírák kik vagyunk, úgymint Csórja, Miklós, Csórja, 
Sámuel és Csórja Sigmond papolczi primipilli. kik ez ide alá 
megirl dologban kézenfogott birák vágjunk, aggyuk tutlára min 
deneknek, az kiknek illik, quod in hoc anno praesenti 17001 (így!) 
verő 6 Mártii jövőnek mi élőnkben, úgy mint közbírák eleikben, 
elsőben is tekéntetes nemzetes Geréb János uram egyfelől, más
felől pedig Koczán Bálás és Lőnek mi előttünk ilyen mcgállandó 
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alkalmatos dolgot, hogy fellyel megírt Koczán Buhís adá és 
kölelezé keze beadásával önnön magát felivel megírt l. n. Geréb 
•János uramnak ő kglmének jobbágyúl, míg Krdély országában 
lakik, senkit nem ismer és tart földesurának lenni mást fellyol 
megírt urán kivül Nemzetes Geréb János uram is irrra kölé 
magát, hogy úgy oltalmazza, ha jámbor lészen, fellyel megírt 
Koczán lhilás, mini más olá jobbágyit. IIa pedig lakta földiben 
hazájában akarna menni, szabados útja lehessen menni hazájában, 
azaz Havasalföldiben, mivel oda való íi, csakhogy akkor is jó 
eleve fellyel megírt urának értésiro aggyá' Ha pedig maga gon-
dolatlanságából és haragjából másnak akarná magái adni, avagy 
fellyel megírt urát keringeni, ebben az országban akár hol legyen, 
Geréb János uram megfoghassa, fogathassa, úton, útfélen, akárki 
jószágán is ennek az levélnek erejével. 

Ez dolog mi előttünk bírákok(/í<y/) előli így menvén végben, 
mikoron volnánk Orbay székben l'apolczon az t. n. Geréb Janón 
uram papolczi nemes udvarházánál: 

llaec nos judices fide noslra medianle conseribi curavinnix 
sigillisque nostris confirmavinius in eodem anno et die, loco ut supra. 

Judices iidem qui supra. Correcta per eosdem. 

CSÓKJA SAMUUL mp. (P. h.) 

X CSÓKJA SIGMON« 
(Csórja Miklós keze keresztvonása in hac matéria judex mn. (1\ h.) 

a névaláírás helyett.) (!'. h.) 

KÍ.KÍÍI: Koczán lialás feje kötése I. nemz. Geréb János urain ("í 
kglméhez, arról comnosilionalis levél. 

lEredetije özv Cserey Jánosnú úrnő tulajdonában Iinecs/hlván.) 

1391. 

A katonásait kihágásai /ncgvizsgálására kiküldött bizottság utasítá
sának torvoztito. ' SzökvJaiva 1701. ínárcz. HO. ós Gyulafohúrvúr 1702. 

ápril 21. 

Projectum instructionis comissiiriorum inquisitorum. 

Quandoquidem quaerelae pro locorum diversilate diserepant 
multum inter se, vix polest de onmibus occurrentiis sigillatim 
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instructio foriuari; dominus ergo conimissarius inquisitor ex pro -
ducendis sibi parlicularibus quaerclis informari et juxla ejusdem 
procedere poterit, respectu utro geueraliuni quacrelarum hie est 
modus procedendi. 

1. A militia és provinciálisoknak közölte compulusnak kell 
lenni azokról, melyek in natura administralodlanak és percipialod-
tanak az elmúlt 1700 esztendőbéli Sz. András havának első nap
jától fogva az 1701. jelen való esztendőnek pünköst havának első 
napjáiglan, azokról kiadatott és formált tabellákból. 

És ezek után az kérdezkedések következnek. 
2. A melyek in natura administráltattak: azok arról kiada

tott dispositio szerint löttenek-é ? avagy hogy a militia azoknak 
percipiálásában tött-é valami excessusl? mi módon? spécilioe 
miben ? Es az a mit in natura kellelt volna: azok helyeit kész
pénzt vett-é? és micsodás taxával? avagy nem veit? 

3. Ofíicialis uramék az magok szükségekre (nevezel szerint) 
az konyhára és lovoknak tartásokra valókol pénzzel velték-é ? 
avagy csak ajándékon vették el ? A mit pedig pénzzel vettek: annak 
méltó árát adták-é vagy nem? Azokról pedig micsodás praetensio 
és panasz légyen: in puncto azon órában meg kell tudakozni. 
Búza, zab, széna, hús, borjúhús, bárányhús és ezekhez hasonlók, 
melyek az konyhára valók. 

4. Szántásokkal, veteményezésekkcl, építésekkel, poslalova-
zással és ökröknek elvételivel, vecturákkal aggraváltaltanak-é az 
statiók ? és mi módon, hány nap és azokból micsodás károk 
származtanak? 

5. A mészárszék felett sok diflicultások szoktanak származni: 
specifice kell tehát megtudakozni, hogyha mészárszék lartatott-é? 
avagy naponként két-két krajczárral mindenik közvitéznek lizet-
tenek az gazdák vagy az statiók és azt szabad jóakaratjokból-é 
és alkalmokból-é adtának avagy hogy erőszak szerint rajtok 
vonták az vitézek ? és annál inkább, ha mészárszék is tartatott és 
naponként két-két krajezár is íizetődölt, meg kell tudakozni és 
vizsgálni. 

6. Hogy ha a két-két krajezárnak megadásán felyűl ment-é alka
lomra s annak felvállalásával és terhivel kísztette-é az gazdákot. 
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Annakokáérl meg kell Iáim: az mely vitéz elvette az kút-kél krajczárt 
napjában,-hol veit magának elődeit, apró barmokat, öreg marha-
kot, erőszak szerint ö l t é meg, a gazdájától vett-é valamit erő
szakoson el, avagy ajándékon, avagy olcsón, mintegy fele árán, 
vagy az gazda szabad akaratjából adta-é ? 

7 Miképpen fizették meg az hús árát az mészárszéken, egy 
fontért menynyit, egy pénzl-é vagy krajczárt, erdélyi fonttal-é vagy 
bécsivel éltének és egyik-egyik tartomány vagy possessio hány 
font húst administrált ? 

8. A zabnak és szénának mérésiben s adásában való há
nyás vetés mint lőtt légyen? 

9. Az militia változtatta-é quartélyát egyik háztól a másik 
házhoz; és mi okból változtatta, váljon nem lizetésért-é és ki 
vette el az azért való fizetést ? 

10. Az nemeseknek udvarházukul valaki l'oglalta-é el 
quarlélynak erőszakoson? Tilalmas erdőket kipusztított el, ha
szontalan építésekkel az slatiókol kényszergette-é ? hogy annak 
színes mestersége által erőszakos discretiót azokért nevezel szerint 
mit vett el ? Jobbágyokot az földesuraknak szolgalatjától valaki 
vont-ó el ? 

11. Vereségeket, öléseket, sebhetéseket, fosztásokot ki cse
lekedett? És hasonlóképpen az gazdák közül kinek asztalán és 
jovain élődett az katona ajándékon ? Es annak neme szerint mind 
az gazdának ő vitéze ellen mind az vitéznek az gazdája ellen van-e 
valami praetensioja ? meg kell tudakozni. 

12. Ha valami excessus történt: arról az militia erőszako
san altestatiot vont-é ? avagy, hogy a mit elvett, megfizette-é egé
szen, vagy csak valami részit ? vagy akármiképen történt az dolog, 
meg kell kérdezni. 

13. Vadászásra, halászásra és más akármi névvel nevezendő 
dolgoknak végbevitelire hajtotta-é valaki az föld népit ? 

14. A sírására járó vitézek vecturával, annak fizetésivel gaz-
dújokot terheltéké? Es micsodás strásáló helyben? Pénzzel vél
lek é vagy quietantiára vagy ajándékon, avagy erőszakoson szük
ségekre valókot magoknak vetlek? Hasonlóképen az mársusok-
ban (így!) is mit és hol és miképpen vettek el ? 

15. Akár ipiarfélyozásában, akár utazásában, akár meghálá-
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sában, vadászásnak alkolmatosságával magoknak és véllek levő 
emberek számára, lovainak, ebeinek szükséges eledelt pénzzel 
veltek-é ? vagy csak ajándékon élődlenek? A föld népinek kelleti é 
azoknak szükségekre valókot szerzeni? hol? kiknek és hányad 
napig? és azért micsodás praetensiojok lehet? 

16. Maga tulajdon aulhoritásálól viseltetvén valaki vette 
satisfactiot az ő maga erőszakos praetensiojáért? és mit vett? 
mennyit? Megtalálta-é elsőbben a székeknek és vármegyéknek 
tiszteit az ő praelensiojának satisfacliója felől ? Es azok törvény 
útja szerint értetlenek-é együtt az dologról és sal isfactioról ? min
den ahoz férhető eircumstanliákkal együtt. 

Azokon kivül ki kell keresni az föld népitől, hogy micsodás 
panaszai vannak az provinciabeli oflicialis, perceplor comniissarius 
uramék ellen; és micsodás nehéz károkol valloltak a szedés s 
vevés alkolmatossága miatt; hogy ez is az cominissariatusban és 
onnan az guberniumban vitettethessék, hogy kiki az ő bűneiről 
végsőképpen érdeme szerint lokaljon (így!) 

Ha pedig oly panaszok volnának, kik nem az oeconomialis 
foromot, hanem az törvényes foromot és generalatomol illeti, 
úgymint emberölések, lopások, megsértődések; de mindazáltal in-
quiráltassanak, feljegyeztessenek és az compuluson proponáltas-
sanak az commissarialusnak mindkél résziről. Ott mindegyik s 
mind másiknak dolga és esete, a menynyiben véghez vitethetik, 
vitetődgyék ésdecidálodgyék. Cetcrum relegáltatik az generalatusra 

Hogyha még valami quietantiák az búza és zabnak admi-
nistrálása felől hátra volnának, úgy mint 1699 és 1700 elmúlt 
esztendőbéliek az provinciában maradtanak volna: ezek is az el
múlt esztendőnek computusára jók lesznek, melyekéi •mind meg
adni, mind pedig megíratni szükséges. Valamiképpen is az nyári 
magasinumra való 1699 és 1700 esztendőbéli quietantiák egyátal-
jában valahol még hátramaradlak, producalni szükségesek. 

Szőkefalva. 30. Mártii 1701. 
Ex comiriissarialu Transylvaniac 

per JOANNEM SÁKOSI 
supremum commissarium mp. 

(Egykorú másolata magyarul és két latin példányban s még egy latin és magyar 
példány 1702 ápr. 21. Gy.-Fehérvár dátummal Csikvármegye levéltárában.) 
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1392. 
Ax ulcxiki szabiul székelyek név lajstroma, a kiköt só illetett u p;i-

rujili sóiikuából. 1701. ápril. 7. 

Alcsiki regest™nt a sóról, unno 1701. die 7. Április. 

Méltóságos r. Gubornium parancsolatja szeröut Al-Csikszék-
bcii levő úri, fő, nemes és szabad rendekről iyy küvelkezik. 

Szent-Imreh. 
Főrend: 

Tek. nem/-. Ucnler Ferencz uram. T. n. Hentor Benedek uram. 

Nemesség: 
N. István Deák N. Székely György 
N. Tamás Deák N. János Deák. 

Ló fejelt: 
Szakács István 
Baló György 
Baló Ferencz sen. 
Kovács Pelei' jun. 
lialó Tamás 
Antal János seri. 
Baló András 
Baló János 
Kovács Péter sen. 
Bak Mihály 
Jakab ístván 
Jakab János 
Kovács János 
Feiencz István 
Sándor István 
Szántó Imre 
Szántó Pál 
Szabó Feiencz 
Bálás Bálint 

András István 
lsák Ferencz 
Salamon János 
György István 
Salló István 
Márk Miklós 
Gáli István 
Antal Mihály 
Antal Péter 
Antal Benedek 
Antal János jun. 
Antal István 
Szabó István 
Szopós Balázs 
Péter Balázs egyh. nob. 
Kosa Pál egyházi nob. 
Ferencz János sen. 
Jósa György 
István Mihály 

Mihály István 
Silló Péter 
Sil ló István 
Demeter Mihály 
Demeter Péter 
Ferencz János árvája 
Szabó Sándor 
Vitos Ferencz ion. 
Baló Mihály 
Demeter Pál 
Demeter János 
János György 
Jakab Kristóf 
Vitos István jun. 
Vitos Ferencz jun. 
Tamás István árva. 
László Mihály árvái. 
Lestyán Mihály árvái 
Benedek Ferenc/, 
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Máthé Deák 
Vi tos Pol er 
Csiszér Tamás árvái. 
Bekó' Lőriuez 
Lestyán Mátyás 
Csiszér János 
Csiszér Mátyás 

Csiszér István 
Vilos István sen. 
Csiszéi' Múló 
Csiszér Marlon 
Tamás János 
János Feronra 
Nagy András 
Csiszér Ferencz 

Lestyán Tamás 
Lestyán Mihály sen. 
Lestyán Mihály jun. 
János Mihály 
János István 
Csöke Tamás 
István Péter jun. 

Lovas puskás: 
Péter András Csaló Péter György Péter. 

Drabantok: 
Dcnkcs Mátyás 
Marion János árvái. 

Bolh Péter olálifalvi, niosl ill lakik 
és szolgál. 

Sögöth. 

Nemesség: 

N. Mikó János N. Pókai Ferenc/.. 

Ló fejek: 
Salló Gábor 
Salló Péter 
Salló János 
Csiszér Tamás 
Nagy Albert Bálás 
Albert Márton 
Albert Ferencz 

Kalamár Péter 
László János 
László Bálás 
Gál Pál Imre 
Gál Pál Andiás 
Kíicsos István 
Kacsos Mihály 

Nagy János 
Keresztes Islván 
Albert András 
Csiki Mihály 
Eró'ss István 
Demos István. 

Lovas puskás: 
Szabó Gergely Gáli János Gáli Mihály. 
Szász Miklós Varga István 

Drabantok: 
Dóci István sen. 
Dimjén Pál 
Kúra János sen. 

Kis Albert Bálás 
László Ferencz 
Varga Imre 

Kuna János jun. 
Doci Islván jun. 
Nagy István. 
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Szent-Lélek. 
Egyházi nobilis: Hűeskor Mihály. 

Nobilis: Veress János. 

Lófejek: 
Ferenc/, Mihály 
Nagy Mihály 
Basa György 

Sándor Mihály 
István Deák 
Balogh János juu. 

Kovács Miklós 
Balogh János 
Frider János. 

Drabantok: 
Gondos Mihály 
Húrján Bálint 

Burján Ferencz 
Gondos János 
Gere Miklós 

Mihály Péter 
Hozó István 

Lovas puskás: 
Lázár Mihály. 

Mindszent. 
Egyházi nobilis: Endes Mihály. 

Lófejek: 

Csikó István 
Csikó Péter 
Csikó Benedek 

' Jósa István 
Szopós Mihály 
Silló Péter 
Csedő János 
Kánya Miklós 
Málnási János 
Benedek Bartalis 
Gergely György 
György András 
Szakácsi János 

János Péter 
János István 
Vitos Pál 
Biró András 
Biró János 
Gergely Péter 
Gergely György jun. 
Imre Mihály 
Imre Márton 
Tamás István 
Ambrus Péter 
Ambrus Gergely 
Ambrus Ferencz 

Ambrus János 
Konc/.ag Ferencz 
Bodó András 
Szabó Péter 
Márton Péter 
Pál Márton 
Péter Imre 
Pill István 
Miklós Márton 
Bodó Péter 
Csohoth Isiván 
Mihály Ferencz. 

Drabantok: 
Vágási Mihály Balási Tamás Ferencz Péter. 

Libertinusok: 
Gáli Tamás Hideg Péter. 
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Métiaság . 

lieo. páter Laurentius Ványolós. 

Egyházi nobilis: Endes János. 

Lófejek: 
János Péter 
Erdélyi Ferencz 
Márton István 
István Mihály 
János Márton 
András Mihály 
Gazda Gábor 
Im roh János 
Péter András 

Baila Péler 
Incso István 
Adorján Miklós 
Adorján Haliul 
János Hálint 
János Mihá'y 
Ambrus Péter 
Dánéi Mihály 
Szabó János 
Adorján András 

Nagy Lukács 
Lakatos Miklós 
Göre Mihály 
Miklós Ferenc/, 
Lukács István 

Tompjs Imre 
Tompos Péter 
Tompos Pál 
Csedő Dávid. 

Lovas puskások: 
Márton György 
Lukács Márton 
Danél István 

Jakab János 
Salamon János 
Lajos Mihály 

Szabó Ferencz 
Ló'rinc/. Péter. 

Drabantok: 
Göre Pál 
Danel István 
Mihály István 
Kelemen Ferenc/, 
Mihály András 
Bakó István 
Ferenc/, János 

Pál István 
Okos István 
Bak István 
Incze János 
Sipos János 
István András 
Jakab Lőrinc-/, 
Gőte Tamás 

György l'éter 
Biró Mihály 
Ferencz György 
Mihály András 
Ilyes György 
Kánya András 
Fűz János. 

Szent-György. 

Mélts. Gróf Apor István uram ő nga udvarháza. 

. Nemesség: 
N, Hozó Péter N. Bors Gábor árvái. 
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Ambrus Mátyás 
Liics István 
Tompos János 
Danol János 
Antiil Mihály 
Gsiszór István 
Károly Mátyás 
Károly István 
Gáli Bálás 
Gáli Imre 
Gál Ferenc/, 
Gál János 
Csedő György 
Pökő Jakiib 
Gőte Ferenc/. 
János Mihály 
Bodor János 
Kasza Islván 
Tamás Péter 
Kánya János 
Pál János 
Kánya Ferenc/, 

Ló fejek: 

Kánya András 
Gegő Mihály 
Benedek Péter 
Koncsag Mihály 
András János 
Mihály Tamás 
István János 
Tompos György 
Tompos István 
Tompos János 
János Domokos 
Koncsag Péter 
liyós Pál 
Ilyes Péter 
Csedő István 
Csedő Gergely 
Koncsag János 

, Csedő János 
Csedő György jnn. 
Incze István 
Bálint Pál 
Bálint István 
Koncsag Mihály 

Fülöp Márton 
Benedek György 
György Sándor 
György Pál 
János Mihály 
Fülöp Lőrincz 
Antal Gergely 
Gergely András 
Gergely Istvánná 
Szabó Balá/.s 
Dudar Péter r 
Csuka Péter 
Gsiszór János 
Ványolos Pál 
Márton Islván 
Tancsos Jakab 
Islván Márlonné 
Lázár György 
Mihály András 
György Mihály 
János Gergely 
Jánys Mihály. 

Lovas puskás: Péter István. 

Drabantok: 

Kedves Mihály 
Simó István 
Kánya Benedek 

Nyirő Mihály 
István Gergely 
Petes Uarlallys 

Siikösd János 
Kánya Péter 
Tamás János. 

Füstös István 
Füstös András 

Bánkfalva. 

Nemesség: 

Bocskor János 
Szabó István 

Szabó Péler 
Bodó Sámuel Deák. 
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Pál Márton 
Márton Mátyás 
Barabás György 
Mihály György 
Málnási István 
Szőke Málé 
Deák János 
György János 
Tamás János 
Deák Ferenez 
Keresztes Péter jun. 
Keresztes Mátyás 
Keresztes Péter sen. 
Mihály János 
Mihály Gergely 
Danol Mihály 
Máthé János 
Máthé Benedek 
Tobi Márton 
Kavaczi János 
Bálás János 
János Bálint 
Tamás János 
Bene János 
Kasza Mátyás 
Bene István sen. 

Bene István jun. 
György Mihály 
Pongráez János 
Pongrác/, Péter 
Máthé Gáspár 
Bencze Miklós 
Pongrátz Gergely 
János Péter 
István Jakab 
András Péter 
Pongrátz Tamás 
Szeben György 
Kovács György 
Kovács Miklós 
János Péler 
István Gergely 
Mihály György 
Benedek János 
Mihály Máté 
János István 
György Péter 
Füstös Imre 
Bála Balázs 
Maliié János 
Tamás András 
Szebon Péler 

Szcben György 
János Péter 
Péler Tamás 
Jslván Bálint 
Máthé István 
Keresztes Mihály 
Péter István 
Lestyán Bálint 
László István 
Domokos István 
Okos János 
Kocsó István 
Péter Deák 
Albert György 
Mihály Tamás 
Péler János 
Szász György 
András István 
Benedek János 
Albert István 
Szabó György 
Keresztes János 
László Péter 
Bálint István 
Texe István. 

Lovas piisleásoic: 
Császár István 
Szabó Demeter 
Gergely István 

András Gergely 
Benedek Péler 
Péter István 

Bencze Miklós 
Danol Mihály. 

Drabantok: 
Bence Mihály sen. 
Madár Benedek 
Madár András 
Madár István 

Danél György 
Bála János 
Benedek Mihály 
Gzeke János 

Benedek Péter 
Antal Gergely 
Antal Fcroncz 
Antal István. 
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Szent-Márton. 

Nemesség: 

N. Szabó Mihály Deákné asz-
szonyom 

N. Kelemen Deák. 

N. Bálás Deák 
N. Jlors Islvánné. 

Kt/yluízi nemes emberek: 

Bocskor Islván 
Bocskor János 
Hozó l'ál 
Szabó Györgyné 

Bocskor Mihály 
Bocskor Péler 
Bocskor Báliul, 
Szőke András 

Szőke Marion 
Polyó Gergely 
Beeze Marion. 

Lófejek: 
Beszeg Islván jun. 
Beszeg Pál 
Tamás János 
Biró Mihály 
Diénes András 
Sár Péler 
Hozó Ferencz 
Bolli János 
Sas János 
Fiislös György 
Beszeg Islván sen. 

Beszeg Ferencz jun. 
Berlalan Miklós 
Diénes islván 
Gergely Islván 
Gergely Imre 
Fiislös Gergely 
Péler Tamás 
Mátyás János 
Beszeg Ferencz sen. 
Berlalan Sámuel 
Berlalan Marion jun 
Berlalan Sámuel séíT. 

Beszeg Islván niediocris 
Szőcs János 
Beszeg János 
Darvas Islván 
András Marion 
Balogh Mihály 
Dobai Ferencz 
Péler András 
Kavacsi János 
Péler Mihály 
Miklós Báliul 

Szóltad székelyek: 

Péler Mesler 
Hozó Miklós 

Marion Miklós 
Nagy Péler. 

Lovas puskások: 

Bencze Islván Fiislös Ferencz Bencze Ferencz. 

Veres drabantok: 

Kovács János 
Kedves János 

Both János 
Bolh András 

Marion Péler. 
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Solymárok: 

Sánta István Simon János Albert Mihály. 
Sánta Imre János György 

Csekeíalva. 

Egyházi nem.es emberek: 

Veres Ferencz Gothár Péter Golliár János. 

Lófejek: 
Bocskor Mihály 
Gothár István 
Nagy Mihály 
Bodó Bálint 
Bodó Ló'rincz 
Bodó Péter 
Bodó Kelemen 
Miklós Péter 
Miklós András 
Füstös Mihály 

Simon Péter 
Both Mihály 
Bai'Uia Ferenez 
Nagy Sándor 
Gergely András 
Bálás Gergely 
Csuha István 
István János 
Fodor János 
Lac/. János 

Lacz András 
Texe Ferenez 
Veres István 
Pongrác/, Márton 
Veres András 
Füstös György 
Lakatos Dániel 
Részeg István 
Kayesa Miklós. 

Lovas puskások: 

Péter István 
Péter Mihály 

Darvas Márton 
Darvas István 

Darvas István jnri-

Drabantok: 

Mihály János Sánta András Löten Mihály 
Sánta Mihály András János Veres Tamás. 

Solymárok: 

Elekes András Imre Mihály. 

Kozmás. 
Mélts. úr Mikes Mihály uram ő nga udvarháza. 
Mélts, úr Káinoki Sámuel uram ő nga udvarháza 

T. n. Dániel Mihály uram ó' kglme atyafiaival együtt való udvar
ház helye. 

http://nem.es
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Egyházi nemes: Darvas Imre 

Lófejelc: 

Kovács György 
István Tamás 
Kovács István jun. 
Dobos Islván 
Kovács Mihály 
Pál Ferencz 
Szántó Mihály 
Szán ló Gergely 
lbi<lua«y Fcvcv\cx 
Hadnagy Islván 
Demeter Báliul, 
Darvas Bálás 
S/.cben Islván 
Mihály Islván 
Kovács Islván mediociis 

Kovács Péter 
Borbély János 
Borbély Tamás 
Szeben Péter 
Mihály Pál 
Péter Bálint 
Cseke Pál • 
Komén Pál 
S'/.5es TanvÁs 
Leslyán Lőrinc/, 
Leslyán János jun. 
Erdő István 
András György 
Forró István 
Ferenc/. András 
Kovács György jun. 

Kovács János 
Kajcsa Tamás 
Kajcsa Mihály 
Polyó János 
Polyó Mihály sen. 
Botos Ferencz 
Bedő János 
Ballá Miklós 
Orbán Péter 
Polyó Mihály mediocris 
Inire István 
Dobos János 
Sánta Imre 
Sánta András 
Kayesa .biliös 

DrahfDitok : 

Bocskor István 
Ambrus János 

Andó János 
Sánta János 

Leslyán János sen. 
Krdö Péter. 

Solymárok; 

Balog Gergely Sánla Péter. 

Lázáríalva. 
Mltsgs gróf Apor István uram ő nga udvarháza. 

Főrend: 

T. n. Twocshai (t. i. Toioczkai) János uram udvarháza. 

Nemesség: 

N. Angyalosi Mihály árvái. 
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Tusnád. 
Nemesség: 

N. Bodó Gergely N. Bocskor Kelemen. 

Egyházi nemesek: 

Kocsa János 
Kocsa István 
Darvas István 
Darvas Bálás 

Darvas Málé 
Darvas Péter 
Boldisár Miklós 
Boldisár János 

Éltes András árvái 
Éltes András 
Elles György 

Lőj éjek: 

Miklós János 
Szabó András 
János Mihály 
Barrabás János 
Simon István 
Sánta Márton 
Sánta István 
Ábrám Márton 
Boncze Pál 
Sánta Péter 
Barta István 
Sánta Bálint 
Sánta Pál 
Sánta Mihály jim. 
Sánta Mihály sen. 
Mihály Kovács 

Márton János 
Márton István 
Ferencz Bálás 
Ferencz Péter 
Imecs János 
Ferencz István 
Bálás István 
Ravasz Bálint 
Ravasz Mihály 
Beleg Tamás 
Korodi Bálint 
Korodi Márton 
Korodi István 
Korodi Mihály 
Pál Isván 
Korodi Miklós 
Beteg Mihály 

Bartha Mihály 
Rozaim Ferencz 
Rozaiin Balá.s 
Rozaim Benedek 
Málhé János 
János István 
Gál Máté 
Incze Bálás 
Incze Gergely 
Incze Márton 
Korodi János jun. 
Barta Domokos 
István Bálás 
Rozaim Péter sen 
Rozaim Péter jun. 
Sánta Mihály. 

Drabantok: 

Forró János 
Mihály István 
Mihály Ferencz 
Szó'cs Péter 
Damokos András 
Mihály Imre 
Kelemen Péter 
Urkon István 

Péter Mihály 
Krisle Tamás 
Kristó Péter 
György Imre 
Boldisár István 
Albert János 
Albert István 
Korodi István 

Korodi Mihály 
Korodi János 
Péter István 
Bálás István 
Urkon Tamás 
Varga Mihály 
Varga János 
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Csatőszeg. 

Etyházi nemes ember: György Mihály Deák. 

Lófcjek: 

Adorján Barlallyis 
Kovács Mihály Deák 
Erőss György 
Inczc István 
Gelérd Péter 

Bors Mihály 
Sass Mihály 
Darvas Miklós 
Csaló Ferenc/, 
Csaló Málhó 

Péter Mihály 
Péler Deák 
Darvas Mihály 
Simon János 
Korodi István. 

Lovas puskások: 

Szép Gergely Darvas Ferenc/, Boldisár Péter. 

Szent-Simon. 

Nemesség: 

N. Cserjék János árvái N Endes György. 

Egyházi nemesek: 

Veress Péter 
Veress Mihály 

Veress István 
Endes Miklós 

Darvas Palás. 

Lófejek: 

Deke Mihály 
Beké Miklós 
Beké Imre 
Gábor Deák' 
Darvas János sen. 
János György 
János Márton 
Darvas János jun. 
Péter János sen. 
Péter János jun. 
Péter András 
Cscke Mihály 

Márton István 
Endes Mihály 
Cseke Mihály jun. 
Péter Sándor 
Darvas Mátyás 
Csobot Mihály 
Sándor István 
Gergely Mihály 
Ferenez Mihály 
Szép Daniokos 
Szép István 
Sólyom Ferencz 

Imre János • 
Veress János 
Bálint János 
Bak János 
Ilyes Pál 
Gáli András 
Dénes János 
Csaló János 
Szántó István 
Vitályos János 
Gsiszér Péter 
Bálás Ferenc/, 
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László Gergely 
Ló'rincz Imre 
Ló'rincz Bálint 
Menyhárt János 
Tankó István 
Gergely Mihály 
György Ferencz 

Adorján Imre 
Randi Albert 
Vi los Mihály 
Darvas Mihály 
Dobordán Imre 
Bodó Márton 
László Ferenc/. 
Ilyes István 

Kovács Miklós 
Kovács István 
Sugár Mihály 
Fodor Miklós 
Konc/. Ferenc/. 
Bak Ferenc/. 
Szántó György. 

Drabantok: 
Fodor György lovas 
Kent se István 
Szász István 

Tankó Pál 
Csató Mihály 
György János 

Péter István 
Csija Péter. 

Szent-Király. 
Nemesság: 

N. Bors István sen. 
N. Bors Mihály 
N. Bors György 

N. Bors Tamás 
N. Bors István jun. 
N. Bors Ferencz 

N. Donátli István 
Holló János 
llyés István. 

Lovas puskások: 
Kovács Péter 
András Péter 
András Péter 
Fazakas János 

Gödo Bálás 
Virág Péter 
Göröcz András 
Virág György 
Barta János 

Gödé Mihály 
Benkó' Mihály 
Füstös Péter 
Benedek Miklós 

Drabantok: 
Márton Mihály jun. Márton Mihály sen. Birta Péter. 

Az parajdi sóakna pcnig székünktől vagyon hét inélyföld-
nyiro, az honnét az regi boldogult fejedelmek idejében az főem
bereknek hatvan darab, az nemes embereknek negyven darai), az 
lófő nemes embereknek huszonnégy darab, az drabanloknak tizen
hat darab só adatolt. 

TIIAMÁS DEÁK 
Al Csik széknek liütős v. király bírája mp. 

BORS MIHÁLY 
Al-Csik széknek hütös nótáriusa mp. 

(Uredctije Csikvámiegyo levéltárában.) 
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1393. 

^l Csíkszékben kvártyélyozó nőmet katonák zsarolásairól szóló vizs
gálat. 1701. ápr. 14. 

lnquisitiones anno 1701. die 14. Apr. peractue. 

Szent-Damokos. 
1-ino. Szent-damokosibíró Kiristály Mihály juratus fatelur, 

hogy nz közöltök lévő cúplár az zabot mindenkor tetézve 
mérette, adván az 5 holnapokra cub. 58, minden vékán káro
sodlak meg két ej téllel, mely tészen cub. 3, véka 2. 

2-do. Szent-Damokoson lévő lájtmány1) számára az falu adott 
egyszer is másszor is vajat csak könnyen cupas nro 10, tyúkot 
adott nro 13, tyúktojást minden nap koít adni, hol hatot, hol 
hetet, búzát vett fel pénzért nrot 5- (i. i. vékát), melynek az 4 
vékáját űzette meg den. 54, az egyik vékáját den. 34. Azonkül; 
két vékát vévén fel, azért semmit nem adott; zabot vett fel! 
cubulos nro 26, pénzért, melynek fizetett küblitől den. 34. Azon
kül vett fel cub. nro 24, ezért semmit nem fizetett. 

3-io. Azon lájtmány uram építtetett vélek egy új istállót 
tehenének és juhainak, egy disznópajtát, azonkül egy romlott 
istállót alól felyül megpadoltatott, egy új veteményes kertet 
is csináltatott, mindezeken csak könnyen volt 100 ember man 
kaja. Azon felyül a veteményes kertben mindennap öt hat ember 
dolgozik. 

4-to. Ao. 1700. die 22. Junii szállván be statiojokban a 
companiak usque ad. 1. Nov. a. ejusdem mészárszéket tartván, 
commiss. uraimék fide med. úgy adják be, hogy adtának* az egész 
companiának cent. nro. (üres hely), magyar fontját fizették le a 
kantotiák két pénzével. A prima Nov. a. ej. adott a szék karaj-
czárokat usque ad. ult. Apr. a. 1.701. Uz egész comp.-nak, minden 
holnapokban adott. II. h. 148 den. 40. Ezt pedig accorda szerént 
adtuk, mészárszéket nem tartván; \\e, karajezárt az nemes szék 
mindenkor megadtuk, hol commendans uramnak, hol fuér uram
nak; adtáké ki a katonáknak? azt nem tudjuk. 

Szent-damokosi Kotori György panaszkodik, hogy nála 

') Lájtmány vagy lájkmány — licuienant, t. i. hadnagy. 
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egy katona négyed magával lévén, csak egy napja sem múlik el, 
hol kását, túrót, lisztet, sajtot, ordát és az mi a házánál 
volt, nem adott volna, ha mikor nem adhatott, korbácscsíil 
fenyegette. 

5-to Szt.-damokosi Szó'cs András is panaszolkodik, hogy 
lajtmány uram szolgája disznait akarván elvinni s nem akarta 
volna adaadni, erőszakoson megverte, ingit nyakából kihasogalta, 
két deszkáját is elvitte. 

De eadem Harkó Sándor is jelenti panaszát, hogy az 
lajtmány uram szolgája, rámenvéu ételt kért, s nem adhatott, 
megverte, panaszt tött lajtmány uramnak, semmi satisfactiot 
nem adott. 

Keristály Mihály is jelenti, hogy az dánfalvi kapitány ő 
nga postása oda menvén, hogy mindjárt ételt nem adhatott, mind 
az öreg atyjával együtt megverte; azután a mit lehetett adott enni; az 
mi kenyere megmaradóit, az tűz alá tette s elégelte. Panaszolván 
kapitány uramnak, semmi satisfactiot nem tött. Csak tyúktojást 
33-at ettek meg, két tál túrót; az ebeknek zablisztet adott. 

(6 to. Szt-domokosi Péter Bálint stb. panasza áthúzva.) 
7-mo. Minden héten Kovács Imre két nap húst lájmány 

uramnak szombaton és pénteken, ha mit fogott is oda vitte meg 
fáradtan, csak egy pénzt sem adott; jó lélekkel meri mondani, liogy 
megért volna 3 frtot. Karkó Sándor is három susták árát vitt halat 
lajtmány uramnak s meg nem adta az árát. 

8-vo. Az falusbiró azon is panaszolkodik: mitől fogvást bíró
nak tették, azután 18 kupa fagyut gyertyázott fel lajtmány uram 
számára. Azonkivül is a faluból is adtának 50, mindezekért is 
semmit nem adott. Interim azon is panaszolkodik az egész falu, hogy 
minden nap egy estrásákot kell adni s egy asszonyembert. 
Azonkivül minden napra kételen szitált lisztet kell adni az láj
mány konyhájára, csak könnyen megtenne 3 vékát. Azért sem adott 
semmit. Karkó Sándor is 9 ejtel faggyat gyertyázott fel lajtmány 
uram számára bíróságában, semmit érte nem adott. 

Dániaivá. 
1-mo. Az egész falu panaszolkodik: mikor szénát kellett volna 

adni, commissarius uramék megparancsolták, hogy kiálljanák az 
szénával az útezára, és az accorda szerént legyen rakva; az fuér 
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(-fú'rer) meg nein engedte, hogy kiálljanak, azt mondván, a mely 
katonának .akarja ő adni, assignatiot ad, melyeknek kívántatik. Azután 
elmenvén a katona az hova assignáltatott, felhágván az hijúban, 
csak addig rakatta, a míg szinte szerette, úgy annyira, hogy min
den két mérésen elment egy fél mérés. Az kiknél az katonák rak
ták fel az szénát, név szerént ezek: Lukács Péter, Lukács István 
minor, Gál Imre, Ferencz János, István Antul. 

2-do. Az kapitány ő nga konyhájára és maga számára vett 
itt el az hopmester Dánlalvában vajat cupas 35, berbécset 1, 
haránt 11, borjút 1, tyúkot 89, disznót, melyet vettek falustól fl. 2 
den. 60, ludat !, malaczot 7, tyúktojást, mikor parancsolta az hop
mester, kevesebbet nem, hol 10, hol 12-öt. Annak számát nem tud
hatják, mert csaknem mindennap volt. Eczetet mindennap konyhára, 
hol egy ej teli napjában, hol felet, hol kevesebbet is. Halat is mikor 
nem foghattak, veitek pénzeken 11. 2. Gyertyát vetlek első úttal 
781, más úttal faggyal vetlek 8 forint árát, melyet is mind gyertyául 
adlak be kapitány uram szállására. 

lígy szegény asszonytól vett el az hopmester 6 pulkál, kikéri 
is csak két horgast adott. Búzát veitek elsőben szép tisztát cub. 4, 
vékái 2, ezért űzettek (1. 9, den. 20. Ezenkül vetlek el egyszer is 
másszor is búzát cub. 10, melynek az áráért fizetett II lmng. 16 den. 
84, más út al vett búzát cub. 4, azért semmit nem adott; zabot első 
úttal veit el cub 35, ennek köbliérl adott den. 34, másodúllal 
cub. 30, harmadúttal cub. 27, ezt is egy-egy horgasával fizette 
meg küblit, negyedúttal cub. 32, ötödik úttal cub. 24, vékát 3. 
Árpát cub. 1. ezért semmit nem fizetett, azonkül 30 réczéit, 14 
pulykái kiosztván az szegény emberekre, 2 holnapig tartatá vélek, 
kappant 27, három . meghalván, kettőt-kettőt vett érettek. Az 
galambinak • tartására adtak kendermagot másfél vék it, árpát 
két vékát. 

3-tio. Kgész falustól referálják, hogy ház építésén, konyha 
csinálásán, udvar töltésén, veteményes kertnek építésén, annak 
culturáján csak könnyen vagyon 200 napi dolgok; ez pedig volt 
vetés kaszálás és aratásnak idején; hasonlóképen az tollnak tépe-
tése, még az aratóból is beűzlék a szegénységet, a pedig tartott 
egy holnapig. Dietim hol 10, hol 12 is volt, kivévén az egy vasár
napol Az egész tahinak lovakat az lurer és az hopmester 
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úgy elpostálkodták, majd mind semmire valók. Azonkül 
7 kancza az nagy erőltetés miatt elvettette az vemhét. 
Bertalan Péter lován 11 nap jártak oda ki ős az Ferencz 
Jánosén. Azután postára hajlott kőt szekeret Szent-.Lászlóni1) 
12 ökörrel bor után ',) napokig: némelyik úgy elromlott, hogy 
most sem jó bele, nem vehetik hasznát. Az felett madarasi, 
dánfalvi, karczfalvi, jenőfalvi, szt.-thamási és szt.-domokosi szá-
nakkal hozatott szénát az Gymes-Lokáról, 31 szánnal, mely 
tart hárommélyföldnire. Széna-csinálni ugyan az Gynics-Lókára 
erőszakoson hajtolták az embereket, meg összegyűjtötték ököl, 
az elsőköl a vártára vitték, valamíg egészen összegyűjtötték, hogy 
az miollától a karajczárl kezdetlek a katonának adni, azután 
minden condimentumot az szegény gazdák adtának, vajat, 
olajat, káposztát, túrót, sajtot, ordát, tyukmonyat, kását, 
borsót, lencsét, borsót {így!), hagymát, lisztet ételében, sört. 
Lukács István azt vallja, hogy 4 susták ára serét kihor
dotta a maga katonája, barátit híván rája. Szalmát legalább vi
tettek a kapitány szállására cur. uro 30. Lukács Péter a kato
nájának vitt szappant kételenségeből 3 susták árát, borsót vili 
Lukács Péter vitt {így) a katonájának egy fontot, Lukács 
István vett egy izlot {így) árát. 

4-to. Gál Imre panaszol: hogy a kapilánnak kél köböl 
zabot nem adott pénz nélkül, elvétette a katonáját és az mar-
kolánt tette rája minden cselédivel, 10 marháját alája való szal
mával tartotta. 

Ainburus Márton jelenti, hogy az ő katonája más quárlélyra 
menvén, vett tőle fizetést három véka zabol, 4 sing szép vásznai, 
két tyúkot. 

Gál András relictája (fizetett a fuernek, hogy róla özvegyül 
elvette a katonát, egy báránt, egy malaczot, egy susták ára égett 
bort.2) Háromszor meg is verte. Az íestékesét3) elvagdalta, a 
kit el nem adott volna 5 forintért. 

5-to. Kozma Péter panaszol, hogy az Bott Tamásnétt 
való katona minden igaz ok nélkül úgy megverte, hogy két ódala-
csontját berontotta, ki mián soha jó nem lészen. 

') Bizonyára Nyárád-Szt.-Laszló. ' 
2) A zárjeles át van húzva. A fuer, íurer = Führer. 3) = szőnyeg. 
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6-Lo. Bodor Péter panaszol, hogy egy kövér serlését elvé
tellé az hopmester az kapitány számára erőszakoson, semmit 
nem adlak érette, megért volna II. ü. 

Lukács Péter is jelenti, hogy az hopmester az szakácscsal 
együtt elvette egy kövér disznaját, semmit nom adván érette, 
megért volna II. 5. -— László Ferenc/, disznaját is elvette volt, 
azután visszabocsálván, két véka szép húzat kellelt adni kélclen-
ségében az katonájának. 

Lukács Péter üstit is elvétellé az hopmester, megért volna 
'2 forintot, semmit érette nem adoll. 

7-ni(i. Minden héten az hopmester halászlaloll a faluval hol 
egyszer, hol kétszer, vadászaira 4 lovú szekerei hajtatott el az 
dobos éktelen nagy sárban, élést vitetvén rajta magoknak és az 
ebeknek harmadnapig. Más úttal is 4. lovú szekerei, az havasra 
vadászni, az inas menvén el rajta, 4 nap oda volt. 

(8-vo. Áz gymesi sírására az káplárnak 3 úttal kelleti vitel
nek szekerén szénáját, zabját, kenyerét') 

D- no. (iái Mihály jelenté, hogy mikor az hopmester az 
(lyjnes-LokáróJ 31 szánan az szénát hihozatla, két lovú szánon 
lévén az hopmester, ő lévén kocsis, elől ülvén, az hopmester 
hátúi, az köpönyegei maga alól elveszlelte: rajta erőszakoson vont 
rajta 4 izlotot és 7 véka zabot. 

Miidums. 
1-nio. Az egész falu panaszolkodik, hogy rajok küldvén az 

dánfalvi kapitány ő nagysága és feltöltetvén 30 köbül zabjokal, 
az vékát telezve töltvén, többel nem adoll érette 34 pénznél 
köbhérl. 

Lőrincz Lstván jelenti, hogy öt hétig az kenyerén kivül 
minden éléssel ő tartotta a katonáját. 

Antal Miklós panaszolja, az miólla az káplár az faluban 
szállott, mindenkor három gazdával gazdálkodtatik magának, ő is 
mindennap gazdálkodik, adott eddig 50 tyúktojást, egy tyúkot, 
egy ej tel vajat, lisztet, mindennap hagymát, borsót, szaládot hárman 
másfél vékái adtának. 

2-do. Az egész falu azon panaszolkodik, hogy szintén csak 

') Ez a ponl ki van húzva. 
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most márcziusban mull esztendeje, hogy elment rólok a német 
quartély, mostan rajok sem az nemes országtól nem volt rendelve 
(martéi y, mégis az dán falvi kapitány ö nagysága rajok szállttolt 
14. katonái és egy káplárt. 

KiirczliilvcL. 
1-mo. panaszolkodik, hogy az gyergyai kompániában lévő 

katonák vetlek rajlok erőszakosan vettek tőlek két últal posla-
lovakal, egyúllal sok puskát és lakatos műszert vettenek be rajlok. 

Jenóíalva,. 
1-mo. Az falusbiró Kosza György panaszolkodik, hogy az 

dánfalvi kapitány ő nagysága három-három vadász szolgája hozza 
beszállván, ételt, itali adván, azért semmit nem praelendál, hanem 
praetendálja az ködinönil, elvetlek mentekben s ki nem akarják 
adni (izélés nélkül, megért volna 5 izlolol. Az hopmester magyaró 
(így!) lyukra 10 sustákot adoll neki, igen drága lévén, meg nem 
vehelé azon az áron, meg kellett maga pénzével den. 34. 

Szent-Mihály. 
1-mo. Szenlmihályi bíró Szőcs Mihály panaszolkodik, hogy 

az dánfalvi kapitány ő nagyságának vadászó szolgái beszállván, 
első úttal 4 személy egy lóval, ebeivel együtt, egy éjjeli hálóul: 
az 4 legénynek ebédet és vacsorál adván, a lónak szénái, abra
kot, az ebeknek fél véka árpaliszlel; másod úllal ugyan vadá
szatban levén azon kapitány ő nagysága hét szolgái, kél nap lé
vén, két ebédel, két vacsorát adván, egy lónak szénát, abrakot: 
kévannak érette íl. 2. 

Szent-Miklós. 
1-mo. Balázs Márton panaszolkodik, hogy az passus-adó 

íródeák úgy megverte, hogy ina is az nyakához kötve hordozza 
a karját, megbékélvén vele kél izlolban, két véka búzában, de 
semmit nem adoll. 

2-do. Az szentkirályi lajtmány szolgája háromszor megszáll
ván a Kosa Istvánnál, ételi, ilalt, szénát, abrakot adván, sem
mit érette nem adott. 

Az gyergyai furer is megszállván, a bírótól három véka ab
rakot vont, semmit nem adván érelte. 

Az gyergyai kapitány is ott szállván, mikor Molduvában 
ment, két köböl zabol adoll a bíró, egy horgast adoll érelte. 
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István Péter is jelenü, mikor az dánfalvi kapitány oda 
megyén, hinlújál oda viszik; az szolgák hanták ki egy jó szekér 
szénáját. 

Deine. 
1-mo. Benkes Mihály panaszolkodik, hogy étszakának ide

jén házára menvén az Kosa, Gábor katonája és az szenüniklósi 
vámos, poslaló kérve, az ablakján be akartak lövődözni, maga 
kiszaladván a kamara ajtón, az szolgáját úgy megverték, 
hogy mind az száján orrán egyaránt jött az vére. 

Szép viz. 
(1-mo, kihúzva.) 
2-do. Az G'y//«tw-várához Barassóböl feljáró niuskatélyo-

soknak lajlinányi minden második holnapban változván, mind 
bemenő s kijövő útjukban olt szállnak, asztalukra való eledelt 
egy szóval és lovoknak abrakot, szénát kételenségből ajándékon 
kellett adniok. Azon felyül minden másod héten süttetni kijőnek 
a vártól hol négyen, hol ötön sültetni, hol 10, 15 hol köblöt 
kell sültetniek, olyankor öt-hat nap rajtok ülvén, csak ajándékon 
tartatják magokat, az kenyeret is három szekér megéri bevinni, 
azok pedig harmadnapig járnak oda. Változásokban mindenkor 
öt szekeret kell adni, mikor bemennek a várhoz; mikor kijőnek, 
akkor Alesíkig hármat, posta lovat, mind menő jövő útjukra el
visznek erővel. 

v\zon felyűl lovas német is minden héten hét szokott járni 
azon sírására, azok is mind bemenő s mind kijövő útjokban meg
szállván, ingyen élődést kételenségből adni kell. 

3-tio. Fekete Jánosnét a süttető német úgy megverte, 
hogy n m járhat miatta, a lába is mind eldagadott. 

Várdodlalva-
1-mo. Az bíró panaszolkodik, hogy az mostan Gymesben 

lévő lájtmány megszállván egy étszakára 50 személyivel, azoknak 
minden gazda ételt kellett adni akaratjok ellen, az lájtmány lo
vainak három véka zabot kelleti adni kételenségből; ö szekérrel 
kellett költöztetniük Szépvízig 4—4 ökörű szekéren. 

Mádéhűva. 
1-mo. Alsó Ferenez András jelenli, hogy az Lukács 

Péter ka'.onája el nem vett egy szekér szénáját, mig egy tyúkot, 



— 76 -

egy patkót nem vont raj la; felső Feroncz András is jelenti, 
hogy az Lukács Fötor katonája úgy csapta nyakon egy pú.-
czávíiJ, lel noju vette volna 6 forintért, csuk azért, hogy 
hirtelen lel nem rakta az szénát. Szűcs György is jelenti, 
hogy egy szekér szénája mellett vont rajta két horgast az Ber
talan Féter katonája, az dánfalvi furer erővel elhajtatott fél 
szekér szénát. 

Rákos. 
1-mo. Az bíró jelenti panaszát: szeredai Feroncz István 

katonája másodmagával kiszállván hozzája részegen, a kettőnek 
két szánal kelleti adni, az házában lövődözlek, csak kicsid, hogy 
az háza is fel nem gyuladutl miatta Az dánfalvi kapitány ő nagy
sága petzére bészállván az ebekkel, magának élei, ilall adván, az 
ebeknek fél véka árpa lisztet. 

Sárosi Amburus és Salamon István is bészállván az 
kapitány vadászi hárman, esle reggel ételt adtának az ebeknek, 
kétszer két véka árpa lisztet felkeverlek. 

Két szeredai német, akik árislomban voltak Dán/ulvábun, 
bészállván a bíróni (így!), postaszánat kérlek; ho:y nem adhatott, 
két sustákot vontak rajta. 

Csicsó. 
(1—4. kihúzva.) 
5-to. Búzás András is maga nemeiét az sánezban kétszer 

költöztette az útjára, szakinál, kását, túrót, lisztet, borsói, vajai, 
gyeityál kelleti adni, kételenségből kellelt zsákolni néki, mintha 
többször meg nem jött volna. 

Kosa Miklós is kétszer ville az sánezban a katonáját, mind 
éléssel el kellelt készíteni, amit Isten neki adott az kenyerén kivül. 

Kosa Gábor panaszolkodik, hogy az nála lévő katona egy 
szekér szénáját elélte meg; egy forint ára haját költötte el, két 
úttal megverte, harmadmagával lévén, soha az maga partiójával 
meg nem érvén, minden hal napban hol harmadnapig, hol negyed
napig kellell tartani, az kűl soha az ő eledele nélkül nem ett; túróját 
is csak könnyen ett meg két frt árát. 

Szent-Tamás. 
1-mo. A szent-domokosi lájtmány számára veitek el erősza

kosan két szán szalmát, most újólag 7 szekérrel akar felvenni 
rajtok. 
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2-do. Egy hidal, olyan helyen csináltatott, az hol soha einher 
emlékezeti tői fogva hid ott nem voll. 

Iiákos. 
Az egész falu panaszolkodik az Stiiinvil regimentéből két 

kompániát Gyergyóbnn commendiroztanak volt, kijövő úljokban 
egyik compánia ill megszállván egy éji hálóban, maga a kapitány 
szállott a Cseréj János uram udvarházához, konyhájára ezeket 
kellett a falunak nem jó akaratjából adni: húst 8 fontot, tyúkot 
nro. 5, vajat cupas 1, verőmalaezot I, tyukmonyat 30, fejér ke
nyeret 1, bort cupas 5. 

Az katonáknek levágatván egy marhát, némelyike veti húst, 
némelyike semmit nem, hanem az gazdákon este reggel ajándékon 
élőd ölt, az, ki húst vett is, ahoz valót mind az gazda adott. 

Fodor András és Máthé Mihály panaszolkodik, hogy egy 
katona erősen megverte; az furer addig el nem ment, valamíg 
kélelenségből atteslaiiot nem vett a falun. 

(liroiliili fogalmazvány Csikvármogyo /ovóJtiírtíhnn.) 

131)4. 

Zotala,k.i Udva,rholy széki székely község kivtíltstíglcveloi megm-ősitése 
Lipót emísztir-kirtily tlltnl. Bécshrw. 1701. tipr. 18. 

Nos Leopoldus dei gratia electus, roinanorum imperátor 
sem per augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Dohemiae, Dalmatiae, 
Croaliae, Slavoniaequc rex stb. stb. 

Memóriáé commendamus tenoré praesentium significanl.es, 
quibus expedil universis, quod cum bonae el, felicis recordalionis 
regum ac principum aclernae memóriáé conducat, et apud pos-
teros decantando laudabili virl.nl un praeconio convenial, lldeles 
subditos suos, avitamque teliuram inhabilanl.es, ac praeclara unione 
conjunctorum patriae civium communitatem decentibus ornare pri-
vilegiis et immunitatibus, non minus etiam aequum est eam supre-
morum regni moderatorum gratiosam benignitatem populis iisdem 
subjectis hümili devotione acceptare, usu laudabili observare, lit-
lerisquc mandátum cuslodiro ac bene cusloditam sánc poslerilati 
intacte per manus Iradere el assignare. Quod utile factum pos-

http://significanl.es
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teritati consulendo, nobiles, agiles, primipili peditesque pixidarii 
et liberum, signanter quidam Andreas Biró, judex regius, Georgias 
Torimy subjudex, Franciscus Biró senior. et alter Franciscus 
mediocris, Georgus Biró senior, Michael Tornay, Stephanus 
Sebestyén, Martinas György, Georgias Jakab, alter Georgias 
Karácsony, Stephanus Nagy Boros, et Georgias Kis Boros 
jurali assessores, neenon Greorgius Deák, alilcr Csiki, juratus 
nótárius possessionis Zetclaka, in sedo Siculicali Udvarhely exis-
tentis coinmoranles, pro parte tarnen suorum diclae possessionis 
Zetelaka exhibuerunt Matü nostrae et presentarunt cerla quae-
dam paria littararum donationalium scu confirmalionalium illuslris 
quondam prineipis Tiaunisylvaniae MichaelisApaß, per fideles nos-
tros egregios Georgiám Donath vicejudicem regium, et Ladislauni 
Bakczi, juratum notarium sodis Miklósvár subscripla, sigillisque 
eorundem raunita, continenles ia so alias donationes litte ras et 
privilegiales illuslris pariter quondam Gabrialis prineipis itidein 
Transylvaniae, quibus mediantibus idein prineeps cerlis privilegiis, 
Iibcrlalibus et immunitatibus condecorasse perhiberetur cosdem, 
suplicantes Matti nostrae debita cum instantia bumillime, quatenus 
easdem litteras, omniaque et singula in iisdem eontenta ratas, 
gratas etaeeepta habentes, praesontibus litteris nostrisprivilegiali-
bus et confirmationalibus inseri et inscribi facientes, eisdem inco-
lis et inliabilatoribuspraedictae possessionis Zetelaka, ipsorumque 
successoribus utriusque sexus universis perpeluo valituras con-
firmare,confirmatasque observare, ac |>er universos et singulos ob-
servari facere dignaramur. 

Quarum quidem litteraru tenor min haec verba sequaretur: 
Nos Michael Apaß Dei gratia prineeps Transylvaniae, 

partium regni Hung. dominus, commendamus lenore praesentium 
signilicantcs, quibus expedit universis, quod pro parlibus et in 
personis incolarum et inhabitatorum possesionis Zetelaka exhibi-
tae sunt nobis et praesontalae lilterac quaedain privilegales Se
renissimi condain Gabrielis prineipis in pergamine patenter 
confeetae et emanatae, in quibus idein scrcnissiinus prineeps ab 
omni censuum. taxarum, aliarumque conlributiomim, tarn ordina-
rium, quam exlraordinariorum solutione, deeimarum item et 
capetiarum pensione, servitiorum plebeorum et civilium quorum-
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übet exhibitione, quorumlibet bellicorum tarn generalium, quam 
partialium expedilione, iininuaes eos fecisse videbalur; hac tarnen 
conditione, ut incolac ejusdem possessionis annuaüm cenlum 
millia scandularum propriissumptibus laboribus expensis, jumenlis 
et currubus in usum curiae nostrae Albensis deduccre debcrcnt 
et lenerenlur; et insuper pro publica eorura cmolumento immuni-
latibus infra articulatiui couscriptis et spccilicalis e.vornaverat, 
demandans ejusdem sodis suprcmis et viccolTicialibus, aüisipie 
quorura interessé poterat, ut praediclae posscsionis incolas contra 
immunitatcs ipsis concessas, ad aliqua onera supportanda cogcrc 
et compollero nequaquam praesumant modo aliquali. 

Quarum quidem litterarum pririlegialium tenor talis est:. 
Nos Gabriel Dei gratia sacri Romani imporii et Transylvaniae 

prineeps, partium regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes 
ac Oppuliiie, Katiborique dux etc., inemoriae commendanuis lenore 
praesc tium significanles, quibus oxpedit universis, quod nos cum 
ad nonnulorum fidelium consilioriorum noslrorum pro parlibus 
et in personis nobilium, agiliuui, primipilorum, peditnmque 
pixidariorum et libertinorum Siculorum, caeterorum videlicet 
incolarum et inhabitatorum possessionis Zetelaka, in sede Siculi-
cale Udvarhely existentis, singularem faclam interecssionem, 
tum vero consideruntes eos in vallibus et mediis quasi 
Alpibus collocatos ac loci stcrilitate pressos, magna cum 
difficultate quolidinno etiam victui prospicere posse: eosdem 
igitur incolas, et inhabitatores diciae possessionis Zetelaka, 
qui nimirum ad praesens huic numero privilegio consentiunt, 
ac in futurum consenscrint,ipsorumqiielcgitimos sucecssores, 
haeredesqueetposteritatesutriusquesexus universos, ut vitae 
suae melius prospicere et eadeui possessione majori cum com-
moditate vitam degerepossint, ab omnicensuum, taxarum et 
contributionumnostrarum, ta.ni ordinariarum, quam extraor-
dinariarum, snbsidiique et hicri camerae nostrae soluti-
one, item seminaturas, allodiaturas, agricolationem ipso-
rum in territoriis, et intra veras metas dietae possessionis 
Zetelaka et Juni /ata. sede Sicu/ica/i Udvarhely existentis 
habitas, a, decimaruin, nonarum ct. capetiarum pensione, 
servitiorum quorumlibet plebeorum et ci vili um exhibitione, 

http://ta.ni
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necnon ab omni lustratione, ac quorumlibet generalium, 
quam partialium bellicarum expeditione, ratione tempornm 
susceptorum ingressione, hac tarnen adjuneta conditione, 
ut ipsi quolannis centum millia scandula,rum, propriis 
samptibus, laboribus, expensis, jumentis, currubus, in et ad 
civitatem nostram Albensem, et rationeni nostram, succes-
sorumque nostrorum comporlare et deducere debeant, et 
teneantur, in perpetuum eximondos, supportandos, immunilale 
donandos, imo pro ampliori benignitatis et munificentiae nostrae 
erga eosdem declaratione, quo magis ipsi publico sup emolumento 
consulendo facultat.es suas adaugere ac in dies lam nobis, quam 
ctiam regno nostro utiliores esse possint, hisce subsequentibus 
immunitatibus et libertatibus articulatim conscriptis el. spe-
cilicatis ampliandos et exornandos duximus: 

Primo: Quod a modo deineeps successivis semper tem-
poribus nullám a capitaneis, judieibus, vicejudieibus regiis, 
et reliquis oflicialibus sedis Sieuliealis Udvarhely, nieder 
nis et tuturis quoque tempore constituendis, habcant depen-
dentiam, nullamque in eosdem Jurisdictionen! exerceant, 
verum provisoris nostrae curiae Albensis potestati ac, di-
rectioni subsrnt, idemque cos regat, et dirigál, ila tarnen, ut 
provisor ctiam Albensis contra conditiones hisce litteris specili-
cal.as eosdem minimé turbet, ac ad alia praestanda onera a.c'ser-
vitia haud quaquam compellat; deinde praedicti capitauei judi-
ces vicejudicesque regii, caeterique olficiales annotatae se-
dis Udvarhely in postcrum in medio eorum inquirere, quae-
libet onera, exigere ac quaslibet exequutiones peragere mi
nimé possint, verum omnia onera et birsagia excqui dcbcnla 
homines nostri per nos vei dictum provisorem nostrum Alben
sem in medium eorum missi, cxequi et peragere possint et va-
leanl, quae quidem birsagiorum, et onerum exaetionos non in 
alium usum convertantur, sed in ralionem noslram et succes-
sorum nostrorum assignanlur. 

Secundo: Liberum sit Ulis pro volnntate et arbitratu 
ipsorum judices ac duodeeim juratos jnxta moréin et con-
svetudinem, hactenus inter ipsos observari soliiain, öligere 
et crearc. 

http://facultat.es
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Torlio: Univcrsue causae, Utes et controversiae infra 
valorem viginti quinque llorenorum Uungaricalium aestiniatac 
ralione quoruincunque negotiorum, acluuin medio eorum cxorlae, 
in praesenlia diclorum judicum ac duodecini juralorura eorum 
aganlur, prosequanlur ol. ienninanlnr. Si vero eaodcin acstima-
lionem viginli quinque lloronorum exccsscruiil, ibidem ijuidom 
proinoveanlur, sed si qua partium judicio et senlenlia per eos 
eiusmodi in causa lata et prommciaU contonta esse noluerit: 
ex lunc per viain appellationis cacdem in pracsentiam provisorum 
ac juratorum assessoruin sedis judiciariae curiae nostrae Alben-
sis maturioris dissensionis gratia transmiltunlur, ibiqne Imaliter 
decidanlur. Similiter causantes exlranei in foro eorum causas 
suas moventes eaudem juris proeessuin scquantur. 

Ouarl.o: Nullus incolarum ejusdeni possessionis quovis modo 
et tilulo sab jiigum seu eondilionem jobbagionalem sese ullerius 
niillere. vel vero ob evilalionein oiieriim el, servitiorum per eos-
dem praestaro dehcnlium alio sese commorandi gratia conferre 
possit; si quis vero lalem inlentionem habere comperirelur, is 
caplivelur nequaliter, nisi sponsione lidedignorum dimittatur; quod 
si quis vero dam insciisquo ipsis aufngerct, talis fugitivi incolae 
(|uae,libet bona, tarn mobilia, quam iiumobilia, domusque et hae-
redilales quovis nominis vocabulo vocilalae, ad raüonem com-
iiiunil.al.is ipsorum oceupenlur. 

Ultimo: Si capitanei, judices, vicejiidicesquc, rcgii, oi/i-
ciiilfísquo suepofntiio sot/is Siculivulis Udvarhely ne ulii 
eujusvis status ac condilionis honiines contra libertal.es el, pri-
vilegia .ipsorum ud aliquns contribntiones, coUectus sive in-
gressionem et lustrutionem bellicorum cxpcditionum eos 
udigere pmesriuuuerent, ob idquc tarn in personis, quam 
eliain bonis suis (urbare et damnilicarc niterentur: et tunc ipsi 
incolae tarn privilegia et libertal.es, quam etiam quaelibel bona 
quovis nominis vocabulo vocata, contra eosdem violenlos turba-
lores el danmilicalores defendenili habeunt polcstatis aulhoritatem, 
ob idquc nulli oneri et birsagio subjaceant. si se ipsos mcrito 
defendisse coinperti fuerint; alioquin si aliquid indignc et incon-
venienler in ejusmodi casibus patraverint, non alibi praeter quam 
coram provisore nostro Albensi sistere debeanl. 
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contra constituüones regni, peracslandaque servitia uti privilcgiis 
suis praesentibus minimé praesumant. Magister Joannis Kendi 
illustrissimi domini domini principis Transylvaniae protonola-
rius mp. 

Nos igitur praemissa instantia annotatorum universorum 
incolarum et inhabitatorum praefatae possessionis Zeteluku be
nigne exaudita, clementer et admissa praescriptas litteras non ab-
rasas, non cancellatas, nee in aliqua sui parte suspeetas, sed 
omni prosus vitio et suspicione carentes praesentibus de vorbo 
ad verbum sine diminutione et augmento aliquali inserlas et in-
scriplas, quoad omnes earundem continentias, clausulas, puneta ct. 
articulos, eatenus, quatenus eaedem rite et legitime exisLunl, 
emanatae, viribusque corundom veritas suüragatur, ratas, gralas, 
et aeeepta habentes, praemissa omnia et singula in iisdem con-
tenta approbavimus, ratificamus et confirmamus. In cujus rei 
memóriám, firmitatemque perpetuam praesentes litteras nostras 
majoris aulici et authentici sigilli nostri impendentis muniminc 
roboratas memoratis universis incolis et inhabilatoribus dietae 
possessionis Zetelaka, ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis clementer dandas duximus et conec-
dendas. Datum in civitate nostra Vicnna Austriae die deeimaoetava 
mensis Április, anno Domini millesimo sepüngentesimo [)rimo, 
regnorum nostrorum Romani quadragesimo tertio, Hungarici quad-
ragesimo sexto, Bohemici vero quadragesimo quinto. 

LEOPOLDUS mp. C o m e s g A M U E L 1ÍAW0Kl m | ) . 

JOANNES FIATH mp. 

Praesentes litterae privilegiales, consensuales et confirmatio-
nales exhibitae et publicatac in generalibus comitiis procerum, 
comitum, baronum, magnatum, generosorum, egregiorum et no-
bilium, universorum denique statuum et ordinurn regni Transyl
vaniae et partium regni Hungáriáé eidem annexarum ad diein 
septimum .lanuarii anni praesentis 1702 in civitatem Albam Ja-
Hain indictis et celebratis, et nomine contra dicentc 

extradatae per magistrum 
FRANC. HENTER , 

sacrae cacsareo regiaque Illustrilalis in 
Transylvania prolonotarium mp. 
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Zetelaka régebbi kiváltságai. 

a) Országgyűlési végzések 1624., 1630. ös 1674-ből. 

Az 1024-ben június 23-án Gyulafehérváron tartolt országgyűléséből költ 

8-ik Articulus. 
A Zetel.ikiakkal való contraversiának módjairól és a széken 

való decidálásáról. 
Ugyan ő kegyelmek a székely uraink panaszkodnak kegyelmes 

urunk a Zetelakiak felől, hogy a nemes és egyéb rendek ellen különb
különb-féle polenliákal patrálván, azt kívánják, hogy ő elöttök perel
jenek, és annakulána a causajokot transmissioba Felségednek cicibe 
bocsássák; mely dolog szabadságok ellen láttatván lenni: végeztük 
azért, kegyelmes urunk, hogy ha kinek valami pere lészon zetelaki 
emberrel, ha az ad versa pars eonlent.us nem lészen, a székre appellal-
ják és ott adjudikállassék. 

Az 1630-ban januárius 25-én Gyulafejérváron tartott országgyűlés
ből költ , 

51. Articulus. 
A két Oláh falviak, Zetelakiak a törvények dolgából az udvar

it eh/széki főtiszthez applicaltatnak. 
A kél Oláhfalviak, Zetelakiak 1624-ik cszlendőbeli articulus tar

tása szerént az udvarhelyszéki főtisztektől dependálljanak, lörvények 
dolgából végeztük. 

Az 1674. sept. 17-iki gyulafehérvári országgyűlésből költ 

7. Articulus. 
Az Oláhfalvi, Zetelaki, ]>rivilegiat.usok privilegimukban meg

tartatnak. 
Mind a két Oláhfalviak, a Zetelakiak még privilégium alá adták 

magukat, székely szabadsággal éltének, annak utána privilégium alá 
adván magokat, előbbi boldog emlékezetű régi fejedelmek szép privi
légiumot adtának nékik, melyben hogy megtartassanak, Nagyságod kegyol-
mességéből végeztük, ugy mindazonáltal, hogy privilégiumokban speciüeáll 
leih viseléseket a fiscus számára praoslálják, azonkívül praofeclus atyánkfia 
is egyéb terhviseléssel ne eröllethessc, sőt ha erőltetné is, ne tartozzanak 
suppoiláini. 
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b) Rákóczy György kiváltságlevele Zetelak&nak. Gyula/eliérvárt 
1631. jan. 16. 

Georgius R;ikoc/i l)ei gratia Transylvuniae princeps, partium regni 
Ilungariae dominus et Siculorum conies. Fidelibus nostris generosis, 
cgregiiset nobilibus, agüibus, capituni, vieecapitaneis, judieibus, vicejudi-
cibusque rogiis, ductoribus, centurionibus cl deeurionibus sedis .Siculicalis 
Udvarhely, modern is seilicel cl futuris quoque lempore consliluendis, nobis 
dilectis, salutem ct gráciám noslram. 

Udvarhelyszélcben Zetelaka nevű faluban lakó híveink közön
ségesképen adgyák értésünkre, hogy ők régi szokások szerént a had
ban való szolgálati yok helyett esztendőnként tartoznának százezer 
sendelift magok saját költségeken ide Fejérvárra fiscusunk számára 
alászáttitani. Mi is azért azon immunitásokban őket meg akarván tar
tani: kegyelmesen hagyuk s parancsoljuk is liüségteknek, ez leveliinkéi 
látván, ennek utána is megnevezett Zetelakán lakó híveinket azon 
szabados immunitásban megtartván, őket oltalmazza meg is benne és 
egyébbre cogalni ezenkívül ne merészelje, hanem az százezer sendolyt 
esztendőnként ide Fejérvárra (iscusunk számára alászállítani megengedje 
büséglek. Secus non facturi. l'raesenlibus perleetis exhibenli restitutis. 
Datum in civitate noslra Alba Julia die decima sexla mensis Junii 
anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo. 

G. RÁKÓCZI mp. „, „ . 
SAMUEL KÖLUSIÍKY secretarius mp. 

(Eredetije Udvarhely vármegye levéltárában.) 

1395. 

Tompa, Miklós Cslkszóknek. A szotyori táborból 1701. május 1. 

Kéri a katonaság (a kgtek miliüájának) élelemmel gyámolilását, »moly-
lyel ha szinte a ns. szék nem tartoznék is, de hogy felei, a koreszlyén-
ségért suecursussal kellenék lenni, a kiket ha excedálnak is és szöknek, 
hogy a szükség cselekedteti, nem vihet a lélek a büntetésekre. Tovább 
nem paciálhatem, mivel most is 300 kenyeret assignált számokra. »Mert 
a militia eloszlik; én ha riem-putarem esik, magamat ngtokkal kglekkel 
megmentein; azért provideáljon felölök, ne kelljen koldulással élniek.mely 
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nekik nem oly szégyen, mini a ns. széknek gyalázat, mert harmadnapon 

túl egészben oda lészen« (l, i. feloszlik) 

(liieilelije Csikvármegye levéltárában.) 

135)G. 

Rendelet a csíki csásx. és kir katonaság rászóró, hogy miként visel
kedjenek a néppel szemben. 1701. aug. !). 

Edictu, sive observutiones militiae suae Mnjestutis Csikiea 
sis emu populo eiusdem loci sie sequuntur. 

Primo: Pro quibusvis octo equis unus currus graniinis, qui 
vehalur per quatuor boves, noc tanion excessive, ncc defeclive 
adminislretur. 

Secundo: Ne sit excessiva selectio in graminibus, sed in 
quantum inveniri polcmnt, bona gramina administrentur. 

Tartio: Ordinolur ox militibus ipsis soniniissarius, qui qua-
vis die per seriem in pagis modo debilo currus onerari curet, et 
ad suiunium 12 lioram praestet, gramina autein slatim exoneren-
tur et diniitlantur, currus nee ad alios usus convertantur. 

Qucirto: Ad venationes, piscationos ne cogantur hoinines et 
pro non praestatione similium ne vexentur. 

Quinto: Aulae praofecü se delineant ab exactionibus cuju,s-
cunque generis reruin et miserum plebem ne vexent, sed si quid 
opus érit pro necessitate inevitabili, illa omnia pro parata pecunia 
administrabit commissarius penes compagniam existens per do
minum vicejudicem regium cum bono ordine, noc talia petantur, 
quae non rcperiuntur in istis partibus. 

Sexto: Postae erigantur et ne tam excessive equi et jumenla 
ad postás et forspán compellanlur, sed ubi necessitas exiget, ibi 
per commissarium penes dominum commendantem existentem, 
penes autem singularem passum domini commendantis admi
nistrentur. 

Septimo: Ne équos tíiculorumin vigília existentium domini 
praefecti el alii milites hiuc inde auferant, vexent ele, sed oninino 
a similibus se abstineant. 
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Octavo: Ne dominis capilaneis sic licitura lales equiles penes 
so scrvarc et populura talibus aggravarc. 

Torja 9 Aug. 1701. 

Gonies STBPHANUS APOR in. p. GKAVEN vicccolonellus. 
(Eredetije Usikvármegye levéltárában.) 

1897. 

Killyóni Szókoly Mihály végrendelete 1701. uov. 2. 

Én sepsiszéki killyóni Székely Mihály, noha leslemben ép 
és egészséges, lelkemisineroliben is csendes vagyok, mindazonáltal 
meggondolván ez haszontalan világnak hirtelen el múlandóságát, 
teszek és hogyok ilyen megmásolhalatlan és állandó dispositiol, és tes
tamentumot, tudni illik: hogy az mely acquisiluniim nekem vadnak 
in gencre, mindeneket hogyok és testálok az én édes feleségemnek 
Iiuecs Erzsébet lmok, mivelhogy nagyobb részit együtt is keres
tük véle, úgy, hogy míg Isten élteti, egyedül szabados disposilió-
jában legyen minden acquisitum in gencre. Holta után pedig ha 
Isten az édes gyermekeinket meghadgya, deveniáljon reájok, melyet 
is istenesen egymás közölt oszszanak fel az gyermekeim. Ezt én 
igaz és jó lelkemismereti szerént megírván, kezem írásával és szo
kott pecsétemmel meg is erősítem. 

Actum in Killyéti die 2 mensis Novembris, anni 1701. 
Idem qui supra 

SZÉKELY MIHÁLY m. p. (F. h.) 

(Eredetije saját gyűjteményemben, egykorú másolata a Székely Nemzeti 
Múzeumban.) 

1398. 

Csík-, Gyergyó- és KAszon-szék 1700—1701-ben adózása, összeszámí
tása,. Gyulaleliérvúrt 1701 nov. Ifi.' 

Ratio sedium Siculicalium Csík Gyergyó et. Kászon. 

A-I . Nov. ii. 1700 us(]uo ad ult. Ocl. a. 170J. per d. knáv. Szabó 
et Steph. László depulatos expedita. 



Albai) 10. Nov. 1701. 
Kx conimissiiriiilu Tiansilvunico per 

J O A N N E N SÁKOSI 
siiprcnum commissarium nip. 

Jogyr.ot: (Isik, Gyergyó, Kászon 1701 csz'tT tili nilioja szerént a ns, 
székely naliólúl in. igérl (50000 frlból reparliáluilolt ő kglkro . . 12000 frl 
Kölcsön is adlak ő kgek 1100 frt 

i aTuöTíi" 
(Eredetije Csikv&nncgye levéltárában.) 

139». 
Fclsíí-bcnczódi Firtos Mihály, Gergely, János és István nemességért 

való folyamodványa, Leopold császár-kiválylioz. 1701-hcn. 

Augustissime Imperator, Domine, Domine clementissinic, 
benignissime. 

Consiat multis augusüssimao vcstrao Mattis fklelibus in Tran 
sylvania subditis,' praedecessores uostros ex oris Schylhicis, unde 

lírogavit pur iiiiliiralia otpeeiiniain hoc modo: 

Kiihuiim regimentjének lélen búza . . . 
> » » '/,il.l( 

6' hónapra nyáron búza 

II. a. regimentnek 1700 okióbor folyamán zab 
» » » » » széna . 

A (iimesi szorost órai hajónknak télen búza 
A Moldvában residoá'óknak 1700 máj. 1. 1701 

1(><J8, ÍM), 1700 számadásból l'enmaradl. . . . 
}5<;iH5i"ilis summa l'acil, 2 

snperílua eroi>atio 

1,000 

7700 írt 87 den 
1710 Irt 
2014 t'rt 22 V2 » 
3225 fit — 
1728 fit — 

350 M 2 2 ' / , » 
836 frt — 
171 frt 52' . » 
550 frt — 
348 frt — 

210 frt — 
150 fii — 

3208 f'i-L 40 '/2 » 
2,202 frt 23 V2 » 
1202 frt 23 ' / . / » 
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gens Hungarica oriunda, privilcgiatam seciuii tulisso mobililatem, 
juxtaquam iliorum quidam etiam officio supromi colonelli liaud 
ignare fungebantur, quamvis nobis, novercanlis forlunac borca 
laesis, memoria sallem spcculari, sed non usu vel praxi palpare 
conditiorieui oorum lieeal. Slemmale tarnen, uti ex eaüem nali, 
libertate fruimur, quamvis Literis ArmaUbus (quod in Transylvania 
variis vicissitudinibus obnoxia facile contigit) destituamur. Proinde 
ad pedes sacre vestrae Matlis provolali demississine supplicatnus, 
quatenus tum ob respeclum anliquitatis nostrae prosapiae, quam 
eüam meritorum noslrorum ut tenuium, tarnen fidelium intuitu, 
sed super haec omnia ex benigna augustissimae veslrae Matlis 
qua erga iideles suos subdilos propensa esse dignatur, gratia, nobis 
Michaeli'in sode Keresztúri!, ibique sila civilale Keresztúr 
vocata degenli, itcin Gregorio, Joanne et Stepimno Firtos de 
Bcnczcd, superiori in sede Siculicali Udvarhely existente, 
fratribus scilicet consangvineis, iufra visum nobis a nostris prae-
decessoribus relictam generosae nobililatis insigne conferre, 
Literasquae Armales desuper per inclylam canceilariam suam 
aulico-Transylvanicam de novo talibus disertis condiüonibusexpe-
diri demandare dignetur, ul e serviliis urbariis seu civilibus a loco 
rum, ubi nos manemus, judieibus oncriri praesuinniamur, verum 
liceat nobis aeque ac aliis natis patriae nobilibus verae nobililatis 
praerogativa frui. 

Gratiam augustissimae vestrae Matlis humillimis iisque fide-
libus noslris serviliis demereri desideramus perseveranler. 

Augustissimae Vestrae Maltis 

humillimi fidelesque subdili 

Fratres: MICIIAHL, GREGOKIUS, JOANNKS 

et STEPHANIE FIRTOS DE BUNCZÉD Superiore. 

(Eredetije ivi Országos levéltár crd. udv. cancclläriai osztily 1711. 150. 
sz. alatt) 
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1400. 

Emlékirat a /élsó'-benezédi Firtos család régi nemességéről, melyet meg-
újittatiii kivannak, Bethlen Miklós ajánló záradékával. 1701-ben. 

Momorialo. 
Mii Udvarhelyszéki felső-benczédi Firtos Mihály, ki is mostan 

Kcresztúríiszékben, Keresztúr városában lakik, Firtos Gergely, 
Firtos János és Firtos István, ugyan felső-benczédiek, mind
nyájan tcstvératyaliak. 

Mivel a mi.régi nemesi privilégiumunkat a mi praedeees-
soraink és Iruncusiiik még magokkal hozlak volt ki Scythiából, 
kitetszik csak abból is, mert a mi régi eleinknek kővára levén 
Udvarhelyszéken, mely hivattatok Firtos várá-mik, s ma is annak 
hijják, melynek még mostan is kőfalai fenállanak, melyhez vol
tának faluk is (melyről a Bonlinins is bőven tractál), ma is a 
várkapu előtt egy nagy kaszáló helyet mi birunk, melyet néhai 
boldog emlékezetű kegyelmes királyunk Mátyás király is a mi 
régi pracedeeessorinknak hűséges szolgálaljokért Armalis adásával 
régi ős nativus szabadságunkat conlirmálta voll; de annak utána 
sok változásokra jutván szegény hazánk, kegyelmes királyunktól 
adatott régi Armalisunk eltévedett, melyre nézve kételenitellünk 
felséges urunk római császár és koronás királyunktól régi szép 
szabadságunkat és nemességünket Armalissal renováltatni. 

Az mi a conditiokat illeti, ez szerént: a micsodás szabad-, 
sággal a mi hazánkban és székünkben több nativus nemes em
berek élnek, mi is avval élhetnénk, ezenkívül bíróság, polgárság 
viseléssel és postálkodással ne terheltetnénk, magunk, jelen való 
gyermekeink és ezután szülotondők is, ha lennének. 

A czimerünk pedig egy kősziklán levő vár. 
A mi eleink Firtos Imre ezeres kapitány volt annak ide

jében, de mi minden esztendőben alább szállottunk. 
Alatta: Roeomendáloni a lekiulclos Caneeüáiiának pro expedi-

lionc, spondoálom is usquo ad flór. hung. 100. 

BETHLEN MIKLÓS mpr. 

(Eredetije az Orsz. Levéltár Erd. udv. Cancelláriai osztály 1701. löüsz. alalt.) 
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1401. 
A sólalvi (udvarhelyszéki) solymárok lajstroma 1701-ben. 
1701-bon Sófnlván következő solymárok vollak: 
Engi Marion és Ili.leg Mihály 4 ökörrel, Oláh István 2, Sebe Ger

gely 2, Deák János 2, Albert János 4, Engi János 2, Hujdó István 2, 
Karmán Mihály 2, László István 2, Fülön Miklós 2, Uálinl György 4, 
Lukács Márton 2, Kelemen l'éler 2, liálinl Fülöp 2, Kovács János 2, 
Kacsó Ferencz 2, Sükös l'éler 2, Cseresznyés György 2 ökörrel. 

Ezek, kiknek ökrök is van; ezulán következnek a marhások közül 
28 solymár, a semmisek közül 11 solymár; tehát Sófalván volt 58 
solymár. 

{A székely-udvarhelyi nemzeti ládában levő eredetinek 1311—'>12 lapjáról.) 

1402. 
Udvarhely-szók lakóinak és marhaállományának adó alapjául való 

összeírása kivonata. '1700—1702. 

a) lleyestnm universale sedis Sic. Udvarhely pro an. 1700. 
Mint az 1685 és 1689-ikiben: il.t is a ínarhalélszáni van fel

véve községenként és a gazdák neveivel; a summás összefoglalás ez: 
»Ezen fenn speciíiealt százakban corrunieialván nemesek és szabad

sággal élők ökröket »és marhásokat« per se, s'.abad semmisekel kelteivel, 
jobbágyok ökreit is kelteivel, jobbágy marhásokot is hasonlóképpen 
kelteivel, jobbágy semmiseket négyével computálván, van 
Az Uyvon János uram százában marhaszáui semmisekkel 

edgyült uro 5437 , 
Az Ugrón Thamás uram százában . . . . . nro 852 
Fennczi István uram százában '. uro 673 
Pálfi Sic/mond uram százában nro 896 
Gálfi Mihály uram százában nro 371 
Orbán Elek urain százában nro 988 
Kádár András uram százában nro 554 
Sándor Ferencé uram százában az Erdőn kivííl . uro 3381/., 
az Erdőn belől uro 515 
'Udvarhely városában nro 110' / j 

Summa summarum a megírt százakban in Universum van 
ökör szám modo praomisso nro 584172 
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h) Reitst'um, pro ao. 1701 és 1702. 

Az 1702 évi összeírás (épen mini az 1700—1701-iki) ;i vaiiyon-
eröl mululjii ki, a gazdák nevel és marháik létszámát tüntetve fel. 

Megjegyzendő, hogy Dardócz íiúszékben Varyyasról: Lőrinc;; 
Tamás, M:tl*í György, Máté Ferenc/,, Murok Ferenez és Marok János, mint 
»snlyműr«-ok vannak bejegyezve, mindenkinek 4 - 4 ökre van. (Lásd 
3 5 8 - 9 I.) 

Lövétén solymárok 1702-hnv: Bálint l'ál, Benedek Mihály, Bá
lint András, Bálint Mihály, Bálint (iyörgy, Bálint l'éter, Miklós János 
(Lásd 3 1 9 - 3 2 0 lap.) 

Az 1702. évi összefoglalás így hangzik: 
»Ezen Bogcslruinb.in spcciíicalt személyeket és marhákat, a nemes 

széktől usiiiilt compulus s/.erénl, úgy mint a szabadsággal élő személyek 
(ikreit, szabad marhásokal per se, a szabad semmiseket, solymárokat, 
jobbágy ökrekel és jobbágy marhásokol kelteivel, a jobbágy, semmise
ket, pedig négyével compuUilva, in imiversa summa teszen nro 6'0.9.'i.« 

»A mini a falukról a regeslrumokol behozták, azokban levő emberek 
közül falunként bizonyos szoméllyoket erős hiillel megesketvén, a mini 
felíratlak liiitők után, én is a szerént (nemes uramék marhájukon, földes 
urok adta, megdöglött s kárrá vallott marhákon, ben való szabad és 
jobbágy szolgák pereeptorok, stationis commissariusok, eombuslák neve
kon niarhájokon kivül) az én igaz hiitöm szóróul pecsétemmel niegerő-
sitvén íiiam és adtam ki a mélls. regium guberniumnak ő ngoknak. Da-, 
tum Udvarhely, die 3. mensis Jnnuarii,generali videlieet, eongrogalione 
lolius sedis Sieuliealis Udvarhely ao 1702. 

FRANCISCUS BÁLFFI 
,jur. anlelalac s. Sic. Udvarhely not. m. p. (IV h.) 

(A szőkely-iidtnrhelyi nemzeti ládában 1700—1702. évekről egy kötetben 
levő luslrnkönyv eredetijéből.) 

14CJ 
Gyergyó-szék közterhei, ndóz;íx;i,, katoiiatn.rtán.i 1701—1702. jan. 2. 

Ao 1701 Gyeryyóban az csíki Kabala háyó alatt levonj várhozjárt 
építőknek száma: 

Szent-Miklós . . 53 név Killyénfalva . . . 14 név 
Újfalu . . . 34 » Dilró 38 > 
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Szárhegy . . . . 38 név Csnmufalv.i . . . 17 » 
Rcmeks 16 > AI falu . . . . . 33 » 

Összesen: 243 név. 

Az ott való fundatoyok.iak ez szereid szállítottunk élést: 

Tyúkól. . . iii-o. 40 Közkenyerei . uro 24 
Tyúk tojást . . . ni"o. 200 Kezel. 14 ej tol 
Fejér kenyeret . . nro. 24 Vaj 07 » 

Ao 1702 die 2 jun Ez mostani collustratio szerént Gijerqyó szék
ben ez szerént vadnak az personale és azoknak von < niarhá/ok. 

Szabad emberek personae nro. 
VonóiJOíirhájok . . . 
Jobbágyok personno nro. . . 

r 
a 
c 
?, 

31 
66 

5 
16 

> 
X 
a o 
•ti 

62 
126 

3 
10 

Hl 

,a 

r/3 

99 
203 

45 
112 

~r 
% 

S O 
u 

ü 

46 
84 
13 
35 

a 

94 
198 

3 
4 

3 

«s 

106 
192 

25 
54 

Ö 

90 
51 
20 
30 

Ezen mei/írt faluira pediy ez szerént vetettük az portiot menstruatim 
az elmúlt esztendőkben: 

Falu neve 

Dilió . 

S/1-Miklós 
Tekeröpatak . . . . 
Killyénfalva 
Újfalu 
Csomafalva . . . . 
Álfalu 1 

1 búzát 
cub. 

3 
6 
7 

10 
3 
2 
7 
4 
7 

49 

zabul 
cub. 

18 
30 
36 
54 
16 

9 
30 
26 
37 

256 

szénát 
CUIT. 

5 
12 
12 
22 

5 
3 

12 
9 

16 

96 

krajczár 
pénzt 

22 
20 
23 
29 

7 
5 

19 • 
13 
20 

158 

N. B. Minden eontributiobnn felénit adott az jobbágy, mint az sza
bad ember. 
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Ezen megirt falukban pediq ez szerént voltak az quartüi/ok : 

1) CiU'olus Dimicni ós Ernoslus kapitánok bejövén 2 compa;-
niával, ezen kél corapania egy leli quarlélylyal voltak Alfaluban és 
Csőmajalvóban. 

2) Donali kap. bejövén egy companiával, egy téli quartélylyal voll 
Szt.-Miklóson. 

3) Patej főslrásamoster companiája bojövén ezt Szt.- Anna asszony 
napig tartotta Száórhegy, Ditró és Remete. 

4) Sobille nevű kapilán 
(Itt megszakad, 1 lap hiányzik,) 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában ) 

1404. 
Tanúvallatás egy tatár rab asszony felöl. Csikszent-Tamáson 1703. 

jan. 20. 
Utrunv. Tudja-ó vagy liallolla-é kglek János Pétertől, ha mon

dotta volna, hogy izenl volna Luhics Petemé az urának, hogy váltsa 
meg, avagy pedig lálla-é, vagy ludja-é kglek, ha Lukács Fétcr vöt.t volna 
tatárt az felesége váltásában ? 

1. tanú Karczfalvi György János, 75 éves, és 
2. tanú dánfalvi néhai János Péter rolictája Anna 38. é. Kn 

hallottam az én uramtól János Pétertől, mivel hogy két úllal is jára 
be Tatárországbaii, mindenkor szóllott Lukács Petemével s reménkedell 
( = rimánkodott) az én uram által, hogy az nagy islen kedviért ölöt váltsa 
meg az ura L. P. Ha haza jöhet: pénzről pénzre megadja itthon neki, 
amit érette ad, megizcnlc azl is, hogy vagyon neki 50 vagy 60 talléra 
a pinczében a nagy hordó véginél. 

A vállalók: Sándor Mihály de Szt -Domokos felcsiki assessor és 
Bálinti Péter de Szt.-Domokos primipilus. 

(Eredclijc Gsíkvármegye levéltárában.) 

1405. 
Cstk-szontlmrei Dömös Jánosné Szakács Kata boszorkánypöre. 

1702. febr. 2. 
Aclor felcsíkszéki dclnoi Csaté János nobilis, inda alcsík-

széki szontiinrehi Dömös Jánosné Katalin primipila. 
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Actor rattone Gsci dicil per procuratorem suum Clemen 
tem Tompos de Csik-Szt.-György primipilum, solila cuin pro 
teslaüone, salvum sit pro et regredi. Citáltattam volt, az fen-
megnevezett inetat in anno 1702 die 2 Febr. Oka pedig cilaliom-
nak ez: mostani ispán-járás alkalmatosságával az inquisilorok 
Csík-Szí.-Imróhre érkezvén és ott a régi bévött jó szokás sze
rint cxaminálván, kik micsodás vétkeket perpel.ráltak volníi, az 
többi között tégedet inctát olyan czégéres vétkekkel adtak ki. 
melyek majd hallatlanok; mert tégedet inctát azzal kiadlanak. 
hogy le boszorkányoskodtál, az varas békának szájának két végit 
bevarrván, az közepit czüvekkel felajazván és búzaszemet töltvén 
szájában, úgy temetted el, melyre az anyád oculatorokat hiván; 
maga is panaszolkodott az te boszorkányságodról; az nagy fii vet 
elástad, hasonlóképpen gyapjú-czérnából való gomolyákaf is el 
ásván, azokkal is varázslottál, magad is varázslottál, másokkal is 
varázsoltattál. Tégedet az sülőházban, szénházban, árnyék alatt, 
csűr mellett hajdúkkal, oláhokkal, magyarokkal nyilván paráznál
kodva találtak. Az búcsúról, az klastromtól haza jöttödben "«>» 
az igaz utón járván, akkor is ifjú legénynyel összeölelkezve lalál-
lak. Az ifjú legént egy hétig is eltartottad az híjadban s úgy jár
tál hozzá fertelmeskcdni. Apádat megírt, szf.-imrehi Szakács 
Istvánt ördögadtának tcremplettének, anyádat Szakács Ist-
vánnét Erzsébetet primipilusokat vén boszorkány híres kurvá
nak szidtad. Az apádat úgy megverted, hogy sebei, is löll.él rajla. 
Az anyád is megvallotta, hogy te megérdemlenéd, hogy tüzel, 
tennének az hátadra. Az hajdúk is megvallottak azt, hogy veled 
mint paráználkodtak. Mind ezeket és ezekhez hasonló több ékte
len vétkeidet, ha tagadnád, adassék exmissio és mindenekel. ac-
tiom szerint akarok comprobálni. Comprobálván, azt mondom, 
hogy mint nős parázna, vagy mint boszorkány, az mint az ő 
ngának széki adjudicálni fogja, bünfetődjél érdemed szerint. — 
Protestálok. Liceat verbis qnoquc te ellened confendalnom, iterum 
protestálok. Acliomban ha valami vitium találtatnék: salvum sit 
reformálnom. Iterum atque iterum protestálok. 

Más kézzel, alájegyezve a végzés: Actor doccal, juxlu actioncm. 
(Ercdelije Cs/kvánnoíiyo /ev<'//ií.ni.l>;i,/>) 
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1406 

A felügyelő biztosok rendeltetése, utasítása és esküje. 
Gy.-Fehérvűvt 1707, febr 4. ós máj- 30. 

Albae Juliao die 4-ía Februarii ao 1702. 
Az Inspector Conimissiwiusok álhipotjiivól való vékony el

mélkedés és instractio. 
Noha in anno 1692. az inspocLor commissariusok nom bi

zonyos vármegyéknek, székeknek vagy dislriclusoknak voltának 
avagy neveztettek inspeclorainak, hanem regimenteknek, avagy 
bizonyos számú companiáknak és quarlélyoknak, mindazáltal az 
mostani quarlélyozásnak állapotja (mivel hogy némely helyekben 
semmi miliüa nincsen, néhol kevés, néhol igen sok vagyon) úgy 
tetszik nem engedi azt, hogy úgy regimenteknek avagy companiák-
nak tétessenek inspeclorok, hanem úgy tetszik, hogy mind az 
szükség, mind az intentio vagy vég, az melyre ezélozunk, azt 
hozza avagy azt kívánja, hogy minden vármegyéknek, székek
nek, avagy districtusoknak legyenek inspectori, az kiknek éhez 
az inlentiohoz képest vékony ililelünk szerént ez lehet az in 
structiója. 

1. Mivel hogy az állítandó becsületes -inspeclorok minden 
vármegyékben, székely és szász székekbon és districtusokban prae-
cise arra rendeltetnek csak, hogy az ő felségétől ez hazától kíván
tató quanlumnak, militiának és ezek alkalmatosságával az hazán 
elkerülhetetlenül forgó terheknek, az inineműek minden contri-
butiok, pénz és naturálékból álló portiók, quarlélyok, vecturák és 
történhető akármi excessusok, panaszok folytatására és orvoslá
sára viseljenek gondot: azért semminemű vármegyének, széknek 
avagy districtusnak egyéb jurisdictiokban magokat ne egyelítsék, 
hanem praccise csak azokra az dolgokra viseljenek gondot, az 
melyek az megemlített hadi terheknek alkalmatosságával az ország 
népén forganak, hozzájárulván azokra való vigyázás is, melyekről 
in puncto quinlo emlékezünk ide alább. 

2. Szükséges azért, hogy az gubernium az vármegyék, szé 
kek főtisztei és az főcommissarialuslól ezen insructio mellett vegye 
kezéhez az regulamcntumokal, az generalalns ediclumil, vecturák 
ról való disposiliokat és kiváltképpen vegye ki minden inspeclor 
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írásban, hogy arra az vármegyére, székre vagy districtusra, az 
melyben az inspectorúl tétetik, mind pénz, mind natura avagy 
akármi contributio mennyi esik vagy esett, incipiendo a prin-
cipio anni militaris, scilicet a die prima Novembr. a. 1701.usque 
ad finem anni militaris, scilicet usque ad ultimum diem Oclobri 
a. 1702, és az mi reá esik, hová és mint disponáltatott. 

3. Ez említett dispositio vagy tabella kezénél lévén és azs 
vármegye, szék vagy districtus fő- és vicotiszteivcl együtt, leül
vén, az országnak és az guberniumnak arról való végzése szerént 
mennél istenesebben lehet maga inspectiója alatt való falukra vagy 
lakosokra repartialtassa az contributiot és arról ugyan ott az 
vármegye vagy szék színén, annak fő- és vicetiszteitől pecsétes, 
subscriptios regestrumot vegyen maga kezéhez. 

4. Meglévén.az vármegye, az szék színén, az a falukra való 
prepartitio regestruma, az vármegyétől vagy széktől exmittálandö 
becsületes emberek, az vicetisztek, statióbeli vagy egyéb egy szóval 
alsóbb commissariusok és az szolgabírákkal együtt procossuson-
ként járja meg az inspectiója alatt való varmegyét és az falukra 
repartiált quantumot vizsgálja meg, hogy külön-külön mindenik 
falu mint teszi fel magok között, és minden falutól vegye be az 
regestrumot, az mint ők magok között felvetették, mely regestni-
ínot subscribáljanak és pecsételjenek azon falus biró. dominus 
tcrrestris vagy dominus terrestrisek, avagy azoknak tiszttartói és 
abban az faluban lévő akárminemű vallású pap és bírák fido 
medianto; igen megvigyázza és vizsgálja penig, hogy ha vár
megye nem tett-é valami inaequalitást az falura való felvetésben 
és az falu is aztán annak magok között, való felvetésében az 
igasságot nem vétettete-é el és ha mi olyan hibákat tapasztal, az 
vármegye főtisztei által igyekezze orvosoltatni mindjárt, mely ha 
nem succedalna, az főcommissariatus által az guberniumot is tu
dósítsa felőle. 

5. Sőt az militare quantumokon kivűl is lévén elkerülhetetlen 
cxpensaí az országnak in genere és in particulari akármely vár
megyének, széknek vagy districtusnak is, azért azoknak repar-
titiója is communicallassék az főtisztektől az inspectorral, hogy 
annak is igasságos folytatására vigyázhasson, melyről külön re
gestruma legyen sub nomine extraordinariarum expensarum és 
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az militare quantum közzé ne engodgye elegyedni az olyan exlra-
ordinaria expensákat, sőt az faluknak is lévén magok között 
afféle szállókra mire sok szedő-vevő költségek, az adókon vagy 
portiokon kivűl is, békivánja minden három hónapban egyszer az 
faluktól az olyan extraordinaria expensák regestruinát cum spe-
ciíicatione expensae et porsonarum, az kikre lőtt és ha mi hibát 
vagy igasságlalanságot tapasztal, hogy magok között követtek, 
azon falus biró, dominus terrestrisekkel és vármegye szék tiszteivei 
correspondealván eorrigaltassa és büntettesse meg. Ez az trimestris 
számvélelo is az faluknak in regestro extraordinariarum expensarum 
tétessék fel csak in summa, hogy melyik falu mennyit ad olyan 
extraordinaria expensákat bé. 

0. Ezeket az faluk rcgestumil. mind diligenter conscrvalja és 
azokból csináltasson generale regestumot az vármegyének vagy 
széknek in triplo, melynek egyikét adja azon vármegye vagy szék 
főtiszteinek, az másikát az főcomniissariusnak és az által az gii-
berniumnak, az harmadikat penig tartsa magának. 

7. Diariumot csináljon magának, az melyben valamely dis-
positiok gubcrniumtól, főcommissariusLól vagy főtisztektől mennek, 
irassa bé, noha az originalekot ugyancsak meg kell tartani magánál. 

8. Azon diariumban írassa bé azt is, ha mi requisitiok, pa
rancsolatok vagy mik mennének hozzája az német tisztektől, meg
tartván azokban is az originalekot. 

9. Az országnak lakositól, akár úr, főnemes vagy paraszt
emberektől, akár faluktól ha ini panaszok eleiben mennek, mind 
igen csendesen meghallgassa és akár nemcssek, akár hazafiaiból 
álló commissariusok, szolgabírák, executorok, vagy tisztek ellen 
legyenek azok, írassa bé azon diariumban, úgy azt is, ha mit 
maga azokban az dolgokban ir, vagy rescribal együvé vagy másuvá, 
azt is parialtassa. 

10. Az panaszoknak orvoslásában penig igy procedaljon: kí
vánja meg azt az panaszló féltől, akár német, akár ki ellen legyen, 
hogy no csak puszta szóval mondjon, hanem ha lehet inquisitiot 
is vigyen az panasza mellett mindenkor hozzája; ha penig az 
szegény ember falu, vagy micsoda egy elsőben inquisitiot nem 
vihetne, vagy nem peragálhalna, maga subordinalusi közül exinil-
táltasson mingyárt inquisiüora és inquiraltasson az panasz mivol 
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tárói és az inquisitio osztán kezéhez menvén, hogy ha az panasz 
hazafia ellen leszen, az inquisitio mellett írjon az vármegye fő
tiszteinek, hogy magok proeedaltassanak az excessussal vádoltatni! 
ember ellen, a kolosvári in anno t. t. írt articulus szerént, vagy 
ha reá bízzák a processust, procedaltasson in tali casu azon arti 
culus szerént minden halogatás nélkül. 

11. Hogy ha német ellen lészen az panasz, úgy az panasz
nak mivoltához képest vagy írjon vagy az subordinatusi közül 
küldjön, vagy ugyan maga menjen az panaszló emberrel együtt, 
vagy azzal nem is az inquisitioval (mert néha a panaszló ember 
vagy nem érkezik, vagy nem is mér afféle helyre menni) annak 
az mililianak, az ki ellen a panasz vagyon, tisztihez, commendán-
sához és az kiadott regulamontum és generalatus ordoi szerént 
kívánjon satisfactiot és contentatiot az panaszló félnek, pro qua-
litate casus delicti vei damni, mely is ha nem succedal, azon or 
dinantiak szerént az főcommissariatushoz cum debitis ex neces-
sariis requisitis et documentis küldje fel. 

12. Az ilyen panaszok casussában, ha kiváltképpen az dolog 
nagy lészen, főtiszteit is tudósítsa, hogy azok is írjanak a német 
tiszteknek felőle. 

13. Hogy ha történnék, hogy az német tiszt azzal az ő tőle 
peragaltalott inquisitioval cöntentus nem lenne, hanem azt kívánná, 
hogy az német részről is legyen auditor vagy inquisitor: in tali 
casu, hanem ha betegség vagy egyéb nagy akadály gátolja meg, mást 
ne küldjön, hanem maga menjen oda az inquisitor, hogy az sze
gény embert az német inquisitiotól való félelme hallgatásra vagy 
panasznak vissza hazudására ne indítsa, ott is peuig osztán ne 
engedje,hogy tiz-tizenkét kérdéseket kérdjenckaz németek az szegény 
embertől az ő szokások szerént, hogy kelepczébe húzassák maga 
magával az szegény embert, hanoin csak azt kérdezhesse, hogy az 
mit azelőtt az inquisitio szerént panaszoltak volt, úgy vagyon é; hogy 
ha penig az ilyen dolgon meg nem alkhatnának, informálja az fő-
commissariusl felőle. 

14. A diarium kivűl és a puncto 4-to et 5-to említett re-
gestrumok kivűl is, még más harmadik vagy negyedik regestru
mot is tartson, melyben minden falunak egy-egy árkus papírosat 
rendeljen és minden két hét alatt egyszer írassa be, hogy az reá-
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jok esett portioban minden falu mennyit administrált, holnapon
ként pedig computust is, ha az militia abba az vármegyébe vagyon, 
maga tegyen, hogy ha pedig másutt vagyon az militia, subordina-
tusi által tétessen de omnibus administrationibus illis mensis 
praeleritae. 

15. Mindenkor penig, minekelőtte az némettel való compu-
lusra menne vagy küldene, az szegénységet az hazafiából álló com-
missariusokkal, szolgabírákkal, egyéb afféle tisztekkel, az kik az 
adininislratiora gondot viselnek, állítsa szemben és computaltassa 
meg véllek, hogy abból látódjék meg, hogy ha nem vetlenek-é 
többet az szegénységen annál, az mit reá vetett volt az ország, 
vagy az vármegye, vagy szék,, tani qUoad porliones ordinarias, 
ipiam quoad exlraordinarias expensas. Ekkor penig minden falunak a 
quielanliait pariallassabé abban a puncto 13. említett regeslruinban, 
visszaadván az originális quielanüákat az faluknak; ez meglévén 
elébb, úgy menjenek oszl.án az németlel való computusra és ott 
az magyar és particularis quietantiakal. csinálljanak öszve és legi-
t ima Itassák. 

16 Reá vigyázzon szorgalmalosson, hogy azvinspectioja alatt 
való vármegyébe, székben vagy districtusban az mely militia quar-
lélyban lészen, hogy az guberniumból kiadott falukon kivíil más 
és több falukat quartélynak ne foglaljon, sem hogy azokat az 
falukat, az kiket neki nem osztottak, az quarlélylyal való fenyege
téssel meg ne sacczoltassa, 

17. Sem pedig olyan keresetet ne űzhessen, hogy a neki 
rendeltetett falukban egy helyt kevesílse, másutt szaporítsa az quar-
lélyozó zoldálókat ajándékért, hasonlóképpen arra is, hogy azon 
faluban az lehetős ember el ne fizesse magáról az quartélyozót 
más crőtelenre, vagy ajándékkal; mivel magát iinmunitallassa 
mások terhével; valahol pedig ilyet tapasztal, per inquisitionem 
végére menvén, hogy mit fizclell akár falu, akár privatus ember, 
akárki az militianak maga könnyebbíléseérl, az melylyel másuvá 
tudta., három annyit cxequallásson mox et defaclo rajta, execu-
lot'okal kérvén az főtisztektől, melynek fele legyen azé az szegény 
emberé, az kire más gonosz ember magáról oda tudta az terhet, 
az más fele penig legyen magáé és az vármegyéből mellette fá
radozó viccliszteké, az kik állal procedáltalott abban az dologban; 
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egyszersmind azt.is igyekezze elaboralni, mind az német tisztek 
mind, ha ott nem succedalna, feljebb az két commissarius előtt, 
refusioját az olyan formán elvett discretionak. 

18. Discretionkra avagy más akármi szinű sanczoltatásokra 
hogy az falukat ne vegye az militia, sem az vármegye tiszteit, 
sem magát az egész vármegyét és communilásokat is, reá vigyáz 
zon és ha mit ilyent lát vagy megért, ex officio inspecloralus 
mindjárt contradicaljon és protestáljon ellene, nehogy maga reá 
menne és annualná, sőt mindjárt az főcommissariatus által tu
dósítsa a gubcrniumot is felőle és osztán in tali casu cselekedje 
azt, a mit onnan rescribalnak nekie. 

19. Sem de pretio naluralium administrandorum, sem azoknak 
vecturájokról egy szóval semmiről nem loszcn szabad senkinek 
is az inspector híre nélkül accordalni, sem az miütiaval, sem az 
hazaliaival, sem afféle hajtó vagy administraltató commissarius-
sokkal vagy tisztekkel sub poena 11. 100, rá vigyázzon penig erre 
szorgalmatossan és in tali casu akár az militiával, akár az haza
liaival való accorda iránt tudósítsa mindjárt az commissarialust 
és vegyen onnan infonnatiot, addig penig ne engedje senkinek is 
az inspectioja alatt valók közül, hogy accordaljanak senkivel 
semmiről. 

20. Sőt ha valami olyan nagy cxcessus történnék, úgy mint 
sebhelés, ember halál, vagy valami olyan nagy kár valamely falu
ban inspectioja alatt az militiától: az olyanban is nem lészen 
senkinek is szabad az inspector híre nélkül accordalui; azért szor
galmatossan reá vigyázzon, hogy az ollyan accordák az \ hazaíiai-
nak romlásokra ne legyenek, sőt ha az dolog nagy, az vármegye 
vagy szék főtisztei és az főcominissarius hire nélkül maga is ne 
hirtelenkedjék az olyan accordák állapotjában. 

21. Minthogy az ingyen való élődések és ajándék vecturá-
zási az militianak meg vadnak tiltva, nisi in casu extraordinariae 
et specialis passus et servitii cacsarei, az mint ez publicaltatott 
is, azért erre is mind maga tehetsége szerént vigyázzon, mind 
maga alattavalóival is vigyáztasson, hogy az olyanból emergal-
haló panaszait is az szegény embernek megorvosolja minden ké
sedelem nélkül, mivel hogy az ilyenek in Transylvania szoktanak 
lenni és annál sietősebbek. 
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22. Minthogy pedig nemcsak az quartélyokban, hanem az 
veclurazások alkalmatosságában is sok gonosz kereskedések és 
az szegénységen nagy károskodási esnek mindenkor, az mikor 
privatim az németek vecturáztatnak, postáikodnak és alá s fel 
járnak, mind az mikor az ő felsége szolgalatjára kívántató derék 
veefusok, az minemüek munitióknak, kötésnek vagy magazinale 
gabonáknak vecturai, regimenteknek vagy companiaknak marsusi, 
abban hogy az szekerek és vonómarhák az ő idejűkben és helyek
ben ki nem váltatnak, mely megesik rész szerént az kiváltani tar
tozó vármegyének vagy széknek tiszteinek gondviseletlenségek 
vagy késődések miatt, rész szerént penig, hogy az faluk felvált
ják ajándékkal az vecturat és elébb tudják magokról, felebarátjuk
nak megromlásával. Azért in genere ezeknek az vecturaknak álla-
poljában megkívántatik kiváltképpen való vigyázása és industriája; 
in summa peniglen ezekre vigyázzon1. 

23. Privala graluita vecturat senkinek is meg ne engedjen, 
hanem ha az passusban specialiter úgy parancsoltatik, hanem az 
edictum szerént fizessen meg az vecturazó, postálkodó szegénység
nek munkájáért. 

24. Az publica nagy veefurák penig mivel hogy idején ki 
szoktak íratni, azért valamihelyt az olyanról való dispositio ke
zéhez megyén, mindjárt reccpisse diessét, óráját írja fel és az 
következő vármegyét vagy széket de accelerátione vecturae et oni-
nium rcquisitorum cum circumstantiis temporis et loci idején 
tudósítson és osztán inspectioja alatt az veclura kiváltásában 
minden dispositiokat ugy acceleraljon, hogy sem az veclura ne 
késleltessék, sem az más vármegye vagy szék marhája az ő ha
láránál tovább menni ne kénszeríttessék sub poena redderationis 
el refusionis damni ab illó excquandi, az kin múlik, akár maga, 
akár az inspector, akár maga alattavaló tisztei, akár az enge
detlen falukon süljön az hiba. 

25. Az mint az militia az ő rendtartási szerént strására szo
kott járni és noha nemcsak azon vármegyékben, hanem abból más
ban is és így annak az sírásának alkalmatosságával mind az maga 
quarlélyában, mind az utazásában az szegénységnek költsége szo
kott lenni, ezekre úgy az levélhordozó németekre is kiváltképpen 
való vigyázása legyen, hogy az szegénység az olyan állapotokban 
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is meg ne károsítlassék, hanem az computusban bemehessenek 
azok is. 

26. Hasonlóképpen mikor marsusi vadnak az regimentek
nek és compániálnak, ott annál is nagyobb expensák lévén, vi
gyázzon reá, hogy az szegénység se magától, sem az comniissa-
riusoklól adatolt és gyakrabban helytelen alleslatiokkal miig ne 
rontassék, károsítlassék, sőt minthogy az rcgulamentum is az 
attestatiokat helyteleneknek ítílte, meghirdesse inspeclioja alatt, hogy 
senki, se falu, se privalus ember attestatiokat az miliüanak ne adjon 
és hasonlóképen az miliüanak is mondja meg, hogyne vegyenek, 
mert sem ő, sem az commissariatustól nem acceptaltatik semmi
nemű allestatio. Mert ugyanis ez világon legjobb atlestatio az pro 
parte militiae, ubi nulla quaerela ipsam insetjuitur et nalurali-
ter nulla est attestatio plebis et ruslicorum more spontanea. 

27. Nagy vigyázattal legyen arra az vármegye, szék vagy 
districlus tiszteivel, perceploraival és mind hajtó, adminislrallalö 
commissariusokkal, szolgabírákkal vagy egyebekkel együtt, az kik 
az contributioknak alkalmatosságában foglalatoskodnak, hogy az ö 
késedelmezésck avagy az gonosz szokás szerént klákázásokérl, 
diserctioért való halogatások miatt mind pénz, mind naturalék-
nak administratioi meg ne késleltessék és hogy azok miatt mind 
az commissariatus, mind az militia assignaliokra és executiokra 
lépni ne kénszeríltessék, mert tudtára legyen mind az inspeclor-
nak, mind az említett adjunctusinak, hogy ha ex gubernio és 
commissariatu az dispositio idején kimennek és mégis rajtok 
múlik az ő idejében való administraltatás, hogy az német mili-
taris execulio nem másra, hanem csak ő reá és rcájok megyén 
és nem leszen szabad az német excculort magokról kiküldeni az 
szegénységre és ha mi költség arra az német executorra erogal 
tátik, az nekik soha nem bonilicaltatik, mert az magyar és liaza-
liaiból execulorok azért rendeltetnek melléje, hogy azok állal való 
keménykedésével előzze meg az német militaris executionak ki
küldetését. 

28. Szorgalmatossan reá vigyázzon minden adjunctusira és 
kivált az szolgabírákra és afféle hajtó, administraltató commis-
sariusokra, hogy ne kereskedjenek az szegény emberek nyomorú-
ságával, naluralekot gonoszul ne mérjék, ne taxállják az szegény-
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söget, az administratiokat egy hétlel kettővel kicsiny-kicsiny ajándé
kért, aratásért, semmiért ne halogassák, sem periig az rendelt quan-
lumnál soknál többet hazudván, vagy quartélyoknak az faluk
ban való menésekkel, vagy egyéb nagy gonosznak hírével az falu
kat megijesztvén és annak elfordítását ígérvén, hogy végbe viszi, 
ilyen és több hasonló mesterségekkel az szegénységet ne nyomor
gassák, ne sanczollássák, valahol penig ilyent tapasztal, vagy meg
éri, ámbár az szegénységtől afféle panasz nem meni legyen is 
hozzája, mégis felczirkálja, megvizsgálja, az mini oda fel in puncto 
'..). íraük, hírt adván az főtiszteknek, az kolosvári articulus szerént 
procedaliasson ellenek minden hallogatás nélkül pro qualitale 
delicli, az commissariatust is tudósítván, és az commissarialus 
állal az guberniuinot is az afféle dolgokról. 

29. Minthogy megesik az sokszor, hogy néha az commis-
sariatusból löft disposiliokból is néha penig csak casualiler mar-
susok, mészárszékek avagy egyéb alkalmatosságokkal feljebb ter
heltetik az maga rendes quantumánál valamely falu és osztáu valami 
időre hára (így!) valami kis bonilicalioja szokott rendelteim az 
ilyen helyeknek: szorgalmatossan reá vigyázzon, hogy az olyan 
casusokban senki sem defraudallassék és az mi ennek az falunak 
rendelteiéit, ne más falunak, és az mi ez faluban is Pálnak illik, 
ne Péternek adassék, annál inkább penig ne inlerveiiallassék és 
más ususra ne fordíttassék és ne halogallassék, hanem in suo 
debito tempore menjen meg az szegénységnek. 

30. Semminemű vecturak, poslalovakol és vonómarhákal. 
generalis vagy gubernium specialis passusa nélkül senkinek is ne 
adattasson, sőt az mint oda fel is meg vagyon írva., az ki alléiét 
practicalna, azt is orvosolni igyekezzen, annál inkább quartélyokat 
rendelni vagy változtatni teljességgel ne praesumaljon. 

31. Akár legyen valami panasz az inspectioja alatt, akár ne, 
de az adminislratiokról és az inspectioja alatt való vármegyének, 
széknek vagy districtusnak állapoljáról minden két hétben tudó 
sítsa egyszer az commissarialusl, akár jók, akár rosszak legye
nek az dolgok. 

Conlasio. 
Mindezekre hittel lévén mind ő kegyelme, mind adjunclusi 

kötelesek, reá vigyázzon jól, hogy Istenéhez, kegyelmes urunkhoz ö 
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felségéhez, édes hazájokhoz és magok lelkek csendességéhez való 
kötelességekéi igen magok előtt viseljék és azt is ne gondolják, 
hogy ha mi gonosz és kár az inspectiojok alatt való népet 
gondviseletlenség miatt éri, mind Isten, mind az ország előtt szá
mot tartoznak adni rólla. Mely végre abslineáljanak teljeséggel, 
hogy semminemű ajándékot az militiatól sub quocunque colore 
el ne vegyenek, sub a niissioiie honoris. 

Formula juramcnli Inspectorum. 
Én T. T. cszkiiszöm az élő Istenre, ki atya, liu, szentlélek 

teljes szentháromság egy örök Isten, hogy én nemes Fejérvárme-
gyének alsó járásának inspcclorságára beállíttatván, mindenekben 
teljes tehetségem szerént azon inspcctorságról írt s kezemben adott 
instrucüonak punclumi szerént, azon inspectori hivatalomban, min
denféle tekintetet, úgymint félelmot, kedvezést, atyafiságot, barát
ságot, haragot, gyűlölséget, ajándékot félrclévén, hiven, igazán 
és szorgalmatossan eljárok, semmi úton módon magam hasznát 
vagy jószágomnak eximaltatását nem keresem, sem követem, ha
nem teljes szorgalmatossággal, hívséggel és igassággal minden 
abból magam haszna keresésének félretételével, valamint azon 
instruetionak punctumi tartják, mindenekben teljes tehetségemmel 
igyekezem azon. hivatalomban magainot gyakorlani. Isten engem 
úgy segéljen. 

Datum ex generali congregatione dominorum regnicolaruin 
Albac Juliae celebrata die 30. mensis Maii ao 1702. 

Extradata per magistrum 
FKANCISCUM HENTER 

protonotarium mp. 

iEredetije Udvarhelyvánnogyo levéltara nemzeti ládájában.) 

1407. 

Jobbágy fogadás. Alsó-Torján. 1702. tebr. 10. 

Botló Gergely és Márton Miklós, kézen fogott birák, 1702. 
lebr. 11. Kézdiszéhben Alsó-Torján, nemzetes Mihález Miklós uram 
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házánál szerződést állítanak ki arról, hogy Poroszka Thodor leköti 
magát »nemzetes Mihálcz Miklós uramnak és poslcrilásinak örökös 
jobbágyságra« oly feltétellel, hogy míg Erdélyben lakik mást nem szolgál, 
csak öt és utódait, ha pedig elszöknék, »o kglme, vagy ö kglme pos-
terilási minden törvény nélkül akárhol megfoghassa, vagy megfogathassa 
és "mint olyan fugilivus jobbágyát, vagy maga, vagy maradéki roducál-
hassák, vagy reducállalhassák mind magát, mind maradékit« 

GUEGORIUS FRANCISCUS BODÓ NICOLAUS MÁRTON m. p. (P. h.) 
nobilis de Alsó-Torja m. p. (P. h.) 

(Eredetije Borbély S&muol úrnál a Mihálcz levelek közt Sz.-Keresztúron.) 

1408. 

Johb&gy fogadás. Alsó-Torján 1702. fohr. 10. 

Bodó Gergely nobilis és Márton Miklós deák, torjai tanító 
(rector), kézen fogott birák, 1702. február 10 nemzetes Mihálcz Miklós 
uram házánál Kézdiszékben Alsó-Torján szerződést állítanak ki arról, 
hogy »négy molduvai czigányok, úgymint Istephán, Trifán, Gábor és 
J'osztuláki nemzetes fenn rnegiii Mihálcz Miklós uramnak« adák 
magokat örökös jobbágyúl, oly feltétellel, hogy Erdélyben mást nem 
szolgálnak, ha pedig ebbó'l az országból Molduvába el akarnának menni 
lakni, ő kglmének birt tévén, elmehessenek szabadoson, de ha megint 
ez országba jönnének, ugyancsak ő kglme keze alatt legyenek«; ha 
pedig itt Erdélyben elszöknének »és más ember keze alá állanának ez 
országban, vagy akármi módon laknának máshelyt ez országban, ő kglme 
vagy posleritássi, mint olyan fugitivus jobbágyit vigore presentiarum 
litlcrarum nostrarum akárkik kezek alól és akármi névvel nevezendő 
helyekről redueálhassák, vagy roducáltathassák minden törvény nélkül.« 

BODÓ GISRGELY m. p. (P. h.) NICOLAUS MÁRTON m. p. (P. h.) 

(Eredetije Borbély Sámuel urnái Sz.-Kcreszturon.) 
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1409. 
Gyorgyó-szék rendkívüli szo/gáliiiányai. Gy.-Stt.-Mikiós 1702. Jan. 20. 

Gyeryyui exlraordinai ialc. 

Anno 1700. székünkben jövőn Leininc/en generalis uram ő nga, 
ugyanitt székünkben levő Piricskei passus nevű helyben sánezot és 
palánkot építtetvén, melyre 8 hetek alatt kellettvén adnunk dolgost 
székünkből uro 4800 - —-
Azon épületre kellett adnunk deszkát nro 1500' — 
compulálván szálát G pénzivei, mely leszen 11 90" — 
8 héten szekeret G— 6 ökörrel és kél béressel nro . . . 120" 
Agyagot vitettünk, a hegyek nagy volta miatt 8 — 8 ökörrel és 

2—2 béressel, 50 szekérrel nro , 50' -
Vasra, cserepesre költöttünk íl. nro IG" 
Csákányok csinálni stb. 48 bokor cziyánt, ételekre II. 32-— 
A G000 dolgosnak kaszálás és aratás idején 29 dénárjával 1344'- — 
Az 1500 deszka 9 0 -
A 120 szekérnek IOG'40 
Vasra s cserepekre . . . . . . 16- -
Azon fortalilium építésére 50 szekér anyag 72 dénárjával 36"— 
A 48 bokor czigánynak étel és fizetés 32"— 

Summa laeil . 1990 40') 
Gyergyó-Szt.- Miklós in sede judiciaria 1702. 20. Junii. 

TnoMAa SÓLYOM STEFII. LÁSZLÓ 
v. judex r. s. S. Gyergyó (P. h.) jur. not. s. S. Gycrgyó. (P. h.) 

(Eredetije CsikvAvtuagye levő/túrában.) 

UK) 
Csíkszék adókivetése a, voiióuiuvliák izáimt arányában. 1702. Jim. 12. 

Anno 1702.12. Junii in Várdodíalva congregatio s. Sic. Csik 
utriusque Gyergyó et Kaszán. 

Az mostani nemes ország gyűlésében székünkre repartiál-
lalolt az contributioból r. (1. 24500, melyből eddég in natura el 

*) Ez az összeg nem talál az összegezésnél. 
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paratis pecuniis adtunk meg, ha mind acceplálódik az mostani 
(1. 1672 és az mit most szednek pereeptor uramék, circiter mehel 
ad íl. 3250, és így kell most felvetni az nemes széknek fi. 9379, 
melynek suppleálására vetett a nemes szék minden vonómarhára 
11. 2 den. 4, fél nyilas fi. 2 den. 4, semmis szabad ember il. 1 
d. 2, jobbágy egy ökrére íl. 1 d. 2, semmis jobbágy den. 51. Un
nék felét most mindjárt kezdjék szedni pereeptor uramék Fel-
Csíkról azelőtti perceptorok Biró Márton és Bocskor Mihály 
uram, Al-Csikról Kelemen deák és Endes Mátyás uramék, Gyer-
gyóból kisebb Kcmenes Bálás, Szárhegyről István deák, Bitró-
ból Laczkó János, Allaluból László János, Ujíuluból Belénesi 
Benedek, Tekerőpatak Kilyénlalvából István deák, Kászon-
ból Fejér Sámuel, Szabó Mihály. 

(lircilcliju Cjíkvár/iicgyi! levóllúráhan.) 

1411. 
Német katonák allen való panaszok Gyergyó-szók részétől. 11'O'J. decz. il. 

Gyergyuí quaerelúk. 
1. Gyergyó-Szcnt-Miklóson az Sleinvil regimentiből com-

menderozván egy lejkmány (kinek egy szeme vagyon), a piaezon 
egy öreg örménynek az obei rátámadlak az lejkmány ebeire, szo
kások szerint egymást mardoslak, ezért magát azon üreg örményi 
és az íiát erősen megverte, melyért praetendál llor. 40, mivel mes
terember lévén, azoltalól fogva nem dolgozhatott, mivel az karja 
soha jó nem leszen miatta. 

2. Mivel székünkben lévő szegény embereknek Molduva felől 
való határokban kell tartaniok marhájokot azon passuson belől-
Molduva felé, ha csak azokhoz kenyeret visznek is, vagy vadászni, 
halászni kényszeríttetnek menniek, hogy életeket táplálhassák, avagy 
az portionak megadására vad bőrökből valamit szerezhessenek, azok
ból is vámot vettenek az eddig való német tisztviselők, avagy ha 
azok nem is, az strásán lévő vitézek húztak s vonlak rajtok. Ugy 
vagyon az mostan bejött Leyr (?) kapitány még eddig nem veti, 
de kezesség alatt vadnak azok is, az kik olyan kételenségekből a 
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napokban ott jártának, melynek megorvoslását alázatosan kíván
juk, hogy ennek utánna ne legyen. 

3. Rabutin generalis ő cxccllenüája regimentjéből lévén az 
vicecolonellus uram ő nagysága compániája, azok közül egy ka
tona erősen megvagdalt egy örmény szőesöt csak azért, hogy tu-
bákot kér volt tőlle, és nem adhatott, mivel semmi tubák nemi 
volt nála. Ez is fájdalmáért és életiig való félszegségiért praetendal 
tlor. 40, mivel az karján esett bővebben az sebhetés és szokott 
mesterségit nem conünuálhatja. 

4. Ugyanazon companiából egy katona az ur tekentet.es nem
zetes Lázár Fercncz uramnak egy jobbágyát mcgvagdalta (és ő 
kegyelmének faragója levén) annak is az sebhetés miá a karja meg-, 
hargasodotl, ez is az ő fájdalmáért és félszegségiért praetendal 
flór. 12. 

Mindezekért tempore suo satisfaetiot kévántanak az pacien
sek, de semmi satisfactiojuk nem lett. 

Ezen fenmcgírl személyeket törvényes székünk napján az 
szék eleiben hivattuk, melyről megesketvén őköt, hülük után ez 
szerént vallottak, az mint meg vagyon írva. Melyet mü is ir
tunk üde nostra medianle, szokott pecsétünkkel és subseriplionk-
kai megerősítvén. 

Datum in Gyergyó-Szent-Miklós, anno 1702. die verő noná 
Decembris. 

THOMAS SÓLYOM de Uyfalu STEVHANUS LÁSZLÓ de Alfalu 
v. judex mg. s. S. Oynrgyó mp. (P. Ii.) jur. nol. s. S. (iyergyó niji. (I*. li.) 

(Kredetije Csikvármegye levéltáréban.) 

1412. 
Csík-, Györgyó- és Kászon-szék a, német katonákra tett rendkívüli költ
ségeik felsorolása, azok megtérítését kérvén. Csíkszeredán 1703 márcz. 8. 

Csík-, Gycrgyó- én Kászon-székeknek extraordinarie 
lett expensájok és terh-viselések, melyet az mélts. regium guber-
niumtól az commissariatus által boniíicáltatni alázatossan ké-
vánunk. 

Minthogy az mélts. regium gubernium commissiojának con-

http://tekentet.es
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ünentiája szerént az nemes hazának könnyebbségire nézve kelleti 
szállani az militiának véghelyekre, münekünk nagy terhviselésünkre 
és sok károsodásunkra és azokból lelt károsodást n kot és lerhvi-
selésinket alázatosan bonilicáltatni kévánjuk. 

A incdio Julii beszállván az Stuinwill régimenliből hét com 
pania kaszáló helyeinkben usque ad 12 Septis anno 1702, menni 
füvünköt, kaszáló helyeinket etették meg lovaikkal s marhájokkal, 
ngloknak s kglteknck istenes eonsideratiojára bizzuk, mely miau 
sokan közülünk teljességgel széna nélkül maradtunk, melyet rész 
szerént az mü szekereinken hordattak az táborra. 

Azon compániák számára a 12. Sept. usque ad ultimum 
eiusdem mensis minden nap adtunk cur. foeni integros 16, facit 
cur. 304, melyek executioval voltok meg mü rajtunk, mivel nem 
akarl.uk megadni; de ezenkívül is zsákmányra kimenvén az ha
vasokra, sok szénánkot elhordották, melynek számát nem tudjuk; 
ez is hogy boniíicaltassék, könyörgünk alázatossal), mindazonáltal 
negyvennégy szekérrel, akit elhordaltak az havasokról, bizonyosan 
exsláll. 

Azon kompániának sűttetője és annonae ofücialissi mellett 
az táborra kenyér hordani, az sülöknek fái, az malomban búzái 
és lisztet hordani egy darabig tartottunk 24 szekérrel1), azután tizen-
nyolczat, azután tizenhatot, közelebb szállván utoljára az faluhoz, 
ölöt, kik is éjjel-nappal azon munkákban continuuskodtak, ezen 
kivid hat asszony-embert sütni, szitálni és hat férliat favágni; mely 
micsodás hátramaradásinkra, romlásunkra lőtt légyen, az nglok s 
kegyelmetek bölcs ililcliben álljon, refusiot várván nagy aláza-
fossan. 

(Más írás:) Míg az falu mellé jöttek, adtunk szekeret usque ad me
dium Sept. cur. dietim 16. facit cur. 960; a medio Sept. ad medium Nov 
dietim cur. 5; facit cur. 300. Summa cur. 1260: cur. den 72, = rli. 
II. 907 den. 20. 

Molduvában residealö atyánkfiának kell adnunk per decur-
sum anni hungr. 11. 393 // 38, az maga adójával együtt; ebben admi-
nistráltatolt az mlgos commissariatuson II. 252. 

') Az oldalára, írva: Minthogy mikor másutt volt az tábor, mi társze
keret adtunk. 

http://akarl.uk
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Molduvában Gyászvásárra, Galaezra, Foksinba, Barhádra, Len
gyelországiján és egyéb azon helyekre járó postákra és mlgosge
neralis uranitól expcdiált emberekre expediáltunk az 1702 esz
tendőben hung. 11 (502 den 56. Az adajok is ebben lévén, melyben 
az mlgos commissarialus acceptált fi. 180. 

(Más írás:) N. 13. Esi in communis az új jedzésben foltellük 
Gyémes passusán az több súlyos lerhviselésink közölt nolia 

régtől fogva mü supportáltuk a szekereskcdésl, de szegény aljánk-
liiii az olt való kínlódástól megijedvén, bó pénzes béreseket kel
leti még ezelőtt három esztendővel fogadtunk és ökrököl vennünk, 
minthogy pedig egy rendbeli ökör el nem győzi, kellett vennünk 
ökrököl in numero 24 cum II. 276, melyekben meg is holtak, az 
íimskutályosok és leváglak berniek, de azok helyiben is mást kel
lett állítanunk. 

Az béreseknek ponig hópénzek cum 11. 4. per mensem' min
den esztendőben bocskorra íl. 2, szalonnának kettőnek fi. 3, búzát 
cub. 36 coniputálván, atLól fogva adtunk 11. 1170, melyet paralis 
kellelt mcglizetnünk az búzán kivűl. Az eddig való erogalionkról 
bonilicaliot várunk. Ha továbbra is az ő felsége szolgalatja úgy ké-
vánja, vagy acceplállassék quanlumunkban, avagy az több székek 
is proportionaliter supportalják azon onusl adae<piale. 

[Más írással:) A/, porüojokal azon béreseknek magunkra vállal
tuk, mely is fizetésiben maradván adójukkal együtt, facil íl. h. 108. 

Ezen vonómarhákra mennyi széna elkölt azon üdök alatl 
csak 7 holnapok alatt esztendőben, noha nálunk nyolez holnapig 
is kévántatik az széna az ökröknek: ngtok s kgltek istenes reflexió
jára alázatossan hagyjuk. Hasonlóképpen azon szekereknek felállí
tása, restaurálása, fejszéknek, fúrúknak szerzése is költségünkben 
áll felesen három esztendők alatt. 

(Más irás .•) Költ el legkönnyebben is széna cur. 262, mely leszen 
cur. II hung. 2. 640 // 80, fejsze, fúni, szekerek, kötelek, kerekek ál
lítására minden esztendőben íl. hung. 8, facil íl h. 24. comnutando 
didim denique cur. 28. 

ín anno 1701. A Kabalahágó alatt való új sánezon öszszel 
dolgozott emberünk 643, halszáznegyvenhároin és a nyáron in anno 
1702 négyszáz emberünk, egy hétig, kiknek fizetése igirelben is 
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volt, az ngtok s kgtek atyai kegyességit várván az iránt is, könyör
günk, hogy boniíicáltassék. 

(Más irás:) Ilcm az olmúlL télen azon új sánezhoz fának hoi'dá. 
sara nyolez holok alatt mindenkor volt negyven emboi' és tíz szekér. 

Azok mellett az őszön kellett tartanunk négy hétig cur. 15, 
az nyáron penig négy hétig dictim cur. 5, ezeknek nyári takarodás 
idein való munkájokat intézni nem tudjuk s jutalmok ngtok s 
kgllck itiletiben álljon; érdemünk szerint való bonificatiot várunk. 

Azon sánezon építtető ofTiccreknek és egy káprál-alja néme
teknek az utazásokon rajok való költségeken kívül adtunk búzát 
cul). .10, zabot cub. 36, vágómarhát 3, berbécset '26, konyhára való 
accidentiákat valent íl. 3 den. 50, vasat az csákányokra 11. 3, Om
nibus faciunt hung. íl. 98 den. G5. 

Vas ásók, csákányok, kapák szüntelen való élesitésire, mivel 
majd kősziklából vágták a sánezot, adtunk a kovácsoknak diversis 
vicibus h. íl. 46 den. 50. 

(Más írással:) Mivel mindenkor mikor más székekből voltak dol
gosok is, mi adtunk kovácsol. 

Gyergyó-Piricskei passuson új sánezot építtetvén nyolez hetek 
alatt, minden hétre kellett adni dolgost nro (»00, mely in summa 
teszen personas 4800; azon üdök alatt kellett adni szekereket az olt 
való építésre hat-hat ökörrel nr. 170, melyet ngtok s kgltek iste
nesen megtekintvén, hogy bonilicállassék; könyörgünk alázatossan. 

Azon forlalilium építésire deszkára, vasra, házbeli kemenczére 
erogálódoll hung. íl. 106. 

Csákányokot, ásókot csináltatván és azt szüntelen élesítvén, 
az kovácsoknak íizettenek íl. 32. 

A Gyemesben levő sánezvvak restaurálására, deszkákra, egy-
egy arasznyi vasléezszegekre, kötelekre, lánczokra, házbeli ke-
menczékre az munkánkon, kívül kész pénzt expcndáltunk II. 45. 

In anno 1699 Uli old regi menti nálunk lévén egész october-
ben, mindennapra kényszeríttetünk adni ötven szekér szénát, mely 
egy holnap alatt megyén ad cur. 1550, melyről az regimenttől exl-
láll attestationk, az mlgos coinmissarialust sollicitáltuk, de mind 
eddig is nem bonüicáltalott, ily nagy expensánk micsodás kárunkra 
esett, itilje ngtok s kgltek. 

(Más irás:) Faeit f. r. 3100. 
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ín anno 1699. Steinwill regimentiből Gyergyóba menvén 
két kompánia, erogálódott számokra tritici cub. 62, melyről való 
altestalio Luczai László uram kézinél forgott, de még nom aceep-
lállalott, nem is boniíicáltatotl; instálunk, hogy ngtok s kgltek ezt 
is méltóztassék méltó igazításban venni és rcfusiot tétetni. 

(Más irás;) Mely cum II. rli. 2 fadl II. hung. 220 (len 80. 
Az passusra eommendérozelt muskotélyosok ezelőtt minden 

holnapban, most penig két holnaponként változván, azoknak már-
sussa lévén székünkön alá és fel, be az passusig, kiknek ingyen 
való élőilések és az feles szekér adása mind mársusban és a ke
nyereknek behordására micsodás expensánk legyen és romlásunk, 
megiíilheti ngtok s kgltek. 

(Más irás:) Az liús dolgát ide kell lenni. 
In anno 1702 öszszel hat hétig adván minden napra 75 em

bert azon sánezra, kiknek is dolgok mire megyén magok kenye
reken, kölcségeken hátramaradásokra. 

(Más irás:) Dolgok faeit íl. hung.1) 

Azon új sáneznak építésire anno 1703 ínég in Februario 
kényszeríttetünk adni dietim 40 ökröt és 20 embert 5000 fáknak 
készítésire, hordására, mely ma is eontinuáltalik, mélts. generalis 
uram ő excellentiája parancsolatjaim!. 

Azon új sánezra adtunk az télben deszkát nro 1500 szá
lat, cum denariis G coinputalván, facit hung. 11. 90. 

In anno 1702. in mense Nov. székünkben szállván mltos gene
ralis uram compániája, más azon regimentből való két compá-
niákkal, erői tétlenek az mészárszék tartására, de minthogy az szé
künk megfogyatkozott az kövér marhák iránt, szünetlen az militia 
nálunk lévén, meg kellett alkonnunk az három compániákkal és 
commendans urammal fi. 672, melyet méltó tekintetben venni 
ngtok s kgltek méltóztassék; meg is adtunk, nem lévén kövér marhánk. 

(Más irás:) Mivel az marhában nagy válogatás volt. 

In anno 1699 az nemes ország DcbreczonbőJ szalutálván 

') (Az nhhüán más írással:) Ezt az elébb is dolgozók közi kell anno-
ctálni. 
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búzát az militiának számára, melynek vecturázására parancsola
tunk lóvén, erogallunk, melyről <[uiaetantiank exstall. moly búzá
ban az nálunk levő militiának íl. 292 // 84 nem erogalódolt; bo-
nificatiot ez iránt is kévánunk alázatossan.. 

In anno 1702. assignalio jővén székünkre, melyet execatio 
subsequáll azokra, erogallunk két úttal hatvankét for. és hatvanhat 
pénzt, id est 11. 02 den. 66. 

(Más irás:) In anno 1703. (1. 73 // 60. 
In anno 1702 in inense octobri Steinwill regimentinek kény

szeritettünk szalmát adni cur 280, melynek egyik részit zabbal 
(izéltük le. 

(Más irás:) Reeognilio kell. 

In anno 1702. az <S7í3/« K/77 regimonti nek hoztanak székünk
ben búzát cub. 300'), mely nem kévántatván, az üdőnek alkalmat
lan súlyos voltán őszi üdőben vecluráztalluk Háromszékre, mar
háinknak romlásával, nyavalyájukkal. 

(Más irás:) A/, üdőnek alkalmatlan volta miatta kellett adnunk 
cur. 30. 

In anno 1702 az Stwinwill regimenlinek statiojokban való 
költöztetésire kénszerittetünk adni cur. nro 75, mely vecturázás-
ban marháink ugy elromlottak, hogy némellikit alig hajthattak 
haza két hetek alatt is, némellikinek lába is kitört, meg is holt 
bennek egy néhány. 

Ab anno 1694 székünkben levő Csík-Szt-Miklós nevű falu
ban szünetlen lévén eommendans, az falu kicsin voltához képest 
úgy elromlott, hogy ha valami segítségünk nem leszen, pusztulásra 
jut teljességesen, azonkívül is nagy fizetéssel fogadunk házat eom
mendans uramnak, az ott való sok épilés is meglévén. 

(Áfás irás:) E/,l feltegyük: mennyi fizetést adunk az hú/bérben. 
Szépviz nevü faluban hasonló nyomorúság lévén, minthogy 

az passusnak az löviben vagyon, mindenfele rendek, lovas német, 
muskolélyos, hajdú ottan fordul meg, azoknak való sültelés, egy
szóval mint az vendég fogadó olyan, mely úgy el romlott, pusz-

') (Az oldalúra Írva más írással.) Regimentet nézi vala 
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tult, minthogy az pogány is elrontotta volt, hogy ha ngtok s kgltek 
reflexióval nem lészen, nem resistálhat 

(Más írás:) Minden kút hólen való siitl.ol.es. 
Hasonlóképpen Gyergyó-Szt.-Miklós az passus tő vi hon az 

szűnetlen való slrásáló németekkel terheltetik, mely passusra az 
nagy hegyekre télben szénát, nyárban füet kell hordani szünetlen 
oly kéimal, hogy csak ürossen is alig mehetnek az nagy hegyre 
marhával. 

Ezeken kivűl az slaüokból mindenfelé az strásákra heten
ként kell az katonák lovai számára vecturáztatni az szénát és za
bot, de necesse annak meg kell lenni. 

(Más irás:) Ezt megjegyeztük uz új jegyzésűén. 
Mint ezelőtt való esztendőkben, ugy most is az passusokon 

lovas és gyalog embereinkkel slrásállatnak szüntelen, az lovasokot 
az sokfelé való járás, postálkodás miá úgy megrontották, hogy 
majd ló nélkül maradlanak embereink. 

Az Gyeniesnól levő muskotályosok számára minden héten 
két vágó marhát kell adnunk, melyben nagy károsodásunk volt 
és vagyon, mivel ez marhál drágán vesszük, az lu'is árában ugyan 
megadnak, de kilencz tiz forintos marhának az árában csak fele 
sem fordul meg, moly mogkárosoilásinkot ngtok s kgltek bonili-
cállalni méltóztassék. Ennek ulánna penig más székek is ha se 
gítséggel nem lesznek az vágó marhák felől,- elégtelenek vagyunk 
az végben vi teli re. 

(Más irás:) Ezt. is az új jegyzésben lellöllük. 
Ugyan Steinwill regiinenti székünkben jővén, nekünk kel

lett vecüiráztalnunk be az Lókra, hasonlóképpen az Lókról ki
költözvén, egészen mü nekünk kellett vecturát adnunk, micsodás 
romlásunkra itilje ngtok s kgltek. 

(Alább írva:) Több expensainkról, terhvisclésinkről, melyek 
esnek és következnek az generálisok és tisztek passusokra való 
járásában, muskotélyosoknak hús administraliojában való sok ká-
rosodásinkban, süttetésekben, arra való szekerek adásában, haj
dúknak való szekereskedésekben, az passusson strásálók mind né
metek és magyarok számára való széna csinálásban, magunknak 
sok poslálkodásinkban az sírásáról Moldnváhnn, az feles quár 
lély tartásunkon való servicz adásban, melylycl az ngtok s kgltek 

http://siitl.ol.es
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füleit most nem terheljük, hanem istenes reflexiót alázatossan 
várunk, az fenn specifieált praclcnsionkról penig boniiicatiol. 

AcLuui Csíkszereda in cornmuni corigregaliotie sedis, anno 
1703 die 8 Marlii. 

JÜANNKS CSAT.'I de Deine MICHAEL líous de tízl.-Király 
vicojudoxrcjí.scdissiijier Csík )i>|>.(l\ h.) jiir. iiul. s. S. iiil'er. (.'.sik ni|i. (T. Ii.) 

STW'MANUS LÁÍ-'/I.Ó de (iyergyó. 
jur. not. sedis (iyergyó in. ]i. (I\ h ) 

(Eredetije Csikvármegyo levéltárában.) 

1413. 

A székelyek adója, kivetése a gyuhilehérvári országgyűlésen 1703. 
jtiárcz. 10. 

A székely nemzet privilégiumai len la Hasával az adó nyolezad-
részél elvállalla, 750,000 fii <]uantiininak <S-ad részéi vévén lül magára, 
tészen rli. II. 93,750. 
Csíkszereda . . . . 
Udvarhely városa. 
Sepsi-Szl.-Gyorgy 
Ilyelalva 

20 
100 
443 
48(5 

Kézdivásárhely . . 
Bereezk . . . . 
V.-llunyad . . . 
Hátszeg . . . . 

. . 500 

. . (550 
1068 

. . 7(50 

ForUditiuviohni kívántató 40,000 l'rlhól: 
A ns. székelv natío vett .. .. 

magára r 11 . 
Kézdivásárhely . . . . 
Ilyefalva város . . . . 
ííereezk város . . 

8000 
150 

40 
30 

Csíkszereda város 
Udvarhely . . . . 
S.-Szent-György 
Marosvásárhely 

20 
10 
40 

500 

J'jXtrm oiliwíruilcni, Jciuúidntó contrUmtiolcról,: 
A vármegyék és szászok 4 0 0 0 - 4 0 0 0 , a székelyek 3000, a 

taxás városok 1000 irtot (izeinek. 
(Másolata Csikvármegye levéltárában.) 

1414. 

A pn.rujdi sóuknu kamuin, ispánja, Jakabhú.zi Zsigmond esküje, hiva
talába lépésekor. Székely-Udvarhelyt 1703. június # 

En Szcnt-Abraliámoii lakó Jakabházi Sigmond vállal
tam magamra az tek. nemes négy szék, úgymint Udvarhely, IIa 

http://pn.ru
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romszék, Csík és Muros székek, ő felsége thesaurariusától meg-
árendált parajdi sóaknai karaara-ispánságát, szabad jóakaratom 
szerént, a nemes székek választásából, esküszöm az élő Istenre, 
ki a menyet, földet teremtette, hogy az én hivatalomban igazán 
eljárok, az nemes székek jovát tehetségem szerént minden utakon, 
módokon minden magam haszna keresését félre tevén, munkáló
dom, a sóaknát és alioz szolgáló rendeket a magam hasznomra, 
sem a másokéra nem fordítom, a mely punctumok és condiliok 
szerént az ő felsége thesaurariusától az aknák megárendállatiak, 
azokot azokban specilicalt poenák alatt szentül megtartom és 
alattam valókkal is megtartatom, azokból provenialó semminemű 
hasznot, jövedelmet magam számára nem fordítom; azokból esz
tendőm eltelvén igazán számot adok; igaz törvényeket szolgálta
tok tisztem alatt jog szeréül; a szokott birságnál többel 
rajtok nem is veszek; ha pedig ezekkel ellenkezőt cselekedném, 
annyival együtt számol, nem adnék, vagy nem adhatnék, vagy 
adni nem akarnék és én miattam vagy gondviseletlenségem miatt 
a nemes székek quoquo modo kárt vallanának, exclusis omnibus 
juridicis remediis, ezen reversalisom ereivel valami kárt vallaná
nak, annyi érő jovaimat propria authoritate elfoglalhassák és 
mindaddig bírhassák, valamíg [»lene et integre a nemes székek
nek nem conlenlálnám; ha pedig jószágom vagy jovaim fel nem 
érnék, magam személyemhez is hozzá nyúlhassanak a nemes szé
kek, megfoghassanak és meg is fogathassanak; a nemes darabot 
kinek-kinek érlelem szeréut kiadom, a szokás szerént is igyeke
zem vágatni, melynek megállására most is magamot kötelezem 
magam szabad jóakaratom szerént, Isten engemet úgy segéllyen, 
leikein üdvösségit úgy adja. 

Udvarhely, 8. Junii 1703. 
JAKAHJIÁZI SlGMOND (P. ll.) 

(Eredetije Csíkvármogyo levéltárában.)') 

') Előtle (i oldalon »Inventarium az udvarhelyszéki, sófalvai és pa
rajdi sóbányáról és az ő fge olt lévő kamara házáról és az ott dolgozó embe
rekről,« Apor István kincstartó, az említett sóbányák arondatora és Gagyi l'álli 
Mihály Udvarhely kiküldöttje állal. 
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U15. 

'Aetelaka és Udvarlielyszék egyezsége, az előbbinek n székhez tarto
zása és miként való adózása felől. Kelt fíögözön 1703-bati. 

En Grál Pekri Lőríucz, nemes Udvarhelyszéknek főkapi
tánya, adom tudtára a kiknek illik ezen levelem által, hogy ennek 
előtte esztendővel felültetvén az elméjeket valakik a Zelelakiaknak 
a ns. széktől való elszakadásokat .munkálódtak és adózásból a 
nemes széktől való különözlefést, kit is midőn mindenütt a hol 
illett remonslráltam a ns. szék régi regeslrumiból, hogy a memo
ria hominum mindenkor a nemes székkel együtt adózlak, com-
ínissionaliler meg is parancsoltatolt nekiek, hogy a ns. székhez 
redeálva, adózzanak együtt és a ns. szék főtisztjeitől lnűl-
g;iss;in;ik, törvényeket up/je/lnt/'o Altul odn bocsássuk: eon-
fugia.l latiak niélls. gróf Apor István úrhoz, hogy ö kegyelme 
őket <|iin meliori modo a ns. székkel egyeztesse meg, fogadván, 
hogy töhljé senki hizlalására a ns. széktől elszakadni nem kivan
nak; a niiiilhogy mélls. gróf Apor István úr tekintvén a Zele
lakiaknak alacsony átlapoljál, nékem mini ns. Udvarhely szék 
főkapilányának szólott, hogy tekinteném meg elszégyenedelt volto
kol és adózásoknak rendjit, esztendőnként hagynám 75 ökörrel 
való adózásra és eddig való restanliájokot a nemes székkel 
engedtetném el. 

Mely mtgs. gróf Apor úr inlerposifióját mind én, mind a 
ns. szék nagy tekintetbe vévén, egyezlek ineg a Zelelakiakkal 
e szerénl: 

1-sö. Valamíg Islen ennél is nagyobb terhviseléslől megol
talmaz, adózzanak csak 75 ökörrel. 

A dologi invontariuiii után következnek: »lizen aknákhoz és kamara-
házhoz való szolgáló személyek, kik hivalaljok szerint való munkájokat 
coiilinuálják, ez szerint következnek.i -•- »J'aiajdrólezek sóvágók:«- K) név 
»Az kik pétiig szekeresek és ti mint kívántatik ide szolgálnak:* V> név, 
»Sófalvárói, alsó- es felsőszegbőh bí név »Attyháról ide szolgáló sze
mélyek« 14 név. »Korondról ide szolgáló személyek« 29 név. 

Az invcntaríumot ki idták Pá Mi Mihálynak 
Datum 10 m. Mártii, a !) na/>ij; tartott inventálás ulolsó napján. 
.lOANNlvS KKUKSI MlellAKI, Gl l lÓFjl iVI 

ö ige táblája seribái és nolariusai, az inveutálásra kiküldött biztosok 
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2-do. Az idei úgy mint 17Ó3. esztendőbéli adójoknak csak 
felét administrálják, már fele pedig mivel az üdő eltölt, olcnged-
lelik minden naturalékkal együtt. 

3-o. Az udvarhelyi vár építésre valamenyi fák, deszkák és 
zsendelyek kívántatnak tüllök, juxla valorern acccptálhassanak az 
ők quantumokban, melyet is a két főtiszt parancsolatjára tar
tozzanak beszolgáltatni magok szekereken, marhájokon, ezenkívül 
az udvarhelyi tűzifára nem erőltetvén őket, hogy ők az épületre 
fát magok vecturázzák. 

Eri is ellenben zetclaki királybíró Tornai Mihály, esküt-
teimmel, Bíró András tavalyi királybirája Zetelakának, Karácsony 
György, mint az egész Zetelaka fal várói erre az accordára 
plenipolentiazlatott személyek és sokszor megnevezett mlgs. gróf 
Apor István úr ő nagysága melletlünk való fáradozását aláza
tosan köszönvén, hogy mellettünk szegény cmberekűl könyörül
vén kapitány úr ő nagysága és a ns. szék előtt fáradozott, köte
leztük ő nagysága és a tek. nemzetes Korda Zsigmond úr ő 
kegyelme előtt magunkat arra, hogy ezentúl az 75 ökörrel, míglen 
tudniillik a generale quantum ez hazán e szerént lészen, igazán 
adózunk a nemes szék közé, mindaddig is, valameddig Isten 
(kitől ójjon ő szent felsége) nagyobb lerhviseléssel nem látogatja 
szegény székünket, a ns. széktől való elszakadásunkat se privi
légiumunk színe alatt, se más utak és rendek alatt nem niunká-
lódgyuk, a ns. széktől el nem szakadunk, hanem mint igaz szék tagjai 
a ns. székkel egyetértünk s adózunk a feljebb megírt mód szerént 
valameddig a ns. szék is ezen conlractushoz tartja magát. 

Melyeknek nagyobb bizonyságára mindkét részről adgyuuk 
ez kezünk Írásával és pecsétünkkel erősíttetett levelünket ez alább 
megírt coramizálo mlgs. gróf úr és tek. nemzetes Korda Zsig
mond úr előtt sub amimissione in ea parte privilegii. I )alum in 
Bogoz die 12 a mensis Junii 1703. 

Gróf PHKBI LŐRINC/. BÍRÓ ANDRÁS 
DS. Udvarhelyszéknek főkapitánya lavalyi királybirája Zelelakának (IV h.) 

m. p. (P. h.) 
KÉNOSI SlGMOND TORNAI MlIlÁLY 

ns. Udvarhelyszéknek egyik vicekirály- mostam királybirája Zelelakanak(l\ h.) 
birája mp. (P. h) 

SEBKSI JÓB KARÁCSON GYÖRGY 
ns. Udvarhelyszéknek egyik király- h i lcs embere Zelelakának (P. h.) 

birája (P. h.) 
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Ezt mind a három egy írással íratott, mivel Tornai Mihály 
és Karácson György írni nem tudtak, de velem voltának. 

Gorám rac Gomite Steplmno Apor de Al-Torja (l\ h.) 
E l'iolücollo inc. s. S. Udvarhely diu 25! a. Maji 17UI. 

Exlrudalum por GEOKGUJM FEKKNCZI do l'iilnkfhlvu 
incl. s. Sic. Udvarhely ord. not. ni. p. (1*. h.) 

(Hiteles másolaia Udvur/iolyviiruwgyo levéltárában ) 

um. 
Teleki Mihály Csík-, Gynrg'yö-, Kászon-szék tiszteinek. Tordán 1704. 

áju: 15. 

Ajánlom kglnietektiek szolgálatomat 
Äkarám kghneleknek értésére adni: a mi kegyelmes urunk 

ő nga az erdélyi lisealitásoknok dolgát én reám kegyelmesen 
bízta, hasonlóképpen hogy az labancz [tárton levő urak, főrendek 
jószágát conliseáltaltani. lm főhadnagy Jlorváth György urámol, 
az úrnak Thorocxkiii uramnak is úgy tetszvén, béküldellem, 
minthogy oda be ő kegyelme residenliás ember lévén, az lisealis 
jószágokban irispeclornak, rendellem az olt lévő harminczad 
vámok inspecüójára is; kglnielek pedig tiszlekül ő kglmének min
denekben asistáljon és az mi a mi kegyelmes urunk szolgálatját 
illeti, mindenekben promoveálja kgllek, engemet is kötelez kegyel
meitek maga szolgálaljára. Isten éltesse kegyelmetekéi. 

Datum TJivrdit 15. Apr. a. 1704. 
Kegyelmelek szolgája, jóakarója 

^ TEIKKI MfllÁLY Hipp. 

Knlxő csimzés: Tck, nein/., vitézlő Gsík-Gyergyó-Kásy.onszéki vice-
liszlek űrautóknak, jóakaró uraimnak, alyaliuinumk ö kegyelmeknek 

(líraiéi ije Csikvármegye levéltára buti) 

1417. 

Tlioroczkai István ib Csikszókiektó'l biztos tudósítást kér és fegyveres 
segítséget ígér nekik. Kelt Gerenden 1704. márczins 0. 

Ajánlom kegyelmeteknek szolgálatomat, lslen minden jókkal 
megáldja kegyelmeteket, szívből kévánom. 
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Értettem, hogy kegyelmetek mind az haza szabadulását, 
mind az magyar nemzethez valú jú kévánságát, úgy az mü kegyel
mes urunk ő uga mélts. fejedelem Felső-vadászi Rákóczi 
Fcruncz urunk ő nga méltóságát előttük viselvén, még az fegy
vert le nem telte, melyet kegyelmetek igen jól cselekedett; azért 
kegyelmetek engemet mingyárást tudósítson, hogy az kegyel
metek dolga mi formában van, én is bona conscienlia irom kegyel 
meleknek: csak érthessem kegyelmetek dolgát, mingyárást annyi 
ezer emberrel megyek kegyelmetek segítségére, hogy kegyelmetek 
is minden dolgaiban megvigasztalódhassék. Azért mégis kegyel
meteket kérem sincere, hogy engemet olyan ember állal tudó
sítson, az kit én ismerjek és mindenekben elhihessem kegyelme
tek dolgait. Bizonynyal írhatom kegyelmeteknek, hogy az magyar 
nemzetnek úgy foly dolga, hogy soha jobban nem kévánhalta 
volna, azért kegyelmeteket mégis kérem, az mini feljebb is iram, 
meg ne csüggedjen, sőt másoknak is értésére adván, engemet 
mentől bizonyosabb embere állal tudósítson, mivel én is kész 
vagyok kegyelmeteket megsegíteni. 

Ezzel kévánoin Isten kegyelmetek vezérelje minden dolgaiban 
és maradok 

Kegyelmelek szolgája 
THOKOCZKAI ISTVÁN inp. 

Datum in Gerend die 6. Mártii 1704. 
Külső czím: Tokéntetes, nemzetes, nemes és vitézlő Csíkszékben 

lakosoknak, nekem jóakaró uraimnak, atyánkfiaiuak ö kglnieknek 
adassék. 

Más Írással; SzL-Márton: Ho/.o Forencz, Polyó Gergely, Bocskor 
István, Csekfífalva: Gothár János, Cutliár Péter, Sz.-Simon: Veress 
István, Veress Mihály, Veress János. 

(Eredetije Csíkvármegye lóvéltAváhnn.) 

U18. 
Thoroczkai István Cs/k-Gyergyó és Kászci széknek a porurnbáki 

nyereségről a németektől. Martonhelye 1704. úpr. 22 

Ajánlom kegyelmeteknek szolgálatomat, Isten kegyelmeteket 
megáldja, kévánom. 
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Akarám kegyelmeteket tudósítani, hallottam kegyelmetek 
szerencsétlenségét, abban kegyelmeteknek meg nem kell csüggedni, 
Isten adjon szerencsét, viselje előtte édes eleinek szabadságát, jó 
lu'rét, nevét, másszor Isten jobban adja, ksak fogja kegyelmetek 
egy szívvel, lélekkel, legyenek egyesek az közönséges jóban; mostan 
is Istennek hála az az kegyetlen ellenség nem ment vissza kedve 
szerént: tegnap sok fáradságunk után, kegyelmetekhez való igaz 
szereletünkből, annyi messze földről is szívesen igyekeztünk kegyel
metek segítségére jőni, az ellenséget annyira közelítettük, mikor 
Porumbákon alól szaladna, nem igaz úton, hanem egy nagy 
erdőnek fogván, eslve lévén, tovább utánna nem mehettünk, de 
az Oltón túl maradván praedával megrakodott széles szekerei 
azokat elnyeltük, mellette lévő németeket levágtuk. Harter Mihály 
uram felől kegyelmelek tudósítson, ha szükség az én praesentiám, 
kötelességem szerint én is kegyelmetek közé kész vagyok com-
pareálni; ha penig kegyelmetek között olyan visszavonók vadnak 
és az kikhez kegyelmetek valami suspiciojok vagyon, azokra kegyel
melek semmit se hajtson, Isten engemet is bévivén kegyelme
tekkel együtt azokról discurráljuuk és concludáljunk. mindazon 
által kegyelmetek tudósítását elvárom. Ajánlom ezzel az Isten 
oltalmába kegyelmeteket, maradok 

Datum el caxlris ad Márlonhely positis. die 22. Április 1704. 
Kegyelmetek szolgája, jóakarója 

THOHOCZKAI ISTVÁN mp. 
Külső czímzés: Speetabilibus, tnagniíieis, generosis, cgregiis, nobi-

libus et agilibus dominis supremo el vice-judieibus regiis, eeterisque 
juratis assessqribus ac notariis, loti denique universitali dominómra, 
niagnatum et nobilíum, priinipilorum, pedituni, pixidurioi-um sediuni 
Siculiealium Csih-Gyergyó et Kászon, dominis mihi observandissimis. 

c ito, 
ito, 
ito, 
ito. 

Alatta: Baráton elöl találván én aperiáltam. 
BORS GYÖKGY mp. 

(liredoüje CsíkvArmegyc levéltárában.) 
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I4iy 

Tlioroczkai István II. Rákóczi Ferencz fejedelem -"generalis ió-
strázsaniestere* rendelete Csikszéknek 300 lovas küldése felől. 1704. 

május 20. 

Ajánlóin nagyságtoknak, kegyelmeteknek szolgálatomat, Islen 
minden jókkal megáldja ngtokal, kglmctekel, kévánom 

Mivel az mi kglmcs urunk ő nga szolgalatja azt kővárija, 
hogy nglok, kgltek küldjön háromszáz jó lovasokat, azok jó kato
nák levén éti mellém jöjjenek és alleruatim egymást kiváltsák; 
az mársusokra pedig ngtok, kgltek ugy vigyázzon, hogy az sze
génységitek kárt ne legyencnek; evvel pedig ngtok, kglinetek semmit 
se késsék, hogy az 6 nga szolgalatjában fogyatkozás ne legyen 
Ajánlván ezzel Isten oltalmában ngtokal, kglteket 

Datum ex casU-is ad Szt.-Pál positis die 20. Maji 1701. 
Ngtok, kgltek jóakarója, szolgája 

THOHOCZKAI ISTVÁN mp. 

Latin külső ezím: CstVc-székuek. 

(Ereik-tije Csikvármegye levéltárában.) 

1420. 
II. Rákóczi Ferencz rendelete a káromkodók és zsaroló katonák 
ellen s az elegendő szénagyiijtésről. A solti táborban 1704. jun. 4. 

lllustrissimi> spcclabiles, magnilici ac generosi domiui, egregii 
item et nobiles, amiéi nobis observandissimi el. grati. 

Salulem ot oinnem prosperitalcni. Minthogy nemzetséges 
igaz ügyünket, melyet jó istenünk segítő szent karjai állal mind
eddig szerencsés előmenetellel boldogított, istentelenséggel semmi
képpen folytatni nem akarjuk, sőt inkább, hogy annál kivánatosb 
végét igazságos hadakozásunknak szemlélhessük, akarunk mind
azok ellen, akik istentelen és káromkodó életnek adván magokat, 
nemzetünk s hadaink közölt mintegy ártalmas, igaz igyünket 
vétkes cselekedetekkel vesztegető mételyek, az haza törvénye és 
kiadott edictumunk szerint keményen animadvertalni. A nemes 
széknek azért serio inlimáljuk, in gremio sui publicállassa, hogy 
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mind hadaink, mind egyéb akármely renden lévő híveink minden 
isteni káromlástúl, egyéb isteni és embereket irtóztató szitkoktúl 
supersedeáljanak; ha kik penig tovább is csakugyan elébbeni vét
kes és káromkodó magokvisclésének ezen parancsolatunk meg
vetésével véget vetni nem akarnának, hanem abban megátalkod
nak, a nemes szék az olyakat megfogatván, kegyelem s ked-
vezés nélkül a nemes ország törvénye szerint elsőbben megvesszőz
tesse, másodszor pálezáztassa, harmadszori és utolszori bünteté
sekre kővel agyon verettesse. Esett penig értésünkre, hogy a 
szegénység és lakosok olyaktúl viseltetvén, hogy hámi takarmányt 
gyiijtenének is, nem magok, hanem hadaink által emésztetnek meg, 
sem kaszálást, sem penig egyéb oeconomicalis takarodást véghez 
vinni nem akarnának, mivel penig jól tudja azt a nemes szék, 
hogy ha téli quártélyok hadainknak a szükséges nalurálék admini-
slratiojával és jelenlétével nem lészen összeköttetve, a nemes 
ország szolgalatjában eshető fogyatkozás netalán magának is a 
nemes széknek kedvetlenségével és kárával fogna együtt járni: 
azért a kaszálás és egyéb lakarodáshoz való alkalmatosságok 
iránt is adjon oly parancsolatot ki in gremio sui lévő helységekbe, 
hogy az helyek lakosi igyekezzenek annyira való szénát s egyéb 
naturálékat takarni, hogy mind hadaink szükségére, mind magok 
privatus ususára seccurrálhassanak; egyébiránt, hogy ha kik a 
megnevezett okra nézve vakmerőségektűi viseltetvén, a szükséges 
naturálék beszerzésében nem szorgalmatoskodnak, a téli quár-
lélynak idején hadaink állal valamely kedvetlenségeknek magok 
lesznek az okai. A nemes szék penig intimationkat ne csak publi
kál lássa, hanem valóságosan effecluáltassa is, hozzánk s a nemes 
ország országhoz (így!) való kötelességek is azt larlván. Nem 
különben az is esett tudtunkra, hogy benn lévő hadaink az hol 
a nemes székben labancz és német adosságil laláihatják, annak 
színe alatt az oly adósokat nyomorgatni és az adósságot magok 
privatus ususára exigálni vagy exlorsioval is inerészlel.lék volna: 
mely excessusok is hadainknak hogy orvosollassék és a szegény
ségnek is consolatiója lehessen, parancsoltunk tekintetes nemzetes 
Torocxkai Jstvún generalis strázsamester hívünknek, hogy ha
dainknak aféle állapotot elkövetni meg ne engedje semmiképen; 
ha kiknek azért a nemes székben ily oppressiója volna, recurráljon 
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említett generalis hívünkhöz és hadaink ily excessussit hathatósan 
fogja orvosolni. Coeterum praeti tulalas Dominiationes vestras 
foeliciter valere desideramus. Ex castris ad Sollh positis, die 7. 
Junii anno 1704. 

Praet i tu la tarum Dominat ionum vestrarum 
amici ad olTicia paratissimi 

RÁKOCI rap. . „ , 
JOANNKS PAPAI rap. 

Alól a lap alján: Csík, Gyergyó, Kászon szék. 

Kívül: Illustrissimis, speelabilibus, magniíicis, generosis dominis, 
nobilibuS ilom ac agilibus, suprenio el vicccapilancis, suprenio iteni 
et vice judieibus regiis, juratisquo assessoribus cl notariu, l.ol.i denique 
communitaü dominurum, primipilorum, pixidariorum inelitaruin sediuin 
Siculicalium Csík, Gyergyó, Kászon, amicis nobis observandissimis, 
honorandis et gratis. 

(Eredetije kivú'l a nagy. fejedelmi pecséttel Cslkvármegye levéltárában.) 

1421. 
Uzon, sepsiszéki falu elpusztulása a Rákóczi forradalom alatt 

1704—1710. 

Anno 1407. Ezen esztendő az Isten haragjának s tűzzel vassal 
való püsztitlallásunkkal mostoha ideje levén a mi bűneinkért, édes ha
zánknak s nemzetünknek szörnyű pusztittalásában több k. helységekkel s 
templomokkal edgyült ége el 14. Április drága szépségű s ritka ékes-
ségű sz. templomunk s egész falunk s jutánk soha meg nem lábalható 
kietlen pusztaságra. 

Ao 1705. Zajzon Péter és Kovács György col. voltak egyházíiak. 
Aö,í706. Zajzon Péter egyedül volt egyházfiú, a háborúst!gnali 

h táborozásnak miatta itthon kevesset lakhatván. 
Ao 1707. Zajzon Mihály igen szomorú időben lévén egyházíiű, 

midőn futna az ellenség előtt Moldva felé,' az Ojtozi pttssusra, azoknak 
kezekbe esett, szekere felveretvén, az ecclcsia ládája is azon lévén 
felrontatik, a kehely és egyéb ecclesiai bonumok nagyobb részint elprae-
dáltalnak. 

Ao 1710. Kosa István és Bodolai András voltak egyházfiak, 
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kiknek idejükben niár valnmcnyiro Isten kegyelmiből a fellyebb való 
háborúság s fegyvorzörgések csendesedvén, és a lakosok rés/, szerint haza 
leiepedvén; kezdettünk az ccclesia építésihez ele. 

Ao 1713. Mii Szabolchi István, Kis Pál László, Kúti György és 
Szabó János a megyétől delegáltalván a végre, hogy mivel a fellyebb 
való siralmas esztendokbeli fegyverkezésekben ab anno 1699. ezen 
sz. ecclesiák egyházíiai nem ratioeináltanak, hogy mindazoktól számot 
vennénk, confluálván a papi parochialis házhoz ele. mindazoktól az 
egyházfiaktól számot vettünk o szerint: 1) Az ecelesia szénafűvít kaszál-
lallák-e mog, vagy nem? ha nem. miért? 2. A földek taxáit beszed
ték-e? stb. 

Mellyre raeiocinálának e szerint: 
Ad l. Ah anno 16'99. ad 1710 a szénafú'veknelc semmi hasznát 

nem veliették a nagy háborúságnak s szokszori futásoknak miatta, 
attól fogva való báron» esztendők alatt. 

Ad 2-dttm A földek taxáiból sem ingrediait semmi, mivel prae-
dicator itt nem lakott, ki colálta volna s a lakosoknak magoké is nagyobb 
részint pallagba maradt, a sokszori romlás miatt elmunkátlanodván. 

Alább: Anno 1712. Nemzetes l'ünkösli György uram Lengyel
országban való bujdosásáhól megjővén az irtóztató fogyatkozáson segített. 

Hátrább: A fellyebb elmúlt háborúságon esztendőkben kivált
képen in anno 1704. az uzoni reformatum sz. templom a háborúság
ban elégett és (elljességel elpusztult volt. 

(Egykori feljegyzés az uzoni ev. ref. egyház »Annolauienla« ez. jegyző
könyvében.) 

1422. 
Anilrúxsy István, Cstk-Gyorgyö-KAszonszékimk. 1705. inárcz. 14. 

Ajárfî m kegyelmeteknek becsülettel való szolgálatomat. 
Minthogy méltóságos generalis cornmendans uram ő nagy

sága orderéből bizonyos dolgoknak elTekluálására nézve nemes 
Udvarhely, Csík és Háromszékekre kellelett, indulnom, most 
közlebbez itt való nemes udvarhelyszéki dolgokhoz nyúlván, az szük
ség kívánja, hogy a kigyelmelek nemes székiből két. becsületes ember 
idejöjjön. Vévén azért kgllek ezen levelemet, mindgyárást két becsű-" 
letes értelmes atyafiát cxpediálja ide ki Udvarhelyre hozzám oly 
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modalitással, hogy ő kegyelmeknek bizonyos ideig itten kell resi-
deálniok, annak pedig okát, egyéb orderekkel együtt, ide érkezvén 
tőlem meg fogják érteni. Magam is pedig nem sokára kegyel
metek közé beindulok. Éltesse isten kegyelmeteket jó egészségben 

Udvarhely 14 Mártii 1705. 
Kegyelmetek szolgáló jóakarója 

ANDUÁSI ISTVÁN mp. 

Magyar külső czírn: Cníle-Gyergyó-foíszon-székéknck lek. nemz. 
v. tiszteinek, jóakaró uruimrmk s barátimnak ő kegyelmeknek. 

JIdl.jtiyy.ret: l'iaesenlaíac die 16 Mártii circa honim nonam ao 1705. 

(Eredetije Gsíkvárniegye levéltárában) 

1423. 
Gr. Forgách Simon az erdélyi hadak fővezére pátense, malylyel a had
seregébei) szolgáló jobbágyok családjait felmenti a jchh&gyi szolgál-
niAnyok alól s viszonyukat szabályozza. Kelt, a harsági mezőn 170H. 

aug. 24. 

Kn Ghimessi gröff Forg&ch Simon mélts. erdélyi fejedelem 
Felső-vadászi Rákóczi Ferencz kegyelmes urunk ő nga mezei 
generalis marsclialchusa, kél lovas német regimentjeinek colonellussa 
s nemes Erdély országban lévő armadáinak coinmendérozó pleni-
potenliarus generálissá és nemes Ijorsodvárinegyének föispánnya, 
adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez levelemnek rendiben, 
nevezet szerént pedig nemes Csík Gyergyó és Kászony székek 
fő és vicetiszleinek s nemesi s fő, közép és alsó rendű tagjainak 
ő kegyelmeknek s közönségesen minden lakóssinak, mivel az ne
mes ország úgy in parliculari az nemes székek jobbágy rendű la
kosi közzül, miolla isten kgls urunkot ő ngát szerencsésen kihozta 
szabadságunk megnyerése mellett felesen fogtak fegyvert és azol-
látúl fogvást táborozván magukat dicsiretesen viselték, mindazon
által ezek nem vétetődvén az nemes székek, ugy földesurak, által 
consideralioban, azoknak házoknál maradván cselédgyek, ezelőtti 
szokás szerént való szolgáltatások s adóztatások és egyéb afílictió-
jok miatt exorialt panaszok nem szűnvén előttem, hogy ezek to
vább praescindallathassanak és mind az vitézlő rend s nemkülön-

http://JIdl.jtiyy.ret
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bon az nemes ország s in parliculari az nemesi székek is tudhas
sák magokat ezek iránt, alkalmaztatni: az Hlyen táborozó jobbágyok 
iráni való kegyelmes inlenliojál kgls urunknak pafentalifer kíván
tain az nemes székeknek uiliniálnom, kihez képest az kik hasonló 
jobbágyok közül, (tudniillik fogazd ák) magok személlyek szerént 
fegyver!, kölvén táboroznak, olly kegyelmességet consequállak kgls 
fejedelmünknek, hogy azon véres verítékkel való hazánk mellett levő 
ízolgálaltyakérl otthon maradott házok népeit, sem az nemes szé
kek az közönséges lereh viselésiekel, adózással s nem különben 
az földes urak is az jobbágyi szolgálattal s adófizetéssel s akár
mely névvel nevezendő szolgáltatással erőltetni s terhelni ne me-
részclljék. A mely gazdák keniglen házoknál volnának és vagy 
Jiokol, u#y egy kenyerén való aüyok/iait küldőnek az táborra, az 
illyenek mindenbűl nem eximáltatnak, hanem más nem táborozók
hoz képesl mind az nemes székek inposifioiban s mind földesurak-
n k való szolgálaltyokban in medietate az az felényiben tartoz
nak concurrálni. Vadnak sokan ollyanok a vitézlő rend között, 
kiknek lakó helyek vagy egy vagy másképpen elpusztult s kénte-
leniltetlek házok népeit városokban vagy más helyekben más em
berek házokhoz szállítani: az illyeneknek házok népe absolute sem
mivel se háborgattassék; az kiknek házoknál volnának pediglen 
semmiképpen ne merészelljék azokat házokbul kitadni. így értvén 
azért azt-az nemes székek, intiinálom kgls urunk ő nga által adatott 
főgencralissi plenipolentiahs aufhorifasombúl, hogy ezen pátens 
levehtniet in medio sui ne csak publicalfassa, hanem olíélo tábo
rozó jobbágyokai mindenekben ezen kgls urunk ő nga inlentioja 
szerént manufeneállya, hogy tovább leendő panaszok eltávoztat
hassak. Hogy pedig az jobbágyok is ezen iráni ok lett. reflexióval 
ne abulálljanak, mivel eddig is történt azok közölt, hogy álnoksá
gokkal szerelhessenek, egynehányan egy kenyérre állottak s így 
edgyike közüllök táborba lévén, társait okképen igyekezte minden 
onusokful megmenteni, székeit és földesurát defraudalni: tudtára 
adatik mindeneknek, valakik hasonló hamisságban találtatnak, ke
mény büntetést fognak magokon tapasztalni; a mint hogy az nemes 
székek az illyenekre szorgalmafossan vigyáztassanak. Kilonben 
minthogy sokan nemes uraimék közzül az láborozó jobbágyoknak 
házok népét ex rancore házhelyekrül s jószágokbul kitudták, tovább 
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azt követni ne merészellyék, máskint valakin tapasztaltatik, vala
mint kgls urunk őnga parancsolattyát állalhágói érdemlenek, 
azt magokon fogják experialni, ezt hozván az közigasság magával. 

Költ harságyi mezőről 24. augusti anno 1705. 
FOKGACH SIMON mpr. (!•'. Ii.) 

Kiihő czím: Nemes Csík, Gyergyó és Kúszoiiy székeknek. 

(KrileilotiJR Udvarhely vármegye, levéltárában.) 

1424. 

A főkormányszék a felség nevében amnestiát s liahutin tábornok kí
vánságára országgyűlést hirdet Segesvárra 1705 decz. 15-ére s a pénz

értékét meghatározza. N.-Szeben Í70.0. november 2i>. 

Copin coiivucatorisio regalis die 2!) JS/ovembris 1705 enm-
natne Cibinii. 

Praemissis praemiüendis solitis. 
Isten ő felsége római császár és koronás király kegyelmes 

urunk ő felsége [fegyjverét szerencsés előmenetellel boldogítván és 
a', ellenkező [köjzönséges békességnek felháborítóit mcgszégyenit-
vén, [hogy ő] felsége boldog emlékezetű atyjának és eleinek jó 
példái képpen birodalmának kezdetit kegyelmcsségen akarta fun
dálni, úgy |'méI]tóságos generalis Rabutin uram és mi álta
lunk mind az népnek közönségesen, ki is maga lakóhelyére 
leiepedjék, mind pedig az nemességnek, azokon kívül, az kik fő-
inditói s okai voltak az rebellionak, gratiat és minden eddig való 
cselekedetekről generalis amnestiat offerál. Melyben hogy minden 
ember securus lehessen és az dolognak is véghez menetelére jobb 
út nyittassék az ö felsége szolgalatja és ennek az szegény meg
romlott hazának is java s megmaradása is úgy kévénván: emii
tett generális urammal s közönséges megeggyezett akaratból tet
szel ad 15-um diem aífuturi mensis Decembris Segesvárra kö
zönséges országgyűlését promulgalnunk. Parancsoljuk azért kegyel
meteknek autoritale gubernii a sua Maiestate sacr. clementer 
attributa igen serio sub poena articulari, hogy az ő felsége ke
gyelmességét és gratiaját amplectálván inkább, „mintsem indigna-



- 131 — 

tiojának bosszúálló fegyverének maga s hazánk veszedelmével való 
megérzésére okol szolgáltatván, az régi jó rend és szokás szerint 
az praefigalt napon és helyen az ország dolgainak folytatására és 
ő felségéhez való hűségeknek s engedelmességeknek declaratiojára 
maga követjei által compareálni el ne mulassa, sőt az jószágos 
nemes emberek magok személyekben is decembernek 9-ik és több 
következendő napjain lakóhelyeknek közzel vagy távul való mi-
voltához képest, kiki az mikorra elérkezhetik, magok engedelmes
ségeknek s hűségeknek con testátlójára comparealjanak (mivel az 
gubcrniuin 19 Decombris Segesvárra bémégyen) és kiki mihelyt 
compareál s homagiumát deponálja, minden késedelem és megbántó-
dás nélkül maga házához bocsáttatik. Az követeket pedig olyan készü
lettel és instructioval bocsássa kegyelmetek, hogy ö felségéhez való hű
ségünk megmutatását és elpusztult édes hazánk megmaradását néző 
dolgokban <"> kegyelmekkel együtt közönséges jóra valót végezhessünk. 
Az pénznek pedig folyásában hogy confusio ne essék, szükséges
nek ítéltük kiirni, mint determinaltatott volt az pénznek állapotja 
az elmúlt esztendőben itt Szebenben, mely most is mindenütt 
observaltatni parancsoltatik, ugy hogy az jó ligáju és pondusu 
arany (kivévén csak az régi török aranyakot és nem az mosta-
niakot, melyek jó pondusuak és ligájuak) hat magyar forintban, 
egy imperialis vagy akármely egész jó pondusu és ligáju tallér 
(az oroszlános tallérokon kivűl) két magyar forintban nyolezvan 
pénzbon, ehhez képest proportionale számlálván az fél, negyed és 
nyolczad rész tallérokot; az mostani szebeni új, vagy régi de csá
szár képére vert horgasok negyven pénzben. Ugyan az császár 
képére veretett és afféle egyéb jó lengyel ó suslákok tizenhat 
pénzben, az porturák négy pénzben, az két polturások pedig nyolez 
pénzben járjanak és számláltassanak. Az császár képére vert 
horgasokon kivűl való horgasoknak pedig az német és oláh zlolok-
nak é s \ z oroszlános talléroknak állapatja és valóra ugy marad 
és hagyatik, az mint volt. Mely pénznek ez szerént való valorához 
valaki magát nem alkalmaztatja, eo facto az einptor pénzét, az 
venditor pedig eladó marháját veszesse el. 

(Egykorú másolata Csíkvúvmcgye levéltárában) 
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1425. 

Mihález Mihály végrendelete (kivonatban.) Alsó-Torján 170Í) decz. 31. 

Mihfílcz Mihály alsó-lorjai há/ánál 1705 deczember 31-én Daitkn 
I'éter nobilis és Márton Miklós deák primipilus elölt, unokái Mihály, 
István, Miklós, Péter és Bálás számára lön ilyen testanienloiuol 

Az 1—4 pontban szántóföldeiről, kaszálóiról, rétjeiről, jobbágyairól 
intézkedik. 

5. Az mely jobbágyim vadnak Alsó Torján: Bálinlli Györgyöt gyer
mek korában véltem néhai Mihález Pál öcsémtől hetven magyar forintok
kal örökösen, kinek fiai János, Mihály, István és András. Kzek közül 
ngy mint Jánost és Islvánl az fiam kezébe bocsálollam volt, úgy hogy 
azokból is részt ne vehessenek a lányok. 

6. Csiki l-*úlL Mártonfalván lakói cum omnibus apperüncnliis adta 
nékem sok szolgálatomért néhai tekintetes nemes ürbai-széki zabolai 
Mikes Kelemen uram. 

7. Polyánban levő Nagy Pál jobbágyomot jószágával edgyült eon-
eambiállam néhai t. nemes szentiváni Henter Pál uramtól örökösön. 

8. Néhai Csiki Mihályt, kinek fia Márton, azon néhai t. nemzetes 
Mikes Kelemen uram adta nékem sok szolgálaloméri örökösön. 

9. Az felszegi kertéit házastól adtam egy jobbágy helyet Esztel-
nelcen, az Barié/. István helyét néhai Kosa Imrének, igen szép épülettel 
edgyiill, melyet kérlek tőlem negyven magyar forintokon. Hein lialogh 
S.unu is magam aequisilumom, mind Szász Miklóssal és Szilágyi János
sal edgyiill, kikel magam neveltem kicsinységektől fogva. Ilem Oláh 
György fiaival Györgygyei, Miklóssal, Vaszival ezek laknak Alsó-Torján, 
ilem az bélafalvi Oláh János fiaival edgyiitl. Ilem néhai Gábor János 
is aequisilumom volt, kiben is százhúsz magyar forintom vagyon. Gyurkál 
bocsátottam volt az szegény fiam kezébe, Péler most engemet szolgál, 
kik Gábor János fiai voltak, mely Gábor Jánost adott volt cl szegény 
néhai Mihález Pál öcsém, úgy reducáltam.« 

Azon jusl és jószágokot, melyeket ón Orbai-széki thamásfalvi néhai 
nemz. Thúri Ferencé uramtól és Sepsi-széki gidófalvi néhai Zonda 
István uram özvegyétől, néhai nemzetes Thúri Erzsébet asszonytól vol
lem (lévén néhai idvezüll elsőszeri édes feleségemnek Rétin Annának 
három gyermeke': Thúri Kerencz, Zondn Istvánné Thúri Erzsébet és én 
lőlem való édes néhai Mihález Miklós fiam)... ilt ugyan Alsó-Torján, 
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Fejéi-vármegyében Alsó-voláli határokban, Markosfalván Kézdiszékben és 
egyebütt, hagyom íiú ágon megül unokáimnak: ifj. M. Mihálynak, István
nak, Péternek, Hálásnak, excipiálván az szilváskerlcl és Gábor Mihályt, 
megvárván, melyik fiain lészen jobb kedvemkéresö stb. 
(Eredetije a Mihález levelek közt Borbély Sámuel urnái Székely-Kereszt úron.) 

um. 
(Iravcn csúsz. ezredes rendelete a Rákóczi hivői ellen. Csík-Vái-

dotfalva 1705 decz. 30. 

Csíkszéki lakosuknak megtartására való paucíumok, melyek 
az felséges császár szolgalatját nézik. 

1-ino. Hogy minden hadi készületet, minden névvel nevezendő 
fegyvert zászlókkal, rezes gyalog dobokkal együtt a császár ő fel
sége ezen a részen levő hadainak coinniendojának beadják; az ki 
pedig csalárdul, vagy maga házánál, vagy másutt efélit elrejtene, 
meghaljon érette, az ki pedig az olyant megjelentené, érdeme sze 
rént megjutalmazlatik. 

2-do. Hogy minden embert maga javainak elveszlésinek bün
tetése alatt mondja meg, hol legyenek minden ingű és ingat
lan javai azoknak az pártosoknak, az kik hazájokal elhagyva, 
nem akarnak az császári graliához ragaszkodni. 

3-tio. Hogy mindenektől, valamelyek az császár szolgálatját 
és szék békességit és előmenelelit nézik és munkálódhalják, emli 
telt commendans uramol tudósítsák,, úgymint valaki tudván, hogy 
az maga határán kuruezok lappanganak, avagy nemesek, egyebek, 
azyWk most az császár graliájához nem ragaszkodnak, és azokot 
hirré adás nélkül gazdálkodással élteti, ez ilyenek minden kedvezés 
nélkül halállal büntettetnek meg. 

4-lo. Ha valamely vitéz együvé uiáshuvá küldözésekben avagy 
egyéb expediliokban avagy utazásokban az székeknek valamely 
részeiben megölettetnék'. az falu vagy az szék az hol megöletése 
esik, ezer forint birsággal büntettetik és az ki az gyilkosságot cse 
lekeszi, feivel fizet. 
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5-to. Hogy akármely rendbéli ember nrQj^Lóra alatt járó 
földre senki házától, annál inkább az széken kivűl ki ne menjen. 
Gyűléseket elébb megemlített commendans uram hirc nélkül ne 
hirdessen, ne gyakoroljon. Továbbá commendans uram mellett 
mindenkor mindenik székből egy legyen az elsők közül, az kik
kel minden ő felsége szolgalatjára való és az haza jovát néző jó 
dolgokat traetálhasson ő nga. 

6-to. Az mint minden ellenkező embereket és az császár ő 
felsége gratiáját most nem amplectalókat az hazából kikergetéseig 
üldözöm, úgy ellenben minden lakosokot és ő felségiuek minden 
híveit ezen székben levőköt bálorságosokká teszem, hogy minden 
erőmmel és tehetségemmel megoltalmazom és valami az haza 
jovára való, mindenekre gondot viselek, mivel hogy az élés iránt 
olyan rendelést teszek, hogy az császár ő felsége rendelése ellen 
semmiképpen ne essék. 

Datum Várdotfalva, die 30 Decembris anno 1705. 
Római császár ő felsége colonellussa 

és egy regimentnek conimendánsa 
GRAVEN. 

(Egykorú másolat Csikvármegye levéltárában.) 

1427. 

A főkormányszék Csík- Gyorgyó- és Kászon-székiwk megküldi a, ki
rály gratiajáról szóló levelet, miután a király hűségére visszatértek. 

1700. január 4. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, domini domini nostri 
clementissinii nomine. 

Generost, egregi et nobiles, agiles, nobis honorandi et bene-
voli. Salutem el caesareo regiao gratiae incrementum. 

Kgdtek leveléből értettük az mi kgmes urunk ő felsége hű
ségére való visszaállását, melyet igen jól cselekedett és bár elébb 
cselekedett volna. Mindazáltal most is az mi kglmes urunk ő fel
sége gratiája kibocsátolt convocatoria regálisunk szerént kész, melyet 
mivel irja, hogy nem jött, azért his acclusis copialiter elküldettünk; 
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larlsa ahhoz kglined magát. Quibus ita facluris sua Majcstas sacr. 
benigne propensa manet. 

Datum in civitate Segesvár ex regio Transylvaniae gubernio 
die 4 Januarii 1706. 

C G, BÁNFFY. 
STEF. HALLER. Absente de secrelario: 
SAMUEL KEKESZTESI m. p. GKKGOMUS SÁNDOK registrator in. p. 

Latin külső csím: Csík- Gyergyó- ós Kászonszéknek. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1428. 

A lökormányszék Csík- Gyergyó és Kászon-széknek. Sogesvárt. 1700. 
márczius 1. 

„Az militiának eddig való. mind rendes, mind penig rendetlen 
intertcntiójáról akarván inquirállatni, rendeltük kgtek székiben ifj. 
Toldalaghi János atyánkfiát, hogy instructioja szerint folytathassa dol
gait a cutnmissíii'ius, legyenek segítséggel mellette, hogy minél előbb 
megtehesse számadását Szebenbe a commissariatus elibe. 

G. G. BÁNFFI. Sr. HALLÉK. 
SAM. KERESZTESI. LUD. NALÁCZI. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1429. 

s*l'ekri Lörincz Csík- Gyergyó- ós Kászon-széket inti, hogy gróf l'etki 
Dávidot főkapitányuknak ismerjék és neki engedelmeskedjenek. Keli 

a hermAnyi táborban. 1706. decz. 20. 

Ajánlom kglmeteknek szolgálatomot. 
Nem véltem volna kglmetek közzül olyat, az ki előtt bizo

nyoson nem constalna az gróf Petki uram főkapitánsága, kit is 
az méltóságos fejedelem kglmos urunk ő nagysága praeíiciált 
kglleknok; még is postliabeálván kgltek közül némelyek mind a/. 
?»i kgls urunk ő nga ebbeli kglines parancsolatját, mind pedig 
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tartozó kötelességeket, nem ugy az mint kivántatnók főtisztekhez 
való engedelmességeket mulatják, hanem opponálván magokai, 
mint egy láttatnak az említeti urat maguk főkapitányoknak nem 
ismerni, ez iránt is, hogy az minemű disposiliokot teszem és az 
mit ő kglme parancsol nem mindenkor engednék a szerint effec-
tumban menni, az holmin gyakorta mind az nemes haza és az 
mi kglmes urunk ő ngsa szolgálalja fogyatkozást szerez, mini 
penig az ő kglme böcsüleli periclitál. Azért most semel pro semper 
az inig az kglmes urunk ő nga füleiben az dolog nem menne, 
akartam kghneleknek praesentes qua par est revereuUa inlimáinom. 
hogy kglmetek ismervén gróf Pctki Dtlvid urántól az méltó
ságos fejedelemtől praelicial latolt főkapitányoknak lenni, min
denekben ő kglmének szaval fogadják és ugy böcsüljék s függjenek 
ő kglmétől, mint főkapitányoktól; sőt az kik eddig refraclarius 
kodtanak is, kikeressék magok közzül; különben ha kglmetek to
vábbra is engedellcnségre vélik magokat és azon fogyatkozást or -
vosolni nem igyekezik, elhitesse kglmclek magával, iniud az kgl
mes urunk ő nga auimadversiojál, mind pedig az haza törvénye 
szerint való kemény büntetésekéi példásképpen fogják magokon 
tapasztalni az engedetlenek. 

Azonban ériem azt is, hogy az hadak iránt igen rosszul 
provideál kegyelmelek, sem az tiszteknek, sem az katonaságnak 
nincs mivel élni: ezek éjjel-nappal itt szenvednek, kegyelmetek 
otthon jól nyugszik. Ez iráni is azért oly provisiot tegyen kegyel
metek, hogy továbbra fogyatkozás az kívántató necessariumok 
iránt ne legyen, mert ha ugyancsak ebben megyén el kegyelme
tek, olyan médiumhoz kelletik nyúlnom, az milyel bizon kegyel
metek maga meg fog bánni. Ezzel Isten oltalmában ajánlom kegyel
meteket. Datum in caslris ad Jlvrmáuy posilis die 29 Decembris 
anno 170li. 

Kegyelmetek 
allyalia szolgája, ( 

PliKKl LüKINCZ.1) 

(Egykori másolata Csikvúrmegye lovólt&r&baii.) 

') ki aláírás l'etki Dávidra van kiigazítva, de helytelenül. 
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1*3« 
Csík- Györgyé- ós luíszouszók vógzósui a llilkóczi-forradulom idejön 
;i, Im zu. vódo/niórií. CsíkSoiii/yón 1707. sepl. 4. ós Csíkszurciliín ocí. 

' 'Jti, IIOV. Il-Óll • 

Anno 1707. Sept. 4. iti eomiuiiimi congregatione sedtum 
Csík, Gyergyó ct Kásxon\n Souiolyu(!) celcbrala in praesentia 
ilhistrissimi comitis Débvidis Petki de Királyhalnia supremi capi-
tanei, iiociioii speclabilis ac generosi d. Bencdicü llontev de Scpsi-
Szl-Iván supremi iudicis regii praescriptarum sedium unaniuii volo 
cl sufiagio eonclusuin ost. 

Az mostani szoros ügy úgy kévánván végeztetett, hogy az 
ulak ós ösvények mindenütt levágattassanak, melyre nézve kován 
talik, liogy minden szabadsággal élő rendek jó hadi apparátussal, 

•az kiknek egyéb fegyverek nincsen lándsákkal, vasvillákkal, az 
gyalogok pedig fejszékkel compereálljanak holnapi napon Szere-
dábiin, alioquin valaki poslhabeállja, életivel jádzik; minden ember 
pedig egy hétig való költséget hozzon magával s ezen expeditióból 
sem nemes, sem lófő, sem drabanl nem excipiáltatik, sőt az 
jobbágyok is az utak vágására comparealni tartoznak ahoz való 
készülettel. 

Anno 1707. die 'J8. Octobris in oppido Ctsik-Szeredu. 
Noha sok szükséges dolgokra nézve az mai napra az nemesszék
nek coníluálni kellett volna, mindazáltal ugy látjuk, sokan magokai 
absenlálták az mostani gyűlésből; mivel pedig az előttünk álló 
matéria haladékot nem kéváu, az mi kevesen confluálhattunk, 
fő királybíró t. n. Herder Benedek uram ő kglme praesenüójá-
ban egyeztünk, úgy hogy egy becsületes atyánkliát háromszéki 
követ uraimékkal együtt expediáljuk kegyelmes urunkhoz ö fel
ségéhez a végre, hogy ő felsége mostani szoros ügyünkben mint 
kegyes atyánk viselje gondunkat. Követ atyánklia úti költségére 
pedig vetettünk minden szabadsággal élő rendekre den. 6, az ne
mesekre pedig den. 12, melyei is vicetiszt uram sine mora fel
igazi tván, adja az elfogott (így!) követ atyánklia kéziben; azon követ 
atyánkfia pedig az nemes székről vévén instructiot, azzal menjen el. 

Anno 1707. 11. Novembris ín comrnuni congregatione prae-
scriptaruni sedium et dnoruni supremoruni oflicialium in dicto op
pido Szercdu celebrata conclusum est. 
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Látván mind falusi bíráknak s mind pedig egyéb rendeknek 
is szófogadatlanságokat, az mostani szoros üdöhöz képest kétcle-
nittettünk az ilyen szófogadatlan emberek felől szoros végezéseket 
kiadnunk, ugy hogy valamely birák fő és vicetiszt uraimék páran 
csolatjokot meg nem fogadják, abban szorgalmatoson el nem járnak, 
első vétkekért száz pálczával megverettessenek, második vét 
kekért sine misericordia halállal büntettessenek. Hasonló bünte
tésük lészen azoknak is, akármi rendben levő emberek legyenek, 
az kiknek tiszt uraimék parancsolatjukból közönséges jót czélozó 
dolgokban az birák parancsolnának és vakmerőlködnének, melyet is 
az birák mingyárást tartoznak tiszt uraiméknak értésekre adni. 

2. Találtatnak olyanok is, az kik csak azt várnák, hogy az 
ember hazúl elmenjen, ottan mindjárást prédálni kezdi az elfutott 
emberek javait, avagy ha nem is az ellenségnek másoknak ver
meit falun és erdőn eltett bonumit megmutogatja; végeztük azért, 
hogy ha az Isten azzal látogatna bennünket, hogy az ellenség 
székünkben bejönne, senki hon ne maradjon, senkiét ne prédálja, 
másképen valaki hon találtatik, annál inkább prédálásban depre-
hendáltatik, co facto megölettessen. 

3. Némely atyánkfiai jelentik, hogy szegődött szolgái még 
most azzal fenyegetőznek, hogy ha más országra kelletik menni, 
el nem mennek, mivel más országban való szolgálatra magokat 
nem kötelezték. Végeztük azt is, hogy mostani disturbiumban 
akár itt a székben, akár idegen országban legyen a szolgatartó 
ember, a szolga tartozzék maga kötelessége szerént gazdája mellett 
híven szolgálni, sőt ha ideje eltelnék is, míg ezen disturbiumot 
Isten csendesíti, a gazdáját el ne hagyhassa, hanem tartozzék 
llendő fizetésért a gazdájánál megmaradni a szolgálatban, lévén 
erről a nemes országnak is articulussa, mely ellen ha a szolgák 
iinpingálnának, a gazdája saltem propria sua authoritale meg
foghassa és ad servitutem adigálhassa, szabadsága lévén rajta, 
ha akarja száz pálczával meg is büntethesse, a második vétkiért 
pedig 11. 25 vehessen a gazda az ilyen coiitumax szolgán A gazda 
is ha a szolgának a fizetésit meg nem adná, jó elvehető marha 
jából a gazdának a szolga contentumot vehessen. 

(ftgykorú feljegyzés Csikvárnwgyv levóltáníhnn.) 
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1431. 
l̂ főkormányszék Csík- Gyergyó- és KAsxoiiszvknok. 

a) Sxeben 1708. jan 28. 

minthogy az mi kgs urunk íi felsége kgls resoluliója szerint az 
[Mtktí pénznek egészen lollállatni kellett volna, mindazáltal . . . infoniáltal-
luuk, mely rigorose és az szegénységnek mely nagy lerheltelésivel és 
romlásával most is mindenütt, exlorqueáltaük, úgy hogy az patkó-pénz
nek vételiben nagyobb aggravalioja vagyon az szegénységnek, minisem 
az rajok veteti quanlumnak felszedésében: menjen végérc per inquisi-
lionem is, hol és kiken s melyik regimentbéli exeeutorok által mennyi 
patkó-pénz extorqueáltatott eddig és arról az guberniumol informálja, hadd 
munkálódhassuk consolaliojál az szegénységnek. A punctuniokal, kinek 
mint .kellesék magát accomodálni, megküldjük, mini a mélts generális 
megküldte a militiának. 

b) 1708. lobi: 1 7 

Az kglekre pro tribus hybernalibus mensibus felvetett pénz quan-
lum lévén restantiában kgteken, parancsoltunk Cserei Mihálynak, hogy 
2000 r. fról légyen olyan disposiliol, hogy a széken felszedetvén admi-
nistrálja Balásfi Sigmond alia kezében Háromszéken. Instiueliojábaii van, 
hogy ha kgltek késnek avagy akadályoskodnék, rcquirálván brussai cotn-
mendans és Schräm uramékat, exeeutiokat kérjen és bemenvén kglekre, 
ezek által szedesse fel kgleknek, melyről irtunk brassai eommendans és 
Schräm uramnak is. Meg ne várja az executiol, mert az a többi reslan-
üiíkal is felszedeü. 

c) 1708. mArcz. 14. 

liabuiin generalis campi mareschallus és eommendans uram impo-
siliójából 3 holnapokról, u. m. 1707. nov. és ez jelen való márcz. és 
köv. ápiilról kelletvén az mililia inlerleiiliojáról repaililiol és disposiliol 
tennünk: esett Csíkmlkra pénz r. f. (3000, búza cub. 2300, hús cenl. 
700 •'/ 10, zab cub 3300, széna cur. 1900. 

cl) 1708. oct, 12. 

400 köböl »magasinale búza quunlumot« vetettek d-ikra: ÍJrassóba 
kell küldeni. 
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e) 1708. decz 2. 

Igyekeznek enyhíteni terhökön, »elpusztult, megromlott állapot jókat 
nem kéllik.« 

»A főkirálybiró választású iránt is gubernium kgtek libera clec-
lióját nem impediálja, sől kglek privilégiumát mindenekben iiianuleueáliii 
akarja; minthogy már Apor Péter uram másutt accomodáltatoll, vá
lasszon kglek magok atyafiai közül más capax subjectumot.« 

f) 1708. decz. 2. 

Pro hybernio a. 1709 esett kgtek székire pénz 7000 r. 11. búza 
2000 köböl, hús 1200 mása, zab 4557 köböl, széna 800 szekér. 

(liredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1432. 
Orvosküldés Gyergyóba a pestis ellen Alí'alu »O.Y congregatione sedis* 

1708. decz. 10. 
Ex mandato excelmi dni dni generalis Velleslein Coronensis eom-

rnendantis in sédem nostram Gyeryyó ingrediens praenobilis dorn, chi-
rurgas nomine Joannis Cnrolus Lámper cum uno servo, ut morbunt 
pesliferum pro nunc grassanlem secundum posse coinpescerut. A szók 
gyűlés megegyezett vele havonként 30 r. f. fizetésben, szolgájának 10 írtban, 
összesen 40 fiiban s mellé adnak egy asszonyt, hogy gondozza őket és 
ellátják mindennel. 

Inclita sedes Gyergyó signanter 
STEFII. SOI.YOM v. jud. r. s. S. Gyergyó 

JOAN. LÁSZLÓ jur. not. 

(Eredeti Csíkvármegye levéltárában.) 

1433. 

Haller István országgyűlési elnök tudósítása Udvarhely széknek az 
adófelosztás arányú (quoia) felöl. N.-Szebenl709.jan. 11. 

Quid(juid cral factu possibile occasione rcpartilionis in 
subfevationem S'icuJicae nationis, lentarunt tunc praesentes 
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status et in eum finem comitatenses certam, uti in naturalibus, 
ila etiara in pecunia, contributionis quottara in se susceperunt. 
yuod particulariter statum sedis Udvarhely concernit: non pos-

, sinn* non agnoscere aggravalionem per impositionem specificatam, 
sed viam sublevandi aliain non habeo, nee video, nisi hanc, quod 
cliani Saxonica nafio ex conlributione imposita tantain vel ali-
quam nolabilem in naturalibus quollain in se suseipiat, quem 
.idmodum susceperunt comitatenses. Id quod excellentissimus 
dominus Generalis Gommendans sua aulhoritatis eflicatia vel 
suliéin modo persvasorio in sublevationein inelitae sedis propter 
evitandum praevisuni defectum efíicere non dedignabitur, uti spero, 
postquam a dominis deputatis informala fuerit. 

Cibinii, 11. Januarii 1709. 
STEru. HAXLER 

statuum Transylvaniae praeses mp. 

(Eredetije Udvarliclymegye levelt&r&bun, a székely nemzeti láda IL es. 7. sz.) 

1434 

,4 főkormányszék rendeletei Csík- Gyergyó és K&szon-széknek. 
a) Nagy-Szeben 170!) jan. 24. 

Az ő fge militiája számára kívántató borpénzrielc pótlására kellel
vén bizonyos summa ezer Irtokat reparliálnunk, ezen summából há
ramlóit Csücszékre 700 r. f. Szedje be. 

b) 1709 lehr. 2.r>. 

Az naturálékból rcpartiáltalott Csíkra. 35 k. búza, 15 m. hús, 
175 k. zab, 15 sz. széna. Vesse ki. 

c) 1709 máj. 14. 

Az tábori szekerek mellé béresek kívántatván disponállunk Csík-
lisékre 7 béreseket. Mihelyt generalis uram fogja parancsolni, állíttassa 
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olő. Pracbendájok és 1 hóra 1—1 német írt fizetések fog járni, úgy 
is hisszük, hogy nem fogják őket az országból kivinni. 

d) 1700. jan. IS. 

Mindjárt küldje kgtek az kgre repartiáltalolt béreseket Maros-
Vásárhehjre. 

e) 1709 jan. 24. 

Az el nem küldölt béreseket küldje Maros-Vásárhelyre, avissza-
szölcöttelcet akasztassa fel. 

í) 1709. juh 13. 

A béreseket élések és szüKséges készületekkel kellelt volna kül
deni, ennek hiánya miatt szöktek eddig is vissza, a szökött béreseket 
vagyt azok helyeit másokat küldjön elegendő készülettel és éléssel a 
szekerek mellé. 

Utóírat: Vagy Udvarhely, vagy Háromszéken át küldessék sietve 
Csíkba. 

g) 1709. juh 27. 

Hogy ó'szre és az hiberniumra kelve legyen az militiának honnan 
élődni . . . Csíkszé'; tartozik a szebeni magazinumba szállítani zabot 
cub. 600. Küldjék be Szebonbe. 

h) 1709. scpl. 22. 

Az elment hazaírni közül sokan jővén vissza az ö fge hűségére, 
az kik is az guberniumnak magokat nem insinuállák: kgtek azoknak^ 
neveket liszlában küldje be, tudósítván kinek-kinek residenliás helyéről, 
. . . kiknek is sine scrupulo jószágok visszaadatik, hanem az egy oeco-
nomiájokból takarodott provenlusokból seijueslráltatik proporlionalilcr 
számokra. 

SrEi'ir. HALLÉK. PHTUIJS VISBER. LUD. NALÁCZI. 

(Eredetije Csikvármegye levéltár;)han.) 
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1435. 
Az Udvurhelyszékről kuruczságra, elment és odn maradt jobbágyok 

' névsoxa 1709 iípv. 27. 

Az méltóságos regium gubernium prancsolaltja és intimatioja 
szerént udvíirhelyszéki vicetiszt uraink ő kegyelmek parancso
latjából in anno praesenü 1709 die 27 ápr. azoknak az jobbá
gyoknak neveket, kik ezekben az revoluüokban elmentenek kuruez-
ságra és most is oda vadnak, ez ide alább megirt mód és rend 
szérént irtuk meg, az mint nekünk is feladták; hütök után, fide 
nostra mediante, pecsétünkkel és subsriptionkkal corroborálván, 
kik is laktanak Udvarhelyszékben homorod-szent-mártoni és 
karácson falvi processusokban és ez ide alább 'megirt falukban. 

Ilomorod-szent-mártoni: Berze Pál és Berze István. 
Karácsonyfalvi: Mihály János, Kölcze István, Bokorencs. 
Gyepesi: Gál Péter. 
Oklándi: Imre György. 
Patakfalvi: Raduly Bálint és Csíki György. 
Eegeick: Keresztes Miklós, Kanals Péter, Molnár János. 
Jánosfalvi: Férge Pál. 
Telekfalviak; Radó Márton és Nagy Mihók. 
Recsinédiek: Kovács Mihók és Kocsis Ferencz. 
Hogy peniglen ez ide feljebb megírt jobbágy rendek elbúj 

dostak és most is kuruczságra oda vadnak és hogy mii többnek 
ez fennebb megírt processusokban végére nem mehettünk és nem 
is találhattunk, az kiket penig közüllök találhattunk, senkit ki ne m 
hagytunk, sőt mindeniket igazán felirtuk, szokott pecsétünkkel és 
kezünk írásával való subscriptionkkal megerősíteni akartuk az mü 
igaz hűtőnk szerént. 

Biuó DÁVID ég TIBOLDI PÁL 
nemes ember m p. (P. b.) nemes ember s hites assessor (P. h.) 

Gyepesiek: Gál Mihály és Elekes János elmentek volt és az 
múlt nyáron grátiára haza jöttek s most is házaknál laknak. 

Idom, tjut supra, 
BÍRÓ DÁVID é TIBOLDI PÁL 

nemes ember m. p. nemes einher és bites assessor. 
(Eredetije Udvarhelymegye levéltárában. 
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1436. 
Kászoni János, lökirálylnrö, Csík, Györgyé és Kúszon széknek. 

N.-SZISIHM non. jni. 28. 

Moldovaitól a mini. hullom feles oláhok feles marhákkal 
jüll.ck ki az adó elú'l a cuki, havasokra. Az ilyenekről bár informálna 
kglok, meri. affélékből a mélls. moldovai vajdának reseul.iálása követ
kezhetnék. Jöllek ugyan ez ország határira másiiU is olyanok, de hogy 
a kél vajdákkal való szomszédságos élés fel ne bomoljuk, illendő reme-
diumokot adhibeállalott az mélls. regium guberniunt, a/, harmhiezadol 
is a/, olyan marháktól exigállallák; a/, főtiszteknek is Csíkban voll 
ezelőtt affélékbe valami jurisdk-liója, melyet kgloknek mosl. sem illik 
poslhaboálni. Kg tok azért engem genuine informáljon azon prológusok 
dolgáról 

A ns. székek dolgaira és konnyebbílésére gondom van, kiváltképpen, 
a minthogy most is lizczer köböl búzái., 23000 k. zabot, és ÍR,f>00 
szekér szénát reparliálván az országra, ns. C»ík, Gyerni/ii és Ká.tzon-
székekre a búzából és szénából nem vettetett, a zabból is csak 600 
köböl és hogy közönségesen is a ns. székely natio az jövő télen, mint eddig 
ne aggravállas.sék: mosl, újabb munkában vettük más némely székek
béli főtisztekkel együtt. Istennek oltalmában ajánlom kgtokef és maradok 

Kegyelmetek jóakaró szolgája 
KÁSZONI JÁNOS mjt. 

Cibinii 28. Julii 1709. 

(líredctijc Cslkvármagyo levéltúráhnn.) 

1437. 

Kászoni János Csík és Kászon széknek N.-Szeben 1709. sept. 18. 

Kglek 25. Aug. költ levelét becsülettel vettem. Az ns. széknek 
sokféle Ínségeit és kivált a mostani temwketlenséyet is, az hol illett, 
sokszor és bó'von remonstráltam oly véggel, hogy az jövő hyberniunii 
quantummal rendkívül ne aggravállassék. Továbbra is minden útokaf, 
módokat elkövetek az ns. szék terhének könyebbílésére, valamikor 
isten segít, ha a ns. szék az generalis reparlitio ideire (mely mikor 
lészen, még nem tudom, generalis commendans uram rlispopiliojálól 
függ) beesülleles depulatusit küldi ide, hasznosnak ililem, sőt szüksé-
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gesnek Látom, hogy ott való commendans uramtól hiteles attestatiot 
extraháljon kgtek mind oz idei terméketlenségéről az ns. székeknek, mind 
egyéb terhe viseléséről és szükségeiről és ha Húnn commissarius utánitól 
is hasonlót kérhetne kgtek, jó volna, melyeket mentől hamarább kezembe 
kellene küldeni. A deputátusok pedig mikorra jőjenek ki, ha megért
hetem a rcpartilio ideit, tudósítom kgteket 

Az 600 k. zabot kgtek tartsa készen, mert mint tehessen itt le, 
nem tudom, mivel az Kis-Küh'dllőn túl való helyekről ide nem szabad 
élést szállítani a pestisre nézve, hanem azon munkálódom, ha Brassóba 
lehetne disponállátni azon zabot, melyet még eddig nem obtineálhattam 
mivel Brassóban is ide kell zabot szállítani 

Kgtek gyergyai uraimék ellen, ő kglmek pedig kgtek ellen pana-
szolkodnak; mind az közönséges igazság, mind az ns. három, szélűiknek 
•egy volta (mivel egynek tartatnak) azt kívánja, hogy szép atyaliságos szere
tettol kgtek közönségesen conveniáljon és kiki az maga proportioja szerénl 
supportálja az onust, inert ha egyik megromlik, az másikra száll annak 
is a terhe. Parlialitást bizony nem intimálok, hanem közönséges igazságot. 

Istennek oltalmába ajánlom kgteket. 
Cibinii 18 Sept. 1709. 

Kegyelmetek jóakaró szolgája 
KÁSZONI JÁNOS mp. 

Latin külső czím: Csík és Kászon (Gyergyó nem!) székeknek. 

(Eredetije Csikvármegyo lovéltúnlbiin.) 

1438. 

Kúszoni János Csík és Kászon széknek N.-Szehen. 1709. oct. 14. 

Becsülettel vettem ktek 3-üo praesentis datált levelit. A gyergyai 
dolgon (a pestisen?) szivem szerint búsulok. Jól végire kell menni azon 
dolognak, talán nem játszódnak az istennel, ha, ugyan recruiescalt ott 
a. pestis, (melyet isten szent íjáért távoztasson!) onnan kijárni nem 
lehet, sőt Udvarhelyszék felől is szoros vigyázassál legyen kgtek, mert 
a mely falukban ide ki azon isten iületi szállott, majd ember sem 
maradt azon helyekben . . . 

Bécsből az jövő hyberniumi generale quantumnak decisioja még el 
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nem érkezett, hanem a szükséghez képest (jen. commendans uram ó 
exciája intimatiojdhoz képest kell a mélts. r. guberniumnak diversis 
viribus repartitiot tenni, a mint hogy most is sietve érkezvén ö exoiá-
jálól bizonyos quantumnak reparliliojáról intimaüo, mindjárt hozzá kel
lett a guberniumnak fogni és adu van in opere . . . Mind in parlicu-
lan az ns. székek részéről, mind in communi az ns. székely natio köny-
nyebbilésére más itt levő főtisztekkel együtt elkövettünk, valamit elkö
vethettünk. Most is az új depulationak újabb remonslratiokat és protes-
tatiokot tettünk, továbbra is semmit el nem mulatok, valamit a ns. szé
keknek könnyebbségire kigondolhatok; noha igen nehéz és példa nélkül 
való időkre juttatott az isten, mert némely helyekről, melyek vagy az 
ellenség, vagy az teljességgel! elpusztulás miatt nem contribuálliatnak, 
nem szólván, az pestis is nagyrészt, az országban már inficiált, úgy 
hogy sok helyek a miatt nem adózhatnak. 

A só dolgát is locis debitis proponáltam, de még íosoluliom nem 
lett; azon igyekezem, hogy ember expediáltassék Homorod-Szt.-Pálra 
vagy Lövétére és az vágathasson ott sót a mostani üdőhöz és szükség
hoz képest. 

Cibinii 14. oct. 1709. 

Kegyelmetek jóakaró szolgája 

KÁSZONI JÁNOS mp. 

Latin külső czím: Csík és Kászon (Gyergyó nem!) széknek. 

(Eredeti Cs/kvármagyo lovúlt&r&bnii.) 

1439. 

A főkormányszék rendeletei Csík- és K&szon-széknek. 
a) JSLrSzeben 1709. oct. 11. 

A katonák téli tartására rendeltelett a depulalatio megegyezett 
akaratából pro interim, míg az fels. udvarból elérkezik az hibernium 
delerminatioja, Csík és isTászow-székre búza 800 köböl, húspénz 1250 11. 
zab 1500 köböl. A commissarionatus rendeletére az naluralékot admini-
slrálja, a hova kívántatik, a húspénzt pedig felszedvén, generalis per-
ceptor Balásfi Zsigmond kezében nov. 15-re küldje be, hogy ex cassa 
adassék ki az húspénze az militiának és az szegénység militaris execu-
lioval ne vexallassék. 
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b) 1709. jwv. 8. ' 
»Az rcparlilio szerint határozlalotl inog Csík (Gyergyó kihúzva) 

ás Kászon székekre quuulum [no 3-bus prioribus inensibus« búza 
800 köböl, hús 500 mása, zab 2010 köböl, széna 500 szekér; továbbra 
elkerülhetetlen expensák lévén, pénz 1000 r. f. vettetett ki. Szedesse 
be a széken. 

ST. HALLHR, SAM. CONRAD, I'HTKUS VEBIÍR, LUD. NALÁCZI. 

(Erndelijc Csikvánnegyc levéltárában.) 

1440 

Katonai kihágások megvizsgálására kiadott kérdő pontok. 1709. 

Sub spatio hybernii a. 1709 az natnralék administratloja 
alkalmatosságával, s különben is in marsu vagy egyéb utakon, m/> 
dókon az militia áltál lőtt excessusok inquisitiójáról való punctumok 
vagy utrumok. (Kivonat) 

1. Az búzát mi formában mérték, elülöllék-é az vékái vagy nem. 
IIa elütötték, a mi az földre lehullott az vékáról, megengodte-e az 
mililia, hogy a szegénység felvegye stb. 

2. Egy mása húsért, négy m. frlol vett fel az mililia vagy többet 
is ? stb. 

3. Az assignált pénzt, mostani kurta írttal vette-é fel a militia, 
vagy régi 6 íorintlal s az iránt mennyi kárt vallottak? 

4. kzabnak administratioja úgy determinallutván ezen hybernium 
alatt: 4 megnyomott s tetézve mért vékái adjanak egy köbölben és 
ha mi a mérésben lehullana, engedtessék meg a szegénységnek, vegye 
fel. Pénzzel való megfizetéssel a szegénység ne terheltessék, stb. 

5. A széna administratiojának rendi azt tartván, hogy a mely 
szekerén háromszáz bécsi font széna lészen, azt egy szekérben tartozzék 
a militia elvenni stb. 

6. Az commissariatusról kiadott assignatiokon felyfll vagy assignalio 
nélkül kénleleníltetelt-é a szegénység pénzt, búzát, husi, bori, zabol, szénát 
valakinek adni? stb. 

7. Marsus alkalmatosságával, ellenség íizésben, vagy alá s fel
járásokban a mililia mikor és mennyi szállolt rajok? slb. 

8. Az natural ék ós assignált pénz perceptioja alkalmatosságával 
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mennyi patkó-pénzt vettek rajtok ? vagyha [ialkópénzt nem adtak, azért 
mijeket vették el? stb. 

9. Az naturálék ós pénz perceptioja alkalmatosságával, molyik 
regimentbeli vitéz vagy tiszt verte, kergette az adminislráló comrnissa-
riusokat, egyéb nemes embert, papot vagy a szegénységet ? 

10. Falukat melyik regimentbeli tiszt mennyit foglalt el maga 
konyhája tartására? Ha foglalt, engedte-é meg, adózzék azon falu ő 
igének, úgy azt is interdicálván egészen maga ususára fordította ? Discretio 
adásra, ajándék marhatartásra kényszerítette-é a szegénységei és affélé
ben kinek mit' kételenítelett a szegénygség adni? jó lelkiismerettel 
vallják meg. 

11. Kinek melyik regimentbeli tisztnek mennyi és micsoda mar
háját kénteleníttetelt a szegénység ajándékon kitelelni s azon marhákra 
s mellettek levő béresekre mennyi búzát, bort, húst, zabot, szénát kellett 
erogálniok? jó lelkiesméreltel vallják meg. 

12. Scrvitzben {így1) melyik regimentbeli tiszt vagy vitéz miket 
extorqueált a szegénységen in natura, vagy . . . mennyi pénzt vett? stb. 

/ 
(Eredetije Gsikv&rmegyo levéltárában) 

1441. 

A főkormányszék rendeletei Cs/k, Gyergyö ós Kászo/i széknek. 
a) N.-Szeben 1710 jan 15. 

A militia inlertentiojára a 3 utolsó hónapbeli quantumból eseti 
CAkszékre Gyergyón kiviil búza 500 k., hús 300 m., borpénz 1300 
r. f., zab 2000 k., széna 800 sz. Tegye.n reparlitiot, hogy mikor az 
assignatiok kimennek, ptaestálhassa. 

b) 1710. Api: 10. 

A generalis computusnak terminusát május 20-ára ü'ízi ki, küldje 
be a számadást s panaszokat akkorra Szebonbe. A Moldvából való só be
hozatalt erősen tilalmazza, lljaknán és ISrassóban kaphatnak sói. pénzéri, 
vagy búzáért, küblit 1 fiiban számítván. 

STEPII. HALLEU. PISTIÍ. WEBER. 
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c) 1710. máj. 13. 

A császár szekerei mellé rendelt 200 béresből a rajok eső hetet 
jun. 1-ére beküldeni rendeli. Fizetések lesz étken kivül havonként 180 
pénz, 

d) 1710. jun. 10. 

Katonai végrehajtás terhe alatt sürgeti meg a 7 béres haladékta
lan beküldését. 

e) 1710. jun. 16. 

A tolvajok járása, prédálása és fosztogatása meggátlására rendele
tet ad ki, hogy azok falujokba fogadni, gazdálkodni nekik senki se me
részeljen, sőt fogassák meg a legközelebbi katonaság által. 

(Eredetije Csíkvári negye levéltárában) 

1445 
A főkormányszék rendelete CslkszékUez a lappangók ellen. 

1710. április 10. 

Sacr. Cacs. Regiacque Majostatis stb. nomine. Universis stb. 
Sok helyeken lappanganak ez mint hallatik és járnak vagy 

szolgaság nevezeti vagy más szín és praetextus alatt magyarok, 
ráczok, oláhok és más rendből állók is, sőt nyilván való tolvajok 
is, az kik imitt-amott mind az nemességnek, mind az szegénység
nek károkot tesznek vagy de presenti, vagy az üdőtől is alkalmatos
ságot várván, arra czéloznak, melyeknek persequálására rendeltettek 
is inltsgos generalis uramtól portyák (így!) és márbennek el is fogtak, 
mindazáltal az faluknak erdein és határin bizonyos helyeken magokot 
substrahálták és substrahálják, az faluknak lakosi sem ki nem adván 
az olyan alattomban lappangókat, sem meg nem fogván. Paran
csoltatik azért per praesentcs aulhorilale a sua Majestate sacr. 
dementer altributa minden helybeli tiszteknek, városok, faluk 
bíráinak és lakosinak, hogy valahol ott efféle csavargókot és lap
pangókot, az kik szolgaság vagy tolvajkodásnak színe alatt teke
regnek, észrevesznek, illendő passusok és igazságok nem lévén, 
nemcsak idein hírré tegyék, az kiknek illik, hanem megfogván. 
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vigyék az legközelebb való commendáns kéziben megbüntetésre, 
hogy az sok gonosztevőktől az az szegény haza tisztulhasson; kü-
lömben valamely helybéliek elmulatják, az olyan helyeknek bírái 
irremissibiliter felkaróztatnak és így megintetve lévén, az magok 
veszedelmeknek magok lesznek okai, hogy conniventiaval részessé 
tették magokat az olyan tekergőknek gonosz cselekedetekben és 
szándékukban. Secus stb. Datum Cihinii die 26 Április 1710. 

STEPHANUS HAIXER m. p PETRUS WEBER in. p. 

KiviÜ: Pro sedibiisJäiculicalibus Csík, Gyergyó et Kúszott. 
Alatta: Exhibitae die 5 Maji 1710 in Csík-Szent-Király 
Más Írással: Lappangókról. 

(liredetije pátens alakban a nagy guberniiimi pecséttel Csíkvárniegye levél-
mu-ában.) 

1413. 
Kozes levelek nagy-győri Horvátit György kuruezmik foganisi 

fogságból való kiszabadítása, érdekében. 
a) Csíkszeredán 1710 márcz. 25. 

Kis tíámuel, Csíkszereda városának hü lös nótáriusa, csíkszeredai 
Keresztes György csíkszeredai Márton Tamás, mint kézen fogott köz
hírük, 1710 márczius 25. Csíkszeredán Ferencz Mihály városbíró házá
nál oklevelet állítanak ki arról, hogy kézdiszentléleki Foltha István és 
ugyanazon széki polyáni Mihálcz László uram, csík-szent-latnási ns. 
Abaß /Sándor, mindszenti Jósa József, és ugyan boros-jenei Jetiéi 
György, esík-szenl-györgyi Keresztes Kelemen, Bálint István és Da
niokos János primipilusok s Csíkszereda városában lakó Kis Ferencz 
privilegialus személy, mini kezesek, lekötik fejőket és jószágokat, hogy 
nagy-györi Horváth György, ki »súlyos rabságot szenvedvén Fogaras 
várában, maga feleségit kellelt olt hadni, míglen kezeseket szorzene ma
gáért«, »római császár ő felségihez való tökéletes hivségiben megmarad« 
Viszont Horváth György is felhalalmazá a kezesekel: »hogy ha az ö 
felségéhez letett homagiumáról clfelotkeznék, legkissebbik czikkelyhon is 
hitetlenségnek jeleit mulatná, avagy cl is szöknék és az megirl kezesek 
is háboríttatnának, hozzája szabadosan és bonumihoz, még felcségihez és 
gyermekeihez is hozzá nyúlhassanak ős ebben őket, akárhol légyen Hor
váth György, se vajdák, se királyok, se fejedelmek, annál inkább mások, 
alattvalók« meg ne akadályozhassák. 
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b) Csíkszereda 1710. május 25. 

Mü az ide alább megírt személyek adjuk ezen testimonialis 
levelünköt nagy-györi Horváth György uramért levő böcsületes 
kezes ti millióknak, mivel mü láttuk Horváth György uramnak 
könyörgő levelit kezes uramókhoz, mely könyörgő levélnek Fogu
rasból datálva lenora ez volt: 

lin nagy-györi Horváth György esküszöm az élő Istenre, 
ki atya, üti, szentlélek, teljes szentháromság, egy bizony örök Isten, 
boldogságos szűz Máriára,az mennybéli szentekre,az sacramentumra, 
hogy soha kuruczczá nem leszek, az felséges római császár
nak igaz híve leszek, és az mely böcsületes emberek érettem kezesek 
lesznek, az kezességbe belé nem hagyom, hanem holtig azon böcsü
letes embereknek szolgálni ügyekezem. Melyről mü is adjuk ezen 
testiinonialisunkot, pecsétünkkel megerősítvén, fide nostra mediante. 

Datum Csíkszereda,, anno 1710 die 25. Maji. 

Biuó JÁNOS m. p. (P. h.) GAL FEKKNCZ m. p. (P. h.) 
MÁRTON ISTVÁN m. p. 

lationalista Csikiensis. (t\ h.) 
(Hitelesíteti másolata Borbély Sámuelnél Sz.-Kuresztúron.) 

1444. 

Csík és KAszon-székek tisztviselői ;i MoldovAba, kibujdosott iniigyu-
rokiU n királyi kegyeloiulevóllel visszuliivogntják. Csíkszeredán 1710. 

szept. !). 

AlyaJiúi szeretettel való szolgálatunkot ajánljuk nagyságtok
nak s kegyelmeteknek. Isten sok bujdosási után lett szoniorúsági-
ból bő vígasztalásával megáldja, kévánjuk. 

Méltóságos generalis Stanvillc uram ő excelleni iája az mél
tóságos regia deputatio által de dato vigesiniae diei Junii anni 
praesentis patenter publicaltatta vala bejövetele után az ő felsége 
gratiáját az elbujdostak hazájokban való recipiálása felől, az me
lyet e mellett ezen oxpressus mi s kegyelmetek atyánkfiai által 
in originalibus beküldöttünk. Igaz ugyan, hogy azon pátens ada
tott volt ki csak értetve az közrendekről, de munkálódván, nagy
ságtokhoz s kegyelmetekhez való felebaráti szeretettől esztenez-
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telvén, abban is, hogy az felsőbb rendektől is ezen ő felsége ke-
gyelmességeraeg ne vonattatnék: jött az iránt mind főkirálybíró 
urnak válasza (melyet is in paribus szórúl-szóra béküldüllünk) s 
mind pediglen itt való commendans úrnak ordere, hogy az felsőbb 
rendeket is indifferenter, akárkik usque ad principcm Rakoczium 
inclusive legyenek, ha amplectalni akarják az ő felsége kegyelmessé-
git, admittálja mindeneket indiscriminatim, az melyet is közelebb 
esett székünk gyűlésiben publicála is maga ő nagysága. így értvén mii 
is az ő felsége és ő excéflentiája kinyújtatott kegyelmességekct, hírré 
adni nagyságtok s kegyelmetek előtt is kötelességünknek tartottuk, 
kérvén is kegyelmeteket s egyszersmind intvén is, viseltetvén fe
lebaráti szeretettől nagyságtokhoz és kegyelmetekhez, hogy ezen al
kalmatosságot meg ne vesse, minden bizonytalan in contrarium fúj
dogáló haszontalan reménységekhez ragaszkodván, mint eddig. 

Sok ratiokkal miért jovalJanők kijöveteleket, szükségesnek 
nem látjuk, maga tapasztalhatta haszontalan voltát bujdosásinak; 
kevánván egyedül azt, hogy Isten nagyságotokot s kegyelmeteket 
szerencsésen és jő egészségben hazájában hozza, maradván ezzel 

Nagyságotoknak s kegyelmeteknek 
jóakaró atyaliai, szolgái 

Nemes Csík- és ATaszwj-székeknck 
vicetisztei, assessori és minden rendéi. 

Csík-Szereda 9. Sept. 1710. 
Külső czim: Tekintetes, nagyságos és nemzetes Erdélyből Moldu-

vába magokai reeipiaft magyar kedves atyánkfiainak ö nagyságoknak és 
ő kegyelmeknek Molduvába. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1448. 

Az istenkáromlók ellen hozott végzések. Csiksonilyón 1710. szept. 24. 

Constitutionen 
revercndissiini domini Joannis Antaliß vicar/i generalis per 
Transylvaniam anno 1710 die 24-ta Sept. habitae in Cs.-

Sonilyó, praesentibus venerabili clero et statu politico. 
Mivel láttyuk a felséges Istennek súlyos büntető ostorát és 

nemcsak fegyverrel hanem döghalál által való csapását is, hogy 
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azérl az úristennek felgerjedett haragját csendesíthetnők és az 
Isten ellen való égtelen káromkodó szilkozódásokat édes hazánk
ból éppen kiirthalnók (a inollyekérl büntet Isten ő felsége), végez
tük ilyenképpen, a mint következik: 

Primo. A ki azalacson rendek, úgy mint jobbágyok, oláhok, 
czigányok közül ördögattával, tercmtettével és más, egyenesen 
istent sértő káromkodásokkal szitkozódik, akár férli, akár asszony 
légyen, compertu rei veritate, az egész megye előtt levonattatván, 
első vétkéért a megye birái a szentegyház fiaival (minden megyé
ben arra készítetett juratossal) csapassanak 25-öt rajta, pro secundo 
actu ötvent, pro tertio százat. A ki mégis nem szűnnék károm
kodni, külső tiszt uraimék jure procedályanak ellenne. 

2-do. A darabont és lófő személlyek hasonlóképpen bünle-
lődgyenek, cum Iiac tanien disparitate, hogy a ki első vétkéért 
való verést el akarja kerülni, llo. 6., másodikért llo. 12., harma
dikért flo. 24 fizessen. Azután articulus szerént liszt uraméktól 
büntettessenek. 

3-tio. Ha nemes személlyek comparcaltatnak a fellyebb de
nominált szitkokban: első vétkéért 11. 12, pro secundo 11. 24 bün-
telődgyenek, pro tertio tiszt uramék jure prosequályák. 

4-to. A 12 esztendőn alól való gyermekeket, kik ezekkel szit
kozódnak, megye birái és sz. egyházfiai láttára kedvezés nélkül 
az atyák megvesszőzzék, mellyet ha az atyák és anyák postha-
beálnának, flo 12 büntetődgyenek. 

Ha megyebíró uramék ezen végezés szerént nem qrocedul-' 
nának, esperest uram büntesse 12 forintig. Melly végezések hogy 
ellectumba mennyének, megyebiró uramék esztendőnként mind a 
négy kántoron inquisitiot peragályanak. 

(A csikkozmási »Domus História,* II. része 12G., 127. 11.) 

144« 
Gr. Komis István Csík-, Györgyó- ósKászon-szóknek, liogy mennyika
tona lösz náluk téli szálláson ós hogyan lielyczzók ol ós tartsák őket. 

N.-Szolion. 1710. nov. 10 
Illustrissimi stb. 
Az mi kgls urunk ő felsége Tőwesvár alatt levő hadainak 

némely része beérkezvén hazánkban téli quarlélyra, minthogy ké-
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sori determinállalott micsoda regyimontek fognának bejönni, ahoz 
képest az dislocatiok és mársusok is hirtelen mentenek véghez, 
midőn már az militia is beérkezelt volt az szélekben; arra nézve 
eddig kglleknek nem hihetett nolificahioin, hanem már íinaliler 
decidáltatváu Déván, hol micsoda regyimentek, vagy micsoda re-
gyimentbéli companiak és mennyin lesznek quarlélyban s quar-
télyra való mársusok merre lészen: tisztem, kötelességem szerint 
akartam per praesenles kgltekel. informálni és tudósítani rolle.. 
Lesznek azérfkgl leknek székiben Feliu regyimenljéből 5 com
paniak Györgyé és Kásxon székekkel együtt, mely regyimcnttiek 
vicecolonellussa Csíkszékbeu, főslrásamestere penig Gyergyó-
hiin lesznek; azért kgltek erga quietantias adtninistráljon nékik 
búzát, zabot és szénát és az kimenendő assignatiok defalcaüójá-
ban acceptáltatni fog kglleklől, cominissariusokal. is rendeljen 
kgltek melléjek, kik az szegénység íjuantumának administrálását 
kárral ingrediálni ne engedjék. Az eddig felvetett pénz és naturak 
quanlumat kgltek oly készen tartsa, hogy mihent assignaliomat 
vészi kgltek, minden fogyatkozás és késedelem nélkül adminislrál-
hassa kgltek oda, az hová fogom assignálni, hogy ez kgltek fogyat
kozása miatt executiot az szegénység ne kételenítessék szenvedni, 
mely quanUimróI ezután tabellát és bővebb informaliof küldök 
kglleknek. A felelt, minthogy mlts. commendans generalis uram 
ő excellentiaja egyezése az mlts. guberniummal az, hogy egy 
falu is immúnis nelégyen az quartélyozástól, azért kgltek juxla 
(]uantitatem militiae el qualitalem pagorum rendelje az quar-
lélyokal, mindazonáltal az hol urak és főrendek lakó helyei vad
nak, ulyan helyekre nem szükség officialist rendelni, hanem inkább 
gregariust és oflicialist más olyan helyre, az hol alkalmatos lészen, 
mivel kél urnák bajos szolgálni, hogy lehessen az hazafiainak is 
subsistálásra való alkalmatosságok és jó egyességben élhessen az 
militia az provinciálisokkal. Az macellum iránt míg mlts guber-
iiiuiii az generalatussal és commissariatussal delcrminatiot tészen, 
addig kgltek requirálja az militia ofilcialisil és conmieiidansit, 
kikkel úgy igyekezzék kgltek conveniálni, hogy az provincia ne 
aggravaltassék macellummal s mihent az macellum dolga is az mlts. 
gubernium, generalatus és cominissarialus között végben mégyen, 
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miben determináltatik. kötölesscgein szerint kelléket ludúsítani 
róla cl nem mulatom. Celerum slb. 

Dominationum Vestrarum 
servus ad oflieia paratissimus 

C. STEPHANUS Koums mp. 

Datum Cibinii die 10 Nov. 1710. 

hátin hüls őczvni: Csík, Gyergyó és Kászon széknek. 

(Krcdclijc Csíkvárjiwgye levéltárában.) 

IUI. 

Csík, György<i és KAszon szék közgyűlési végzései. 1710-1714. 

(Többnyire a katonásai; tartására kiszabott pénz és élelmi szerek 
búza, zab, széna miként való elosztása és behajtása felől intézkednek. 
Ez a főtárgy rendesen.) 

Az 1710. ozl. 15. Szeredán tartott Icözyyülésén Csík és Kászon 
(Gyergyó nem!) széknek a ni. depufaüo eommissioja szerint kivetett 
250.0 IVl, 1500 k. búza, 3000 k. zab és 1100 székéi- széna felszedé
sére, 800 ökör marhaszámoí rónak fel. A proportio megosiuálására depu-
fafusokat küldenek ki. Ha panasz lesz, viceiiszl uraim a felvetésre 
igazán vigyázni kellendő hiteseket külön-külön 12—12 frtig büntesse; 
ellenben ha valaki méltatlan panaszt leszen a hitesek, vagy falu ellen, 
hogy inkább terheltetik értékinél,'az ilyent is 12 frtig mindjárást bün
tethessék v. tiszt uraimék ő kglmek. Depu tál láttak a megírt pioporlio 
elaborálására Felcsíkra: királybíró Geryelti deák uram és szt-mihályi 
Sándor Mihály uram, nótárius ns. Delnei Cmtő János, ns. Henter Benedek 
uram. Alcslkról: ns. Miliő János uram, Halán deák urain királybíró, 
Tíorx György uram, Endes Mihály és nótárius uram Kelemen deák 
uram és Kotormán.y l'éter deák urain. 

Az 1711. febr. .9. Cnílc-Szeredán tartott Icözyyííléseu (mind a 
3 szék) határozata szerint: A jelen való 1711. e. téli 3 utolsó hónapra 
székükre esett 5000 r. f, 607 k. búza, 1100 k. zab és 625 sz. szénából 
repartitiol tévén a ns. szék, esik, 3 felé osztván, egy részre 1666 f. 
40 kr., ebből 800 marhaszám után Csík és Kászon székekben repar-
tiálván esik 1—1 ökörre extraordinariákkal együtt u. fi. 5 / / 60. 
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A 607 k. búzából Gyergyóra 202 k., 1 v., Gsik és Kászonra 
404 ós 2 véka. 

Az 1100 k. zabból 3-adrész 366 k. 2 ' / 2 v. Gyergyóra. 
A 625 S-A. szénából > 208 sz. és '/3 sz. 
Perceptorokúl conslkuállalnak a pénz beszedése Felcsíkról Bara

bás Máté, Alcsikról Bors István. 
Az 1711. oct. 5. Csik-Sovdyön tartott i/yülésen »az mostani 

hybemale anticipáló felvetett quantumról« lesznek repartitiol. Vett fel 
az három szék inarhaszámol in nro 1500, úgy hogy azon marhaszámo-
kat (az ns. szék böcsüleles és jólelkű jsmeretii tagjait arra rendelvén) 
proporlionaliler mindenik falura tegyék reá. 

Az 1711. necz. 14-én „Taploczán tartott közgyűlésen végez
tetett az is, hogy az lopások megszűnnének; ha mely faluból marha 
vész el gonoszul, azon falubéli oláhok és azon faluval határos falubeli 
oláhok az káli fizessék meg, ide értetnek azon magyarok is, kik társa
ságokat az oláhokkal tartják." 

Az 1714. decz. 13-án Somlyón tartott közgyűlésen végeztetett 
az is, hogy Csíknak, Gyergyónak és Kászonnak egy fó'eominissariusa 
legyen, dependonliája Gyergyónak is legyen atlól, fizetése rendeltetik 
11. 70 és 3 nalurabeli portio. j 

(Egykori fogalmazvány példánya Csíkvármegye levéltárában) 

1448 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszéki rovatnlok, számadások, lajtsromok a 

vo/tó-marhákról, molyok alapján az adót fizették. 1710—1721. 
K. n. Csittószeyi registrom. Mélts gubernátor uram ó' nsga paran

csolatjára való primipilaris személyek —37 (többnyire ezzel a meg
jegyzéssel >nines lova, fegyvere.«) Eques setopetarius ==--1, Pixida-
rius --—3, Libertinus ===8. (>Nines lova, fegyverec,utánírással.) 

1710. nov. 4. Szentsimoni ökrök száma. 45 szabad székely 
többnyire »egy ökörrel< (egy párt ért alatta, mert »félőkor* is van) 
jobbágyok — 12. Összesen »ökörszám«; 25-J-4. fertály, in summa 100. 

1700. oel. 17. »Szárhegyi legyistrom marha számról« Ökör szám, 
lehonesek, eonfraterek (10), templom sellére (4) — 66 -f- 73 -|- 42 - j -
27 - 2 0 8 . 

1710. oct. 17. Gyergyószeutmildósi legislrum marha számról = 
74, -f- 68 -f- 88. Gywgyai ökörszám: Csomafaha 119, 109; Újfalu 
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227, 120; Kilyénfalva 91, 80; Tekerőpalak 100, 50; Szt-Miklós 227, 
,140; Szárhegy 208,104. Ditró 220, 110; Rcmelo 182 ----- Summa 1424.1) 

Gyergyai szabad emberek száma: 
SzL-Miklós 131, Szárhegy 81, eonfrater 40, Ditró 84, Remete 

64, Alfalu 106, Csomafalva 74, Újfalu 79, Kilyénfalva 36, Tekerőpa
lak 40. Summa = 695. 

Anno 1711. Legintrum Alfalviense. Okörszám 266 (pár)., Tehén 
280'/2 , Juh 394 '/2 (pár), Ló 109. 

1711. Oct. 10. Szárliegy falva, (rendellen számadás, a végén ez 
a megjegyzés: akaszszák fel mind ököl«.) 

1711. Oct. 10. Legisirum. Ditraiensc. Okörszám 269, Teliéit 
286, Ló 93, Juh (fő) 1212. 

1711. Oct. 2. Szrírhegyfalva okörszám 263. 
1712. Gyergyai marhaszáni: 

Kilyénfalva 
Tekerőpalak 
Szl-Miklós 
Szárhegy 
Ditró 
Remete 
Alfalu 
Gsomafalva 
Újfalu 

1712. Tota .summa 

Újfalu 
Gsomafalva 
Alfalu 
Ditró 
Szárhegy 
Szt.-Miklós 
Tekerőpalak 

ökör, 
92 

104 
347 
2 3 3 ' / , 
251 
166 
257 
133 
199 

1589 '/,(«•)' 
pecorum (i 

312 
214 
363 
416 
378 
543 
151 

tehén, 
50 
61 

216 
161 
2 2 3 ' / , 
156 
185 
118 
142 

1394'/ ,(?) 

ló, 
30 ' / , 
18 

111 
145 

54 
67 
96 
62 
78 

juh, 
813 
275 

1136 
830 

101« 
44 

434 
363 
574 

590y.2(V)-5128 
yergyoviensium: 

Más írás: 
308 
197 
363 
410 
374 
528 
151 

171(i-ltan 
166 
120 
231 
199 
184 
282 
111 

*) Az összegezés az olső számsor alatt van, a többi számok valószínű
leg más évre vonalkoznak. E számadások általában nagyon zavarosak. 
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Más ir&s: 1716-ban. 

Kilyénfalva 130 130 75 
Remeié 6 — 141 

Summa." 2797 2750 1510 ') 
U. a.ltönyvben « szentmiklósi oláhok regislroma ao 1712, 22 

Febr. •—47. Szárheyyi oYXhok — 14. Ditrai oláhok = 18. >Az úr zsel-
l ö r i « = 7 . 

ín a. 17J£. Alcsíkszékben minden marhaszám után percipiált 
Bors István a ns. szék repaitilioja szerint a 8500 r. f. defalcaüojára 
II. hung. 7 m. frlokat, bor árával és egyéb extraordinaliákkal együtt. 

17í3-bnn23. Nov. 7. egész székre jölt 7133 r. f. terlialilása Al-
Gsikon ie|>ailiáll,al.<)l.í('és egy (pár) vonó marhaszám után (len. 120, szabad 
füstre den. 96, jobbágy füstre és szabad sellér füstre felényi: den. 48. 

Ao. 1714. Bánkfalvi, lajtsrom. Summa bovuin nro 196. 
Ao. 1715. 17. Marcz. Csekefalva ökrök 101. 
Ao. 1715. 19. Marcz. Kozmási ökörszám 87, felök = 49, fertály- ^ 

54, félferlály « 30. 

1715. Márcz. 18. Szentsimoni marhák, summa bovum — 115. 
1715. Márcz. 17. Szentmártoni ökör 87'/.2, fért. 1, fél 1. 

1715. Szentkirályi ökörszám 216-

1715. Bánkfalm ökörszám 1*90. 
1716. 26. Sept. Ujjalvi marhaszám 155, '/.,, Vy 

1716. 18- üct. AÍfaluban » 1 8 8 , ' / „ 74 , VB-
1716. Mindszenten » 261, 3, X/T 

1716. Kozmáson ealculus 201. 
1717. Szent-Miklóson 270 ökör, '/a fcrlály. Tekerőpatakon 86 

ökör, 1Y2 Ictály. Kilyénf'alván 65 ökör, 2 fertály. Újfalun 142 ökör, 3 
fertály i/v Csomafahán 109. 

1718. Mélfs. gr. Lázár Ferctiez jobbágyinak marhaszáma: 
Szárhegyen nro 86, 19 jobbágyával együtt — 128 
üitrón 4 «• * -= 9 ' /2 

Remelén 2 » « 2 ' / 2 

Alfalun Thuri Mihály uram jobbágyi 10 másokéval 27 '/2 

Csomafalván jobbágy marhaszám l l ' / a 

Újfalun Sólyom íslván marhája 6, Elekesé slh. 26'/4 

') Az összegezés nem lalál a l'cunobbi számokkal. 
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Kilyénfalván . 8 
Tekerőpatakon 18 
Szt.-Miklóson _ . . . . . 2 8 7 , 

Tota summu . . 258 
Magazinális búza eub. 120. 

1721 márcz. 13. felcsíki ökürszám.; 

S/.l .-Domokos 
Szl.-Tainás 
Jenó'falva 
Karezfalva 
Dániaivá 
Madaras 
Bakos 
(iyörgylalva 
Vaesaresi 
Szt.-Mihály 

tfkörszám 
50 
53.3 
51.2 
22 
(Í3.2 
51.2 
30.17, 
20 
32 
33 

pénz 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
00 
96 
99 

Szép víz 
Szt.-Miklús 
Borsóra 
Dőlne 
IVtlIalva 
Csoiiiorliín 
Várdolllalva 
Csicsó 
Mádéfalva 
Taplocza 

ökürszám 
53 
24 
16 
23 
25 
27 

i 33 
33 
68 
32 

pénz 
159 

72 
48 
69 
75 
81 
99 
99 

204 
96 

Summa 741.3 7, 
(Eredetije Csikvármegyo levéltárálmii.) 

1449. 
a) A főkormányszék rendeletei Csík, Györgyö és Kászonszéknek. 

Meggyos J711. jiui. 20. 

Uogy az utolsó bárom hónapra eseti Csíkra 5000 r. f. 607 k. b., 
1100 k. zab ős 625 sz széna: szedjék fel. 

b) ápr. 22. 
Fejérvárlioz és az marusvárad jai liídhoz a régebben rendelt fákat 

sürgeti a ms. generalis, mihelyt az víz (Maros) annyira leszen, mentest 
Icszállíltalni el ne múlassa. 

c) ápr. 28. 
írják össze a nemes embereket, kiknek jár »szemes darab« só az 

aknákról. 

d) jwíj. 4. 
Alcsík és Kászon küldjön 55 szekeret a magazinális búza Brassó

ból Szebenbe szállítására (400 szekér vettetett fel összesen). 
(Kredetije Csikvármegyo levéltárában.) 
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3-tio. Nem kevés megbántódá-
sunkra van ez is, hogy a mini 
eszünkbe veszszük, sokaknak ne
mes uraimék közül menlségese-
kel is engedlek, hogy mü szegény 
nemes emberekűl azoknak az ő 
tcrliekcl viseljük, semmiképen 
nem supportálliatjuk. 

Ad 3-tium: Valaki magái ment
ségnek színe alall az ő felsége 
adójából kivonni ügyekezik, az co 
faclo szabadságát amitlalja és 
jobbágyságra redigallassék; va
lakik pedig ÍVÍ urak. főrendek, 
vagy nemessek közül alfélé ment-
ségest tartanak és magok keze 
alatt protegalják, azok az adózó 

emdíerektől delegáltatván az főtiszteknek, az főtisztek sub 
amissione lionoris et ofíieii exequaltassanak a jószágán h. íl. 50, 
toties quolies és valamennyi személyeket prelegál, melynek 
két része fordítassék a szék adójának sublevaliojára, har
madrésze pedig legyen a főtiszteké, az executorokkal együtt. 

Más irás: Manet. 

íntra, mind extra sedis limites, puslhubitis suis privatis, sedule forgat
ják, collaüol nem tett a nemes szék, nem sufficialhalván csak a rend 
•/.serint való lisztek (kjknek is semmi fizetések nincsen) mindenekre; de 
azt is nemcsak magunk authorilássából cselekedtük, hanem midőn ol>-
ruallaltunk volna az ránk lóduló sokféle dolgoktól künn és benn, in 
publica sedis congregalione proinulgalluk és ugyan a községnek is een-
surájára bocsátottuk, hogyha az olyan személyeknek pénzhéli refusioval 
akaré inkább contenlumol tenni, vagy pedig valami kevés ökörszáinra 
esendő' terhet communiter magára venni és azt azoknak fordítani? 
Melyei a község is külön conllualván, sokáig ruminálván és végre látván, 
hogy a pénzbeli fizetés mind bajosabb s mind pedig sokkal többre 
expendálódik, két becsületes alyokíiai által docidailnk, lerminállak és 
ullro nomine congento offeraltak és conlirmaltak is 87 ökör számig, 
melyet consequenler magunk is (nem magunk privatumára nézve lát
ván), hanem az szék terhének könnyebbségére ismervén lenni, helyben hal
lunk és annál többről, pro noslro scilu nincsen is senkinek. Hogy azéil 
ob respectum hujus boni publiei et non privali, méltóztassék ebbeli 
scrupulussál is lollálni a mell. depulaüo, instálunk igen alázalossan, 
mert ugyanis szabad másnak terhét, maga javára czélozó dolog végeit 
valakinek sponle magára vállalni, volenti enim non fit injuria. Ellenben 
pedig még ő felsége is nagy méltóságú dircctioban helyhezletelt híveit 
is, sem egyéb rendbeli szolgáit ingyen fáradozni nem kívánta, kghnesen 
consideralván dignum operarium esse mercede suu. Ugy valamely ne
mes emberi, is valami fizetés nélküli in publicis szolgálni egy commu-
nitás is nem cogálhatja. 
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Quarto. Nem kevés megbán-
iádúsunkra van az is, hogy né
mely becsületes nemes uraímék 
magok jobbágyokat ura adta 
ökörrel immunitalják, minket pe
dig mind magunkat, mind jobbá
gyinkat, a kik mind ennek előtte 
való revoluüokban, mind pedig
len ennek előtte fenforgó pes
tisben megmaradtak, a legna
gyobb mértékben való portio-
zásra erőltetnek, melyeknek supportálasára magunkat elégsé
gesnek lenni nem itíljük. 

Ad 4-tum. Valamely jobbágy 
valamely ura adta ökörnek hasz
nát veszi s élődik rajta, tartozik 
adózni róla, mivel nem lehet 
hogy sem ura, sem a jobbágy 
ne adózzék és afféle cavillum 
alkolmatosságával más jámbor, 
nak, az ki igazán contribual, 
terhe nevekedjék. 

Más irás: Manet. 

Ad 4-tum: Nem mondhatjuk azt is, hogy ne legyenek köztünk ura 
állal jobbágy kezében adatott ökrök, melyre is nem egyéb kónszerítelt ben
nünket, hanem minthogy ez a mii helyünk igen sovány, termékellen és 
többire majd csak tavasz-gabonával minden bor nélkül fizető és minden 
íjtiucsluslól amovealtatotl hely; insuper igen szűk s szoross is, ezek miá 
;i jobbágynak is szűk és terméketlen territóriuma lévén, a mi kevés 
marhaszerzésre bocsátotta volt is ezelőtt őket az békesség, de az üdő-
nek mostoha volta annyira kipusztította már őket, hogy mind magok s 
mind urok ő általok élhetetlenné maradtanak miatta, melyhez képest 
kélelenítetclt némelyeknek földesurok magok ökrét szaporítani, de maga 
azokhoz való látásra elégtelen lévén, az mely jobbágyát ismerte, hogy 
magának sem ügyekezik oeconomizálni s marhál is felesebben tartani 
ura szolgalatjára, annak béressége alá bízóit maga ökrében, az mint
hogy ha az ura kosztján nem tartaná az olyant, bizony a magáéból nem 
teleltethetné, nem lévén is az olyan jobbágynak többire annyi oecono-
mizálásra való helye, kiből portiol fizethetne, az ura. ökréről is, a magáé
ról is, hanem az ura dolgát viszi véghez rajta, mini annak béressé és 
nem is szabad az olyan ökörnek sem eladásával, sem elcserélésével, 
mini nem magáéval az olyan jobbágy, még csak az bőre sem övé, ha 
megdöglik is, hanem tartozik beadni az urának. Továbbá nem is olyan 
nagy mellékben vagyon ennek igasságos praxissá, mint némelyek ex-
aggerailák, hanem lehelnek olyak, kik fraudulenter és vissza élnek vélle, 
de azokat mii is helyesnek íliljük lenni ad correctionem. Az kik pedig 
az fenn megírt okokra nézve mérléklelcssen dajkáikéi látják marhájokai, 
némely jobbágyokkal, hogy kegyesen helyben hadni méltóztassék a mél
tóságos (lepulatio, alázatossau instálunk. 

Ad Miim. Igazán írják a panaszló felek a/A, hogy minden falukra 
az marba számnak igaz eonnunieraliojára bizonyos personakat deputallunk, 
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5-to. Ugy látjuk ós bizonyos-
san tapasztaljuk azt is, hogy min
den falukban bizonyos pcrsonak 
imputaltallak, kik a connumera-
tiot iide inediante subscriptiojok-
kal és magok pecsétekkel meg
erősítvén bevigyék és bizonyos 
arra rendeltetett commissariu-
soknak bwradják, sokak igazán is 
connuineralták subscriptiojokkal 
és pecsétekkel conlirmáltak és 
bizonyos arra deputalt commis-
sariusoknak beadták; mostan 
pedig az falukra kiadott czédulákból kihatták, mit akarnak 
véllek, nem tudjuk. 

Ad 5-tum. Kik a connumera-
ratiot jól nem peragalták, na
gyobb büntetésre méltók, mint 
sem a mennyi főkirálybiró uram
tól imponaltatott : azért tovább 
is animadvortaltassók ellenek. 
Az kik kihagyattak pedig post 
connumerat ionem a rcgestruni 
bői, azok cum poena felírassa
nak és a contribufio alá rekesz
tessenek. 

Más írás: Manet. 

melylyel eléggé megbizonyítják még ő kglmék is az adózás rendinek 
igasságos folytatására^ elszánt jó ügyekezetünkel, mert midőn kél egész 
esztendő' alatt tapasztalható nagy csalárdságát animadvortaltuk volna a 
kösségnek maga becsületbe, liütire bízott niarhaszáni feladásában: azt 
itíltük utoljára halbatóssabb praxisnak lenni az igasságnak elkövetésére: 
noha ebben is kivánt czélunkat el nem érhettük, kiért is a vakmer( 
csalárdokra, ut poenam pcccati luerent pro terroré aliorum nagyobb 
terhet imponáltunk. De ellenben a dominus adversarius atyafiak igen 
haboznak abban, hogy tudva az egyszer (eladóit adózó személyeket (ki 
vévén az udvarbírákat, kiket ngtok is helyben hagyván, nem itíltük he
lyesnek pro confusione registri ac commissaiiorum beírni) kihagyattunk 
volna; ugyanis sana raliono egyben nem fér, hogy ő kglmck magok 
relatiojok szerint is magunk ügyekezl.ünk mentől jobb modalitást ex-
quiralni az adózó rendnek szaporítására, ellenben mégis magunk hagyo
gattunk volna ki a regestrumból; de hogy minden akaratunkat ő kgl-
inekkel contra usum et jus directionis publicummá nem tehetjük 
s nem értik a dolgot, magokról nem hisznek nékünk, mert magok 
többire mindenkor perceplorok, commissariusok lévén, fizetést is kí
vántak, magokat is iminunilallák, insuper az székéből felette igen meg 
is hízlanak némelyek, mely abususokért, hogy most ő kglmek exaulho-
raltallak és szokatlan sjrsra estek, csak az és semmi sem egyéb insli-
galla ilyen alkolmallanul való molestalására ngtoknak. 

Ad 6-tiim. Az szegénység, hogy egyik ll másikra rakja a terhet, 
az iránt való panaszok szüntelen molestálván fő és vicetiszt uraimékat 
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ß-to. Ez is nem kicsin meg-
bánlódásunkra vagyon, hogy né
mely szegénység (micsoda re-
spectusra nézve) ;i mini a faluk
ban levő bírák az ökör szárnál feladták a falukban, egyiknek 
terhét a másikra raklak, melynek némelyik részét mii is 
valóban érezzük. 

Ad G-tum. Főkirálybiró úr 
igazítsa juxta puncla premissa-

Más írás: Manet. 

7-mo Ezt is fájdalmason említ
hetjük, hogy molnái ok s majorok 
majd csak semmiben uemeontri-
bualnak, csak ingyen élődnek. 

Ad 7-mum. Az molnárok con-
tribualjanak a malombéli pro-
ventusnak s egyszersmind érté
keknek s marhájoknak propor-
tioja szerint, ugy minden ma

jorok és oláhok is, valamint szintén egyéb jobbágyok és 
sellérek is marhájok szerint adózzanak, más senki szolga
ságnak vagy egyéb praetextusnak szine alalt nem eximallatik, 
hanem ha kinek tíz ház jobbágyából álló jószágának praefi-
cialt jobbágy bírája vagyon. Item reflexió leszen az három 
religion levő ecclesiaknak is egy-egy emberig. 

Más írás: Manet. 

ő kglmokel, ugy tapasztaljuk, u mint Isten tudniok engedte s az dol
gok is hozzá eresztik, egyenesíteni és orvosolni nem szűnnek. 

Ad 7-mum. Ebbéli nglok elméjében nagy inugrondasunk.it nyilván 
látjuk, sőt ;i rendszerint való adózó rendek sokszor uzon insláltanak, 
hogy afféle vagus falu közt füsti nélküli való vagus molnárok ugy ha
sonló majorok is föl ne írassanak, mert itt mü közlünk igen sűrű és 
csaknem egymásban ragadó malmok lévén, ahoz képest, igen kicsin 
hasznúnk is és nem hogy olyan állapat.lal való molnárok, laknának 
benne, mint oda Y\ való nagy hasznú malmokban, do még csak valami 
hitvan vagusl is alig kaphatni beléjek, kivált most. és az olyak vévén 
eszekben a rajok imminealandó terhet, kevés vámacskájával semmit 
gondolván, bizony elébb áll és mind az reparlitiokban s dispositiokban 
nagy confusiot tesznek s mind a falusiaknak is kárt, egymás között 
való nagy versengést, sőt vérontást eausalnak, midőn annak terhe ő 
rajok háromolván, senki közüllök maga dobitumának lenni nem fogja 
agnoscalni s az malmos embereknek is igen igen káros. Hasonló cathe-
goriaban szintén az itt való majorok dolga, kik olyan vagusok és lem-
porandusok; melyet eimekolőUo is méltó consideratioban vett és kinek-
kinek" maga jószága sublevatiojára engedett volt a nemes ország. Az mü 
kevés sellérink dolgát is (kik szomszéd országról származván többire 

http://inugrondasunk.it
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közinkben, csuk pro lubitu et tempore laknak itt) méltóztassék nglok 
istenesen eonsideralni, hogy arra ki a bő földön az oláh sellérek hár
man is egy házban beülvén, a bő földhez képest marhát sokat is lar-
jtanak és igy sokat is oecoiiomi/.alhaliiak, a kereskedésre is, ha kiván-
ák, alkolniatossabb földön lakván, de még is annyian is esak ugy 

adóznak, mint egy gazda ember. Ellenben pedig nálunk, egy házban egy 
bokor ember is a lakásra igen szűkön találkozik, mert mii afféle sellér-
jick majorság földet nem is igen adhatunk, reserválván azl avagy ma
gunknak, vagy ős jobbágyinknak; semmi quaestussa földünknek nem 
is lévén, csak Isten tudja többire mint nyomorognak afféle sellérek és ha 
aggravultalnak, senki közüllök meg nem állja, igy abból is egy confusio, 
nekünk nagy kárunk következik, az több szegénységnek sem lészen 
sublovamennyére. Instálunk azért alázatossal! ngtoknak ez okon is: mint 
eddig, hadd segíthessük ezután is az olyanoknak marokni kicsin tehet
ségekkel szegény rend szerint adózó embereinket inkább, mintsem 
semmi haszon nélküli eliminaltassauak földünkről. i\z ős oláhot ill mii 
nem érijük, sőt az olyan sellérekel is, kik megrögzött nyomult emberek 
és egész majorkodásra való külső belső appertinenliakat bírnak, nem 
kívánjuk s eddig is nem kívántuk immúnissá tétetni.') 

(Eredetije Udvarhelyvarmegye levéltárában, a nemzeti láda II. cs. í). sz.) 

1452. 
Udvarhelyszék kérvénye a királyi deputatióhoz és annak oldaljcgy 

zései. Meggyes 1711. jan. 26. 

Instantia, sedis Udvarhely. 
1. Minthogy az pestis miá az két esztendő alatt köztünk 

nem igen foroghatott az ő felsége militiaja, éppen szabad prédá
jukra kitétetett helynek tartják lenni az tolvajok, mely miá már 
nemcsak javainkból fosztattunk meg, de magunk személyünkben 
is minden nyáron halálra üldöztetünk tőlök, sőt az mi keserve
sebb, egész synceritással contestalni ügyekezelt ö felségéhez való 
hűségünk is azáltal éppen perplexitásban jutott. Hogy azért ebbéli 
nyomorúságunknak oly modalitással való orvoslását munkálódni 
az mélt. deputatio méltóztassék, mely által securitassunk lehessen 
honnunkban való lakásunkra, igen alázatossan instálunk.2) 

') Ezek a ([I. sz.) pontok úgy látszik reflexiók a szék főrendéi részéről a 
beadott (I. sz.) panaszokra és a kir. deputatio arra hozott (III. sz.) végzéseire. 
Az írat aláírás nélkül szakad meg, a következővel összevarrva. 

2) Oldaljegyzetck: Erről mélts. generalis uramot kell megtalálni. 
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2. Mivel nyilván subolfacialtuk, hogy ennek előtte fungált 
eominissarius és perceptorink sok helyeken felszedett porliot ma
goknál sublicealtak: alioz képest ennek előtte celebráltunk volt 
exacl.ioL és maguk számadások szerint sokakra közülük igen feles 
leslanliak litpiidállatlanak, melyeket jóllehet egynéhány izben 
urgealtunk, hogy in defalcationem impositi sedis quanti ő kglmek 
adniinislraljanak, de mind eddig is semmiképpen nem efficiálhattunk. 
llogy azért fő és vicetiszteinknek etiam execulione mediante való 
exigaltatását azon restantiaknak commissionaliter is injungalni 
méltóztassék az méltóságos deputatio, pro bona publico instálunk 
alázalossan.1) 

3. Az nemes széknek feles magazinalis búza árával lévén 
adós az fels. udvar, néhai gróf Pekri Lőrinc/, uram Bécsben való lé-
lele alkolmatosságával az nemes széktől minden arról való requi-
situmokat magához vévén, sub nomine sedis obtinealta is, de 
semmit is az széknek benne nem adott, retinealván egészen ma
gának. Hogy azért ily nagy kárban szegény székünk ne maradjon, 
instálunk alázatosan, méltóztassék az mell- deputatio efJicialni az 
hol szükséges, hogy az emiitelt néhai gróf jószága bocsátassék 
az nemes szék kezében addig, mig annak reditussából magának 
eontentumot vehet.2) 

') Oldult: Commissio expedaltatik. 
2) Oldalt: Erről az camarát kell sollicitalni. 

Meggyes 2(5. Január 1711. 
Ex deputaüone per 

GREOOKIUM SÁNDOR inp. 

Kivííl: Nomine sedis Udviuiielly. 

(Eredetije Udviirhelyváriungye levéltárában, a nemzeti ládábm 11. es 'J. SÍ.) 

1453. 
Udvarhelyszék sérelmei előterjesztése a medgyesi országgyűlés alkal

mával. 1711. elején. 

Vadnak szegény székünknek is olly gravaminai, melyekben 
nagy megsértődését lenni érezvén, Isten ő felsége mostani alkal
matosságot kglsen mutatván, hogy kélelenittetik az nemes ország 
ez sze,rint alázatosan eleiben terjeszteni: 
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Primo: Még c mostan lecsendesedett intervolutionak előtte, 
díversis vicibus nagy summa gabonát administralván szegény 
székünk a magazinalc quantumban az ő Felsége kgls igireti szerint 
sub íirmissima spe refusionis, melyet székünk akkori kapitánya 
néhai mélts. gróf Pekri Lőrincz uram a felséges udvarhoz utóbb-
szori felmenetelekor magára vállalt volt, hogy megszerzi székünk
nek, ugy hogy harmada magáé és két része szegény székünké 
légyen. Bizonyos pedig az, hogy obtinealt, és percipiált volt is feles 
számú ezereket, de mindazokat magának retinealta és semmit 
nékünk abból nem refundalt. Kihez képest instálunk a n. országnak 
igen alázatosan, méltóztassék utat és módot mutatni szegény szé
künknek ebbeli justa praelensioját, holott és mi formán obtinealhassa. 

Secundo: Mélts. generalis Herbeville commendoja alatt való 
ő felsége armadája midőn ez országban érkezett volna, azon esz
tendőben az egész ország quantumának hason felét fizetvén a 
szegény székel natio, mely igen exlenualodolt légyen, akárki meg-
itilheti, midőn oly nagy volt a quantum, hogy csak szegény szé
künk una cum naturalibus juxta Iimitationcin prelii azon eszten
dőben adott rf. 211000. Annak felette az patkó-pénz és egyéb 
akkori szabados exactiok nagyrészét adaequalták azon summának, 
melyet midőn sok faluk és személyes emberek semmiképpen 
nem praestálhatták volna, elbujdostanak a nyomorúság előtt erdőkre 
és havasokra; ellenben a kiknek facultasok volt magok quantu
mának exolutiojára, bizván quielantiajokban, azok honnyokban 
megmaradtak, kikre is reá rohanván amilitaris executio, a feljebb 
ruegirt aufugialtakért éppen mindenekből exualták és máig is 
kárban vadnak; sok olyan aufugialtakért pedig, vagy lehetetlen 
hon maradtakért is kételonitettenek a széknek tisztei és assessori 
kölcsön magok assecuratiojokra sokaktól pénzt felkérni, mely 
ma is insolute levén, infestaltatnak érette az akkori tisztek, hogy 
az okáért a n. ország atyai kegyes consideratiojából utat és moda
litást méltóztassék mutatni: honnat és qua modalitte vehessenek 
az ilyeténképpen' megkárosittatott atyánkfiai magoknak consolatiot, 
alázatosan instálunk ngtoknak kglmeteknek. 

Tertio: Nem kicsin romlásunkat repraesentalhattyuk az salét
rom főzelésnek rajtunk szüntelenül való terhes munkájában, mert 
ennek előtte való üdőkben is, a mikor ez hazában sok helysé 
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geken azt nem is érzették, mindazáltal c mii megnyomorodott szé
künkben még akkor is néha két helyen is főzették, ugy mind eddig is 
szárazon nem marattunk; minemű terhes servitus legyen pedig 
az az egész széknek minden részeiről (valaliolotl találtatott) arra 
való földnek nagy mértékben szünetlenül való vocturázása, úgy 
annak főzésére való számtalan fának szállítása, s több egyéb minden
féle reimisitumoknak s űzetett embereknek felállítása ect., bizony 
méltó dolog megvizsgálni és meg is fontolni, mert noha láttatik is 
ugyan holmi fizetést venni azon salétromért, de a szegénységnek 
tiz annyinál is nagyobb hátramaradásával vagyon épületeknek 
kiásalása, földnek és fának szertelen nagy veclurázása és egyéb 
a hoz kívántató adminislratioja. Megvalljuk azt: míg erőnket ismertük 
hozzá, az ő felsége szolgalatjának szükséges voltára nézve senkit 
is iránta nem búsítottunk s ugy most is örömest nem búsítanánk, 
de. considerallja ámbár akárki is salva. constie.ntia: ez mü székünk -
ntík i«5 havasalja egészszen. és a két Homorod melyéke mindenütt 
són fekszik, az holott is az föld nem jó salétromnak, az Küküllő 
melyéke mindenütt s egyebütt is nagy része székünknek megégette
tett, ott is nem jó a föld salétromnak, egyebütt pedig az holott 
arra való föld volt, annyira felástak minden épületeket, hogy már 
teljeséggel nem kaphatni jó földet. Annak felette egyéb ordinaria 
és extraordinaria vecturák is fogyatlanul érkezvén szegény szé
künkre, mind ezek által az szegénység maga életének táplálá
sára is elégtelenné tétetvén, látván végső pusztulását, éppen min 
dentől elkedvetlenedett. Könyörög azért a t. nemes országnak a 
szegény szék alázatosan, méltóztassék ngtok kglmetek minket is 
egyik commembrumának agnoscalni, ily nagy nyavalyánkat kegyes 
szemmel tekinteni, és az holott illik e salétrom főzetésnek tovább 
viselhetetlen terhe alatt nekünk valami pihenést nyerni, kiért 
Istentől is jutalmat vészen ngtok s kglmetek. 

Quarto: Ezt is nem kicsin fájdalommal s romlásunknak 
nyilvánvaló tapasztalásával kételenittctünk a n. országnak eleibe 
terjeszteni: ugy tapasztaljuk, hogy szegény székünkre esendő 
quantum nem minualtatik, hanem, naponkint 'fog öregbülni, de 
ellenben annak elviselésére ennek előtte velünk unialtatolt né
mely részei szegény székünknek egy s más pretextussok alatt 
magokat eximáltatni akarják és tőllünk való elszakadásokat uiun-
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kálkodják, úgymint: az parajdi sőaknához való sóvágók ezelőtt 
jóllehet mint libertinusok ugy contribualtanak velünk, most sub 
co praetexlu hogy ők az ő felsége sóaknáján sóvágók, de dimidiclale 
contributionis eximallatni akarják magokat, holott ha csak egy 
darab sót vágnak is, lizetések megjár érette és bővebben kére 
sik az pénzt, mint más egész mértékben adózó sok szegények. 
Éhez járul az két .oláhfalviaknak is már jó darab üdülői lőllünk 
elszakadások iránt való munkálkodások 

(Ilt megszakad.) 

(Egykorú másolata Udvarhely vái megy e levéltárAban, a nemzeti ládában.) 

1454. 
Udvnrliclyszók útusftiísn Megygyesru kfildött, követének, Sehoasi Juh

nak. (1711.) 

Instructio pro generoso dominó Jobo Sebessi Mexlgyesinum 
expecliti. 

1. Mindenekben az nemes székely natioank méltóságos főtisz
teivel ő nagyságokkal s ő kegyelmekkel az nemes széknek hasz
nára és javára s megmaradására czélozó dolgokban követ atyánk
fia ő kegyelme egyetértsen. 

2. Szegény romlott székünknek és nemességinknek megmara
dása nevezet szerént állván kinek-kinek maga székes helyében, házá
nál való békességes megtartásában, minthogy az eddig elfolyt egy né
hány esztendőkben az tolvajoknak sokszori irruptioja miá kivált 
nemességink sok bujdosások, lappangások után conserválodhatta-
nak: magok személyekben, de jovaiban megkárositattak, némelyek 
pedig magok személyekben is elfogattatván megsatczolni kételenít-
lellek, hogy ez megirt és hasonló szinü gonosztól az nemes szék 
és nevezetesen az nemesség securitas alatt' lehessen, egyet értvén 
főkirálybiró urammal ő kegyelmével, az hol illik, munkálódja ő 
kegyelme. 

3. Az salétrom-főzetésben nagy gravamenjét látja az nemes 
szék, holott úgy látjuk az egész szász natiora esett hatvan mázsa 
salétrom, ide pedig csak az egy szegény székre vettetett cen. 60. 
Ennek füzetesére pedig mennyi számú instrumentumokat kell ké-
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szileltniink, in paribus elkiiltük, melynek áru nem kevés expen-
sánkra exteudálódik. Azért elsőbben is azon munkálútljék, hogy az 
ceii- 00 reparliallassék az egész székely mitioru és exsciudallas-
sék kükü az az rész mely az nemes székre esik, annak utánna, 
hogy ha pénzül beveszik az árát, azl is ő kegyelme bízvást meg
ígérje, mert sokkal több is extendálodhatik annak főzetésére kí
vántató számtalan sok munka, edények csináltalása, föld- és fa-
hordás, veelura és egyéb necessariumok. 

4. Az négyszáz szekér szénáért való búzának Segesvárat való 
administratiojában olyan diflicultásink vannak, hogy az szegény
ség bévivén az búzát, arra rendeltetett furiér uramot ritkán talál -
ják in loco, mely miá sokat kell az administransoknak ott mulatni 
V.-/X Rosenczvein urammal ő nagyságával orvosolya ö kegyelme. 
Hasonlóképen az M.-Vásárhelyre, adm'mislrálandó magazinalis 
búza és zab iránt végyen ő kegyelme informatiot, hová adminis-
trálja az szék, mert Vásárhelyen bé nem veszik, hogy ha Seges
várra administraltalik, commissiot extrahályon ő kegyelme annak 
perceptiojáról az deputálando corarnisariusnak; ugy az négyszáz 
szekér szénáért administrálandó pénzt is hová kell administrálni: 
végyen informatiot ő kegyelme. Ha pedig székünkben maradna 
az magazinalis búza és zab: annak is helyét, commissariussát de
terminál látni ügyekezze ő kegyelme, hogy annál idejébben admi-
nislraltathassa az szék. 

(Kgykoni másolata Udvarhulymegye lovóltárábnn, a nemzeti ládában.) 

1455. 

Jobbágyfogadás. liolofalván 1711. fuhr. 23. 

Sárfalvi Kondrát András nobilis és alsólorjai kisobb Marlon 
'Mihály primipilus »kézen fogott birák« 1711 febr. 23. Kézdiszéken 
Belefalván, nemz. alsótorjai Mihálcz Mihály uram Gábor György 
nevű belefalvi jobbágya házánál contractusl állítanak ki alsótoijai Mihálcz 
Mihály és »egy oláh Tódor nevű idegon ember, ki mostan Belefúlván 
lakik« közt, mely szerint ez leköti magát (iuról-fiina jobbágyúl. Id. 
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Mihálcz Mihály adott neki évekkel ezelőtt ad usum két számú vonó 
ökrüköt, melyek nuliii szőrt váltotlanak keze iilalt« kezénél hagyja, 
míg akarja. 

KONDIJÁT ANDKÁS . X 
nob. de Sárl'alva (l \ h.) (!'. h.) 

(Eredetije Borboly Sámuel úrnál Sz.-Kcresztúroii.) 

145G. 
Cserei Mihály sí Csíkszékből MoMovábu, kihujilosott nemeseket Er
délybe visszahívja, ä liabutin tábornok kegyelméről biztosítja,, ha lete
szik a hűségesküt s bírságukat meglizetik. Kelt Rákoson (1711?) 

márcz. 1. 

Méltóságos eolonellus Gruven uram ő nagysága parancsolá. 
kegyelmeteknek írjam meg, ő nagysága méltóságos generalis Ru-
butin uram előtt munkálódla kegyelmetek grátiáját és obtineálla 
is, hogy kegyelmetek mindenestől fogva Inza jöhessen és ő nagy
sága előtt deponálván a császár hűségire homagiumát, kiki a maga 
jószágában beülhessen, úgy mindazáltal, hogy kiki kegyelmetek 
közül száz-száz aranyot adjon, de reménlem ötvennel is kegyel
metek véghez viheti. 

Különben azt monda ő nagysága: valaki most ki nem jő. 
soha többször bizony Erdélyben bé nem bocsátják, sőt házát, jó
szágát tőből elhányatja s pusztítja és kegyelmetek örökké való 
számkivetésben marad; most azért, kegyelmetek előtt van a do
log, ha jő is, ha nem is, ezután senkit ne okozzon. Kn bizony 
eleget munkálódtam a kegyelmetek dolgában: jovallom azért, dum 
tempus esi, hazájukban jöjjenek vissza, mert a bujdosás, kivált er
délyi embernek, igen szokatlan s nehéz dolog. Még a kegyelmelek 
jószága inegvagyon, a gabonát igaz dolog elcsépleUék s elvitték; 
de itt ugyancsak maga nemzete között inkább talál kegyelmetek 
magok suslentatiójára való alkalmatosságot, mintsem ott az ide
gen helyen. A Szépvizról és Szent-Mihályról elment szabad és 
jobbágy embereknek is megengedtetett, hogy ha most ki akarnak 
jönni, kijöjjenek; ennek utánna nem lesz senkinek se gratia. Csaló 
János uram tudósítson: a üonoch uram juhai hová lettének, 
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mennyi maradott Felcsíkon s azokat micsoda falukra osztották ki 
és n többit Gyergyóbai7 vagy hová vitték; mert itt a széken akarják 
megvenni az árát. Egy laploczai Markus,János nevű ember meni 
bé Molduvában: igyekezzék kegy elmelek most a postákkal ki
küldeni, én haljak meg érette, ha semmi bántódása lészen, mert 
colonellus uram nékem hitet adott rólla; én is igaz hitemre asse-
curálom. sőt ha kijő most ezzekkel a postákkal, se maga, se apja, 
bátyja soha porliót nem ád, azonkívül is colonellus uram meg
ajándékozza. 

liíikos, 1. Mártii 
CSEREI MIHÁLY, m. p. 

Külső czím: Nemzetes Sándor Mihály, lioros György, Hódú György, 
Szegedi Pál, Csaló János, Hűeskor Mihály, Incze István és Veres András 
uraméknak adassék. ' 

Molduvában a zászló mellcLl. 

(Krcilelijc aMihálcz levclekkiizt Borboly Sámuel úrnál Székely-Keresztúron) 

1457. 

A főkormányszék randelcte a, kóborlók ellen s hogy mindönki útlevél-
lol járjon. Meggyes 1711. május 12. 

Sacrae Caes. Uegiaeque Majestatis stb. nomine. Universis stb. 
Az íídő Isten kegyelmiből annyira nyilatkozván, sok helyeken 

hallatnak alléié tekergőknek lézengési és hanem ha jó idein élit. 
vesszük, tarthatni, hogy az mostani conjuncLurákból származható 
alkalmatosság és az csendességhez s magok munkájokkal élni nem 
szokottaknak, az henyélésnek színe alatt lalorságra való hajlan
dóságok és abból való gonosz eleieknek folytatása nevekedést ne 
szerezzen, az haza, az föld népinek, csendes hazaliainak és kivált 
az nemességnek nyughatatlankodására,veszedelmire és kárára: mely 
hez képest mgos generalis úrral való megegyezésből leltünk ilyen 
precautiokot, hogy senki is, akárki legyen az, kivált fegyveresen 
imitt amott ne járjon sub poena capitis, mivel már parancsolat 
menvén ki, valakik az ellencselekedni comperiáltatnak, az közelebb 
való commendans lisztekhez vitetnek büntetésre. Illik azért, hogy 
niindenek magok is hiteles passussal járjanak, embereket és szol-
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gájokat is azzal jártassák, azon helybeli tisztektől passust vovén. 
vagy magok az urak hitelesen adván és írván, ha kárt nem akar
nak és búi vallani. Valahun pedig afféle kóborlók, prédálók vagy 
fosztogatók és csak lézcngők vagy csavargók hallattnak is passus 
nélkül, azoknak ne csak senki ne gazdálkodjék, szállást ne adjon, 
hanem persequálják, megfogják és az közelebb való cominendans 
hoz vigyék; melyet minden helyeken szorgalmatoson meghirdetni 

\ parancsolunk a végre, hogy minden város és falu az maga terri
tóriumán igen szorgalmatosan vigyázzon; különben valamely nem 
vigyáz és vagy az városból vagy faluból az olyaknak gazdálkodás 
lészen, vagy az város és falu határán való csavargások, mutatások 
és meg nem fogatások comporiáltatik: az olyan városnak és fa
lunak bírája harmad magával büntettetik megkarózással érette, 
melyre magok az tisztek sub amissione honoris el ofíicii ac gravi 
insuper reddenda ratione szorossan inspicialni tartoznak, mind 
az magok kötelességek mind az hazának állapotja és kívánt csen
dessége azt hozván magával. Sccus stb. 

Datum Medgyes die 12 Maji 1711. 

L. baro STKIMÍANIJS VKSSELKNYI . SAMUUL CJNKAU. 
\ l • "v LUDOVICIÍS NALÁC/I. 

(lígykorú niásolala Csíkvármegye levéltára hau) 

1468. 

Gr. Steinville János István tábornok, erdélyi katonai főparancsnok, 
nyílt rendelete, a katonai kihágások ós zsarol/isok megakadályozása 

és megtorlása, végett. Gyulafehérvárt 1711. máj. 20. 

Sacrafissimae Hispániámul, Hungáriáé, & liohemiae regiae Mn-
jesiutis generalis equi latus, unius catapliracforum regiminis colo-
nellus, & in Transylvania generalis comineiubins: 

Joannes Stoplmnus conies de Stninwille 
Qüandoquidem lanlae, &toties reileraüie querelae, ab inelytis 

slatibus provinciáé hujus Transylvaniae, ad nie deferunfur, intő 
lerabiliuni (piasi molestiarum ergo, quibus eadem, ob niiniam iti-
nerantium licentiam, & graluitarum, tani intertenlionum, quam 
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vcclurarum cxactioncm, ex parte militari exposita est, simulque 
imininenlem ex bis gravaminibus, brevique subsecuturam esse rai-
serae plebis oxtenuationem, omnimodamque ruinam remonstratur, 
quae, per consequens, necessario in ipsiusmet mililiae detrimen-
tum non leve. vergerent: |)ru remedio vero ejusraodi enonniuni 
e.xcessuuin, a sua regia Majestate Sacratissima, ejusque gloriosis-
simis antecessoribus pientissimae memoriae, quae, quive subditos 
suos, sive illi nobilitaris, civilis, vel rusticae condilionis sunt, sua 
validissima protectiono, contra omnes injurias gaudere desiderat, 
& voluerunt, severissime cautum est; ne velüllusbelli oflicialium, 
gregariorumque tarn pedestrium, quam equestrium regiminum, 
sive etiani nationalis, & rascianae niilitiae, liberaruni([ue compag-
niarum, eorunique, qui niilitia.ni sc(]vuntur, illiijueannunierantur, uti 
inarcotaneti, caelerique, absque coiuni ilillcrenlia, sub qualicunque 
praetextu, VSL nomine praesuniaiil, vel praestiniere audeant, gratui-
tam vecturam ab inhabilatoribus poscere, multo minus gratui-
lum pro se, & suis, uli & equis, peeoribusque extorquero, reser-
vata in oumem eventum gravissima poena, una cum i-cddendao 
rationis obligationc severissima. 

Sic inhaerendo liisce ordinationibus, e boni publici re maxima 
esse duxi omnibus, & singulis, qui jussibus meis subsunt, vel 
aliipiama geiieralatu meo dependentiam haben!., palam facere, (uti 
sit per praesentes ]iatentales rneas) ne dictis ordinationibus in 
substrala matéria, ullo etiam minimo modo contrav[en]iant, lui-
luri alias, sine omni gratia praetaetam poenam. 

Quoniam vero ea est conditio humana, ut haec ipsa suis 
neecssitalibus carere nequeant, ideo pro asportandis, vel evehen-
dis iis certa |taxa decerjnitur: videlicet pro equo ab incoliscon-
ducendo 5 grossis, tolideni pro uno pari boum. cum curru, pen-
dendis, subinlellecto itinere unius dici tria milliaria nullalenus exce-
dente; ubi f|ortc eveniat| quoil per nimis vehementem agitatio-
nem equus veJ bos intericril, bonilicatio seeundum impartialem 
aestimationem damniiieato, facienda eril. 

Mittuntur binc inde quam saepissim|e,necessitud|ini sie exi-
genle, tarn ofliciales, quam gregarii: illo casu, ad exliibitionem pas-
sualium, quibus semper locus, quo (.endet, tendentis nomen, uti & 
reginiinis, insertus sit, absque quibus | passualibusj velitum eril, hos 

http://niilitia.ni
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pes ad nihil aliud, praeter hospitium, & foenum, sive gramen 
gratis dandura tenebitur; si quis vero vi, aliaque illicita via prae
ter haec, plura extorquere, atqu[e quemeunque loco]rum incolam, 
inulto exagitare ausus sie, liberum esto loci illius judici, superi-
oribusque talem, vel tales insolentes incaptivare, defacto commen-
dantem regiminis informare, [et satisfactionem e r]e condigna inslare; 
quae si pro justitia haud sequetur, vel ad eam consequendam via. 
nimium dislet, recursus ad rac cuique pateat uli & praesenlis 
edicti violator ad generala[tum tradatur, meri]tam certo cerlius 
luilurus poenam; & hoc. ut eo ordinatius, & pro evilando majori 
inalo succedal, ad qucrulanlium instautias, proximoruin locorum 
commendantes, manum da[turos homin.Js militares aliquando proc-
rastinari, non tarnen omnino impediri possunt, unde quolquol. 
vieibus in quartiriis condescensiones fiunt, officiales cum milite 
suo acquiescent Uli, quod [. . . fi]at erga quietantiam aeeipiendum; 
sin minus, vel qualescunque extorsiones fiant, hospitibus injuriae 
& damna inferantur, primo competens quantum a commissarialu 
tempore compuftalionis] detrahetur; seeundo reservabitur animad-
versio commendanti de non observatis ordinibus, nihil in contra-
rium juvantibus, quibuslibet aeeeptis attestationibus ab hospiti
bus, locorum judijcibus, sup]erioribus(|ue quoties sie illas, vi, vel 
melu oxtortas querulabuntur. 

Nc salvaquardiarum, quales personae inviolabiles sunt, im
munitás, in abusus degenerei, & insolentias, regnicolis, eorumque 
servis, caeterisque, in provincia ilinerantibus. quamdiu inier ili-
iicranlium lerminos manent, condescensionem graiuilam noti de-
negent, debitum honorem reddanl; & si quid pro sua, equorum, 
pecorumvc intertentione peeunia emerc volunt quantum pos-
sibile est, procurent: Idem esto Judicium de coelcris omnibus, «jui 
lileris meis passualibus muniti sunt; ita ut iis, quod hae pro 
casuum varielatc, & exigentia continent, ut & speciali reflexione, 
ab omnibus per totam provinciám gratiiieandum sil, accedunt 
proleclionales meae, quas in omnibus ab omnibus sancle & sub 
poena inserta'observari volo. 

Et sicut omnia haec tendunl ad majus publicum sive com
mune bonum, sie etiam nullus de sphaera militari, quis<|uis ille 
sit, nobilem, civem, rusticum vel qualemcunque incolam in quacs-
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túra, & juribus suis, sive illa educillationis sint, sive alia, ullo 
modo turbare, vei altquid impedimenti causare, multo minus ni 
suppossito legitimarum quarundam praetensionum, propria authori-
tate exequi pracsumat; scd satisfaclionom suam socundum leges 
patrias, & stylum solitum apud debitoris instantiam sollicitet. 

Denique pro ineliori miliüae, &provincialium concordia, unus 
allerum eonvitiis nullo modo lacessat, vei odioso Curaczonum 
nomine injuriose apcllando afficiat, sed relroacla omnia per sub-
secutam non ita pridein pacilicaüonem oblivioni data esse nove-
rit, seque sciat hisce meis ordinibus pro praescriplo more in sin-
gulis conformare. ' 

üabantur ex regio generalatus quartirio, Albae Juliae, 20-ma 
Maji, anno 1711. 

J. S. V. STAINVVIIXE. 
(L. S.) 

(ICgykorú nyomatot! példánya, pátens alakban, Csíkvármegyo levéltárában) 

1469. 

•»Steinville erdély íőhudparancsnok a téli szállásra osztott katonaság
nak kiadott rendeletének /ordítása, mely rendeletet követendő zsinór-
mértékűi a közönség számára is kiadott az erdélyi főliadhiztos* 

1711. nov. 27. 

Méltóságos commenderozó generalis uram 6 cxcellentiája az 
téli quartélyokban beszállott militiának kiadott orderínak egész 
l.ranslatioja, melyek pro norma provincialium meliorisque ordine 
servando ekképpen adattak ki: 

1-rno. Az ország egy köböl búzát, melylyel az katona jó 
élliei és az magazinumban is bevehető az szebeni vékával elütve 
és nem tetézve administraljon. 

2-do. Hasonló jóságú és mértékű zab, mely mindazáltal 
nyomva és tetézve legyen, avagy a helyett öt véka elütve és nem 
nyomva adassék és minthogy 

3-tio, sok helyeken az szegénység az zabbal fel nem éri, re-
solvállatott, hogy egy-egy köböl zabért három véka rozs, árpa, 
avagy alakor (igy!) ne is felette nyomva és félig elütve praestal-
tassék. 
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4-to. Az ő felsége ordinanüája szerint minden lóra holna
ponként 240 font széna kívántatik, mindazonáltal pro tollendis 
omnimodis gravaminibus, melyek eveniállialnak, minden szekér 
széna 300 bécsi fontbúi álljon, avagy a helyett két szekér szalma 
és mindenik mellett egy-egy fél köböl zab adassék, mely szeke
rek eránt emlékezet tétetik, hogy semmiképen ne laxáltassanak, 
se pro privatis servitiis ne usaaltassanak, hanem mindgyárt el
bocsáttassanak. 

fj-lo. Az falukon inacellum-tartással ne terheltessék az sze
génység, de ide nem értetik az város hely és czéhos helyek, inert 
az cassábúl jár ki lizetések húsra való. 

6-to. Mivel az naturálékért való pénz-exacliok ez állal inter-
dicaltatnak, annál inkább meg nem engedtetik, hogy az szegény
ség valami késedelmezés miatt erős executióval terheltessék, ha
nem jó idein admoneáltatni kell és ha az nem használ, cum 
praescitu dominoruin coinmissariorum executio küldessék ki, ea 
tarnen modalilale, hogy az executorok juxta proportionem quanli 
et distanüani locorum contribuentium ily regulát és rendet tart
sanak: elsőben is, hogy maguk portiojoknak in natura duplum
mal való felvételével megelégedjenek, nem pedig több, hanem 
csak egy helyen, az hol tudniillik commorálnak, ha pedig az leg
első holnapban az nem használna, egy-egy portiora csak azon 
helyen, az hol vadnak, két-két garast megvenni megengedtetik. 
Midőn penig már 

7-mo, modo pracmisso a katonáknak maga intertentiojára 
médiuma vagyon: szükségesképen az országrúl is, hogy ad uberio-
rem contributionem conserváltassék és mindketten megmaradhas
sanak, provisiot kell tenni. Az elmúlt esztendőkbeli experientiak-
búl világos, hogy az felettébb való bagasia, konyhák intertentiojára 
erőszakosan hajtott faluk, cselédek és marháknak libera intertentioja 
és messze helyekre való vecturák, gratis mindazonáltal, az ország 
praejudiciumára való korcsomák, mészárszékek és egyéb keresetek, 
melyek csak egyedül az haza liait maguk intertentiőjokra és con-
tributiojok megadására illetik, praecise csak az ország romlására 
czéloznak, ehhez járul az országban fel s alá való járások, me
lyek leginkább az cselédektűi és markolányoktúl esnek, hogy lo
vakat és marhájukat gratis interteneáltassák és így mindezek és 
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az melyek in summa az országot és szegénységet maga oecono-
miájában impcdiálják, avagy egyéb gonosz cselekedetek miatt pa
naszra okot szolgáitatnak, per praesentes serio eassállatnak. Azok
nak penig, az kik közönséges szolgálatban járnak, utazásokban 
egyes egyedül csak az széna engedtetik és hogy magukat az or
szág népivel jól comportálják. parancsoltatik, nehogy az jóakarat, 
melyet semmiképen nem tiltok, azáltal felbomolják, hanem inkább 
hogy mindkét részről jó harmónia observáltassék. 

8-vo. A regimenteknek is magukuak szorgalmatos gondja 
legyen ezekre és ezen feljebb irt punctumok eránt a militaris és 
provinciális comissariusok minden holnapban avagy két holnap
ban egyszer legyenek prospectioval és hogy minden communica-
tiók az inficiált helyekkel szorgalmatosan megtiltassanak, minden 
regimentbeli commendansnak quo melius commendáltatik. — 
Kinek is 

9-no és végtére arra legyen gondja szorgalmatos, hogy az 
emiitett és ő felsége ordinantiája ellen felettébb való sok bagá-
sia cassáltassék és minden punctum observáltassék serio, alioquin 
a jövendő computuskor nemcsak detrahálják, hanem minden 
commendans, ki ellen is juxta delictum serio animadvertalok, 
minden excessusiról serio számadással tartozik. Datum Mediae 
die 27 Novembris anno 1711. 

Más Írással: Praesens translalio cum originali gormanico per 
omnia eonformis pro norma provineialium publicatur et exlradalur 

per Gabriel Jósika supr. coniniiss. m. p. 

Khníl: Rogulamenlum stiae Excellenüae Generalis de Sleinville 
pro minis 1711 el 1712. 

(ICredelije Csikván/iogyo levéltárában.) 

1460. 

Csík-széki követség Na,gy-Szebenbo 1711. docz. 21. 

C"SÍ/<', Gyergyó ós Kászon székek lakosi Taploczán tartott gyűlé
sükből Bors Györgyöt Alcsik-, és Sólyom István Gyergyó vieekirály-
bi ráját a ni. depulalio és a főhad biztosság (conimissarialus) elé küldik 
Szeben.be, utasítással látják el, hogy az ott levő főkirálybíróval (Kászoni 
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Jánossal) egyeiértve mindent kövessenek el, hogy az adó kivetésénél 
vegyék tekintetbe a szék teljesen elszegényedett voltát, a dögvész 
miatt marhái elpusztulását, városok és kereskedés nem létében pénz
hiányukat, a katonáktól és executioktól szenvedeti káraikat, »hogy ezen 
helynél roinlotlabb, nyomorultabb nincs és szegényebb is Erdélyben«: »a 
miért 1708 ós 1709-ben is quantumunk kifizetésére épen tehetetlenek 
lévén, sok regimentek exeeulori székre jővén, a mit kaphattak, elvittek » 

(Kiadta Czikó Fevencz Alcsik nótáriusa. Az ő másolata megvan Csík-
vármegye levéltárában.) 

1461. 

Csíkszék közönségének folyamodványa, *a királyi deputatió/ioz« ka
tonai tehervisclésök enyhítését kérvén; ós sti-hozatal engedélyezését 

a lövétei vagy parajdi sóbányákból. (1711. decz 21 liez.) 

Méltóságos királyi deputatio, bizadalmas jó uraink! 
Kelleték ngtokhoz s kgtekhez alázatoson folyamodnunk és sze

gény székünk nagy terehviselését ngtok s kgtek kegyes szemei elei
ben terjesztenünk, az ide alább megírt mód szerént: 

1-mo. Kglmes urunk ő felsége szolgálattya és az helynek al
kalmatossága is azt kévánván, léiben, nyárban feles lovas és gya
log militiat kell tartanunk székünkben, kiket extra ordinantiam 
caesaream mindennemű serviczczel, borsóval, kásával, feér liszttel 
és ogyébb, eledelhez kévántató accessoriumokkái, gyertyával, ágy
ruhával, fával, fűvel kell tartanunk. Az mely sánezban azon mi-
litia lakik, arra való költségünk csak eddig is 600 frtnál többre 
megyén, most is continue épitik, mindennap negyven emberünk 
és 12 szekerünk dolgozik rajta; csak deszkát 1000 szálat, sendelt, 
sendelszeget felesen kéván ott való commendans uram. Mivel 
pedig az ilyen extraordinaria expensak és építések más helyeken 
is bonilicáltatnak: szegény székünk is a nemes országnak egyik 
tagja lévén, instálunk alázatosan ngtoknak, kgteknek, ennyi költsé
günknek refusioja felől istenes dispositiot tenni méltóztassék. 

2. Brassai generális uram, ugy itt levő commendansnak pa-
rancsolattyából gyakorta böcsületes atyánkfiait kell székünk költ
ségén Molduvában expediálnunk, ugy oda járó postákot is felesen 
kell tartanunk, kiket, különben nem találván, ab omni onere eximál-
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nunk kellett, kiknek is terheket a szék supportálván, az ngos de-
putatio istenes tekéntetben venni és ez iránt székünkre reflexióval 
lenni méltóztassék. 

3. Vadnak őrállók is felesen, kiknek az moldvai passuson 
kell strásálniok éjjel nappal az mostani üdóliöz képest; ezek is 
az nemes széktől immunitást és tereliviselésből s portiozásból való 
exemtiót kévánnak 

4. A sónak defectusa miatt marháink, juhaink már dögleni 
kezdettek, félő, az emberek is ugy ne járjanak, mivel sokan só
talan eledellel élnek, némelyek pedig káposztalével sütnek és 
főznek. Brassóból sót a szegénység nem hozhat, mert sem pénze, 
sem búzája nincsen. Alázatosan kérjük az ngos deputatiot vagy az 
lövétei vagy az purajdi bányákra való menetel engedtetnék 
meg, mivel ott pestis egyik helyen is nincsen. A ki Lüvétóre 
menne, infectus helyen nem járna, mert addig mindenütt erdőn 
megyén, sohult falut nem talál. A parajdi sót pedig Gyergyó felé 
elhozhatnák, mivel ott is Istennek hála a pestis megszűnt; egy 
faluban hallatott hogy holtak volna, de azt könnyen elkerülhetni, 
mely kitetszik itt való commendansnak recognotiojából; ugy halljuk 
magok is kijárnak Fejérvárig a gyergyóiak sine periculo inl'ec-
lionis. 

5. In ao 170S az Noipcrg regimenti bizonyos számú mázsa 
húsokról hozván assignatiot székünkre: in mense Novombri 2 nagy 
ökrükül, 142 teheneket, és tulkokat mixtim 56 cum exceutione 
egyszersmind hajtatott vala el székünkből Brassóban, noha exe-
culió nélkül is szépen holnaponként administraini készek voltunk, 
kiket felette olcsón limitálván, acceptállattak csak 133 másában 
és annyiról adlak csak quietantiat. Ebben károsodván meg a szék 
in flór. 162, in ao. 1709 is kévántuk a computuson boniíicatioját; 
akkor rejiciáltatolt volt ad complanandum az regiment eleibe, 
de az viszont az eommissariatusra halasztott. Tavaly is exprossu-
sunk által sollicitáltuk az mgos commisarialust, hogy boniíicáltat-
nék. de viszont az regimentre igazitottak. Kérjük alázatoson ngto-
kal s kgteket, ily elszenvedhetellen kárunk rofusiojába munkálódni 
méltóztassék. 

6. Azon is kérjük az mgos deputatiot alázatosan: in locis de-
bitis megorvoslani ngtok s kgtek méltóztassék, kglmes urunk ő 
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felsége kglmes parancsolattya ellen a szegénységet ne verjék, ron
gálják, mint eddig székünkben elkövette a mi l iüaés annak tisztjei; 
holott sokan annyira megverettettek, hogy életek is alig mara
dott meg. 

Mely ngtok s kgtek atyai kegyességit, mi is ngtoknak s kgtek-
!nek alázatosan megszolgálni el nem mulatjuk. Maradván 

Ngtok s kgtek 
köteles szolgái 

Csíkszéknek lakosi. 
(Eredeti fogalmazvány Csíkvármegye levéltárában az 1727 évi csomagban 

kelet nélkül. A tartalomból látszik, hogy 1711-ből való.) 

1462. 
A főkormányszék Csíkszéknek. 1712. jan. 28. 

A rajok esett adó (ide nem értvén a sept.-ben tüll unücipata 
repartiüot) 8500 r. f., 1048 k. búza, 860 k. zab, 404 k. széna, 1 m. 
hús, 1 vágó marha, >bor vasa quadragenaria nro 106.« 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1463. 
Kászoni János főkirálybiró levelei Csíkszéknek. 

a) Meggyes, 1712. máj. fi. 

Sürgeti a subrepartilio beküldését, mert mind generalis commén-
dans uramnak, mind a fels. udvarban felküldi a commissarialus és a 
kgltekét várják, (a többi már beküldetett). 

Fels. csász. koronás király urunk parancsolatjából a mélts.' regia 
deputatio és statusok három natiokból való bizonyos személyeket dele
gáltak követségben a fels. udvarhoz. A ns. székely natio részéről az 
én érdemetlen személyein denomináltatott. Kgtek azért sietve emberét 
küldvén, tudósítson, minemű dolgokban kivan kiváltképpen informállalni, 
hadd érthessem és ha ugyan el kelletik mennem, kgteket valami dis-
posilio alatt hagyhassam. Pünkösd hetiben Fejérvárt legyen az ember-

P. S. A generalis compulus terminusa lészen 1-ma Junii, idején 
embert küldjön, a m. deputatio parancsolja, 8 napnál nem fog tovább 
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tartani. Addig is bellicus commissarius Hunn urammal a mikcl lehet 
igazítson cl kglek. 

Túrót és pénzt kér a bécsi útra. 
A vashámor állapotjáról is írtam vala, hogy tudósítson kglek. Ab

bau is még eddig semmi nem (!). instantját adtak be a mélts. berezeg 
Apafi Mihály uram tisztei a regia depulatiónak, differáltátott ad 1-mum 
Junii, meg nem írván kglek, mi jusson bírták fű liszt uramék: a mólt. 
berezegnek íliltelik, kinek én oka ne legyek. 

b) Gyulafejórvárról, bécsi útjából, 1712máj. 27. 

»Egész székely nationk s legközelebb székünk javára s megmara
dására nézve kelleti vállalni magamra ily hosszas utazást,« a szék ügyeit 
a kir. deputalio figyelmébe ajánlotta. Katonai ügyekbon a generálishoz, 
polgári (provinciális) ügyekben a deputatiohoz, a commissariatusl illető 
dolgokban Jósilca Gáborhoz, kinek a szék ügyeit erősen ajánlotta, for
duljanak 

A v. tiszteket inti a szék ügyei lelkiismeretes intézésére; a mi az 
ő jelenlétét kívánja, halasszák visszajöveteléig, a midőn bemenvén a 
székben, igyekezni fog minden dolgaiban való fogyatkozásait a nemes 
széknek jó rendben venni. 

Kglek jóakaró szolgája, atyjafia 
KÁSZ0N1 JÁNOS. 

(Eredetije Csíkvármegyo levéltárában.) 

1464 

TíinúvuIliUiíiS a csík-mndnrusi vas'iánior bírása ós tulajdonjoga lolől. 
1712. máj. 10 

Utrum. 

Tudja-e az valló bizonyoson, hogy az madarasi vashúiuor-
Jici/i proprietassa ab antiquo kié volt, ki micsodás jussal birta, 
fiscus számára biratoft-e mindenkor, vagy pedig más privalus 
embereké lelt volna? 

1. tanu. Felcsíkszéki dánfalvi Kovács Gergely nobilis, jur. 
assessor sedis superioris Csík, annoruin circiter 70. juratus exa-
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minatus falctur:Az kérdéshez azt tudom mondani: én értein az ifjú 
Rákóczi György fejedelmet s az vashámor akkor ő nga számára 
volt, annak utánna Barcsai Árkos (így!) fejedelem confcralta 
volt üdvözült Petki István akkori csíki főkapitánynak s annak 
utánna üdvözült Apafi Mihály fejedelem birá s én voltam akkor 
egy ideig rationista. 

2. t. De eadem Jakab István primipilus a. c. 65. j . e. f. 
Én az ifjú Rákóczi György fejedelem ideitől fogva az hámort 
ugy tudom, hogy fejedelmeké volt, ha birla is valaki, fejedelem 
adományából birta. 

3. t. De eadem S'zőcs György primipilus a. c. 62. j . e. f. 
uti 2-dus testis. 

4. t. Madarasi Lőrincz István hámoros személy a. c. 50. 
j . e. f. uü 2-dus testis. 

5. t. De eadem Molnár Mihály hámoros személy a. c. 50. 
j . e. f. én is ugy tudom s hallottam, hogy az hámor fejedelmek 
számára volt. 

6. t. De eadem Biró István primipilus a. c. 50. j . e. f. 
uü 5-tus testis, eo plus: mikor néhai Geréb János uram vala 
hámori liszt, küldött ki az postával Fogarasban vasat az fejedelem 
számára töllünk. 

7. t. De-eadem Péter János hámorra szolgáló személy a. c. 
65. j . e. f. uti 5-tus testis. 

8 l. De eadem András Miklós primipilus a. c. 80. j . e. f. 
Tudom azt, hogy az hámor fejedelmeké volt, azt is tudom, hogy 
az ifjú Rákóczi György fejedelem Madarasra szállott vala 
egyszer. 

9. t. Dánfalvi Both Pál primipilus a. c. 70. j . e. f. Én miolla 
értem mind az fejedelmek birták, én is szolgáltam az hámorra 
Rákóczi György fejedelem ideiben s akkor is ő nga bírta. 

10. t. Madarasi Bogács János hámoros a. c 50. j . e. f. uti 
5-lus testis. . 

1L. t. Dánfalvi Both Máté primipilus a. c. 70. j . e. f. Tudom 
azt, hogy mikor Rákóczi fejedelem Lengyelországban ment vala, 
akkor az hámor az ő nga számára volt, annak utánna Kemény 
János, Barcsai Árkos (így!) s Apafi Mihály fejedelmek birták 



- 185 — 

s Fater János arendálta volt is Apafi Mihály fejedelemtől, ta
lán esztendeig birá. 

NB. Azt is fatealják némelyek, hogy az jhámorosiak privi
légiuma vagyon vagy Biró Sámuel uramnál, avagy Köleséri 
uramnál. 

Keceptac sunt fassiones per nos Michaelem Sándor de 
Szl-Damokos, jur. sedis sup. Csík not. et Georghim Kovács 
nobilem de Dánfalva, in domo Gregorii Kovács nob. in possessione 
Dániaivá die 10 Maji a. 1712 lide »osl.ni median le. 

(Eredetije Csikvárrnegyv lovóllárában.) 

1465. 
TanúvúHatás a csíkszéki dánfalvi vashámor régi birtokosai és tulaj

donjoga felől. 1712 május 31. 
Méltóságos erdélyi regia depulalio, nekünk érdemünk felett 

való jó uraink! 
Alázatoson jelentjük ngloknak s kglleknek, quod in hoc 

anno praesente 1712 in mense Majo érkezvén az nemes Csíkszék
ben az ngtok s kgltek commissioja, hogy az csíki vashámorról való 
documentumokat ad 1-mum Junii anni praesenüs vicctiszt uraimék 
kiküldjék ngtok s kgltek mgos kezében: mii annakokáérl az ngtok s 
kgltek ínlls commissiojának (több alázatos szolgái között engedel
mesek levén) és viczetiszt uraimék is nekünk commitlálván, elmen 
lünk in anno praesente die vero 31 Majt Csíkszékben Dántal-
váhan az nemes vitézlő Lukács Péter házához és \\z mely fa-
íensek élőnkben statualtatlak, erős hüllői megesketvén, ez ide alább 
írt ulrum szerént examinálván, hűtik után való fassiojokot rend 
szerént leírtuk. 

Utrum. 
Tudja-e avagy hallolta-e az valló nyilván és bizonyosan, hogy 

az csiki vashámori néhai Szentpáli Jánosné asszonyom deces-
sussán mint testvér és condivisionalis atyafiak, boldog emlékezetű 
Apaü Mihályné fejedelemasszony Bornemissza Anna és Báníi 
Dienesné, Bornemissza Kata asszonyok őngok jure successorio 
apprehendálták volna és usque ad dies vitae pacifice birták és 
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usurpálták volna, ő ngok decessussan az mlgos herczeg Apafi 
Mihály az boldog emlékezetű gubernátor BáníTy György uram
mal ö ngával mind addig birták volna, míg az revolutiok ezen 
hazában bekövetkeztének, avagy pediglen azon vashámornak propric-
tassa kié volna és kik s micsoda jussal bírták ? 

1 testis. Dánfalvi Mihály János primipilus, annorum circiter 
46, juratus examinatus fatetur: Tudom azt, hogy az Ali basa 
Erdélyben járása előtt jó üdővel és akkor is néhai PetkiIstván 
csíki főkapitány uram birta az csíki vashámort s úgy értettem, 
hogy Barcsai Ákos akkori fejedelem engedőiméből birta, de bi
zonyosan nem tudom, annak utánna boldog emlékezetű Apafi 
Mihály erdélyi fejedelemmé választatván és conlirmáltatván, ő nga 
birta; ő nga holla után ki birta, én nem tudom, hanem hallottam 
azt, hogy boldog emlékezetű gubernátor BáníTy György uram 
számára az hámorra küldöttek vasért, én ugy hallottam régi öreg 
emberektől is, hogy a fejedelmek jussán forgott azon hámor. 

2. t. Madarasi Hídvégi Péter hámoros, a, c 52 j . c. f. 
Egyebet az kérdésben nem tudok, hanem hallottam az atyámtól, 
hogy fejedelmeké volt azon hámor, az praedecossora veres dara-
bant személy lévén, mentségért állott volt be az hámorra, fejede
lem prolectioja alá, nekünk az boldog emlékezetű fejedelmektő 
privilégiumunk lévé*n, Bíró Sámuel uram kezénél vagyon, abbó 
kitetszik, kié volt proprietassa az hámornak. 

3. t. Madarasi Antal Miklós hámoros a. c. 60. j e. f uti 
2-dus testis. 

4. t. Dánfalvi Ambarus Márton primipilus a. c. 68. j . e. f. 
Az kérdésben azt tudom mondani, hogy Apafi Mihály fejedelem 
holta után bejövén Csíkban két cancellista (akkor én is az há
morra szolgálván) megesketének az fejedelemasszony, Bornemissza 
Anna asszony ő nga szolgalatjára. 

5. I. Dánfalvi Kovács Gergely nobilis a. c. 70. jur. ass. 
sedis sup. Gsik f. Tudom azt, hogy az ifjú Rákóczi György fe
jedelem vita durante birá az hámori, ő nga decessussan Barcsai 
Ákos, és ő nga conferálván néhai Petki István uramnak és ő kglme 
az Ali basa járásáig birta, annak utánna boldog emlékezetű 
Apaß Mihály fejedelem életéig, ő nga holla után BáníTy Gyögy 
gubernátor uram. Én hámori rationista lévén olvastam az Sig-
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mond király ideitől fogva minden fejedelmektől való privilégiumo
kat az hámorosiaknak, az mely is Biró Samuéi uram, avagy 
Köleséri uram kezénél vagyon, abból kitetszik, propretiassa kié volt 
az hámornak. 

6. t. Dánfalvi Szabó Thamás primipilus a. c. 72. j . e. f. 
Tudom azt, hogy az hámort Rákóczi György fejedelem birta 
életéig, ő nga holta után Barcsai Ákos, azután Petki István 
uram az Ali basa, járásáig, azután az boldog emlékezetű Apafí 
Mihály fejedelem. 

7. t. Dánfalvi Jakab István primipilus a. c. 65 j . e. f. uti 
6. testis, eo plus: tudom azt, hogy Szentpáli János uram fejedelem 
donatiojából birá az hámort. 

8. t. Madarasi András Miklós primipilus a. c. 80. j . e. f. 
uti. 6. testis. 

9. t. Dánfalvi Both Pál primipilus a. c. 70. j . e. f.: Én Rá
kóczi György fejedelem ideiben az hámorra szolgáltam és akkor 
ő nga számára volt, hallottam azt is, hogy Szenlpáli János uram 
is birta mintegy esztendeig, de fejedelem ongedelméből, én ugy 
hallottam, hogy a memoria hominuin azon hámor fejedelmeké volt. 

Mely inquisitio mü előttünk és mii általunk ez szerént men
vén véghez, irtuk mü is fidc nra mediante szokott pecsétünkkel 
és kezünk Írásával megerősítvén és sub sigillo ngtoknak s kgltek-
nek kiküldöttünk. Datum anno, die, locoque, ut supra 

Gorrecla per nos. 

Ngtoknak s kglteknek alázatos engedelmes kész szolgái 

Szt.-Damokosi SÁNDOK MUIÁÍ.Y Dánfalvi KOVÁCS GYÖUOY 
nobilis Fel-Csíkszéknek hütes nótáriussá ni. p. nobilis m. p. 

Külső czím: Az méltóságos erdélyi regia dc'putaüonak, nekünk ér
demünk felett való jó urainknak ő ngoknak s ő kglineknek alázatosan. 

Kívül (Más irás): Anno Domini 1712. Aperlae per Sámuelem Al
vinczi regeslratorem. 

Alább más Írással: AK hámorról való relat.oriák. 

(Eredetije Csík vármegye levéltárában.) 
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1466. 

Thulmann kapitány rendelete Csíkszéknek, * pestis ellen teendő óvin
tézkedések felöl. Csicsón 1712. július 11. 

Perillustrissimi ac magnifici doniini mihi sumino hono-
randissimi. 

Mandátum ab illustrissimo dominó dominó generali de Faberi 
accepi, ut Vestrae Magnificenüae intimarem, mandaremque, 
quoniam a novo morbus pestilentialis írjcipit grassare, ea propter 
necessariampraecautionem accipere oportet cum optima vigilancia 
et quidem sequenü modo. 

1-mo. Quod ex parte sedis nemo, intelligunler (sic!) etiam 
faeminae, sine exceptione, sine passu ab ipsorum regio judice et a 
parte militiae ab ipsorum commendanté extra vei intra pcrmit-
tantur sine producatione unius authenticali passu (sic!) 

2-do. Quod ex parte inclitae sedis, die nocteque (sicuti iam 
fűit) continua vigília in omnibus bagis (sic! pagis helyett) servantur, 
carente illa autem si extramissa patfolla illa non invenerit, 
illmus dnus generalis judices et .jurati ilüus bagis Coronam ducere 
ibidemque exemplariter illos puniri cogabitur. 

3-tio. In quayis bagó (sic!) non concedatur plus, nisi una via 
lam intrandi, quam exeundi. 

4-ío. Nemo ex incolis, intelligitur oiflnium bagorum cohospitat 
sine intimatione suspectam personam, si verő minimum in adverso 
animadvertetur, supradictus illmus dnuS generalis bagum in doto 
(sic! totó helyett) deardere, et incoles (sic!) sine exceptione gladio 
vitám privari mandátum dabit. 

Qua propter vestrae magnificenüae in omnibus nccessariam 
disposiüonom facient et in omnibus ioclitis sedis ordines spéci -
ficato modo dabunt, ut in omnia mandátum et voluntatem illmi 
dni generalis de Faborei, quae sunt aceepta ab exellentissimo dno 
generali commendanti de StainwiJJ, stficlissime et vigilanüssime 
servantur et exequantur, quibus me et se curent permaneo. 

Vestrae magnificenüae servus obligatissimus 
PE THULMANN capitaneus mp. 

Csicso die 11. Julii a. 1712. 
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Latin külső czím: Csikszéknek. 
Más oldalon, más írással: In Gsik-Somlyo publicatae in communi 

congregatíone in anno 1712. 15. Julii celebrata. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában) 

1467. 

Jósika Gábor »ex commissariatu* Csíkszéknek. Medgyes 1712. decz. 24. 

Jelenti, hogy a szék quantuma 5300 r. f., 212 k. búza, 500 k. 
zab, 272 sz. széna. A pénz felét. febr. 1-jére, másik felét inárcz. 1-jére 
kell administrálni. 

Ha a statiokban ingyen akar élődni, avagy exorbitál a militia: 
kgtek tudósítsa mindjárt a commissariatust, nem úgy, mint eddig. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1468. 

Udvarhelyszék 1712-iki lustrumámik összegezése. (Kivonatban) 

Homorod-Szont-Márton 
Recsenyéd 
Homorod-Szenl-Pál 
Városfalva 
Jánosfalva 
Homorod-Ujfalu 
Oklánd 
Homorod-Karácson fal va 
Homorod-Almás 
Abásfalva 
H.-Keményfalva 
Gyöpes 
Kénos 
Lokod 
Bágy 
Dállya 
Eghe 
Telekfalva 
Ábrahámfalva 
Szent-László 
Miklósfalva 

Nobiles 
8 
2 
6 
2 

— 
— 
— 

2 
1 

—. 
— 
— 

1 
— 

2 
1 

— 
— 
2 

— 
— 

Arraalistae 
9 

— 
1 

— 
5 

— 
9 
5 

18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 

Primipili 
18 

1 
20 
19 

22 
14 
29 
80 
74 
14 
6 
(i 

11 
in 
35 
43 
14 
18 
— 
1 
2 

Pixidarii 
— 
— 
— 

3 
— 

2 
8 

12 
8 
3 

— 
4 
9 

— 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
2 
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Felsó'-Boldogasszonyfalva 
Arvadíalva 
Patakfalva 
Scménfalva 
Szent-Miklós 
Rugönfalva 
Alsó-BoldogassKonyfalva 
Űj-Székel 
Fiálfalva 
Kereszlúrfalva 
Timafalva 
Kis-GaJambfalva 
Nagy-Galambfal va 
Magyaros 
Agyagfalva 
Décsfalva 
Mátisfalva 
Musna 
fiers 
Kányád 
Jásfalva 
Béla 
Osfalva 
ltógöz. . 
Vágás 
Bethfalva 
Dobófalva 
B.-Újfalu 
Körispatak 
Bezed 
Rava 
Bordos 
c í Lseh 
Magyar-bakod 
M O l Nagy-bolytnos 
Kis-Solymos 
Szent-Erzsébolh 
r1 í ~r. 1 L.sekelaiva 
Szont-Ábrahám 
Magyar-A ndrásfalv.i 
Gagy 
Nagy-Kcde 
\2~' 17" J Kis-Kede 

Nobilos 
— 
— 
"4 
1 

— 
7 
4 

— 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

. 2 
— 
— 
6 
2 

— 
1 
4 
1 
6 
6 
4 
2 
1 

— 
1 

— 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
7 

. 2 
— 

• Armalislae 
— 
— 
... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 

• — • 

— 
— 

5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Primipili 
8 
5 
6 

32 
6 

17 
5 

29 
15 
20 

7 
25 
19 

3 
36 

2 
5 

22 
32 

5 
;> 

14 
6 

22 
22 

4 
16 
23 
36 
29 
25 

6 
1 

10 
24 
3G 
38 
19 
14 
9 
6 
7 

•9 

Pixidarii 
. 

1 
1 

í) 
9 

Í3 

1 
J 
2 

2 

— 
. . . 

I 
_ 
2 

1 

9 
16 

8 
20 

10 
28 
15 

3 
4 

__ 
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Nobiles Armalistae Primipili Pixidarii 
Alyha - — • 32 — 
Küsmöd 2 ' — 16 2 
Sófalva 1 — 3 ! — 
Hodgya 1 — 19 — 
MArtonos X 4 3 19 — 
Enlaka — — 41 5 
Pálfalva — — • 23 — 
Korond 2 — 24 -
Várallya — — 17 1 
Sz.-Demcter 2 — — 

Cuius quidem modo supnifato poractac conscriptionis scriom sub 
sigillis noslris solilis, manuumque propriarum subscriplionibus, ad man
dátum excelsae Hegiae Depulaüonis liumillimo transinisimus. Datum 
Szonl-Abrami die 9. August. 1712. 
(Eredetije Udvarhely megye levéltárában a nemzeti ládában, az 17i2. évi 

lustralis könyvben.) 

H69. 
A főkormányszék rendeletei Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 

Meggyes 1713. 
Fobr. 6. A rajok esö 30,000 köböl búzából ő fge maga-zinumába 

rendel Csíkból 900 köblöt jun. 1-ére Brassóba küldeni. 
Febr. 12. Országgyűlést hirdet márcz. 24-ro Meggyesre. 
April 4. Az adóban 4255 frt, 168 k. búza, 350 k. zab, 100 sz. 

széna, máj. 15 és jun. 15-re beszolgáltatását rendeli. 
Jun. 6. Szebenbe jun. 25-éro gyűlést hirdet. 
Aug. 10. (Moggyesfalváról) a várak építésére felvettetett 54000 frt 

és 4506 frt összegből esett Csíkra 1510 frt, melyet aug. 26-ára Sze-
benbe küldeni rendel. 

Oct. 24. Minden falu számára libcllust csináltasson az adó beírás 
számára. A hidakat ós utakat repanillassák. 

Oct. 21. Bécs. Károly cs. k. 750000 frlra teile az adói, pénz és 
terményekben. 

A hibernáló militia számára előlegesen (ő fge végleges válasz-a 
beérkezése előtt) kivetett pénz és naturale adóból esett Csík- Gyergyó-
és Kászonszékekro pénz r. f. 7133, búza cub. 629, zab cub. 1226, 
széna curr. 596, vini vas 3, car. cent 2, pecora nro 2. 

SIG. KORNIS. SAM. ALVINCZI. 

(Jiredelije Csíkvármegye levéltárában.) 

Alyha 
líüsmöd 
Sóiul va 
Hodgya x 
Mártonos 
Enlaka 
Pálfalva 
Korond 
Várallya 
Sz.-Denicter 

Nobiles 
— 
2 
1 
1 
4 

— 
— 
2 

— 
2 

Armalistae 
— 
— 
— 
— 

3 
— 
— 
— 
— 
— 

Primipili 
32 
16 
31 
19 
19 
41 
23 
24 
17 
— 

Pixidarii 
— 

2 
— 
— 
— 
5 

— 
— 
1 
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1470. 
A főkormányszék nyílt rendelete n nemes embereket illető szabiid 
sóvnl való kereskedés és íattyú-aknAk nyitása és titokban míveléso 

ellen. Meggyes/alva 1713. aug. 21. 
Sacrae caesareae regiaeque Majeslaüs et prineipis Transyl-

vaniae, domini domini nostri cleiiiontissinii nomine! Illustribus, 
spectabilibus, magniíicis, generosis, egregiis et nobilibus ac alterius 
cujusvis status, gradus, honoris, dignilalis et functioni.s hominibus; 
signanler verő supremo el vicejudicibus regiis, caelerisque juratis 
assessoribus ac notariis sodis Siculicalis Udvarhely, praosentium 
nolitiam habituris, salutoin et caesareae regiao graliae inerc-
mentum. 

Jóllehet addig is publica! latolt volt mindenütt, mind az 
nemes darabokká] való ususban, mind so-commerciumnak foly
tatásában minemű rend observaltassék: mindazáltal még eddig 

•kevés foganattya volt azon parancsolatoknak. Ugyanis elsőbben 
sokan találtatnak mostan is ollyanok, kivált az alább való nemesi 
rend közölt, kik az nemesi darabokat kivévén az aknákról sub 
practextu neeessilatis domesticae, avval abutalnak és vagy cladgyák, 
vagy valami naturalékon elcserélik, nem gondolván az Approbata 
Constitutioban az ollyanok ellen Íratott poenaval semmit is. Azért 
újabban is aulhoritate nostra a sua Majestate clementissime data 
igen serio parancsollyuk minden felyebb Írtaknak: senki is háza 
szükségére adatott nemes darabokkal ne abutalljon, se 
avval kereskedni, vagy másnak akármi szín és praetextus 
alatt eladni ne merészellye, azon sóhoz való jussának •/ privi • 
legitimállak periclilalioja és az approbalában írott büntetés alatt, 
mely is az impingalókon absque personarum diserimine írremissi-
biliter oxequaltalik. Mikor penig valaki szekerét sóért küldi: 
küldgyön egyszersmind pecsétes és subscriball quietantiát is 
a mellett, a mint eddig is szokás volt a nemes darabok kivétele 
alkalmatosságával adni, hogy ezeknek defectussa miatt üressen 
ne kellessék szekereknek visszajüni. 

Hallaltik e felett majd mindenütt az alattomba való tilal
mas darab és apró sóval való kereskedés is, mind a török 
földire, mind Magyarországnak közelebb levő részeire, a sóbéli 
commerciumnak nagy praejudiciumára, nem gondolván némellyek 
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a nálok találtatott sónak elvélclivel is: azért, per pracsentes igen 
serio parancsollyuk mindeneknek, senki is ennek uiánna olly 
ti/n/mus úton sóv;d kereskedni ne merészel/yen, mert ha 
depraeheiidaUalik, nem csak szekerit, ökreit és savát amittallya, 
hanem alfeleit kemény büntetésbe is incurral irremissibiliter. 

Felelte nagy abusus szokott practizáltatni némely possesso-
roktól és sós lieltyeknek lakossilól u lilaliiius és hittyú-só 
aknáknak kinyitásában, eolálásában és az onnan eladott sóval 
való kereskedésben, az eddig publiealtatott tilalomnak vilipen-
diumával: mely abususnak is tollálására, mélts. commendans 
generalis úrral megegyezett akaratból mindeneknek közönségesen, 
nevezetesen (»énig az oly bellyeknek possessor'mak és lakossinak, 
a hol afféle tilalmas faftyu-aknák vadnak, keményen parancsollyuk, 
hogy mindenek az oly tilalmas aknáknak colalását és azokból 
vett sóval álúlakon való kereskedést eltávoztassák és tartsák 
magokol. az Approbata Consil.ul.ioban íratott modalitáshoz, vévén 
kiki a possessorok közül csak a maga és azon helybéliek házok 
szükségére kívántató sót az oly hellyekből, de másnak eladni 
vagy ajándékozni ne merészellye, inert különben a ki ez ellen 
impingál, depraehendaltafván, az Gonsfitutioban íratott poena irre
missibiliter exequaltatik 'rajta. 

Mindezekre kgltek tisztckííl vigyázzon igen szorgalmatossan 
és keze alatt lévő hellyekben vásáros napokon kivált város hcllyc-
ken publieal lássa ez pátensünkül, igen serio, és ha kiket deprac-
hendal ennek punelumi ellen véteni, sine niisericordia büntesse 
és senkinek is adományért, ajándékért, vagy valami kevés birság 
fizetésért ne kedvezzen, mert ha connivealni s ez mindeneknek 
utolsó adinoniliojára kiadott kemény parancsolatunkat negligenfer 
observalni s observálfatni deprachondaltafik, maga fog lakolni 
érette sine remissione. Sic facturis altefata sua Majesfas sacr. 
benigne propensa manel. 

Datum Merfgyestalvu die 21. Augusfi 1713. 

SHMSMUNIHIS KOKNIS gubernátor inpr. (P. h.) 
SAMUUL ALVINCZI mpr. 

Kivitt: Ad inclytam sédem Siculiealom Udvarhely, 
l'ublicídac in o])pidu 29. Augusli 1713. 

(lirodeüje Udvur/iolyviírinogyc Jevvltánibuii.) 
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1471. 
A főkormányszék Csíkszóknek, hogy Kászoni János erdélyi kanczel-
laiiussá neveztetvén, a, szék törvényes dolgai igazgatása Káinoki 

Ádám főkapitányra bízatott. Szeben 1713. decz. 4. 

Sacrae caesareae regiaeque Majeslaüs stb. nomine. Illustres stb. 
Resolválván a mi kegyelmes urunk és fejedelmünk ő felsége 

erdélyi aulicus cancelláriusának Kúszom' János atyánkfiát ő ke
gyelmét és egyszersmind felmenetelit ismaturállatni parancsolván, 
most az székek dolgainak folytatására s igazgatására be nem me
het; hogy azért ö kegyelme absentiájában az székek törvényes s 
más közönséges dolga is sine periculo aut remora folyhassanak, 
coromiUáltalott főkapitány Káinoki Ádám uramnak, hogy az 
székek mindenféle dolgait folytassa, procurálja és igazgassa ex 
oflicii sui incumbenüa, hogy se az ő felsége szolgalatja, se az ne
mes székek közönséges partieularis dolga s törvénykezései emlí
tett atyánkfia absentiája miatt akadályt és kárt ne szenvedjenek, 
melyet is kegyelmetek ekképen értvén, igyekezze magát minde
nekben ahhoz tartani és alkalmaztatni. Secus stb. 

Datum Cibinii die 4. Decembris 1713. 
SIGISMIJNPUS KORNIS gubernátor mp. SAMUUL ALVINCZI mp. 

Latin külső czím: Csík Gyergyó és Kás/.onszéknok. 

(Eredetije és egykorú másolata Csíkvármegye levéltúrában.) 

1472. 
A főkormányszék rendelete Csíkszéknek a Bara faluban lappangó 

oláh tolvajok elfogatásáról. Szeben 1713. decz. 16. 

Sacrae caesareae regiaeque Majestatis stb nomine Illuslris-
simo stb. 

Az tiszteletes szebcni magistratustól az minapiban megsen-. 
tentiáztatott vcsteményi Sztún Baltesh nevű híres tolvaj bizo
nyos számú tolvaj társait adla ki nevek és helyek szerint, kik 
közül, is Rúducz, Juon, A'icora, Onucz, Kalittal nevű tolvajok 
az mint fateálja, Molduva széliben való havasokon latitálnak, eze
ken kivűl penig huszonkettőn mind nagy tolvajok lappanganak 
és laknak Csíkban egy Bara nevű faluban és onnan szoktanak 

13* 
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a nálok találtatott sónak elvélclivel is: azért, per praesentes igen 
serio parancsollyuk mindeneknek, senki is ennek uiánna olly 
lilnhnus úton sávul kereskedni ne merészellyen, mert ha 
depraeheiidaUalik, nem csak szekerit, ökreit és savát amittallya, 
hanem alfeleit kemény büntetésbe is incurral irremissibiliter. 

Felelte nagy abusus szokott, practizáltatni némely possesso-
roktól és sós lieliyeknek lakossitól u tilalitms ós íuUyá-ső 
aknáknak kinyitásában, eolálásában és az onnan eladott sóval 
való kereskedésben, az eddig publiealtatolf tilalomnak vilipen-
diumával: mely abususuak is tollálására, mélts. commendans 
generalis úrral megegyezett akaratból mindeneknek közönségesen, 
nevezetesen penig az oly lieliyeknek possessorinak és lakossinak, 
a hol afféle tilalmas faftyu-aknák vadnak, keményen parancsollyuk, 
hogy mindenek az oly tilalmas aknáknak colalását és azokból 
vett sóval álúlakon való kereskedést eltávoztassák és tartsák 
magokol. az Approbata Consifufioban íratott modalitáshoz, vévén 
kiki a, possessorok közül csak a maga és azon helybéliek házok 
szükségére kívántató sót az oly hellyekből, de másnak eladni 
vagy ajándékozni ne merészellye, inert különben a ki ez ellen 
impiiigál, depraehendaltafván, az Gonsütutioban íratott poena irre
missibiliter exequaltatik 'rajta. 

Mindezekre kgltek tisztckííl vigyázzon igen szorgalmatossan 
és keze alatt lévő hellyekben vásáros napokon kivált város hcllyc-
ken |»ublicalfassa ez patensünköl, igen serio, és ha kiket deprac-
hendal ennek punetumi ellen véteni, sine niisericordia büntesse 
és senkinek is adományért, ajándékért, vagy valami kevés birság 
fizetésért ne kedvezzen, mert ha connivealni s ez mindeneknek 
utolsó admoniliojára kiadott kemény parancsolatunkat negligenler 
observalni s observálfatni deprachendaltafik, maga fog lakolni 
érette sine remissione. Sic facturis altefata sua Majeslas sacr. 
benigne propensa manel. 

Datum Medgyeslulva, die 21. Augusfi 1713. 

SHMSMUNIHIS KOKNIS gubernátor inpr. (P. h.) 
SAMUUL ALVINCZI mpr. 

Kivííl: Ad inclytani sédem Siculicalom Udvarhely, 
l'ublicídae in oppido 29. Augusli 1713. 

(lirodeüji! Udvur/tclyv&rmogyo Jevvltánibuii.) 
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1471. 
A főkormányszék Csíkszéknek, hogy Kászoni János erdélyi kanczel-
larinssá neveztetvén, a szék törvényes dolgai igazgatása Káinoki 

Ádám főkapitányra, bízatott. Szeben 1713. decz. 4. 

Sacrae caesareae regiaeque Majeslatis stb. nomine. Illustres stb. 
Resolválván a mi kegyelmes urunk és fejedelmünk ő felsége 

erdélyi aulicus cancelláriusának Kászoni János atyánkfiát ő ke
gyelmét és egyszersmind felmenetelit ismaturállatni parancsolván, 
most az székek dolgainak folytatására s igazgatására be nem me
het; hogy azért ö kegyelme absentiájában az székek törvényes s 
más közönséges dolga is sine periculo aut remora folyhassanak, 
commiltáltaloU főkapitány Káinoki Ádám uramnak, hogy az 
székek mindenféle dolgait folytassa, procurálja és igazgassa ex 
oflicii sui incumbenüa, hogy se az ő felsége szolgalatja, se az ne
mes székek közönséges partieularis dolga s törvénykezései emlí
tett atyánkfia absentiája miatt akadályt és kárt ne szenvedjenek, 
melyet is kegyelmetek ekképen értvén, igyekezze magát minde
nekben ahhoz tartani és alkalmaztatni. Secus stb. 

Datum Cibinii die 4. Decembris 1713. 
SIGISMIJNPUS KORNIS gubernátor mp. SAMUUL ALVINCZI mp. 

Latin külső czím: Csík Gyergyó és Kás/.onszéknok. 

(Eredetije és egykorú másolata Csíkvármegye levéltárában.) 

1472. 
A főkormányszék rendelete Csíkszéknck a Bara faluban lappangó 

oláh tolvajok elfogatására" 1. Szeben 1713. decz. 16. 

Sacrae caesareae regiaeque Majestatis stb nomine Illuslris-
sime stb. 

Az tiszteletes szebcni magistratustól az minapiban megsen-. 
tentiázfatott vcsteményi Szlán Baltesh nevű híres tolvaj bizo
nyos számú tolvaj társait adla ki nevek és helyek szerint, kik 
közül, is Ráducz, Juon, A'icora, Onucz, Kalittul nevű tolvajok 
az mint fateálja, Molduva széliben való havasokon latitálnak, eze
ken kivűl penig huszonkettőn mind nagy tolvajok lappanganak 
és laknak Csíkban egy Bara nevű faluban és onnan szoktanak 
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imide-amoda excurrálni. Minthogy azért az publica tranquillitas-
nak conservatiojára felette szükséges, hogy annak turbatori sine 
conniventia pro delictorum qualitatc megbüntettessenek és tollál
tassanak: ezen latroknak és tolvajoknak neveit, számát és helyit 
communicáljuk kegyelmetekkel eo fine, hogy az szerint az maga 
keze alatt lévő helyekben accurate és provide irivestigáltassa azon 
tolvajokat, nehogy valamiképpen subolfaceálván, az ellenük való 
intenüot, clabálhassanak; dcpraehendaltatván, mox et defáclo cap-
tiváltassa és kiki ellen pro comperta facinorum qualitate etiain 
cxecutive procedaltasson, hogy így megtisztíttatván szegény hazánk 
az ilyen lézengő s prédáló emberektől, Isten kegyelmiből nem 
régen reducáltatolt békességivei nyugodalmasan élhessen. Sic fac-
turi stb. 

Datum Gibinii 16. Dec. a. 1713. 
C. SIGISMÜNDUS KORNIS gubernátor mp. SAMUEL ALVINCZI mp. 

Külső ezím: illuslrissiruo, egregiis ct nobilibus, supremo capilaneo, 
supremis, ilem vicejudicibusque regiis, juralis asscssoribus ac notario 
scdium Siculicaliuin Gsik, Gyergyo el Kászon, fratri nobis observando et 
benevolis. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1473. 
A székely székek adóleiosztása. 1714. jan. 26. 

Ao. 1714. 26. Jan. az m. székely natio ez szerént (repartiálta *) az reá 
esett quantumot: 

Udvarhely 
Háromszék 
Csík 
Marosszék 
Aranyosszék 

pénz 
12,500 
15,000 
9,500 

10,500 
2,500 

50,000 

búza 
631 
740 
482 
532 
115 

2500 

zab 
540 
600 
358 
400 
102 

2000 

széna 
270 
300 
179 
• • • * ) 

. . . * ) 

.. 00 *) 
Nb. Ezt az n. székely natio így repartiálván, melyet remélendő, 

hogy az ni. k. gubornium revideálván, condonalni fog. 
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Gubernátor uram ö exciája számára való búm: 

Udvarhely 
Háromszék 
Gsik 
Marosszék 
Aranyos 

Búza 
25 
30 
16 
20 
9 

100 

zab 
25 
30 
16 
20 

9 
100 

széna 
12' / , 
15 

8 
10 
4 1 / 2 

50 
A *-gal jelzeit láthatatlan, teljesen elmosódva. 

(Egykori másolata Csi'kvármegye levéltárában.) 

1474. 

A főkormányszék Csík-, Gyergyó- ós K&szonszóknok. 
a) Nagy-Szcben 1714. február 6. 

»Minthogy a fenforgó hadakozásnak terhe a szentséges római 
imperiumra szállott egyedül s ennek folytatása terhe a mi országunkra 
is száll: az hazában való militia tartására bizonyos számú pénz és nalu-
rálékból álló massát kellett magunkra felvennünk.« 

A katonatartás költségeire »esett Csík-, Gyergyó-s Kászonszékekre 
pénz r. f. 9660; búza cub. 498; zab cub. 374; széna cur. 187«, melyet 
»az hová kívántatik, administrálhassa fogyatkozás nélkül.« 0 fge maga-
zinumába kell 30 ezer köböl búza, esett abból kgltekre búza cub. 900 
mit »administráltasson« ad 1-mum Junii az Brassóban levő magazi
nunkba minden fogyatkozás nélkül. Conimissariusnak gr. Korniss Istvánt 
nevezték ki. 

b) N.-Szebon 1714. február 15. 
A katonaság téli szállására esett nemes Csík székire pénz r. f. 

7175, búza cub. 1201, avena (zab) cub. 2150, foeni (széna) cur. 805, 
vini vasa (bor) 2, carnis (hús) cent. 5. 

Kell a fejérvári fortificatio mellett holmi aquae ductusnak mun
kájára 1200 dolgos, azokból is esett kgltekre dolgos nro 50, kiket egy 
commissarius felügyelete alatt küldjenek ki febr. 28-ára, ügyelvén, nehogy 
vissza szökdössenek, kapnak fejenként két garast és kenyeret. 

Megtiltják a passus nélkül való járást, a ki passus nélkül jár ós 
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a falusi biró megfogja, vigye a guberniumhoz; ha penig az bírákon vagy 
falun múlnék el: azokat büntessék meg 12 frtra. 

Megparancsolják, hogy a romlott hidakat és lítálcat csinálják 
meg, mert különben az engedetlenek sinc misericordia büntettetnek meg. 

Mivelhogy az országban felette szűkön lett gabona, eltiltják az 
az égett bor és a pálinka főzést; ki pedig főzi, az üstit vegye el s 
vissza se adja. 

Gondoskodjanak a posták ellátásáról. »Az ország ezímeres postái* 
iránt specialiter parancsoljuk kgteknek, hogy valahol járnak, mindenütt 
acceptáltassanak annak rendi szerint illendő gazdálkodással és provisioval 
legyen hozzájok, hogy az ő fge és az haza szolgalatja akadályt ne 
szenvedjen; mert ha panasz jő irántok és a közönséges szolgálat remorat 
szenved, a ki miatt esik az fogyatkozás, animadversio nélkül nem marad. 

A vékát és ejtelt szabják a szebeni vékához, a fontot a bécsi 
fonthoz. , 

c) N.-Szeben 1714. február 15. 
Megparancsolja, hogy Csík-Szereda terhein könyilsenek, mert pana-

szoJkodott, hogy felelte meg van terhelve, mire is elpusztult és erőtelen 
volta miatt nem sufficiálhat. 

d) N.-Szeben 1714.m&rczius 21. 
Rendeli, hogy május 26-ára küldjék fel, hogy a katonaság téli 

szállása mennyibe került. Összeírására kirendelik Domokos Istvánt, ki 
április 15-én kezdi el az összeírást. Küldjenek melléje egy embert 
és aztán küldjék be Szebenbe. 

e) N.-Szeben 1714. April 7. 
Az ő fge a hazában levő equestris katonasága számára bizonyos 

számú köböl zabot kellvén felvetnünk máj. közepére: »disponáltunk avena 
cubulos 122 et foeni cur. 67« 

f) Szt.-Benedek 1714. október 8. 
Vll. Károly svéd király »váratván az országon által« a gene

ralis és a hadi főeommissarius Brassónál várakozván, »úgy • magam 
is itten a király 5 fge marsusára és egyébb kívántató dispositiokban 
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foglalatoskodván«, nem tudták a kalonaságbeli quantuniát kivetni, de 
azért novemberi»;, a mig helyben fog subsislálni, subsisíentiájára való 
buzál, zabot és szénát erga quietanlias adminislraljon kgltek. 

(líredelijc Csikvármegye levéltárában.) 

1475 
Gr. Káinoki Ádám főkapitány Csík- Gyergyó ós Kászon széknek. 

Körispatuk 1714. november 1. 

Kéri, hogy liai tanítóját, alesiki ménasági Alddlján Albertat és 
szentimrei Antal Istvánt, kinek mind Csíkban, mind egyebütt szolga
latját veszi, a teher viselés alól mentsék fel. 

(liredotijo Csikvármegye levéltárában.) 

1476. 

Csik-Kozmás falu kérvénye gr. Káinoki Ádám főkapitányhoz, a pos-
tálkodás terhei könnyítése végett ós a főkapitány intézkedése. 

Kozmás ós Kőrispatak 1714. decz. 20. 

Méltóságos gróf úr, nemes Csík, Gyergyó és Kászon székek 
érdemes főkapitányához. 

Nagyságodhoz s az egész nemes székhez szegény kozniA-
siukmik alázatos, bizadalmas könyörgő supplicaíiojok. 

Az melyre emlékeztetjük íiiélts. uram Ngodol, az egész ne
mes- széket, hogy az mi falunk micsodás vég helyen vagyon, úgy 
mint az egész nemes Gsíkszéknek az legalsó végin, az melynek 
az terhinek jobb része a mii falunkon tér meg s Tusnádon. Meri 
urain valamennyi jövő-menő jár egészen, az csak megszáll s 
meghál; az melyért ngs uram követjük Ngodot, az egész nemes 
székel, is, hogy az marháinkai akkor mind elhajtják postára alá 
Háromszékre Cserníitonig s Msbxúig, az mely marhákot. uram 
csak élig hozunk vissza, addig mind elalítják, mert kánzoiuíjítúvi 
uraimék soha marhát nem adnak s ki nem váltják az mieinket 
az vectura alól. Az kit pedig Fnl-Csik felé hajtnak, azokot Fel-
Gsíknak a felső végéig vagy Gycrgyóig hajtják. Az melyet mélls. 
gróf uram ha Ngod s az nemes szék meg nem tekint s nem 
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könnyebíti dolgunkot, instálunk alázatosan, hogy egészen végső 
pusztulásunk lészen; mert uram immár tovább soha is nem bír
juk. Mert mélts. uram az mi falunkon csak szombati szolga az 
jovában, az ki jobban szolgálhatna, vagyon nyolcz s jobbágy pedig 
huszonegy, az kik segélhetnék az szegény falut postasággal s az 
vár építésével, az melyek .mélts. uram ezek vadnak mind együtt 
huszonkilenczen, az kik semmi postasággal nem segéllik az sze
génységet, az téri pedig csak úgy forog rajtunk, mint akármelyik 
falun. Az lovainkban pediglen élig maradt legtovább hat hitván, az 
melyek ngs uram nem mehetnek, az niniet vér, kerget erősleg. 

Az melyért mégis könyörgünk alázatoson, hogy Ngtok s az 
nemes szék ezt az mü súlyos tevhünköt tartozzék istenes igazí
tásban tenni s ezt az sok szolgát az székben falunként repartialni, 
nehogy egy falut így megterheljen, mert ha ugyan nem követjük 
az urakot ő ngokot s az nemes székel is, kénszeríttetünk az egész 
nemes ország gyűlésire mennünk, ha az nemes szék meg nem 
tekinti az mi lomlásinkot s nagy inségünköt; mert ngos uram az 
sok jövőre menőre az költésünk mind éjjel és nappal mind meg
haladja az portionkot. 

Az melyekért Istennek ő felséginek bő áldása terjedjen az 
urakra ő ngokra s az nemes székre is kívánjuk 

Kozmás. 
Kivül a főkapitány megjegyzése: Ezen supplicans falu Ttisnád-

dal határos lévén, úgy látom az onusbati is ugy.mazonnal cgyiránt par-
ticipal, azért kgd v. tiszt uram ennék dolgát Tusnáddal egyiránt pro-
moveálja. 

Köröspaluk 29. Decembris 1714. 
G- KÁLNOKI ÁDÁM mp. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1477. 

Csatószegi Erős János, István és Mihály testvérek folyamodása, a 
főkormányzóhoz, hogy a Csereiek erőszakos jobbágyságából szaba

dítsa ki őket. Csíkszeredán 1715. febr (?) 

Az mgos erdélyi gubernátor úrhoz, ő excellentiájához, al-
csíkszéki csatószegi Erős János, István és Mihály egy testvér 
atyafiak alázatos supplicatiojok. 



— 201 -

A nagy atyánkot Tót Gergelyt magtalan csatószegi Erős 
György hozta volt Nagy Szombatból, fiának fogadván, atyafia 
leányával megliázasílolta; nem is engedte, hogy Tótnak, hanem 
maga nevére Erősnek hivassa magát. Mind éltéig az adoptans 
szabadságával élt és szolgálta e hazát. A Gergely íia Erős Mihály 
édes apánk árvaságban nevekedvén, Nagy-Ajtán szolgált, ott meg 
is házasodott. Cserei János uram az boldog emlékezetű Apafi 
fejedelemtől jobbágyának megkérte édes apánkot sinistra infor-
matioval, kit vévén észre kglmes fejedelmünk contra mandátumot 
adott, hogy desistáljon Cserei János uram, akkori csíki és három
széki kapitányoknak parancsolván, hogy manutenoálják édes apán 
kot szabadságában, ki is mini az atyja Tót alias Erős Gergely, 
úgy maga is nemesi szabadságban szolgálta az országot mind
addig, mig circiter ezelőtt 15 esztendőkkel Cserei Mihály uram, 
Cserei János urain fia, hatalmasul megfogá apánkot és magunk 
közül Jánost és béesküdtette jobbágyságra erőszakkal. Most pro-
xime a. 1714 derék szék alkalmatosságával főkapitány gr. Kái
noki Adkm úr eleiben certificaiók Cserei Mihály lestvéröcsit, 
Cse;°i János uramat; nem cotnpareálván, az urak előtt igazsá
gunkat remonstrálok; látván ő ngok ártatlanságunkot, kapitány úr 
ő nga parancsola Cserei uramnak, hogy törvéntelenűl meg ne há
borítson, hanem a mi praetensiojok, keressen suis módis, a mint 
kglmes fejedelmünk commissioja és parancsolatja contineálja. 
Cserei János uram mind boldog emlékezetű fejedelmünk, mind 
kapitány uram parancsolalját vilipendálván, lörvényközön, in 
medio noctis silentio, német militiával házunkra jővén és magun-
kot csíkszerdai várban vasban veretvén, sanyarú fogságban tart
ván, egyéb ingó-bingó bonuminkat is eltakarítatla. Hat száz forin
tokig kezeseket assignálván, magunkot kértük fel törvénro és 
nem adott ki. Mihály, hármunk közül kissebbik, elszaladván, kén-
szeríttetett mélts. gubernátor Excellentiád eleiben terjeszteni ügyit, 
igazságát, szabadságát, jovait és juxta contenta artic 4. tiL. 1. part. 
4. Approbalae Constiluonis, contra legis turbatores a satisfactiot 
megkévánván. Mindezek világos relatoriákból és urbáriumokból 
kitetszenek, kikről gróf Káinoki Ádám kapitány uram ő nga bő
vebben informálhatja Excellentiádot. 

(Eredetije Csikvúrmcgya levéltárában.) 
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U78. 

A gnberniiim Csikszéknek Erős János és testvérei érdekében. 
N-Szoben Í7ir>. /obmúr 27. 

Sacrae caesarcac rogiacquc Majestatis stb. nomine. Illuslris-
sime stb. . . 

Minemű instantiát adtának légyen bé alcsíki csatószegi Erős 
János, István és Mihály, accludáltuk kglteknek, ez végre, hogy 
kgltck mind az ő dolgokat, mind, az mint itt refcráltatik, Csőrei 
János nem rendes processussát, egy szóval mind az kél félről 
plenaria és hiteles informatiot külgyen az gubernium jövő con-
(luxusára, úgy hogy akkoron minden scrupulus nélkül igazíltat-
liassék. Kz mellett pedig admoneálja Cserei Jánost, hogy azon 
rabokat kezességen az dolog igazításáig bocsáltassa el. Secus slb. 

Datum Gibinii die 27. Februarii a. 1715. 

G. SIGISMUNDUS Koums gub. mp. GABRIEL ALVINCZI mp. 
(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1179. 

A főkormányszék Csík-, Györgyé és Kászonszéknek. 
•A) JSf.-Szeben 1715. lebr. 23. 

A katonaság téli szállásának költségei fedezésére vételiünk fel 
újabban r. f. 173500, anticipáló, uielyböl is esett kgltek székire 
r. I. 5900. 

Megújítják a pálinka és égeü-bor főzésének eltiltását,. 
A falukon a bíró választást Szl.-Mihály napjára rendelik. 

b) Szeben 1710. imíivss. 20. 

1715. ápril 30-ára N.-Szebenben hirdetett országgyűlésre meghívja. 

c) N.-Szeben 1716. május 8. 
Elrendeli, hogy egyik községet a másik felett ne terheljék. 
Ügyeljenek a vecturázásra, hogy gyorsan szállíttassuk. A cireálást 

a falukon elrendeli. Továbbra az utak és hidak reparliliojára vigyázzon 
és vigyáztasson kgld. 
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d) N.-Szeben 1715. szept. 25. 

A katonaság túli ellátásának fedezésére esett Csíkra pénz r. f. 
13275, bu/.a 1100 köböl, zab 2330 köböl, széna 937 szekér, és 2 hordó bor. 

e) N.-Szeben október S. 
A fejéivári forlificalióhoz elrendeli a gubernium 10000 fenyőfa 

pallisata szállítását, darabjának hosszúsága két ölnyi, vastagsága leg
feljebb másfél singnyi legyen, melyet ugy admaturálja, hogy még 
az idei vizén leszállítsa. 

f) N.-Szeben 1715. decz. 5. 

1716. január 14-ére N.-Szebenben hirdetett országgyűlésre meghívja, 

(liretletijn Csikvárinegye levéltárában.) 

1480. 

Csík-Szent-Király 1715. márcz. 20. 

Bors György Al-Csík-szék hütbs assessora bizonyítja (elismeri, 
recognoscalja), hogy bánfalvi Thamás András panaszolta elölte (Vűc-
Szeredában, hogy midőn »az magyar katonaság Kászon felé járván, 
jöttek volna által az bánfalvi léten« a strásamcster Bálint István két 
katonával megverette, és mikor panaszra ment a commendánshoz, azzal 
vádolta őt Bálint István, hogy a keringő kuruezokat ő vitte reá s mu
togatta ki nékik, mikor a havason voltak. Bokor Imre kapitányok 
Tamás Andrást erre elzáratta törvénytelenül. Hány nap volt a bör
tönben ? nem tudja. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1481. 

A székely nemzet kívánalmai a fú'kormányszcktó'I. (1715. május.) 

Postulala, inclytue nationis Siculicae. 
1-mo. Minthogy Isten kegyelmosségiből, az mint értjük, az 

I hadakozások csendesedtenek: instálunk azon, hogy az mlts. regium 
gubernium is atyai reflexiója szerént munkálódja súlyos adózá
sunknak könnyebbségit, mivel már nagy lerhvisclésünk miá szin-
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tén elnyomorodtunk, az ő felsége kegyelmes diplomája is ez iránt 
nékünk vigasztalást ígérvén. 

2-do. Az míg^edig nationknak is az adózásban concurralni 
kelletik, instálunk az mélts. regium guberniumnak igen alázatosan: 
observáltassék a néhai mélts. gubernium idejében observaltatolt 
praxis, hogy a mivel segíthetjük az több nemes statusokot, repar-
tialtassék ránk proportionaliter; akkor tizedrészt subleváltuk, most 
pedig ötödrészivel terheltetünk, másképpen ha respirium nem ada
tik, egész elnyomorodásunk miá semmi segítséggel nem lehetünk, 
az egész tereh az más két natiora redundal. 

3-tio. Az mint az nemes ország ennek előtte legközelebb 
celebrált közönséges gyűlésiben articulusban íratta volt, a két ház 
jobbágyú nemes emberek adózásának dolgát, mivel azon kivűl is 
az ő felsegítő] diplomatice kegyelmesen confirmáltatott szabadsá
gunkra nézve külön szokással és törvény nyel szoktunk élni az 
nemes vármegyéktől másképpen is, minthogy minden ember ma
gának azon szabadságot praetendálja s eddig is közöttünk sok 
confusiokot causált: instálunk az méltóságos guberniumnak, ne 
szoríttassunk azon arliculusra, hanem élhessünk magunk ususával. 

4-to. Lévén az nemes országnak az über quaestusról elég
séges és világos articulusa, az ellen igen nagy megbánlódásunk-
kal és szomorúságunkkal tapasztaljuk, hogy némely atyánkfiainak 
Molduvából és Havasalföldiből magok házok szükségire való bor
nak hozalása az harminczadnak nagy auctioja miá elfogatott, 
annyira, hogy már nemes nationknak azon plágán lévő része bor
ral sem élhet, távol lévén azon helységtől a jó bortermő helyek 
is, sőt még nationkbéli kedves atyánkliaira az Oláhországhól ki
hozatandó maga majorság borait is csak, contra praerogativam et 
praejudicium nostrum manifestum, hallatlan harminczaddal taxál-
ják, e mellett némely creditor atyánkfiait az molduvaiak holmi 
adósságért marhával conlentálván. azon adósságban elvett mar
hák iránt is szokatlan vámlással taxálták specificált atyánkfiait. 
Instálunk az méltóságos regium guberniumnak igen alázatosan 
ezen dolgoknak orvoslása iránt; nem consolálhatván pedig az 
mélts. regium gubernium: méltóztassék ez iránt a felséges udvar
hoz expediálandó expressusunkat recomendálni. 

5-to. Ennek előtte való üdőkben adván ki feles atyánkfiai 
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pénzeket, gyrájokot és buzájokot az nemes ország szükségire sub 
spae futurae rofusionis: melyeknek refusiojának cffectualioját is 
az méltóságos guborniumtól alázatosan várjuk. 

6-to. Keservesen tapasztaljuk közönségesen azt is, hogy a mi 
kegyelmes urunktól ő felségitől a nemes haza szükségire igirte-
tett és decretaliter con firmái tátott considerabilis summa ki nem 
adatik, úgy az aknai és egyéb íiscalis tisztek is nem haza fiai, ha
nem idegen nemzetből állók: mely iránt is az mélls. gubernium-
nak alázatosan instálunk, ezen közönséges jót, az hol illik jó kar
ban és helyben állítani méltóztassék. 

7-mo. Nagy megbánlódásunkkal tapasztaljuk azt is, hogy az 
Marus túlsó felin lakó marusszéki atyánkfiai conlra Approbatam 
regni Gonstitutionem partis 3-tiao tit 71). art. 6. az sófalvi akná
ról eltiltatlak, az sójok ki nem adatik. 

8-vo. Az sóaknákra recipiálván feles jobbágyok magokol, 
sem ad legitimam, sem ad placidam requisitionem ki nem adják. 
Ezen dolognak is orvoslását méltóztassék az mélts. gubernium 
munkálódni, úgy az kiknek szolgai vagy jobbágyi ofíiczérek mellé 
recipiálják is magokat, az mélts gubernium moderatioja által, 
hogy kiadassanak, alázatosan instálunk. 

9-no. Az égett bor főzésnek tilalmát, üstöknek elszedésit 
nemesi szabadságunk megbántódására lenni tapasztaljuk, juxta 
locum decretalem par. 1-mae tit. 9-ni, minthogy némelyek, az kik 
az ő felsége adaját sem supportálják (az ecclesiasticusok, sidók, 
németek, markotányok és rácznék, kik is tiszteink jurisdictiojá-
ban nincsenek és ő kegyelmektől dependeálni nem akarnak) sza
badoson főzik: ez lévén nationknak nagyobb részeiben az ő fel
sége adója megszerzésének médiuma, méltóztassék az mélts. gu
bernium felszabadítani, avagy csak olyan gabonából való főzésit, 
mely egyéb ususra nem appliealtathatik, avagy arról írott man
dátumot mindenekkel egyenlőképpen observáltatni. 

10-mo Az salétrumnsk praxisa nationknak régi szabadsága 
ellen lévén, juxta Approbatam Constitutionen! par. 3-tiae tit. 50. 
arliculo 1-mo, ez iránt való megbántódásunk iránt recmiráltuk 
vala az mélts. guberniumot, melyre is olyan resolutionk jött, 
hogy ha az kuruezoknak főzhettük, ő felsége szükségére annál in
kább tartozunk véle; de minthogy azon üdőkben is nem az ne-
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mos székek főzették, liánom az ő felsége hűségében megmaradóit 
embereknek pro islo turbulenlo tempore coníiscall jószágokban 
főzették azon jószágok inspeeloi'i: ez iránt is az mélts. gubernium 
nalionk iránt való consolatiojál alázatosan várjuk. 

U-iuo. Húromszéki atyánkfiai panaszokból érijük, hogy 
némely brassai emberek Háromszékre kimenvén, propria autho-
ril.ate az salélrumol főzik, sok atyánkfiainak házokol. és egyéb 
épületeket felhányják, nyilvánvaló praejudiciumunkra, ez mellett 
megírt háromszéki atyánkfiainak ennek előtte való üdőkben sa-
léfrum füzeteire serfőző üstéit elvetlék, melyek még máig is oda 
vadnak: méltóztassék az mélts. gubernium vagy az üstök meg-
adatása iránt (ha még kár nélkül megvadnak) vagy igaz árának 
reíusioja iránt allaboralni, úgy az brassai uraiméknak is conmit-
talni, hogy az magok territóriumán practizálják az salétrum fő
zést, minthogy ezen ő kegyelmek praxissá pro privato lucro 
vagyon. 

12 mo. Udvarhely széki atyánkfiai nagy inegbántódásokkal 
jelentik, hogy az két Oláhfalu az uüvarhelyszéki határokot. él
vén contractusok ellen, az megírt szék határára major házakot 
építenek, tanorokaf erigálnak, fájokot hordják, speciiicc az kápol-
nás-oláhfalviak marhájokot az szék határán tartják, mégis az 
széktől dependeálm nem akarnak, az régi jó rend szerént elöltök 
agitálandó törvényeket sanioris revisiouis gratia contra Appr. regni 
Gonstit. par. 5-1 iae edicto 74. specific, nem transmittálják; sőt egy 
zelelaki előllök 'perleni nem akaró embert (ki is conpetens fóru
mán és bírája elölt akart megfelelni) arestállák: instálunk az mélts. 
guberniumnak igen alázatoson, méltóztassék az megírt oláhfalvia-
kot régi törvényünk szerént, hogy székünktől dependeáljanak, tam 
in juridieis, quamin oeconomieis. committalni. Ezeknek valóságát 
egy oláhfalvi ember instanfiájából, melyet is az mélts. guber
niumnak alázatoson fog repraesenlalni, az mélts. gubernium meg
láthatja. 

13-tio. Ilkromszóki atyánkfiainak occurálván Boreczk vá
rosi lakosokkal gyakor törvénykezések, mely városiaknak se pro-
thoculumok, se nótáriusok nem levén, semmi processust fel nem 
írnak és causájokot sanioris revisionis gratia ad forum superius 
nem Iransniiltálnák: hogy azért elöltök perlekedő atyánkfiainak 
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minden processusok és deliberatumok megírattassanak és az apel
lált causák transmillállassanak, mini. szintén az kezdi vásárhe
lyiek fórumáról, alázatoson instálunk. 

14. Az ofctoberi és májusi sokszori erogatiok iráni még 
eddég semmi bonilicalionk nem lévén, úgy most is pro medio 
Maji feles naluralékot adminislrálván székeink: hogy quautuinunk-
ban ingrediáljanak, vagy egyébképpen bonilicaltassanak, alázatoson 
instálunk. 

15 Az felséges svécziai király hadai általmeneleknek .al
kalmatosságával lévén feles expensái és az vecturából követke
zett kárai székeinknek, egynehány slatiokban: méltóztassék az 
mélts gubernium vagy mostani ([uantumunkban acceptáltatni, 
vagy az honnat illendő, bonilicáltatni. 

16. Nagy megbántódásunkkal tapasztaljuk, hogy közöltünk 
lakó némely egyházi rendeknek lévén nemes vármegyében vagy 
anyja, vagy felesége jussán aprehendált kél vagy három jobbá-
gyocskája, szüntelen való residenlinjok és oeconomiajok pedig 
székünkben vannak, mégis velünk együtt contribuálni nem akar
nak: hogy azért de loco residentiae et oeconomia supportálják 
jnind az szék, mind az falu terhit, mint szintén praedecessorok, 
alázatoson instálunk. 

17. Nem kevés mcgbántódással tapasztaljuk Brassóban sót. 
hordó szegénységeinknek szokatlan taxáitatásokot, úgyannyira, 
hogy minden szekér sótól brassai uraimék bizonyos darab sókol 
elvesznek, melyet is quo jure et privilegio cselekedjenek ő kgl-
mek, nem tudgyuk. Instálunk azért az mélts. guberniumnak alá
zatoson ezen dolognak megorvoslása és eligazítása iránt. 

18. Ennekelőtte való nemes országgyűlésiben alázatos in-
stanliánkkal requiralluk volt az méltóságos guberniumot, hogy 
nemes nationk közül egy becsületes atyánkfia ad membrum inclili 
cominissarialus applicáltassék, melyre az mélts. guberniumnak 
olyan resolutioja accedalt, hogy kívánságunk szerént elTecluin
ban jnegyen:hogy azért mostan absque dilatione megírt atyánkfia 
applicáltassék, és cum inclito commissariatu Szebenben vagy 
egyebütt, az hol az dolog és az üdő kívánja, resideáljon és an-
nuatim számot adván az többivel együtt köteles legyen, az mél
tóságos guberniumnak igen alázatosan instálunk. 
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19. Az elmúlt revoluüo alkalmatosságával az Nyírségen te
lepedvén meg feles erdélyi jobbágyainkból lelt katonák, kik is 
székeinkben occulte bejövén, sok böcsületes atyánkfiai jobbágyit 
és más adózó embereinket is elszöktetik, in dammim et praejudi-
ciani nostrum manifestum: tessék azért az méltsgos guborniumnak 
olyan médiumot adinvenialni, hogy az ilyen jobbágyokat és egyéb 
adózó rendeket szöktető emberek refrenállássanak és az mely 
jobbágyok elszöktek, az partiumból és Magyarországról kiadassék. 

20. Udvarhelyszéki ós csíki atyánkfiainak commissionaliter 
parancsolván az niéltságos gubcniium 4000 palisátának való csere-
fáknak levágaltalások és azok Mikúvárához való vecturázások iránt, 
mely fák is udvarhelyszéki atyánkfiai halárokon vágatván, ő ke
gyelmeknek igen nagy károkra, udvarhelyszéki atyánkfiai az com-
missio szerénl az Tolvujos és Mitács tetőre, csíki atyánkfiai pedig 
Mikováráig vecturázlák, alkalmatlan levén az üdő, azoknak vectu-
rájokérl feles pénzt kellelt expendalniok: mely is, hogy megírt 
atyánkfiainak bonilicaltassék, vagy mostani quanluinokban accep-
laltassék. 

21. Noha kegyelmes urunk ö felsége decretaliter kegyelme
sen parancsolt arról, hogy az becsületes szász nation való debi-
torok, ha szintén az capitalis summát megfizetnék is mostan, de 
ugyancsak annuatim az rendes interest fizessék meg, mindaz
által sem capitalist, sem interest nem akarnak fizetni ercditor 
atyánkfiainak: hogy azért avagy csak annuatim az rendes interest 
fizessék meg ő kegyelmek az méltóságos guberniumnak, alázatosan 
instálunk, úgy annak megvételének modalitásául is az méltóságos 
guberniumtól alázatosan informatiot várunk. 

22. Háromszéki és csíki atyánkfiai relatiojokból értjük: 
1-mo. Az szuvaloss.íg (így!) dolgában levén nagy abuzus, úgy, 

hogy ha valamely ellopolt marhát hét ember elesküszik, tizen
négy visszaesküszi. azt huszonnyolez, és így azon dolog sok 
lelkeknek veszedelmére (mely is az sok hamis hüt) in infinitum 
szokott menni, az mint ezen dolog csíki és gyergyai atyánkfiai 
beadandó alázatos instanliájokból elucescáll. 2-do. Az molduvai-
akkal lévén azon atyánkfiainak határok iránt való controversiájok, 
hogy az méltságos gubernium mind az szuvatosság (így!) hozza és 
veszedelmes processusát constitulive cassálja, s mind az molduvai 
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méltságos vajdával ezen controversiat eligazítani méltóztassék 
alázatosan kívánjuk. 

23. Nem kevés kárunkkal tapasztaljuk közönségesen azt is, 
hogy az ő felsége miliüája semmiféle gabonából a malmokba 
vámba adni nem akar: hogy az iránt is a méltságos gubernium 
patrociniuma által consoltassunk, instálunk alázatosan. 

24. Csíki atyánkíiaitól értjük, hogy in praejudicium posses-
sorum, sok atyánkfiainak benn és künn való örökségek és jószá
gok Mikóvárához applicaltalott: kiknek is, hogy más hasonló 
hely adassék, vagy quoquo modo bonificáltassék, alázatosan instálunk. 

25. Az elmúlt revolutio alkalmatosságával Brassóban akar
ván az Törcsvári-passuson feles borokat beszállítani az ő felsége 
miliüája, az ott levő magyarországi hadakkal ott lévén három
széki atyánkfiai közül is, azon borokat elnyerek; superveniálván 
quartélyozó Graven generalis ő excellentiája, akkori háromszéki 
tiszt atyánkfiait arestálta, és mind addigelé el nem bocsátotta, 
míg kétezer köböl búzáról megírt atyánkfiai obligatoriat nem adtak, 
melynek öt százát meg is fizették: hogy azért megirt atyánkfiai 
azon violenter extorqueált obligatioriának tenora szerént a megírt 
búzának megfizetése az obiigatoriával együtt annihiáltassék és a 
már megfizetett ötszáz köböl búza iránt refusio tétessék, az mél
tóságos guberniumnak alázatosan instálunk. 

26. Lévén Csik-Szépvizen harminczegy személyből álló 
őrállók, kiknek repartioját (így!) kívánván az fiscus az ösvényeknek 
situssinak állapotjához képest: resolválták csíki atyánkfiai ezeknek 
repartioját (így!) ex ratione dissitarum particularum passuuin, úgy 
mindazonáltal, 1-mo: hogy azoknak adózásbeli accommodatioja és 
immunitássá a régi usus szerént practicáltassék; 2-do: beállítása 
azoknak, vagy változtatása a szék tisztei authoritásokba álljon. 
3-tio: dependentiával az törvényes és adózás iránt lévő materi
ákba azon szék tiszteitűi legyenek. Hogy azért ezen őrtáJlóknak 
azon egy Szépvíz faivából ezen mód szerént való repartitiojok 
confirmáltassék, az ő felsége szolgalatjának hasznosabb végben
viteléért és ezen falunak terhe könnyebbítéséért (mivel hogy az 
falunak terhét csak egy néhányan supportálták különben is, in 
passu pro ratione passus continue télben-nyárban qnartélyt tar
tanak) alázatosan instálunk az méltságos guberniumnak. 
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27. Marosszéki atyánkfiai relatiojából értjük, hogy az szé
kek közönséges havasából az udvarhelyszéki és nagy-görgényi 
havasokhoz nagy rész applicáltatott: melynek resülutiójára az n. 
országtól, hogy bizonyos commissariusok bocsáttassanak ki, alá
zatosan instálunk. 

28. Á verebek megfogását negligáló nemes emberek, hogy 
pálczával verettessenek meg, nemesi szabadsagok ellen lévén: hogy 
azért az olyanok ellen más egyéb mentalis poena decernáHasfék 
a mélts. guberniumnak alázatoson instálunk. 

29. A dohányozás eleitől fogva sok kivállképen való káro
kat causalván mind nationknak in particulari s mind közönsége
sen az nemes hazának: hogy azért továbbra is abból következhető 
szomorú casusok tolláltassanak, méltóztassék az mélts. gubernium 
avagy csak hazánk lakosi között olyan tilalmat tenni, hogy ha ki 
az ellen cselekedni comperiáltatik, a tisztek irremissibiliter bün
tessék meg. 

30. Magunk nagy megbántódásának és sérelmünknek tartjuk 
bizonyos atyánkfiainak, nevezetesen Vass Dániel atyánkfiának ő 
kegyelmének panaszából, hogy régi őstől bírattatott jobbágyi ellene 
felköltenek és ő kegyelme ellen processust akarnak kezdeni: azért 
ily nagy, szomorú és az nemesi szabadságnak everciojára (így!) 
czélozó példáknak ellávoztatásáért méltóztassék az mélts. guber
nium hathatós médiumot megorvoslásában találni, mivel azt más, 
egynehány rendbéli most recenler cxorialt matériák urgealják. 

31. Gyergym atyánkfiainak panaszából értjük, az mint az 
mélts. gubernium és az n. ország articulusbán írta volt az Ma
roson lévő gátokon lévő vámjának limitatioját sok helyeken nem 
observálják: alázatosan instálunk, hogy azon legközelebb való ne
mes országgyűlésiben emmanállalott articulus cum poena obser-
valtassék. 

(Egykorú másolata Csíkvármegye levéltárában) 

1482. 
Gyergyószék ülnökei nyilatkozata, hogy Kornis Zsigmond gubernátor 
számára túrót szedetnek fel a széktől,' Gy.-Szt.-Miklós, 1715. decz. 7. 

Mi, nemes Gyergyószéknek alább megirt hütös assessori, 
adjuk in hoc anno 1715. die 7 dec. ezen levelünköt fide nostra 
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mediante^ arról, hogy a miképpen informáltatott méltóságos úr 
gróf Kornis Zsigmond gubernátor urunk ő excellentiája, hogy az ő 
excellentiája számára praocise csak hohni sajtok, túrók és mada
rak vettetlek és szedettek volna fel: mely dolog itt a n. székben 
nemhogy effectualódott volna, de még nem is hallatott, nem is 
parancsoltatott senkitől is sajtok, túrók és madarak szedése; ha
nem nem denegálhatni a nemes széknek egyező akaratjábúl egy-
egy kis túrócskát felszedelni, nagy jó urainknak kelletvén és akar
ván kedveskedni, sokfelé lévén a n. széknek bajoskodási, egyébbel 
sem lévén mivel kedveskedni. 

Datum Gyergyó-Sz.-Miklós in coinmuni congregatione sedis 
Gyergyó, anno el die supranola is celebrata. 

Timin MIHÁLY assessor mp. (p. h.) JÍLKKKS JÁNOS assessor ni. p. (p. h.) 
LÁSZLÓ JÁNOS nótárius mp. (p. h.) KBMBNES IMRE assessor mp. (p. h.) 
BELÉNYESI BENEDEK asses. mp. (p. h. BARTALIS BÁLÁS assessor mp. (p. h.) 
G YÓ'RKFY GÁBOR asses. mp. (p. h.) GÁsrÁR Isi VÁN asses. mp. (p. h) 
LACKÓ JÁNOS assessor mp. (p. h.) BALÓ JÓZSEF assessor mp. (p. h.) 

(Eredetije Cslkvármegye levéltárában.) 

1483. 

Négy szakoly szék kötelezvénye a parajai sóbánya árendájának hát
raléka törlesztésére. Szeben 1710. t'ebr. 11. 

Mü, nemes Háromszéknek, Udvarhelyszéknek, Maros
széknek és Csíkszéknek a n s ország gyűlésére expcdiáltatott de-
putatusi, recognoscaljuk per pracsenles, hogy a mint in anno prae-
terilo 1703. ezen nemes székek associálták volt magokat a pa-
rajdi sóaknának megárendálásában és az elmúlt siralmosrevolulioban 
azon eszleiulőbeli kivágatott sók quoquo modo elkárosodtanak, 
kire nézve azon provenlusból ki nem telhetvén azon esztendőbéli 
árendapénz, mostan peniglen azon árenda restantiájáért megszo
ríttatván Hann uramtól ő nagyságától, inmediate executorokot 
akarván kiküldeni a székekre, kétolenillettünk végképpen azon áren
dapénz befizetéséről ilyen egyeződéit lennünk: hogy nemes Ud
varhelyszékre redundáljon ung. fi. 1290 / / ' ) 36, nemes Három-

') A két dűlt vonás (//) dénárt jelent. 
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székre iL 365 // 58, nemes Csíkszékre 365 // 58; nemes Ma
rosszékre 365 / / 5 8 . Mely rcparlilio szerént való summát tartoz
zanak a nemes székek ad raediam Mártii anni praesentis 17.6 
Ugrón János uram kezébe beküldeni; ha pedig casu quo valamelyik 
nemes szék elmulatná annak a pénznek administratioját ad ler-
minum praefixum, eo facto menjen azon helyre az executio. Lévén 
pedig nemes Udvarhelyszéknek néhai gróf Pekri Lőrincz uram 
ellen praetensioja in íl. 476 // 4, azon praetensionak keresetiben 
tartozzanak a több nemes székek assistálni, melyet ha casu quo 
ugyan nem oblineál hatnának is, tehát azon pénzben a több székek 
fizetni ne tartozzanak, hanem in totó rodundáljon Udvarhelyszékre. 
Ezenkívül valamely difíicullasok exoriáltattanak volt az árendaíizelés 
iránt, mostan végképpen sopiállatlak a nemes négy székek között. 
Melyről adjuk ez mii levelünkül pro futura cautela üde noslra 
mediante. 

Dalum Cibinii in hospitio illustrissimi domini baronis Petri 
Apor de Al-Torja in praesentia videlicet illustrissimorum domi-
norum supremorum officialium. 

Anno 1716. die 11. Febr. 

(P. h.) DONÁLT GYŐUGY deputatus (P. h.) UGRÓN JÁNOS deputatus 
sedis Háromszék mp. sedis Udvarhely mp. 

(P. h.) HUNTER KELEMEN deputatus (P. íi.) SÍMÉN GVÖBGV deputatus 
sedis Háro.mszék mp. sedis Udvarhely mp. 

(P. h.) BOCSKOR JÁNOS deputatus (P. h.) SÁN-DOK PÁL deputatus 
sedis Csik mp. sedis Udvarhely mp. 

(P h.) BAIÁSI JÓSEF deputatus 
sedis Csík mp. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltérában.) 

1484. 
A főkormányszék Savója,! Jenő berezeg parancsára, az ff temesvári 
hadteste számára 10 szekeret rendel Csík, Gycrgyó és Kászonszékböl. 

N.-Szvben, 1716. aug. 37. 

Sacr. Gaes. Regiaeque Majeslatis stb. nomine. Illustrissime stb. 
Felséges urunk és fejedelmünk igaz ügye fegyverit az egész 

kereszténység megesküdt ellenségén és hütit megszegő török nem
zeten dicsőséges győzedelemmel Pélcrvárudjánál Isten megáld-
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váu, azon győzedelmeskedő fegyver felséges Eugenius herczeg 
commendója alatt Themesvár alá szállott. 

Hogy azért mi is nagyobb és állandóbb gyümölcsil erezhes
sük, nemcsak Istenünkül llgs urunk fegyvere tovább való boldo
gulásáért könyörgésünkkel kérni, hanem teljes tehetségünkkel és 
minden erőnkkel segíteni tartozunk. Most legközelebb ílgs fenn neve
zett herczeg parancsolatjából kívántatik feles szekér, melyekből 
kgltek mostani tehetségéhez képest esett cur. nro 10: melyeket is 
hat-hat ökörrel, egy vendégkerékkel, kötelekkel, fejszével, két bé
ressel és minden requisitumokkal, a béreseknek élésivei holnap 
számra és fizetésével, minden mentséget kirekesztvén, commissarius-
sa\ együü. kiáUiVani, úgy hogy ad sumnvam 15 'óepL Déván Ve
hessenek, kglteknek aulhoritale nostra asua Majeslatesacratissinni 
dementer altributa parancsoljuk, libben a dologban pedig mint
hogy a főtiszteknek urunk szolgalatjában való hűségek és készsé
gek megtetszik, alattokvalókra magokat ne bizzák, hanem magok 
serényen reá vigyázzanak, mint mégyen végben; egyébiránt ha mi 
fogyatkozás lészen, azokra és nem másokra fog rendundalni a szá
madás, tíecus. stb. 

Datum Cibinii die 27. Augusti a. 1716. 

SlGISMUNDUS KOKNIS S. KÖLIÍSKKI Hip. 
gubernátor mp. 

Latin leíílső czím: Csík, Gyorgyó és Kászonszéknek. 
Kívül: Exhibilum 4. Sept. vespori. 6 Sept. confluálván az n. szé

kek, rendelést és végezést tettünk. 
Exhibilum in Gyergyó 7 Sept. vesperi. 8-vo item confluálván az 

n szék disponált, az commissio szerént. 
(Eredetije Csikvármegyo levéltárában) 

1485. 

A főkormányszék Káinoki Ádámnak, Csík, Gyorgyó ós Kászonszék 
főkapitányának Szeben. 171(1. szept. 12. 

Az e nyáron győzedelmeskedő ő felsége fegyverének téli accomo-
diitiója és inlerlenüója s a. szegénységnek könnyítése czéljából dispositió-
kal rendelendő, Szebenben szept. 22-re a gubemium összegyűl, a ge-
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neralis commendans tetszésére: Kdlnoky Ádámot Körispatakról meg
hívja s felkéri, hogy a helytelen confluxusokra, hír hintegető nyughatat
lan emberekre vigyázzon s a viezetiszlek helyhen maradjanak. 

(Eredetije Cslkvármegye levéltárában.) 

1486. 
Az 1716. téli adó összege. N.-Szeben, 1715. szept. 25. 

Reparlitio quanti pro hybernio a. 1716 Cibinii 25. Sept. 1715. 
anticipáló imporsilo, quod conslitit in 

Quantum műitare: 

Pecuniae r. f. 
Tritici cub. 

368,750 
37,000 

Avenae . cub. 
Foeni cur. 

71,500 
35,750 

Extraoráinariae: 
) 

Pecuniae r. f. 
Tritici cub. 
Avenae cub. 

34,000 
1,904 
2,968 

Foeni cur. 
Vini vas. 
Carnis cent. 

1,036 
72 
52 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1487 
A főkormányszék Csík- Gyergyó- ós Kászonszéknek. 

b) N-Szeben, 1716. janár 25. 
A jelen hiberniumra praestalando quantumúl rh. f. 760000 van 

felvetve, melyből Csíkszékre esett rh. f. 4726; tritici cub. 487, avenae 
cub. 540. és a múlt hiberniumról függőben maradt 30000 írtból Csíkszékre 
esett rész administralásáról. 

a) február 12: 
A mikóvíiri praesidium számára Sófalvdról 500 só szállítását el

rendeli. 

c) február 14. 
Az elmúlt háborúságnak lecsendesedése és a király amnestialis 

graliája után Ponyrdcz György az udvarhoz küldetett > bizonyos úri és 
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főrenden levő atyánkfiaitól« »az redux (visszatért) atyafiak közönséges 
ügyöknek folytatására«, kinek költségeire 5600 frlot előlegeztek. Ennek 
törlesztése kivettetett az érdekelt reduxokra. A lista szerint (a mely 
azonban hiányzik!) hajtsa be rajtok a megfelelő részt. 

d) márcz. 27. 

A katonaság számára 1000 köböl búzának a csík-szeredai Mikó-
várba szállításáról szóló rendelet, mely szerint a szegénységen való köny-
nyilés ezéljából más helyekről vannak szekerek rendelve, melyek Kd-
szonig szállítsák Brassóból: ők aztán Kászonból Szeri ddba vitessék. 

e) April. 20. 

A mgos gubernium vetett kglek székire 10000 palizátáknak való 
fákat, úgy hogy 3000-et kgelteknek Háromszék fizessen meg, az el
küldést ne halogassák. 

(Ex classe guberniali, Br. Georgias Haller sib.) 

f) Csosztve 1716 múius 16. 

»Feles szükségek fedezésére esett kgllek székire in summa f. 550,« 
mit Szebenbe küldjenek Verder György adjuctüs commissariushoz. 
Gyula-Fehérvár vára építésire vettetett dolgos nro 30, kiket küldje
nek ki, egy commissarius felügyelete alatt, hogy el ne szökjenek. 

STEPH. KORNIS mp. 

g) Medgyesfalva 1716. június 18. 

Gyulafejérvárra a vár építéséhez szállítandó fenyőfa pallisálák-
nak Csíkra esett rés/.e harmad részének szállítását Gyergyó részéről el
rendeli. 

h) N.-Szebon, 1716. június 27. 

A kaszálók tilalma feloldatik. »Minthogy Isten jóvoltából az ka
szálásra való napok következnek, azért szabadosan minden ember kaszál
hat, sőt intiináltatik is, hogy kiki minél felesebb szénát congareáltasson 
össze.« Torocelcai János kérésére a gyulafojérvári és dévai »fortificati-
ohoz« való szükségletekel kihirdetni és elszállíttatni elrendeli a mgos 
gubernium. A tábori szekerek mellől elszökdösött béresek üldözését is 
elrendeli. 
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j) szept. 9. 
Megsürgeti az újszülött (neonatus) fó'herczeg discretiojára felvetett 

pénznek beszolgáltatását, Veder György adjuiitus comrnissarius kezébe 
Szehenbe, mert különben katonai execulioval szedik fel és gyanúba ke
verik magokat. 

(Gr. Kornis István gub. aláírásával.) 

k) szeptember 11. 
Az egész országra kivetett 500 tábori szekérből néhányat mentől 

hamarább kiállitni kívánván a comm. generalis: ebből ötnek azonnali 
kiállítását Cárolyvárra,- a többinek (még ötnek) minden alkalomra való 
készen tartását parancsolja. 

1) szeptember 28. 
A katonaság téli tartására kivetett összegből esett Csík, Gyergyó 

és Kászonszékre 3700 r. f., 728. k. búza, 4163 k. zab, 527 sz. széna. 
Tartsák készen, hogy a quarlélyok elosztatván és az assignaliok kimen
vén, beadhassák. 

m) -N.-Szeben, 1716. deczember 8. 
Az országgyűlés helyéről, idejéről s a rendek összehívásáról ren

delkezik: Szebenbe 1817. jan. l-re; a törvényes diéták kezdete jan. 11. 

(Eredetijei Csíkvármegye levéltáréban) 

1488. 
A főkormányszék Csíkszékre kiveti az adó és a téli táborozás költ

ségeiből ráeső részt. N.-Szeben 1717. íebr. 11. 
Sacrae Gaesareae Regiaeque Maiestaüs stb. nomine! 
Illustrissime, egregii stb. - Jóllehet felséges urunk atyai ke 

gyelmes jóindulatjából erdélyi principatusának nemcsak külső el
lenségtől való megoltalmazására, csendes nyugodalmára, hanem 
abban minden rendeknek consolatiojára igyekezik, de mivel a török 
hitetlen nemzettől véres szándékkal lőtt, hogy felbontása mialt az ha
dakozáshoz kelletett fogni, (így!) melyet alig kezdvén el, ottan nagy és 
emlékezelesgyőzedelemmelazulánkevés idővel, 164 esztendőtől fogva 
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biratott tömösvári fortaliti um és bánság megvételével istentől meg-
áldattatotl, mind az ellenség félelmes szomszédságához képest, mind 
hogy az elkezdett győzedelmes operatiot a militiának téli nyugo
dalma után hamarébb és könnyebben reasummálhassa, kéntelo-
níttetett ő felsége erdélyi principatusában számosabb militiát be
szállítani, mindazonáltal oly disciplinával és normával tartani, 
hogy a militiának az ő kiszabott mérték szerint való intertentioja 
és a szegénységnek is jó harmóniával való comportamentumból 
consolatiója és lehelő sublevatioja következtessék, melynek az is 
nem utolsó jele, hogy a felséges hadi vezér Eugenius herczeg a 
maga tulajdon regimentjét is, jó hadi disciplinának példájául be
küldeni méltóztatott. Ez is, hogy ezen téli kvártélyban lévő mili
tiának intertentiójára, jóllehet sokkal több kivánlatott volna, mégis 
ez hazához való kegyelmes reflexiójából méltságos regius com-
missariusa által az egész quanlumot 7G0,000 forintokra engedte, 
mely ő felsége alázatos hiveihez lőtt atyai kegyelmességét meg
ismervén, minthogy a tavalyi terméketlen esztendőhez képest a 
szegénység nagy szükségét látjuk, azért minden kigondolható pro-
porlionata aequalitással felosztani és a vármegyék, székek meg-
edgyezett akaratjából reparciálni igyekeztük. E felett hömagialis 
kötelességünk és ő felsége érettünk excubáló s csendes megma 
radásunkat munkálódó militiájához való gratitudonkból az orális 
portiokat 2 krral megtoldottuk, úgy, hogy egy orális portio 6 
krral fizettetvén, négy kr. menjen computusban, keltő pedig in
gyen, értvén azokat, melyeknek naturalis intertentioja az elmúlt 
három holnapokban nem volt. Azért az anticipato 25 Septembris 
anno 1716 felvetett quantumon kivűl pro suplemento hibernorum 
ezúttal esett kegyelmetek székire pénz rh. f. 28S72, magazinális 
búza cub. 540, ebben a summában értvén minden naturalékot és 
a feljebb megnevezett két krajezárokat is; remélvén, hogy ezen 
quantumot nem vonogatással, hallagotással és panaszszal, hanem 
jövendőbeli nyugodalmas megmaradásért; mentől hamarébb se
rénységgel administráltatni el ne mulatja, mely hogy annál rende
sebben és igazságosabban véghez mehessen, az eddig való inter-
tentiót jól felvévén falunként, gazdánként, mindkét félnek kára 
nélkül in computu beadjon, a szegénységet elére praemoneálja 
és az exceutiot quantumok felszedésével és administraliojával 
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megelőzni igyekezze. Az inspector commissariusokkal jó cores-
pondentiát tartson, urához kötelességét és a szegénység conser-
valiojához való tisztit elkövesse, minden személy válogatást, fé
lelmet és respectust féíretévén, mindeneket ad normám aequi-
tatis et iuslitiae commensurálni tehetsége szerént igyekezzék. Sc-
cus stb. Datum Cibinii ex regio Transylvaniae gubernio, die 11. 
Febr. anno 1717. 

Minthogy a böcsületes szász nátion lévő controversiában 
forgó debilumok revisiójára felséges urunk parancsolatjából com-
missariusok rendeltetlenek: azért a székben ispublicál(assék,hogy 
valakik a creditorok közül a szász nátion lévő debitoroktól cer-
tilicáltatnak, sub amissione debiti Szebenben pro 8. Mártii anni 
praesenüs compareáljanak és controversiában lévő creditumokat 
liquidálják és legitimálják. 

C. SiGisMi'NDüs KOKNIS gub. mp. 
S. KÖLESÉRY. 

Latin külső czim : Csík-, Gyergyó- és Kászonszéknek. 

(Eredetije a guberniumi nagy pecsétlel Csíkvármegye levéltárában.) 

1485). 

A főkormányszék Csíkszéknek, liszt szállitásról_ a szeredai várba. 
N.-Szeben 1717. April. 4. 

Sacrae caesareae rcgiaeque Majestatis, principis Transylva
niae, dni dni nostri clementissimi nomine! 

Illustrissime, egregii stb. CA7Yt&zereí/a./fortaIitium szükségére 
szállíttatik Brassóból 10 3 hordó liszt a kegyelmetek határáig, me
lyeket kegyelmetek ott felvévén, vittessen bé Szeredában és mint
hogy kegyelmetek conservatiójára való fortalitium szükségérc való; 
úgy a vecturázást is pro aequitate magok között repartiálni el ne mu
lassa, kegyelmeteknek authoritate functionis parancsoljuk. Secus 
stb. Datum Cibinii ex classe guberniali die 4. Április anno 1717. 

ANDKEAS SZENTKERfcNZTI m p . SAMUEL Vu-fl'. 
S. KÖLESÉÜL 

Latin külső czím: Csíkszéknek. 

(Eredetije a nagy gubernialis pecséttel, Csíkvármegye levéltárában) 
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1490. 
Märtonß György erdélyi r. kath püspök vallás-erkölcsi szabályrende

lete. Csík-Somlyón 1717. úpr. 9. 

Constitutiones 
illustrissimi ac reverendisisimi douiini GeorgiiMártonfíepis-
copi Transylvaniae in Csík-Somlyó 1717. die nona, Április 

íactae. 
De iudicibus et aedituis ecclesianim. 

Domini curalores seu iudiccs singulis annis tenentur ratio-
cinari de bonis seu proventibus et expensis suarum ecelesiarum 
eonim parocho loci, qui est eaput suae ecclesiae. Si quid expen-
denduin érit ex bonis ecelessiae, communicent semper cum do
minó plebano; violaLores, lislores, jejuniores sine respectu perso-
naram puniant. Poenae partes duae ecclesiae, lertia pars autem 
iisdem cedit pro fatigio et laboré. 

Secundo: Uiiiformilas in conlribuenda dominis plebauis et 
magistris mercede de gelimis tatn autumnalium, quam vernalium 
frumcntorum exactissime ubique servetur. Quilibet incolarum de 
12 gelimis inlegram mercedem, idest duas gelimas plebano, unam 
magistro de utroque frumento persolvat sub poona 11. 12. 

Tertio: Dicta mcrces intra biduum apto tempore, a plebano 
et iudicibus ecclesiae designato, comportetur a singulis incolis iti-
dem sub poena fi. 12. 

Quarto: Si tempestate vei aeris inclementia, aut alio quo-
vis casu superveniente defectu terra fructum usitatum non pro
ducerét, eo tempore ne minislri ecclesiae omni prorsus mercedc 
fruenlur, pro gelima una puri tritici unam metrum tritici, pro unu 
gelima vernalium duas metras vernalium solvere tenebuntur. Si 
verő neque id praesLare possent, iuxta coinmunem aestimationem 
segetis eiusdem temporis in pecunia compensabunt. 

Quinto: Signa omnes ii, qui cl gelimas (si pecora iugalia 
habéul) dare tenenlur, id est: quot coniugati in domo, tot currus 
lignorum, quos totidem jumentis vehere debent dominis plebanis 
el magistris, quot sibi vehere solent, praetermissis alüs punctis. 

Decimo: Proprietas stallorum, sediumque templi penilus 
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tollitur cum hac tarnen declaratione, quod domini magnates, pat-
roni reales, nobilcs, iudices ecclesiarum et primores ac honora-
tiorcs sessionum- anterioren» locum teneant secundum status suos. 
Infames personae ullimum locum capiant. Marcs iuniores cho-
rum teneanf, nee viros seniores c sedibus exeludant, sed nec h1 

chorum conscondarit. Quicunque hunc ordinem non servaverit, 
primo in fl. 12, seeundo in fl. 24 puniatur, tertioa temploexclu-
datur. 

Decimo primo: Puellae virgines in templis, processionibus 
capita sua non velenl, quod si velavcrint, vela de capitibus carum 

per aedituos detrahanlur, ipsorumque sint, praeterea pro inobe-
dientia unq. ilöreno mulclentur pro necessilatibu^ ecclesiarum. 

Decimo tertio: Sorio inhibetur abusus ille in feria seeunda 
Paschalis, vulgo: vízbevetés, sub poena ilo. 3; similiter nuudinae 
circa templa el capellas tempore divinorum. Polus confiscanlur, 
polantes vero in ilo. 3 puniantur, hor'um duae partes ecclesiae 
lerlia iudicum et aedituorum est. 

Decimo quarto: Valachi et haeretici, in parochiis cathoü-
cis degentes, in íestis catholicis laborare non sinantur, secundum 
Antalffianam constitutionem sub poena fl. 3. 

Decimo sexto: Domini iudices nullatenus praesumant in 
saltibus iuventuti dispensare, est enim in potestate dominorum 
plebanorum cum discretione et honestorum virorum ad invigilan-
dum talibus ordinatione, ne excessus a iuvenlute committantur, 
excedentes in fl. 3 puniantur. 

Decimo septimo: Nubentes copulari volentes in missa et 
concione una cum sibi assistentibus adsint, secus non copulentur. 

Decimo octuvo: Domini nobiles ecclesias et domos parochia-
les pro parle sua vel per se vel per suos famulos aut subditos 
aedificare tenentur. IIa et Valachi degentes in fundis, unde quon-
dam, ecclesiae domusque parochiales aedificabantur, aut merces 
ecclesiarum ministris pendebant. 

Decimo nono: Cum sit in ruinam evidentem murorum, 
in templis sepeliri absolute nemini hoc conceditur, nisi fornicem 
aut formatam criptam habueril, quae aedificare non, nisi dominis 
palronis licet. 

Vigesimo: Extra templum prope parietes templorum, turrium 



— 221 — 

murorum coemeterii intra unam maiorem orgiám sepulturae non 
fiant sub poona 11. 12. 

Vicosinw prima: Domini nobiles admoniü, ut suoruin sub-
dilorum, famulorurn, ancillarum, imo et filiorum ac filiarum ex-
cessus et defectus scandalosos puniant; si neglexerint, noc eccle-
siac punicndos tradiderint, ab ingressu ecclesiae prohiboantur, si 
secus ad obediendum compelli non poterunt. 

Vicesimo secundo: Domini item nobiles et alii etiam cujus-
cunque conditionis homines non pracsumant ullo modo ad jus 
fori saecularis attrahcre iudices et aediluos ecclesiarum, in causa 
et negotia ecclesiae officium sum facioutes, alias ipsi nobiles ad 
forum ecclesiae puniendi pro hoc altrahentur. 

Vicesimo tertio: Meretriees quctlescunque ad consvelmn 
ecclesiae poenitenliam compellantur. lmpetitores etiam, si nobiles 
fuerint, punianlur; si secus non potuerint, ab ingressu ecclesiae 
prohiboantur. 

Vicesimo quarto: Si domini iudices ecclesiarum negligen-
tes fuerint in officio suo, videlicet in procurandis rebus et nego-
tiis ecclesiarum, in aedificandis teinplis, domibus parochialibus, 
rectificatione et administranda mercede dominorum parochorum 
et magistrorum, item in puniendis excessibus et dofectibus, pa-
rochianorum, a dominis parochis ecclesiarum consütutis severe 
puniantur. 

(A csikkoznuisi 'Domus História«. II. rész« 127—129. 11.) 
(Ezen végzéseket 17C7. niárcziiisban másoltaié Tompos Antul Péter csikkoz

nuisi plébános a »Domus História« id lapjaira.) 

uin. 
A hadi biztosok értesítése Csík, Györgyé és Kászon-széknck az Er
délyben téli szálláson levő' haduknak Temesvár felé kivonulása, rend
jéről és az éjjeli szállásokon való szükségleteiről. Szeben 1717. Apr. 10-

Spectabiles, generosi, egrcgii et nobiles domini nobis hono-
randissimi. Salutem servitiorumque nosfrorum paratissimam com-
mendationcm. 

A mi kegyelmes urunk ő felsége Temesvár alól győzedelem 
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mel téli quartélyra az elmúlt őszszel béjütt militiájának némely része, 
azon győzedelemnek tovább való folytatása végett ez bazábúl is
mét Temesvárhoz akarván menni, azon nemes székben quárlé 
lyozott Kelin regimentjebeli négy companiáknak 18 hujus Mur-
toníalván lészen összegyűlések, kiknek is azon helyben kíván
tatik zab cubulus 26, széna currus 13, szekér kívántatik numero 
2, kik az háló helyig vigyék egyet-másokat. Gyergyóból kijövő 
Felin regimenlbeli egy compániának, minthogy onnan hamar ki
jöhet, statio nem rendeltetett, hanem commissariusnak azon egy 
compania mellé destináltatott ifjú Csőrei János uram, az Csík
ból és Kííszon székekből kijövő négy companiák mellé pedig 
commissariusnak Szoniba,if;iIvi uram rendeltetett nemes Udvar
helyszékből. Minthogy azért az ő felsége szolgálaljának promoliója 
sietve kívánja fogyatkozás nélkül ezen dispositioknak praostalásál, 
akartuk kglleknek ex annuentia consensu et approbalione illus-
trissimi domini supremi comissarii provinciális lisztünk s köte
lességünk szerint inlimálni, hogy az megirt naturákról és szeke
rekről, az emiitett statiós helyre tegyen olly dispositiót, hogy az 
militiának széna, zab és szekér defectussa ne légyen; melyeknek 
rendesen való administrátiójában ha kegyelmetek maga székebeli 
becsületes tagját adjungálja az nemes szék résziről meg irt com-
missarius uram mellé, álljon kegyelmetek tetszésiben; mindazon 
által az companiák mellé rendel lelett becsületes commissariusnak 
incuinbálni fog de administralis kegyelmelek nemes széke nevire 
quietantiát extrahálni, mely is vagy az nemes szék quanluuiában 
accepláltátik ex suspensis, vagy in proximo computu kész pénzül 
megfizettetik az nemes széknek; különben ha az militia disordinc 
él, kegyelmeteknek több kára fog következni az rendes nem 
administratio miatt. Egyéb erogatiokra is ha erőltettotik kegyel
metek, csak producáljon cum declaratione róla quietantiát kegyel
metek, consoláltatik kegyelmetek az computuson; mindazonáltal 
tehetsége szerint az commissarialus dispositioja kivül való adini-
nislratiokat igyekezze kegyelmelek eltávoztatni. Ifjú Cserei János 
uram elmencteliben ha semmiképpen mód nem lészen, az acclu-
dált marsust s dispositiót, az kit ő kegyelme helyett rendel kegyel
metek, mindjárt azon becsületes commissarius kéziben küldje, 
hadd tudhasson procedálni dolgában. Kegyelmeleket siető hibás 



— 223 — 

írásunkról nagy becsületlel és alázatosan követjük. De reliquo 
divinae commendans tutelae, pcrmanemus. 

Earundem Dominationum Vestrarum 
servi paratissimi 

GEORGIUS WERDER et SÁMUELEM BOÉR DE RECSE 
provincialcs adjuncli Conimissarii. 

Datum Cibinii die 16 Április 1716. 

Latin külső czím : Csikszéknek. 

A következő melléklet van hozzá csatolva: 

Dispositio et mursus. 
1-mae companiac in regitnentis Feliani ex Gyergyó usque ad. 

Girbo in Albensi inferiori por dominum commissarium eiusdem com
paniac juniorem Johannem Cserei ducendae ex Gyergyó seuiovendo 

Avena cub. Foeni cur. 
Die 23 Április ibit ad Sófalva, ubi indigót, . 6 3 
Die 24 Április ibit ad Mákfalva, ubi indigót. 6 3 

« 2 5 « « ad Korod, ubi érit dies 
quietis ct indigói 12 6 

« 27 Apr. ibit ad Szőkefalva, ubi indigót . 6 3 
« 28 ad KüküUővár, ubi indigót . . . . 6 3 
« 29 ad 'Ihr . . . . . . . 6 3 
« 30 ad Veresegyháza, ubi fiel dies quietis, 

indigebil.quu 12 3 
Die 2 Maji ad Girbo, ubi indigót . . . . 6 6 

Ilaquo praefatus dominus commissarius Johannes Cserei junior 
procurel naturalia et praevia seribat dominis officialibus corundom 
comitaluum ctsedium, ubi stationes annotalae sunt. De naturalibus exlra-
hat quielanlias a mililia sub nomine eorundem comitaluum et sedium, 
und(! vietualia administrabunlur. 

Sodulo invigilet sua dominalio, ne excessus patret in miliüa, HÍ 
quos patrabit, do bona sua aceommodaliono non tosüQcetur, imo dili-
gentissime cum bona declaralione modo authentico consignet et ad comi-
latum vei sédem, ubi damnum illatúm érit, transmitlat. 

Ceterum in omnibus intendat sua dominalio leslificare Obligatio
nen! erga provinciám praestandam et invigilel quo melius tarn iuclila 
militia, quam et incola conservari possil, no lamon extra dispositionell) 
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excelsi regü gubernü et commissariatus provinciális, praecipue cum 
oppressione incolarum, aliquid faciat. 

Datum Cibinii die 16 Április 1717. 
Ad mandátum illustrissimi domini supremi commissarii provin

ciális in absentia suae IUustritatis extradata 
Ex commissarialu Transilvanico 

per GEOHGIÜS WBKPER mp. el SÁMUELEM BOÉR D:J RECSK mp. 

provinciales adjunetos commissarius. 
•._ (Eredolije Csíkvármegye levéltárában.) 

1492. 

Ferenczy Ferencz tudatja a csíkszéki tisztviselőkkel a gubernium 
intézke lését fegyver adatása iránt, továbbá Savoyai Jenő berezeg 
1717-iki táborozását Belgrád vidékén és katonai őrség küldetését 

a székelyföldi határok felé N.-Szeben 1717. máj, 18. 
Mint kedves jóakaró uraiméknak ajánlom kegyelmeteknek 

igaz kötelességgel való mindenkori kész szolgálatomot. 
Isten kegyelmeteket szerencsésen jó egésségben éltesse, kévá -

nom! A mlgs gubernium a mint a nemes szék a fegyver adatla-
tása iránt informatiot tett volt leveliben s magam is szóval 
satis superque declaráltam, in latinum transponálván, secrelarius 
Kölesén uram által mlgs commendans generalis Stainville 
ő excellentiájának insinuálla s megértvén ő excellentiája, mely jóra 
czélozzon a ns.. szék vele, azon levélnek copiáját maga leveliben 
includálván, parancsol! mlgs generalis Tis ő excellenuájának, hogy 
Brassóból adasson fegyvert elegendőt a n. széknek kéziben, 
szeredai várban felvivén onnan adják kézben. Már ahhoz alkal
maztassa a nemes szék magát, Brassóba ő exccllentiáját, is Tis 
uramot a nemes szék levele által requirálván és ha ahhoz is a 
nemes szék nem bizhatnék, requirálni kell Köleséri uramot és ujabban 
commendans generalis 6 excellentiája előtt igyekezik ő kglme 
fogadása szerint szolgálni. Azonban a mlgos classis intimáltatja 
a n. széknek általam s igen meg is kévánnya: a szomszéd ország
béli dolgokról ha mi olyas hírei érkeznek vagy eshetnek végbeli 
nemes székünknek, elsőbben hírt adván báron Tis ő excellen
tiájának, azután ide is, hogy megírja a mlgos gubermiumnak, 
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megkévántatik. lígyéb novellát a nemes széknek nem irhatok, 
hanem tegnap előtt érkezett Bécsből le az Luczai uram becsü
letes veje le s azt beszéllé, hogy még líugenius fejedelem oda fel 
vagyon, az armadája ő Felségének Pétervárudja, tájékán vagyon, 
olyan splendide s gazdagon mindene elég lévén, vagyon csak egy 
corpusban százezer hada ő Felségének, hogy soha egy császár
ságnak nem volt olyan, azonkívül az sok muskotérosok szüntelen 
hajókon jőnek le az Dunán, az retteneles so> élést szállítják le. 
Az armada vagyon hat mélyföldnyire Lándorlehérvártól, Tömös-
vártól négy mélyföldnyire. Mihelyen Eugenius berezeg leérkezik, 
ha kedve lészen az töröknek az mezőben való harezra, megharezol; 
ha nem, vagy elnyomul előle, megkeresvén hol lészen armadájuk, 
megszállja osztán Landorfehérvárat. Egy regenient lovas ha eddig 
el nem érkezett Udvarhelyre, okvetetlen elérkezik minden órán, 
a ki oda be mifelénk is vigyáz, ha kívántatik beljebb is ehnégyen, 
az bárczai és háromszéki passusok felé is vagy hat compania 
lovas imígyen. Azonkívül lészen fennálló lovas had, a ki vigyáz, 
hogy a mely felé kívántatik, oda megvon. A z ú r Lázár Ferenc/. 
uram engem csak elsíettete, maga el nem jőve ő nga az generalis, 
computust végben vittem, az Rosenzvain urammal való parti-
cularist az hátra levő majális quietantiák nélkül suspetidaltam s 
az pretensiok is akkorra valók volnának, elég sokáig késik az n. 
szék a kiküldésivel, az hosszas várakozás mia az erszényből, min
den drága lévén Szebcnben, az sok nép között, kikoppan az susták 
s a poltura, amint veszem eszemben, ha csak az májusi quietantiák 
nem augeálják az erogationkot az suspendákkal együtt, felesen 
marad restantiánk mindenben, ha az excessusokkal nem defalcal-
liatom s az sem sok, a ki valamire való volna. Küküllő vár
megyének II ezer forintra ment pretensioja, az ki mcrilalisok, az 
ur maga monda focoinmissarius uram, három ezerét elvenne 
érette, a niilitia keltőt ígért, itt látom az negyedrészit vagy har
madát is elvennék, ehhez képest oda be jobban folylattuk mi az 
dolgait a szegénységnek, mint ide ki volt az sok confusio és 
számtalan excessus az czilfra vármegyékben. Ajánlom Istennek 
gondviselő oltalmában kegyelmeteket és maradok kegyelmetek 
igaz kötelességgel való kész szolgája 

Cibinü 18. Maji a. 1717. 
1<EKENCZY l'ERENCZ l l ip . 
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P. S. Súlyom uram írja énnekem, hogy a mely harmad idei 
quietanliújál Kosolnik uramnak tavaly rejiciálá a cominissarialus 
130 köböl zabról és 22 köböl búzáról az többivel, nekem elkül
dölte, talán magánál vagy hol felejtődött, mert ide kezembe most 
nem jötl, ha most is kimarad, ablakra való lösz, a. mint Kosolnik 
uram beszélté Brassóba. 

Külső czíni: Spcctabilibus etc. dominis viceoffieialibus inclylao 
sedis Csík etc. • 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1493. 
A főkormányszék rendelete Csíkszékhez, az izgató pátensek és leve
lek beadása, az útlevél nélkül lappangók elfogatása felől. 1717 jun. 3. 

Sacrae caesareae regiaeque Majestatis et principis Transyl-
vaniae, domini domini nostri clemenlissimi nomine, lllustrissiine, 
illustres, spectabiles, magn'ifici, generosi, egregii ac nobiles, ut et 
agiles fralrcs nobis observandi, honorandi et benevoli. Salutem et 
caesareo regiae gratiae incrcmentum. 

Mivel a keresztényi igaz ügy és a mellett felséges urunk és 
fejedelmünk eddig győzedelmesen vitézkedő fegyverinck boldogu
lását isten maga kezin hordozza, hogy a kereszténység ellenségi-
nek és magokot hazájok s nemzetek veszedelmire melléje csat-
lotlaknak szándékát az idén is megszégyeníti, elhiszszük és hogy 
felséges urunk ezen hereditarius principatusának conservaliojára 
atyai és elegedendőképen gondot visel, azt is bizonyoson tud
juk. Éhez képest, jóllehet senkinek is homagialis kötelessége sze
rént való hűségiben nem kételkedünk, mindazonáltal a mostoni 
és következhető conjuncturákhoz képest kit-kit felséges urához 
való devotiojának maga és hazája conservaliojával való hathatós 
megmutatására emlékeztetünk, intünk és serkentgetünk. E mellett 
minthogy már eddig is méltóságos commendáns generális cxcel-
lentiájának esett értésire, hogy az ellenségnek konkolyt hintő pa-
tensi és missilis levelei érkeztének volna bé az hazában, melye
ket ha ki tud, lát vagy kéziben ment, minden tétovázás és halo
gatás nélkül a guberniumnak hirré tegyen, vagy maga mltgos com
mendáns generalis excellentiájának behozza. Ellenben ha valaki 
aféle leveleket eltitkolna, hirré nem adna és be nem hozna, in 
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facto deprehendáltatik, vagy ezután is kinyilatkozik: a nemesember 
mint ő Eelsége perduellis nótát érdemlett ellensége, a közember 
pedig másoknak példájára halállal büntettetik meg. Erre a végre, 
a tavalyi conimissionak ténora szerént, egy vármegyéből, székből 
a másikban passus nélkül alá s fel járó, falukon lézengő, vagy 
falukon kivül lappangó gyanús emberekre fő és vicetiszteknek 
légyen szorgalmatos vigyázása, Edgyik székből a másikban, tiszt 
vagy ura passusa néfküi senki ne j;'icjon, haszontalan hír-csináló 
conventiculomokot ne tartson, nyilván vagy alattomban hadfogadó, 
passus nélkül járó ismeretes, vagy ismeretlen katonákat sohult ne 
szenvedjen; hanem megfogassa, vagy praesidiuinbéli helyekre 
mindgyárást irántok hirt tegyen, sőt a faluknak, ha feltámadnak 
ellenek, szabadság adatik méltóságos generalis commendans excel 
lentiája engcdclmiből, hogy afélék ellen felkelhesenek, megfoghas
sák és persequálliassák őket, megfogván, fegyvereket ugyan beadják. 
d,í egyéb minden portékájokot elvehetik és magok között feloszt
hatják. Sok idegen koldusok is látlatnak városokon, falukon járni, 
kiket is a tisztek és bírák, valamíg magokol.elégedendő dociunen-
tumokkal és al lesfaliokkal nem legitimálják, megtartóztassanak. 

Tűzre, kémlelőkre és minden alattomban való ellenség inten-
tioira szorgalmatoson mindenütt vigyázzanak és mindenekről hírt 
légyenek Ezeket és több homagiális kötelességihez tartozó hívsé-
geket, minden difíidentiák és hivetlcnségekcllávozlalásával,elkövetni, 
mindenütt és mindenekelőtt publicálni, kegyelmeteknek authorilate 
nostra guberniali serio parancsoljuk és commitáljuk. Secus stb. 
Datum Cibinii ex regio Transylvaniac gubernio die tertia mensis 
juíiii, anno !7I7. 

G. SlGlSMÜNlHIS KoiiNIS gub . I]l|). L. KöMäSKRl. 

Latin külső czíni: Csík, Gycrgyó és Kászonszéknek. 
(KredoLijc, a nagy gubomialis pecséttel, Gsíkvárinegye levéltárában ) 

1494. 

A főkormányszék rendelete Csíkszókliez katonaság, téli szállása, s az 
ellátásukra kiszabott adók íelől. Kolozsvárt 1717. október 14 

Sacrae Gaesareae Ilcgiaequo Maiestatis et principis Transyl
vaniae, domini domiui nostri clementissimi nomine. 
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Illustrissime, egregii, item et nobiles, agiles, fráter nobis ob-
servande et benevoli. Salulem et caesareo-regiae gratiae incre 
mentum. _^ 

A mii felséges urunk győzedelmes fegyvere nyári ope-
ratioi után téli nyugodalmára osztatván, tetszett felséges Eagenias 
herczegnek a mi édes hazánk securitására és az dühüs szomszéd 
ellenségnek ujabb invasiojától való oltalmazására az itt benn levő 
regimentek mellé még hat lovas regimenteket beküldeni Jóllehet 
az haza, mind az pogányság invásioja, mind az marha dögi, mind 
mindenféle naturáléknak kevés, kiváltképpen az pénznek szűk volta, 
mind penig Istennek látogatásából sok helyeknek a pestisi conta-
gioérí Jeíí occivsioja miait és özeken kjyíil a sok mililnrís nyári 
statiok és conüescensiok miatt naturálékbéli sok consumtiot alá
zatoson representálván, ő felségének kglmos reflexióját és az haza 
téli quantumbéli consolatioját reméljük: mindazonáltal a militia 
benn lévén a hazában és bizonyos reguláit alimentatio nélkül nem 
subsistálhatván, méltóságos generalis commendans excelenliája pa
rancsolatjából proponált summából igirtünk 350 000 renusi forin
tokat, melyekben compulaltatik a militia* alimentaliojára négy téli 
holnapokra való búza, zab és széna, acommissariatuslól kiadandó 
dispositiok szerént. E mellé adván az elkerülhetetlen sallariumo-
kot, bonííicatiokot és expensakol: esett kegyelmetek székire a 
militare quantumból naluralékkal és pénzzel együtt rh. 11. 14180, 
az extraordinariumokból trit. cub. 55, avenac cub. 123, focn. curr. 
27, vini vas. 3, car. cent. 10. Melyeket kglmelek teinpeslive iuxta 
proportionem acquitatis felvetvén és az szegénységnek hirré le
vén, ad assignationcs provinciális commissariatus administrallalni 
el ne mulassa: kegyelmeteknek aucloritateguberniali parancsoljuk. 
Sic facturis alle fata sua Maiestas sacralissima benigne propensa 
manet. Datum Claudiopoli ex regio Transylvaniac gubernio die 
14. Octobris anno 1717. 

G. SIGISMUNDUS KORNIS gub. mp. S. KÖLESÉRI 

Latin külső c-zim: Csík, Gycrgyyó és Kiiszonszéknek. 
(Eredetije Csíkvármogyo levólt&rálmn) 
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1495. 
A íókormányszék rondoloto Csikszókhez, melyben a pestis miatt az 
országos vásárokat és az örmények kereskedését betiltja. Kolozsvárt, 

1717. okt. 30-

Sacrae caesareae catholicae regiaeque Majestatis, principis 
Transylvaniae, domini domini nöslri clemenlissimi nomine. 

Jlluslrissimo, cgregii, Rem nobile:? et agiles, fráter nobis obser 
vande el benevoli. Salulem et graliae caesareo regiae incrementum. 

Ugyinformáltalván a regium gubernium. Iiogy az örmények 
méltóságos comendérozó generalis uram ő excellentiája consen-
susából lőn és egyszeri kiadott, gubernium a# iránt való commis-
siojával nem gondolván, valahol valami másszor szokoll sokadal-
mas helyet tudnak feltalálni, gondolni, felkeresik s összejárják az 
egész országot; kihez képest, hogy az nagyobb rossz eltávoztat
hassák, mely in casu contagionis miattok is serpálhalna több ré
szire is az országnak, valamint már ezelőtt is megtiltatott bizo
nyos ideig és újabb felszabadításáig a sokadalmok tartása min
denütt ez országban: úgy mostan is ez által parancsollalik és 
inlcrdicáltatík mindenütt az országos sokadalmok celebrálása, 
sőt vásárok színe alatt való örmények helyekről helyekre absque 
diserimine locorum való kóborlása, kirakodás s mulatása. hogy 
azáltal inkább lehessen vigyázni az inficiált helyekről való embe
rekre. Melyet is hogy kegyelmelek is maga székiben lempestive 
mindenfelé meghirdessen és meghirdettessen: kegyelmeteknek auc-
loritate functionis noslrae a Sacra caesarea regiaquo Majeslale, 
dominó dominó noslro clementissimo nobis attributae, igen serio 
el sub animadversione parancsoljuk. Sic facturis alte fala sua Ma-
jcslas sacr. benigne proponsa manót 

Datum Glaudiopoli ex regio Transylvaniae gubernio. die 30. 
mensis Octobris anno 1717. 

C. SIGISMUNJUUS KORNIS gub. mp. GABRIEL ALVINCZI mp. 

Külső czím: Hl. cgr. ilem ot nob. agilibus, supremo capitaneo, vicc-
judicibus regiis sedium Siculicalium Csík, Gyergyó ot Kdszon, fralri 
nobis observando et benovolis. 

Kívül: Lecta et publicata 14. Nov. 1711. Somlyó. 

(Eredetije Csfkvármegye levéltárában.) 
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1496. 
A főkormányzó Csíkszéknek a katonaság téli elszállásolásáról. 

Akosfalva, 1717. oct. 30. 
Illustres, spect. stb. 
Immiritólván istennek engedelméből az következendő hiber-

niumnak is ideje, ki az ő felsége vitézlő rendének téli quartély-
ban kelletvén sok aestivalisok után szállani: az méltóságos guber-
nium az okon annak intertentiojáról prospicialván, repartiáltatott 
quantum anticipato az nemes székre, a szorént, a mint arról kiment 
commissioból is kegyelmetek is láthatja. Es minthogy az ns. székbe 
rendeltetett ki most Veterányi regimentből öt compania, az ni. 
Hauben vicecolonellussal, a ki lészen Tuploczún és egy kapi
tány Sz. Györgyön, más Jenőlhlvúbun, 3-ik Gyergyó Sz. Mik
lóson, 4- ik Gyergyó- Ujíuluban, 5-ik Kúszoni Imperial vún és 
egy compania rácz: azoknak azért competeus portiojokról im ma
gáin is kötelességem szerént az tabellát elküld 'Htom, hanem tiszt 
uramék incumbáljanak, hogy az admínislratio lehessen tempestive 
annak rendi szerént és minden compania mellé rendeljen kgtek 
külön-külön stationális commissariust, a ki diligenter inspicialjon. 
hogy a régen bevett mód és mérték szerént lehessen az adniini-
stratio; az hol penig tanálna in perceptione naturalium vagy más
képpen is oxorbitálni az militia, reportáltassék ad commissarium és 
az hová illik annak meliorálása. Kzen dislocatiot penig az subre-
partitioval együtt ad commissariatum küldje bé kgtek Ennek 
felette, minthogy az elmúlt nyáron az ő felsége szolgálalja kívánta 
az mililiának ez országban való sok rendbéli condescensioit: a mit 
azért azon alkalmatossággal, vagy ott commorálásában is erogált 
az nemes szék, serictim rcgistrálván, autentice küldje kezemben 
kgtek ad 1-um Decembris Szumosttilváru,, hadd procurálhassain 
annak idejében in locis debitis az nemes széknek az iránt való 
bonilicatioját és consolatioját. In reliquo stb. 

Dominationum Vestrarum , „. . . . 
ad othcia paratissimus servus 

STEPHANUS KOKNIS mp. 
Ákosfalva die 30. Octobris anno 1717. 
Külső czím: 111. spoct. magn. stb. Csík, Gyergyó et Kászon, do-

minis mihi observundissimis. 
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Kívül más kézzel: liarcz/alvi bíró sietve vidd meg ezen levele-
kel (Jijergyni királybíró uramnak sub poena íl. 12. 

SÁNDOR IsrvÁN mp. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1497. 
Szárazság, éhség és pestis Csíkszékben 1717 - 1719-ben. 

Memoria, judicii Bei. 
171;~-ben nem lévén pünkösd után eső, oly szárazság1 volt 

ad 1-niuni Sept. a. 1718, kihez hasonló nem hallatott, ezt követé 
1719-ben aratásig oly nagy szigorú éhség, hogy fát, szalmát, 
rügyet, makkot, dögöt rág vala az szegénység és az kösség, mely
ből származék oly nagy iszonyú döghalál, istennek bűneinkért 
való méltó itiletiből miránk, hogy commune vallalván számok az 
halottaknak in Oct, találtatának, kik aháikhoz takarottak, Csík, 
Gyergyó és Kászon székekben in nro 12,630, juxta hane speci-
licalionem: 
Al-Csikban . . . . nro 4304 Gyeigyóban . . . nro 3900 
Fel-Csíkban . . . nro 3404 Kászonban . . . . nro 1022 

Summa . 12,(530 

Stella Maris, lol amáris, ponc fiiicm íluctibus 
Posl fiiucsta, funda rnella Virgo melle dulcior 

Amen. 

Lamcnlalis belio pestis contritae Siculiae, 
Gemunt Stillae, te pupillae nioeroris lacrimulae, 
Vulneratam, funestatam eerne mater Daciáin, 
De mocrore, de cinere, erigo Transylvaniam, 
Oliin claram Marianam respicc Pannoniam, 
Tolle pestem en me mooslem tuis sterno pedibus. 
Tibi juro cordo piiro, tibi semper serviam 
Sine labe venerabor Angelorum Domiuam 

Amen. 

Mindszent superior psalle tu Domino stb. stb. (azaz Felső-Mindszent 
fohászkodj Istenhez, hogy szabadítson meg bennünket — s következik az imádság 
latinul.) 

(A csíkvármegyei levéltárban, egykorú jegyzőkönyvben •7' ' ' ~'724. csomag ) 
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1498. 
Csíkszék pusztulása 1717—19-ben. Kozmás 1720. úpr. 5. 

Brevis ac genuinst, rblaíio luctuosae tragoediae Csikiensis 
sub annis tribus (1717-1719.) 

Anno^ 1717. a die 15. Maji usquo ad 2. Scpt. anni 1719. 
inclusive tanta siecitas, uUiio quidem somel lerra inlra id tempus 
sufficienter ad proferenduiti fruclutu maduerit; iino it,a in torra 
exsiccaü sunt ipsi radicos herbarum, arundinum, arborumquc, ut 
ubi ignem concepit, terra ipsa lento passu in plerisque locis ad 
profunditatem usque unius orgiae ardorct, fuinarelque alicubi 
usque ad annum el amplius indefinienter. lta lacus, puteae> 
íluviique praeserlim minores defecerint, ut ne quidem guttam 
aquae repenres. Licet non in Csík tatn severe, in ([uibusdam 
tarnen partibus Transylvaniae, ut in Mezőség vulgo tani hominos, 
quam jumenta ob niiniam sitim compulsi sunt nativum solum 
deserere et alio migraro, ne siti interíicercntur, cpiae nonduin 
crepueranl, salutem sibi quaesitantes. Oculis meis vidi lacus profun-
dissimos ad medium milliarc, imo plus in longum effusos, in 
pueritia mea piscibus anioenissime abundantes in Martio anni 
pracsentis 1720. ne guttam aquae reperiri. Ex hoc naturaliter 
evenit, quod ornnis seminalura, quibus vegeiari potest genus 
nosirum humanuni, tarn autumnalis, quam vernalis, uti et arbores 
nulluni fere fructurn [)roducerent. 

Hinc anno 1718. fames, in patria nostra ab anno 1603. 
inaudita, irrepsil, ita, ut alii fortiores fame adacti tunnatim viq-
lenla manu fruinenla, aliaque viclualia ab habentibus raperent et 
depraedarentur. Alii cortices arborum, fagitiliae ele, glandcs 
quercus, fagi etc., radices diversos arundinum, imo slramen et 
paleas commiseuentes, ad formamque panis subeinericiicon coqucn-
tes edere coacli sunt. Mortuorum fame equorum, canum etc. 
cadavera, imo in Háromszék pago Osdoia fame mortui pueri 
carnes atras comederint alii. Verbo tanta erat fames, ut in quibus-
dam pagis fere tot fame, quot pesté occubuerint. 

Ex fame ita pestis incrobuil, ut licet difficuller serpere 
posset propter indefessam solicitudinem oíficialium, pesté laboran-
tes accludentium, nimirum in Gsik a Januario 1719. dum hinc 
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inde pullmaret, ita tarnen in Julio et Augusto invaluit, ut fere 
mcdielas animarum pcsto periret, ubi non raortuorum tan tum 
numerum authcnüce conscriplum, sod et viventium pro legentis 
notilia placuil adiungere in subiecto regestro: 

Nagy-Kászon . . 
Újfalu 
Kozmás . . . 
Sz.-Márton . . . 
Sz.-György . . . 

Mindszent . . 
Szent-Lélek . . 

Deine . . 
Szent-Miklós 
Szcnt-Mihály 
Szent-Damokos 

mortui 

. 773 

. 207 
806 

. . 340 

. . 1019 
307 

. . 101 

. . 240 
l*iG 

. . 329 
. . 348 
. . £60 
. . 302 

vi vi 

953 
274 

: 1 1 5 
Ö0.-S 

1202 
378 
201 
339 
857 
367 
37ö 
3J1 
317 

mortui 

Szent-Tamis . . . 270 
Nagyboldog Asszony 080 
Kis Asszony . . . 773 
Oláfalu . . . . 344 
Szent-Király . . . 228 
Szent- Imrch . . . 404 
Szent-Simon . . 376 

Gy^gyó. 
Szent-Miklós . . . 713 
Szárhegy . . . 304 
Alfáin 390 
Dilró 068 
Újfalu 274 

v i \ i 

338 
810 
654 
017 
418 
322 
480 

904 
073 

1002 
93) 
480 

Summa morluorum: 11348, Summa vivomm: 14438. 

(Ezután az elhalt papokat sorolván lel, így folytatja:) 
Tum factum, quod vei maximé seinen aulurnnalc in terram 

anno 1717. projeclum in sicco lalilarot non secus, ac si in cisla 
bene acclusa et custodila lenuisset usque integrum arinum, post 
quem dum pullulare coepisset, ad aimum 1719. tanlam copiam 
frumenti incolis insperate inusitateque adferrel, quam neque in 
historiis est legere in terra nostra. Anno aulem 1719. secunda 
Seplembris, dum universorum dominus calaractas coeli aperuisset, 
pluere coepisset, continuassetquoad 15 dies (quo tempore maximé 
coliigere solemus fruclum laboris maiiuum noslrarum iam matu-
ralum el ad messem album) frumentum tani jani in fasciculos 
ligatum, quam in spica nondum defalcalum ita inadefactum est, 
ul usque ad viridilatem süb palea pullularet. 

Post haec in Octobri Novembrique adeo mures generati ac 
multiplicati sunt, ul non simile videris in palria. Ego namque 
in Martio, ubi ex Kozmás Bistritium, inde Carolinam, hinc 
Coronnm usque ad reditum iter continuassem, ubique etiam sub 
nivibus incrodibilem eorum copiam oculis vidi. Ex quo tarn collec-
tarum segetum damnum irreparabile patimur, quam seminaturae 
autumnalis periculum, sterilitatemque soli auguramur. Quis aulem 
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evenlus rei liet, dum haec 5. Április scribo, futura qui praevidet, 
Deus noverit, cui laus el glória. 
{Lakács Mihály esikkozmási plébános és csiki, gycrgyai és kászoni foespores 
egykorú feljegyzése a esikkozmási »Domus História« I része 74—77. 11.) 

um. 
Kilyéni Székely Erzsébet, Barabás Oyörgyné kelengyéje. Kilyénben 

1718. febr. 28. 
Mii, nemes Háromszéken Orbai-székbcn Szőrcsón lakó Szőr

ösei Gáspár és Kézdi-székben Felső-Torján lakó Kozma Simon 
mindketten nemes személyek, adjuk ludlára mindeneknek, az kik
nek illik, mind mostaniaknak, mind jövendőbelieknek, quod in hoc 
ao praesenti 1718. die 28. monsis Fabr., midőn volnánk Sepsi-
székben Kilyénben néhai tekintetes nemzetes Székel Mihály 
uram árvái nemes házoknál, fejedelmünknek ő felségének kegyes 
atyai rendelésiből, t n. Barabás György uram vevén el magának 
társul t. n. Székel Erzsébet asszonyt, néhai t. n. Széke) Mihály 
uram édes leányát, mely említett Székel Erzsébet asszonynak, 
úgymint t. n. Barabás Györgyné asszonyomnak, sepsi-kilyéni édes 
apja és édes anyja házától való elindulásakor t. n. Boér Gáborné 
Imecs Erzsébet asszony, édesanyja, mi előttünk, az melyeketád 
házasságának és kiadatatásának alkalmatosságával, per seriem kö
vetkeznek ez szerént: 

Kgy jóféle gyöngyös párta, 2000 szemből álló. 
Egy jóféle gyöngyből való nyakravaló, 2000 szemből álló, 15 

arany boglárral. Egy pár arany fülbevaló. Egy arany kereszt. 
Egy arany láncz. Egy ezüst rózsa, rubintos. 
Egy arany rózsa függőivel együtt, köves, két nagy szem jóféle 

gyöngy benne. Egy veres kláris öv, 46 szál. Egy ezüst öv. 
Egy veres nyakravaló kláris, 5 rend öreg szem. 
Egy selyem zsinór öv meczezin (=megyszín). Egy pár kézre 

való kláris, 50 rend. Egy aranyas veres atlasz szoknya, szélyes 
arany kötés rajta. 

Egy viola szín kanavász szoknya, arany kötés rajta. 
Egy kék kanavácz szoknya, szélyes arany kötés rajta. 
Egy zöld anjliai szoknya, két rend elegyes csipke rajta. 
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Egy teczczin (== testszín) kanavácz szoknya, egy rend arany 
csipke rajta. Egy kék kamoka mente, nesttel béllelt, elegyes csipke 
rajta. Egy teczczin angliai mente, ezüst zsinórral, varrással, róka, 
inállal béllelt. Egy zöld angliai mente, ezüst gombokkal, pikkelyek
kel együtt. Egy teczczin aranyos matéria váll, ezüst arany csipké
vel beborítva. Egy zöld angliai váll, 3 rend arany csipke rajta. 

Egy kék kanavácz váll. hat rend elegyes kötés rajta. 
Egy szőnyeg, 3 kilimmel együtt. Egy aranyas paplan. 
Egy bagazia paplan. Egy teczczin aranyos küs ing. 
Egy teczczin habos tafota selyem küs ing. Egy fekete sely

mes küs ing. Közönségesen ing nr 20, 5 te fátyol. 
Előruha is nr. 20, 5-le fátyol. Selymes lepedő nr. 6. 
Selymes vánkoshéjj nr. 8. Selymes kendő nr. 3. 
Fejéressel varrott kendő nr. (> Fejérossel, fejtővel varrott 

lepedő nr. 12. Fejérrel varrott vánkos héjj (> Gyapotból és lenből 
való abrosz 16, egyik Lengyelországból. Asztal keszkenyő lengyel
országi nr. 11. Zabolai keszkenő nr. 11. Marom derekalj héjjaslól, 
6 vánkos. Egy jóféle veres kláris gallér. Egy ezüst kalán. 

Mindezeket külön külön név szerént mi előttünk kimutat
ván, úgy adá t. n. Boér Gáborné Imecs Erzsébet asszony édes 
leányának Székel Erzsébet asszonynak. Mely dolog mi előttünk 
így menvén véghez, írtuk meg mi is üde nostra mediante, melyet 
kezünk írásával és szokott pecsétünkkel megerősítvén. Datum ao. 
die locoque, ut supra. 

Correcta per nos 
S/ÖHCSKI GÁSPÁK inp. F. Torjai KOZMA SIMON nip. 
nob. ex Oibai. (I\ h.) nob. ex Kezdi. (I'. h.) 

(Eredetije núiani.) 

1500 
Csíkszék folyamodása a főkormányszékhez, hogy elpusztult állapo

tukban adózási terheiken könnyítsen. Válasz Kolozsvárról 
1718. niárcz 20 

Méltóságos regium gubernium! 
Isten után jó uraink, patronusink! 

Alázatoson borulunk ngtok atyai szine eleiben sok inségink-
nck remonslaliojával. Tudjuk, hogy senki semmi nélkül nincsen, de 
annyira aggraválva és elfogyatkozva senki nem lehet, úgy véljük, 
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mint szegény székünk; mivelhogy legiermékeüenebb és leghide
gebb, az ellenséghez legközelebb és tágasabb, sok aperlurákkal 
való véghely is; feles müiliának kell télben nyárban rajiunk lakni, 
sok ízben kell a vágásokot, sok száz embereinkkel feles napokig uji 
tanunk, a 'mellett strásálnunk magunk személyiben is szüntelen 
tizenkét helyen való strását és néha mindnyájan is, úgy annyira, 
hogy a sok servitz, füüordás és várhoz való szolgálat is elég volna; 
de'a nagy adó mellett nyárban a füvünk is tilalmas, aki miatt szénát 
nem esi nyalhatunk, ottan ottan szekerünk hátán havasokra szala
dunk, a sok alá s fel járók tartását és forsponlját is nem győzzük. 
Legnagyobb jövedelmünk lévén az Júliáinkból azoknak legeltető 
havasi clszoritattak halálos büntetés alatt a vágásokkal tőlünk, a 
téres helyeink a havasokon belől pedig vagy kőszikla, vagy vetésnek 
vaíók,C.scin tavaly a vetésünknek hasznát nem vehettük rend szerint, 
sem pedig az idén és az elmúlt őszszel is semmit nem vethettünk, 
most következendő tavaszai is mit vethessünk, nincsen. Abrakot is a 
inilitiának más székekből hozattunk, kit rossal fizettünk le; mar
háink (salvo honore) felesen döglöttek, a Molduva felől való faluink 
propler rationeni belli szüntelen léiben nyárban való quártély-tartás 
miatt ugy megnyomorodlak hogy incapaxok az adózásra, azoknak is 
adaja reánk szállolt, a többi is, ha moglavaszodik, mini maradhat, 
Isten tudja, mivel eddig is egy néhány száz emberek héjával vagyunk. 

Melyhez képest alázatoson instálunk ngloknak: méltózlassék 
ngtok terhes állapotunkat istenesen megtekinteni és szokott ke
gyessége szerint, könnyebbíteni; mely ngtok hozzánk megmutatandó 
istenes graliájáérl, hogy Isten ngtokot, minden testi és lelki jók
kal megáldja, alázatoson kívánjuk. 

Ngloknak alázatos igaz szolgái 
ns. Al- és Fel-Csíkszéknek minden lakossi. 

KiUső czím: Az erdélyi országi méltóságos Regium Gubcrniuinlioz, 
Isten után jó urokhoz s patronusokhoz, o ngukh'oz, alázatos inslanliajok 
az inlroseriplusokiiak. 

Válasz: A mennyiben a mostani imposilionak a súlya cn 
gedte, volt reflexió a székhez. Claudiopoli die 26. Mártii 1718. 

Ex regio principalus Tranniae Gubcrnio per 
SlC.lSMUNOTM ClJN TTip. 

(Jiiedetije Csíkv&rmegye tevóltáráb&n) 
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1501. 
A főkormányszék Csíknak N.-Szeben, 171% jun. 17. 

»Ennekelőtlc is a gabonából való égett-bor ós pályinka-főzést még-
ültolluk volt: most annál is inkább, hegy a gabona ne szűküljön, a ga
bonából való pályinka-fó'zést inlerdicáljuk. Kik ez ellen cselekednének, 
főző fazakoknak nemcsak elvételivel, hanem 24 frtlal megbüntettes
senek « 

»Erre is kglek kötelessége s'.ciint reá vigyázzon és minthogy mól Is. 
commendérozó generalis excellcnliája a passusokon és végekben való 
commendansoknak afféle profugusok o! nein bocsáltalása iránt orderit 
kiadta: úgy kgtek is nemcsak senkinek helyéből való kimozdulására 
okol, passusl és assislentiát ne adjon, hanem inkább minden út >n-niódon 
inhibeálja s a szegénységei, piacidé csendesítse és házuknál megtartani 
igyekezze A gabonának, búzának árút rendkívül növekedni ne engedje. 
Haszontalan convenüculumokal, hírcsinálásokal, elméknek zavarodásál 
és homagialis kötelességéhez illetlen dolgokat elávoztalni el ne mulassa « 

(liredclije Csikvármegye levéltárában.) 

15(12. 

A székely nemzet panaszaiaz adózási ós katonai terhek ellen a főkor
mányszékhez. 1718. jnJ 27. 

Remonstratio gvavaminuin inelytae mitionis Siculicao per 
supremos oíficinles nd excelsum regium gubernium humi-

lime porrigenda. 
1-mo. A méltóságos regium gubernium mostan kiküldött 

méltóságos commissioja szerint, hogy az főtisztek az helységek
nek mindennemű statusát, megbánlódásit és difficultasit remons-
üálják: erre nézve tiszü köl élességünknek tartjuk a méltóságos 
regium guberniumnak alázatoson rcmonstrálni, mitől kellelik tiszt
ségünk alatt lévő helységeknek mindeddig s mind ezután pusz
tulni, re vera megtekintvén más helységeket, kik acqualis propor-
tionis facultásúak az mi adózó szegénységünkkel, félannyit con-
tribuálnak. vagy még annál is kevesebbet, mint hasonló propor-
tióju szegény székely, holott más helységeken bor is bővön szokott 
termeni és az föld is búzának és mindenféle gabonának termésire 
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bővebb és alkalniatosabb, úgy pénz keresetire is városok között 
lakván. Hasonlóképpen mind lax'is, mind egyéb városok subleva-
tiójával nagy aggravallalásunkollapaszlalhal óképpen érezzük; hoz 
zálévén ezl is, hogy esztendőnként nem hogy minuálóduék quan-
lumank, sőt keservcsen érezzük, hogy minden esztendőben régi 
proporlionk felett augeálodik és ez az oka, hogy még eddig is a 
nagy iinproporlio niiall mindemből kifogyván szegénységeink, mos
tan már ezen nagy éhségnek mialla semmi facultása meg nem 
maradván, absolute semmié sincsen, hogy ha valahol valami gabo-
nácskát kapna is, vehessen, mivel kevés marhájoknak nem lévén 
nyári inlertentiojuk, most is ösztövérek, senki meg nem vészi, öszlö-
véren menvén az léire. Szegénységünk épen kétségben eseti, hogy 
az télen minden marhájok elvész, minthogy ma is az éhség niiall 
nagy mértékben döglenek. 

2-do. Ez is nem kevéssé exhauriálta szegény székeinkel, hogy 
már egy néhány esztendőktől fogva proportionaliter az nyári dis-
localioval is proporlioja feleli terhel tellek székeink, annyival is 
inkább, hogy az oflicialisok is ő ngok magok portiojok feleli in 
duplo triplo tartván lovokot- és számos marhákol, azokkal is szé-
nafüveinkcl nagy mértékben consmnálják; a mi kevés megma
rad is abból az mi kevés szénát csinálhat is szegénység, az azl 
még in Septembri et Oclobri consucálja a militia; más helysé
gek eleiét nem annyira éreznek, mely már bizonyos időktől fogva 
semmiben nem accopláltalolt, mégis az ordinarium qanluinol ké-
lelenitelett az szegénység egészen megadni és szénáját imitt-amott 
drága pénzen megvenni, némelykor kétannyin is, mint in cóm-
missariatu tőllünk acccptáltalik. 

3-o. Ez miá is fő és vice-lisztekül nagyon vexáltatunk alat
tunk való szegénységeinktől, hogy per inquisilionem az mely ex-
cessusokot és exlraordinaria expensákal a militiának nagy dis-
gustussával, az szegénységnek nem kicsin vexájával, sub spe refu-
sionis feliraltattunk és az méltóságos commissariatus előtt produ-
cálván, ,'iccoplállatlak is, mosl nagy része delrahállatolt, az szegény
ségei refusiojával felhizlalván még praevie, mely miá az szegénység 
mi reánk kiált és okoz bennünket. 

4-to A parajdi só sokkal kissebben vágattatván, mint eddigi 

akik onnan életeket és portiojokol szokták keresni, azzal nem ke-
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resheük, mivol a mint az aknán veszik, az eladó hol yen is nem 
akarják feljebb kérni s venni is E felelt, hogy marusszéki atyánk-
fiainknak ő kegyelmeknek az mely Maruson túl való része exclu-
dállatott, hogy applicáltassék és só adassék az parajdi aknáról, 
alázaloson instálunk | t 

5-to. Mostani hallatlan nagy Ínségben kélelenitteük szegény
ségünk közelebb lévő szomszéd országokra gabonáért és életek 
keresésiért menni, azok is vámokkal és harminczadokkal hogy ne 
terheltessenek, alázatoson iinploráljuk, úgy, a kik marhájokot le
geltetni általhajlják is, ne vetaxáltassanak. 

6 to. Nagy kárával tapasztalhatjuk szegénységünknek, hogy 
a inililia in marsu a mit pcrcipial in natura, kenyeret, húst 
zabot vékájával, szénát szekérrel portiokra deriválván, néme
tül (|uielálja az szegénységet. Se coinmissarius hirtelen meg 
nem érti, sem az szegénység hozzá nem tudván, in commissariatu 
kárával tapasztalja, hogy sokkal többet adott véka és szekér szám
mal, mint a mennyiről az quietantia sónál; az oflicialisok ö nagy
ságok s kegyelmek pedig akármely nagy bagasiájokkal legyenek is 
in marsu, semmiről nem quiclálnak. 

7-mo. Hogy az malmokban az vámot az militia is kiadja^ 
nagy expensákkál extruáltatván az malmok és a megtiltott helyekre 
szaladott szegény emberek marháját ne laxálják, azért az szegény
séget ne vexálják, alázatoson instálunk. 

8-vo. Nem kevés kárával, sőt nemes székünkben az egész 
adózó rendeknek csaknem utolsó romlásokkal vetekedik már kél 
esztendők alatt fen forgó rendes adója, inponáltatott (puanluina 
felett commissionalitcr s quasi regukuncnlaliter ab inclylo com-
inissarialu decernáltaloll Hausmonscost ( = Hausmannskost) 
oly positioval tétetett ki az conventiója, hogy a nemes székek 
főtisztei az militiának főtiszteivel menjenek conventiora, mely oly 
ansa az szegénységnek exhauriojára és oly általútja az militiának 
az szegénységnek vexájára, hogy maga is az militia nem kéván-
hatna jobbat Mivel penig az szegénységnek ítéletiből az hosszas 
szárazság által a mint gabona, úgy kerti vetemény is nincsen és 
ha nem tolláltatik az Ihiusiimnncost, akármint circumscribál» 
tassék is ab inelyto commissariatu, csak él az militia eddig prac-
ticált vcxáival és a szegény exhauriáltátott gazdát, hogy őlöl 
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vagy vagyon, vagy nincsen; dolicate intcrleneálja, szorossan meg-
várja és mivel-az sz. békesség már felállíttatott: az méltóságos 
regiutn gubernium bölcsen méltóztassék oly igyenes utat felke
resni, shogy az mililia s annak tisztei érjék meg régi rendes mód 
szerint való inlertenliojokkal. hogy az szegény adózó rendnek 
portiojával vetekedő vexája és ingyen való gazdálkodása tollál-
taltassék; ide járulván alázatos instantiánkhoz az is: ezután ne 
inponáltassék a n. székek főtiszteinek a mililia főtiszteivel akármi 
úton-módon való conventiojok, hanem a méltóságos regium guber
niurn méltóztassék determinálni, ha ugyan kételenitletnénk, mi 
legyen a tiszteknek való discrolioja mindezekre nézve. 

'0-no.-, Minthogy a méltóságos regium gutómium ez mostani 
gyűlésire azért hivatott össze főtisztükül, hogy kinek-kinek atyai 
indulatja állal nyújthasson consalatiot és vehesse ad aequilatem 
ante anlicipalionem kinek-kinek méltó praetensioját: jelen vagyon 
az az óra, hogy az sz. békesség felállításával könyörgő instantiánk 
által boruljunk felségesés kegyelmes urunk lábaihoz és esedezzünk 
ott azon, hogy az sz. diplomában és annak kegyelmes decretumi-
ban megigirt s lelett fizető adózásunknak rendi mehessen effec-
tumban, de ha casu quo nem lehetne ez, avagy csak istennek 
rajtunk fenforgó'ily szoros ililett korán lehessen lapasztalható
képpen az imposilióban allevialio és respirium, melynek is orvos
lására, hogy expressus ex-pediáltassék az felséges udvarhoz, acce-
dente communi sufíragio et voto eliam supremorum olTicialium, 
alázatosan instálunk. 

Ezeken kivűl vadnak a nemes székeknek parlicularis querelái 
ez szerint: 

Nemes Udvarhelyszéknek. 
Mosl is nagy aggravaliójára vagyon' egy darabig 11-nek, 

most azután is 8 compania németnek, kél vicc colonellusnak, 
ezeken kivűl colonellus Schräm uram feleségének és néhai Smiter 
uram özvegyének nagy bagasiával való ott létek, ezeknek otl 
létek után való sok fűhordás, postálkodás és az szegénységnek 
egyéb sok rendbeli servitiuma. Hasonló servitíumot érzik a több 
nemes székek is közönségesen. 

Cárolyvárban administráll 260 szekér fának drága pénzen 
való vétele, úgy odavaló gyalog dolgosoknak fizetése az olt való 
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fizetésbeli commissariusunk fizetésivel considerabilis summára 
extendalódik. minthogy kedvek s akaratjok szerint kételenittetünk 
őköt drága alkalommal expedialnunk, melyet közönségesen éreznek 
több székek is, kik kivált oda rendeltettek. 

Hogy ín anno 1714. mensibus Septembri et Octobri erogalt 
quartélyokban és akkori marsusokban juxta quietantias incly-
toram regiminum szénát currus 2846, libras 42, hogy boniíicál-
lassék. 

A salétrom főzésire kévántató földnek hegyeken, völgye
ken messzünnen való hordása is, mivel egy része székünknek az 
helynek sóssága, egy része pedig raegégése miá alkalmatlan azon 
munkára, úgy az marsusokbéli nagy mértékben való vecturázás 
encrvalni szokta székünket. 

Nemes Háromszéknek. 
Istennek ő felségének rendkívül való ítéleti lévén székünk

ben, 14 holnapok elfolyása alatt conlinualó nagy szárazságnak 
miatta az elmúlt esztendőben is tavasz-gabonánk igen kevés 
termett, az mi lett volna is, 44 compania rácz militia lévén 
székünkben, elvesztegelte, megégette, gázlotta az fűnek dcíeetussa 
miatt, melyben mennyire damnificallattunk, akkor az méltóságos 
gubernium előtt sal.is superque alázatosan remonstráltuk, mely 
remonstratioink, úgy hisszük, in archivo gubernali vei commissa-
riatus meglészenek. 

Búzánk, az mi az elmúlt esztendőben termett, annak nagyobb N 

része üszög lévén, a mi kevés abból proveniált, minthogy füveink 
tilalomban voltak, nem csinálhatván az szegénység szénát, zab> 
széna portioját az búzából kellett kiállani, melyre nézve szegény
ségünknek búzája idein consummálódván, még az tavasz eleitől 
fogva pénzes búzával vagy kölcsön vett gabonával kellett inter-
tcnealódni. A mi nagyobb, példa nélkült való nagy szárazság miá, 
melyben némely helyen az fen (így!) meggyuladván, lángazólag ég, 
az, mit az őszszel vetettek, minthogy nagyobb része az földben 
veszett, úgy a mi kevés kikölt is, kiégvén az földből az tavaszi 
vetésekkel együtt, szegénységünk desperatióra jutván, egy része 
már széllyel oszlott; az mi eddig megmaradóit is, nem lévén 
reménsége élődéséhez, kénszeríltetik eloszlani; az már bekövet
kezett nagy éhségnek miatta némelyek meg is holtának, mivel 



- 242 -

ilyen nagy szorulásában szegénységünk kételeníttetetl éretlen és 
vad gyümölcscsel élni, mely miatt már némely faluk inficialód-
tak is és félő, hogy laté sorpálni fog és székünket obruálja. 
Merinyi embereink dilabáltak és mennyin vadnak, kiknek semmi 
reménységek nincsen jövendőbéli vetéshez és subsistáláshoz, arról 
való hiteles testimonialisunkot az méltóságos régiómnak produ-
cáljuk, vagy ha abban is kételkedni fogna nagyságtok: méltóz
tassék székünkben exprcssussát küldeni, ki által siralmas és végső 
pusztulásra jutott állapotunkról valóságos informatiot vehessen. 

Az elmúlt nyáron és őszön az fennebb megírt rácz kom
pániák és két német regimentek csak minden füveinket consum-
málták, mégis in defectu graminis, a mi kevés szénát csinálhattak 
kertekben és messze való erdőkön, in Septembri et Octobri kelle
tett erogálnunk 2000 szekér szénát csak az regulata militiának 
juxta quietantias, noha az közönséges igazság azt hozta volna 
magával, hogy az mely részei az hazának efélével nem terheltet
tek, proporlionáltatván, rcfundalták volna. A mi tavasz gabonáin
kat mezeinken az rácz militia ad lubitum eltékozlott az elmúlt 
őszön, arról is semmi solationk nem lőtt. 

Nagy kárával tapasztalta a nemes székünk, hogy propor-
tioja felett az 9 német compánián kivűl 15 havaselföldi és mol
dovai oláh companiák disponállalván székünkre, kiknek jóllehet 
egy equilis portiora disponáltatolt 200 font széna és 6 véka zab 
egy holnapra, de mind liszteknek, mind közkatonáknak feles 
lovok lévén, az gazdákkal gratis interteneáltatták és nemcsak 
szénáját, sőt szalmáját is consummáitatták. Ex magazino lévén 
ezen rácz militiának e télen egy-egy orális portioja, többire cse
lédesek lévén, az gazdákon élődtek, veréssel is a magokét meg
vették, úgy hogy in duplo s triplo is superálta portiojokat, kikre 
hiteles testimoniumunk szerint téli extraordinaria intertentiok 
mégyen ad hung. íl. 11303, item ad foeni curr. 483, melyet mint
hogy az egész országért supportaltunk, nem lévén eddig semmi 
consolationk, méltó, hogy a mlts. rogium gubernium ilyen terhel-
tetésünkben apai reílexioval légyen. 

Tapasztalható nagy kárával esett ez is székünknek, hogy az 
köztünk quartélyban lévő német és rácz militiának a Ba rczáró 
évén pro posterioribus mensibus assignatiojok, de az dispositiok-
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nak késén való érkezések raiá kételeníttettünk grémiumunkban 
lévő mililiát inlerLeneálni, administrálván cxtracMinarie búzát 
cub. 202, zabol cub. 3084, szénát curr. 1630, melyeket rendkívül 
való áron sok helyeken öt-hat forinttal kellett venni, az mililiát 
excontenlalni, mely is juxta taxám acceplaltatván in computu, 
mindeddig is ex commissariatu nem bonificaltatott: az mlts. 
rogium guberniumnak alázatoson instálunk, hogy az naturáléknak 
pretiuma juxta emptionem adjustáltassék. 

A véghelyekben való fortaliciumok építtetésire való expen-
sáink és ott lévő dolgosink, szekerescinkre való költésink, úgy 
mostan Zágonban erigált magazinumra való sumtusink hogy 
acceptáltassék és boniíicáltassék, alázatosan instálunk. 

Az csíki vár építésire és odavaló tűzifa szállítására no 
kénszeríttessünk. lévén ezenkívül is az conjunclurákhoz képest a" 
sok marsualis condescensiokban és vecturázásokban felettébb való 
megterheltetésünk. 

Székünkben sok helyeken incendiumok lévén, egy része hely
ségcinknek pusztán maradott: ezek iránt is a mlts. regtum guber-
nium az jövendő adózásban hogy atyai reflexióval légyen, aláza
toson instálunk: mind nemes Udvnrhelyszéken, mind nemes 
Marusszóken feles combusták estének: ezt is méltóztassék a 
mlts. gubernium consideratioban venni. 

Nemes Csíkszóknek. 
Pro ralione status et temporis exigentia, úgy hozván ma

gával az közönséges hazának megmaradásának statussá, propor-
tionk felett való militiának mind nyári és téli statioban való 
continuuskodása rajiunk lévén, annyira encrválta székünket, hogy 
az elmúlt esztendőben is naluralénknak nagy részit az gabonát-
lanságnak miatta taxa felett való áron kelletett szegénységünknek 
más helyiségekből vagy pénzivei, vagy interesre administrálni, 
mely mellett ugyan ralione premissa az elmúlt esztendőbon is 
kelletett szüntelen való ujabb ujabb való vágások erősíttetésivel 
és slrásálásukkal szakadkoznunk, 22 embereinknek szörnyű halá
lokkal és ebből következeti oeconomiánknak hátramaradásával: ez 
iránt a mlts. rogium gubernium jövendőbeli atyai reflexióját alá
zatosan várjuk. 
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A rácz mililiának assignáltatott volt pro equili portioné 200 
font széna ós 6 véka zab menstruatim, éhez nem tartván magát 
még az német militiánál is nagyobb mértékben vette bé, ezeken 
kivű\ sok feleséggel, cselédjük és lovok lévén, gazdájokkal ingyen 
interteneállallák s ma is interteneáltatják, melyről semmi conso-
lalionk nincsen. 

Szeredíi várának építlésivel martonfalvi atyánkfiainak a 
commcndásoktól ő nagyságoktól fundusok, szántóföldök, szénafű-
vök elfoglaltatott, azután semmi hasznát nem vették; arról való 
consolatiojokot alázatoson imploráljuk. 

Szereda városának némely lakosai, székbéli személyek 
íévén, kik magokot az adónak kőnnyebbségíért recípíáíták oda, 
hogy külső jószágok után adózzanak szék közzi, alázatosan ké-
vánjuk. avagy adattassanak ki tűzifa 1200 öl, gyertya-pénz rh. 400, 
gratis crucigeri rh 875. 

És az várban fűhordáson kivűl continue két szekerek és 4 
embereket az sütők mellett tartván az nemes szék: az iránt is a 
mlts. regium gubernium hogy sublevatioyal legyen, alázatosan 
imploráljuk. 

Sok embereinknek a szárazságból következett szükségnek 
miatta elbujdosása után Szépvh és Taploczának nagyobb 
része megégvén, lakosok koldulással élnek, jövendő adózásra elég
telenek. 

Az Kabalahágóban lévő sáncz erigálása és más helyeken 
az ráczoknak crigált sáncz házaink, azok mellett sok helyeken való 
strasa tarlásink hogy reflexióban vétessenek s pro occasione 
modernae pacis gloriosae le is szállíttassanak, alázatosan etc. 

Gyergyóban Szent Miklóson lévón egy ösvényen harmin-
czad: magok határokra marhájokot legeltetni hajtó személyeket, úgy 
erdölni is nem bocsátják taxa nélkül. 

Havasaink pro revum statu a secaturával praccludaltatlak 
és elrekesztettek tőllünk, marháinkat szabad ölésire oda nem haj
lathatván, annál inkább ott szokott kaszáló helyeinken nem ka
száihalván, nagy kárunkkal tapasztaltuk, mely téli portionkot is 
nagy mértékben segíthette volna. 
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Nemes Aranyosszóknek. 
Nem kevesebbé érezvén az mi úlban tétetett szegény székünk 

is istennek ez hazában közönséges itilctiből származott szárazság 
miatt való faluinknak terméketlenségét, mint másutt is ez hazá
nak akármelyik része is, mivel a mi kevés búza is nyőletelt 
is székünkben, igazsággal írhatjuk, 13 kalangya alig ereszt két 
vékát. Bakos és Hidas nevü két falunknak nagyobb része elégett. 
De e mellett nagyobb romlásunk és székünknek eloszlására nagyobb 
okát látjuk abban, hogy felette kevés és apró faluink lévén, nem 
három, de csak két coinpania condescensiojával is úgy megtelik 
székünk, hogy egy esztendőben is, kivált a faluknak jovába, üresen 
nem maradhat, hogy vagy egy esztendőben pihenést vehetne, hanem 
majt minden faluink szüntelen téli(|uartélyt tartanak, mely miatt az 
szegén\ség ha az méltóságos regiuin gubernium parancsolatja nem 
érkezett volna obviálása iránt, mind el széledtek volna a körül 
való, könnyebb terhet viselő helyekre. 

Mivel az rettenetes marsus és annak alkalmatosságával az 
ingyen való gazdálkodás felette igen rajtunk foly, minden felől pos-
taútban lévén, passusok is úgy adatván: megesett csak az idén is, 
hogy két-három napok alatt százhetven szekereket vittenek el, 
úgy hogy egy rendbéli marhájával az gazda egyfelé, más rendbéli 
marhájával azon gazdának vagy fia vagy szolgája másfelé, fel 
nem váltják egyfelé is szekereinket, mely miatt teljes lehetetlen
ség subsislálni, hanem ha az nagyságtok kegyelmes reflexiója ál
tal szegény helyünk quantilássa és qualhása hiteles expressusi ál
tal felcircáltatván, minthogy majd alig hihető az mi relationk, me
lyet cum veris documenlis in instanti verificalhatunk; hogy ilyen 
rendkivűl való terchvisclésibcn sublcváltassék szegény székünk 
alázatoson instálunk. 

• Az asszony Macskúsi Boldizsárné asszonyom instantiájá-
ből érijük ez hazában hallatlan és példa nélkül való niililaris exc-
cutorok által lőtt nagy megbántódását contra jura regni et nobi-
litaris praerogativae praejudicium; hogy többször efélék ne történ
jenek, mentől hamarébb cum exemplari animadversionc corrigál-
tassék és azonsupplicans atyánkfia hazánk törvénye szerint con-
soláltassék, alázatosan instálunk. 

Mennyivel legyen szegény nemzetünk mindenfelé adós, az 
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elmúlt, cónscriptioból méltóztassék az méltóságos regium guber-
nium meglátni és azután is, isten tudja, mennyivel nem adósodolt, 
sőt még most is naponként ez nagy szükségnek idején adósodik 
úgyannyira, hogy se személye, se facultása fel nem éri azt, a mi
vel adós. 

Hogy mind az Partiumban és mind az ő felsége közelebb 
való diüoiban transfugiált és transfugiálandó, mind pedig taxás és 
aknás helyekre, magokot recipiált és recipialando emberink adas
sanak vissza, annál inkább a mely embereinket privatos nemes 
olyan helyre vitt, vagy ezután vinne: méltóztassék a méltóságos 
regium gubernium adlaboralni. 

Ezen alázatos remonstrantionkot, consolationknak nagy bi-
zodalmával alázatoson ropresentáljuk a méltóságos regium guber
nium eleiben, az mint hogy málszor is gyakorta alázatoson elkö
vettük, hogy mi főtisztekűl se most se jövendőben ne okoztassunk, 
hogy az mi invigilantiánk miá pusztulnak cl szegény székünk. 

Szeben 1718. 2f Julii. 
Más kézzel: 

Item in generalibus annectentum. 
Ad excel. gub. summa cordis cum dolore momoramur: possessionis 

nostras ita jam esse . . . desolalas, ut vix sex soplom hominum pária in 
plurimis earum reperiantur, turmalim siquidem seso subduccnlium eo-
hors so ad alia transfei'ens lóca, veri laté rei conlirmal, hinc lóca laxalia 
jam plenissima hal)enlur, hinc singuli in regio fundo pagi juxla sese 
singulos rursus transfugis constiluerunt pagos. 

l'ro parte Csík. 
Ad excel, gub. Marsus anni praeleriti illustrissimi domini baronis 

Dütinne (De Tige?) quantum aggravaveral sédem, dala specificalio ad incly-
lum coinmissariatum demonstrál; ut hujus condigna habeatur ralio (cum 
el sterilitás loci hanc a natura firmát solidius), instanter imploramus. 

Kívül más kézzel: Külső jószágokról hogy portiozni tartoznak, 
hogy porlionale az ország útján az hidat tartsák. 

(Egykorú példánya Csikvármegye levéltárában ) 
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1503. 

A főkormányszék rendelete Csikszókhez, hogy a népnek « nagy ínség 
miatt való kivándorlását, ha lehet szép szerivel, vagy akár katonai 

erővel is akadályozza meg. Kolozsvárt, 1718. szept. 11. 

Sacrae Caesareae Cath. Regiaeque Majestatis stb. nomine. 
lllustrissime stb. 
Ennek előtte is kegyelmeteknek paterne intimáltatott, hogy a 

maga hivatalját igyekezze úgy folytatni mindenekben in gremio 
sui, hogy mind felséges urunk szolgálalja rövidséget ne szenved
jen és a kösség is conserváltassék pro servitio domini et conser-
vatione hujus principatus. Legközelebb szomorúan érti, sőt tapasz
taltja is a gubernium a kösségnek mostani nagy bódulását éá fész-
kiből való kimozdulását, számoson öszvegyűlvén szerte szöllyel, 
kik Havasalföldére, Molduvára, tömösi Bánatusra, Partiu/nba, 
nevezetesen pedig Biharvármegyére, desperabunde eladván el
sőbben is mindeneket, mint mennek csoportostól és el is szélyed-
nek, a melynek is szoros inspectiója kegyelmeleket ex officio il
leti, hogy hivatallyának megfelelvén, a kösséget sub sua inspectione 
conserválja el omnibus viis et módis arceálja az elszéllyedéstől. 
Kegyeimetekei azért praemoneállyuk et authoritate gubernii paran
csoljuk is: maga tisztsége alatt levő székekre szorgalmatossan 
prospiceáljon, jövendőben ne causáltassék, hogy a maga officiu-
mának neglectusával és nem administratiójával kellett székeinek 
elpusztulni és széllyední. Azért: 

1-mo. Minden possessoroknak inümalja elsőbben is, hogy 
kiki juxta suam facultatem in hac caristia igyekezze maga jószá
gát segíteni és felettébb való szolgálattal is ne terhelje, hanem arti-
culariler szolgáltassa, különben félő, hogy elpusztulván jószágok, 
az onusnak supporlatioja magára is ne redundáljon. Hasonló
képpen 

2-do. A kösséget avval is adanimálni illendő, egész bizoda
lommal lévén a gubernium, hogy a provincia mostani gravami-
náinak és penuriájának felséges urunk előtt való alázatos remons-
tratiójával a mostani quantumnak nagy sublevatióját fogja tapasz
talni. Ellenben 
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3-tio. Ha az kösség kegyelmetek praemonitioinak nem ob-
tomperálna: in illó casu militiával compescáltalik. melynek alkal
matosságával a rajtuk történhető kártól kegyelmetek állal való 
admoniliójával akarja a szegénységet praeserválni a gubernium. 

4-to. A hol pedig feles parasztság magát összeverné és ke
gyelmetek admonilioit conlemnálná, a maga székiben a mostani 
inquartirisált első militaris tisztit ő felségének requirálja de suc-
cursu s kit-kit nevünkkel ex officio maga elhagyott földére újab
ban visszaszállítson; mindazáltal teljes indulattal igyekezze a sze
génységet a militia kártételétől megoltalmazni; hanem hogy a mili-
tia is ingyen ne láttassék fáradni és annál jobb kedvvel végben 
vigye tisztit: bizonyos taxáját determinálja fáradságának, mint 
olyan vakmerő embereknek jovaiből megszerezni igyekezze, cave-
álván mindenekben az felettébb való expensát. Nem különben: 

5-to. Szomorúan esett értésünkre ez is, hogy contra inten-
tionem gubernii az olyan elszéllyedni igyekező parasztságnak né
melyek minden tartózkodás nélkül passusokot adtának; azért az 
eddig valókot beküldeni kegyelmetek tartsa maga kötelességének, 
ennek utánna pedig indifferentur sub poena ducentorum floreno-
rum hung. irremissibiliter exigendorum senki passust adni ne 
attentáljon. 

Kegyelmelek azért ezen commissiónknak tenora szerint min
denekben procédáljon és indilate promulgálja. Sic facturis alle 
fala sua Majestas sacr. benigne propensa manet. 

Datum Claudiopoli ex regio prineipatus Transivaniae gu-
bernio die 11. Sept. 1718. 

C. SiGISMUNDUS KOKNIS SiGISMUNDUS IÍUN iTíp. 
gubernátor mp. 

Latin külső czím: Csík-, Gyergyór és Kászonszéknek. 
Hátán: 1718. Hogy az községet az elszólyedéslől arceálják; job

bágyát ki-ki szolgáltassa ne felettébb, hanem artieulariter. 

(Eredetije Csíkváimegye levéltárában.) 
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1504 
A téli szállásokban alhalyozctt katonánál!, számára kiadott rendelet, 
a néppel való bánásmódot és ellátását illetőleg N-Szebenl71d.nov.J5 

Norma, iuxta quam inelyta militia caesarea in principatu 
Transsylvaniáé pro hybernis anni 1719 Jocata, usque ad, 
ulteriorem suae Majestatis sacratissimae dispositionem se 

diriget. 

1-nio. Sublato hauszmanszkoszt, seu communi militis cum 
hospile viclu, dabilar erga quietantiam dominis officialibus, seu 
companiarum commendantibus certa pecuniaria summa militibus 
per eosdem distribuenda, nulla gratis dandorum, crucigerorimi 
mentioné vei dislinctione, in quos non consensimus, facta, ad 
subsecuturam aulae delerminationem. 

2-do. Lignorum una cum candelis et sale sit miiili cum 
hospile usus communis, qui ctiam lectum subministrandum habot, 
quo contentus esse, nullos abxisus exerccre, et vei in absenlia, 
vei aliler qualitercunque propterea solutionem aliquam pecuni-
áriam petére debel, quod tarnen quoad lectum subministrandum 
intelligendum est, non de officialibus primariis, sed solummodo 
de subofficialibus et gregariis. 

3-tio. Portiones vacantes, ut pole extra provinciám com-
mendalorum, vei quovis modo absentium, aut equis currentium 
non in natura, vei forensi eorum pretio, sed iuxta ordinariam 
taxám, hactenus usitatam, a provincialibus solvendae érint. 

4-to. Tritici non fiat delectus, sed magazinale mixtum cum 
siligine, ex quo bonus et veseibilis panis pinsi poterit, accepla-
bilur, nec in mensurando metreta comprimi, quassari et cumu-
lari, sed rase et sine ulla compressione, vei verő quassatione 
acceptabilur; in molendinis verő taxae pro molitura dimidium, 
vulgo fél-vám niiles expendat dominó niolae. 

5-to. Portiones equiles omnes inclusive, etiam staabi ge
neralis in natura assignantur, in mensura ea et pondere, quae in 
hac provincia introducta el hactenus observala est, scilicet ad 
quamlibet earum pro omni de quantitate aut qualitate tollenda 
difficultateet querelatione 300 librae foeni ponderis Viennensis 

http://N-Szebenl71d.nov.J5
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et duo cubuli avenae pressi et cumulati, vel vero duo cubuli et 
medius abrasi, mensurae Cibiniensis et non pressi adminislrabun-
tur. In iis locis vero. ubi avena et foenum non esset reperibilo, 
pro sorte priori unus et raedius cubulus siligjnis hordei seu spel-
tae, et posteriori duo currus straminis, addito uno cubulo avenae, 
vel tribüs metretis hordei aut speltae, vel medio cubulo siliginis 
suscipiendi sint, pro quibus inclytae provinciáé trés henenses 
florenos in sortem contributionis acceptabuntur, si vero in hoc ex-
cedaliter pretio forensi et non taxa ordinaria naturalia imputanda 
erunt, quod etiam intelligitur de quibuscunque naturalibus extra 
vel supra portiones extraditas, a mililia acceptis et extortis. 

6-to. Omnes abusus, excessus et vexationes sub quo-
cunque nomine excogitabiles, in specie omnes conventiones et 
discretiones poenitus tolluntur. 

7-mo. Ratione macelli ne fiat pecorum selectio et prae-
sertim bovum iugalium ad libitum mactatio, quae penitus inter-
dicitur, solummodo fiat pro comestione opta caro et ematur, 
prout a provincialibus venditur. 

8-vq. Aedißcia et structurae in quartiriis fiant pro neces -
sitate dominorum officialium, iuxta convenientiam status et loci 
illius facullatem, quicquid vero pro latiori ac superflua sua com-
moditate adoplalum vellent, propriis sibi curent suinplibus, nee 
incola ad hos sumptus faciendos tenebitur, ubi autem excedetur, 
sumptus iuxta aestimationem infallibiliter refundendi erunt. 

9-no. Consvevit militia in hybernis locata hinc et inde pro 
cuiusque placito itinerare, et in itinere haud exiguo damno et incom-
modo provincialium frequentiori uti praejunetura: igilur ea 
hisce plane tollitur, et sine expressa assignatione commissariatus 
belli« interdicitur, ipsique qui haclenus sine simili assignatione 
tali uti consveverunt, serio adhortantur, ut in poslerum desistant, 
alioquin defalcatio in triplo, quo pro hacce praejunetura solvi 
solel, continget, provinciaque, quae praestitas aecurate notabit, 
bonificabitur. Deinceps igitur unusquisque itinerans propriis vivat 
sumptibus, ei autem, qui in servitiis Maiestatem Gaesaream con-
cernentibus proficiscitur, foenum vel stramen solum, idque erga 
quietantias administrabitur. 

10-mo. Vecturae a militibus ad vigilias proficiscentibus, 
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haclenus abusive exactao tollentur, fiatque provisio in loco, ubi 
vigilias agunt, de foeno vol Stramine, panem voro et avenain 
miles sccum feral, nee pro transportatione illius hospitem vexet. 

11-mo Educillatio (excepta ea, quae ofücialibus rei torraen-
tariae tarn doraesticae, quam campeslris de anliquo iure con-
cessa est), quae dominis terestribus, communitatibus et civitati-
bus in praeiudicium vergit, consequentcr omnis vini, cerevisiae, 
cremati, scu vini adusti, et similium, tarn in stationibus hybernis 
quam praesidiis exercitatae mercaturac, sub inevitabili restitu-
tione damni dati, et subsequenda animadversione vigore harum 
interdieuntur, et pariter serio prohibentur; abusivae taxationes 
penes tricesimas, telonia et passus, quam etiam tempore nundi-
narum praeeipuo commondanlibus in praesidiis sie nuneupata 
quartiria, pro adminiculo vulgo hülff- quartier praetensa, et 
earum peeuniariae redemptiones, ut et ad portás civitatum cum 
detrimento boni publici practicatae exaetiones, de victualibus 
iumenüs, et quibuseunque aliis pro quotidiano usu ad publica 
fora advehi solitis victualibus, neenon tempore nundinarum ap-
portatis mereibus taxationes, incongruae vexationes in portis, qui-
bus provinciales a vigiliis molestantur, hominum curruumque in 
usus privatos violentae retentiones, Sectio lignorum, et apporlatio 
aquae, ad quam ruslici in vigiliis adiguntur, appropriatio lingva-
rum de quovis maclato pecore praetensarum, hac addila prae-
monitione praedictis dominis commendantibus vetatur et interdi-
citur, ut nisi in praesidiis talium inconvenientiarum et abusuum 
subsequatur abolitio, et huius interdicti observatio: ii non solum 
de eventuris incommodis, et casibus contrariis respondere, verum 
etiam ad refusionem omnem faciendam tenebuntur, vel detrac-
tionem in suo stipendio, sine remissione expeetandam habebunt. 
Sic venatio gregario nullatenus, officialibus vero solum pro distrac-
tione, non aulem in usum quolidianum et continuum, ut aliqui 
consveverunt, minus adhuc exercendi quaestus causa, et adhibitis 
magnis canum gregibus, vei minimé autem adactis et congregatis, 
quasi pro servitio debito, incolis permissa erit; in specie ad terri-
toria magnatum specialis fiat reflexió, nee eorundem vel quorum-
Hbet agris eultis venandi occasione ulla inferantur damna, ca ra-
tione etiam se in piscatione, quae equidem in rivulis, fluminibus 
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minoribus, et piscinis absolute vetita est, quivis sese accomodare 
seiet, Interdicuntur itöm ut supra iam dictum est, omnes et sin-
gulae exaetiones et extorsiones. et in denegalione earum adbibilao 
euiuseunque gcnoi'is vexae et iniuriae; pariter violcnlae et liaud 
necessariae oecupationes molcndinoruin, in damnum incolarum, 
et sine pensione medii telonii, in mercedem nioliturae solita; 
Sectio lignonnn etiam in prohibilis et sylvis privatis, sub poena 
rel'usionis damnique qualitate emergenlis; neque admissa sit in-
tertenüo gratuita servorum et equoruin pecorumve, ne rusticum 
de iis curam gerere, vel cum sua familia domestica in servitia 
privala, minus ad missilalioncs et inanium lilterarum deporlati-
oncs atque ad agendas vigilias adstringere, incongruas naturalium 
reprobationes facere, executiones ad cuiusque arbitrium emittero 
liceat; ne etiam domini officiales beliiei, cum copiosis ac super-
fluis equis vel bobus, excepto quos tenere illis permissum est, 
una cum auetione familiae, quae gratis inlerteneri vult, subdilis 
ac incolis gravi oneri sint: omnis enim hac et similes aggrava-
tiones, quomodo eae unquam exeogitari possunt et apud militiam 
in usu sunt, sub inevitabili poena, saepe dietaquo defalcalione 
poenitus intennitlendae sunt; quare laesus instantiam apud ofli-
cialem commendanlem primitus faciendam et interdictionem ac 
satisfactionem pelendam, si verő ibi accquirenda non esset, ad 
generáléin commendantem campi mareschallum recurrendum ha-
bebit, ubi ad vigorem iustitiae continget punitio, eidemque de 
damno illato a supremo commissariatu bellico condigna et in-
fallibilis boniOcatio. 

12-mo. Nullus dominorum officialium curias nobililares, 
domos parochiales, teloniales, tricesimales, scholas, molendina, 
allodia, cauponas, siquidem eae omnes ab omni personali illoca-
tione exemptae, et inlactae permittendae, proprio arbilrio oecu-
pare, multo minus hospiüorum designatores seu fuererii, aut 
quiseunque alius, haec et similia loca sub gravi poena ac pro-
portionata exaetorum refusione, taxare praesumat; nullus offici
alium vel gregariorum fidelibus nobilibus ac eorum praerogativis 
quiequam derogare sibi licere putet. 

13-tio. Officiales provinciales et eorum commissarii, ad 
latus militiae adhibiti, compelenti cuilibet honore tractentur, ne-
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que pro factis querelis incolae vexentur, multo minus verberibus 
afficianlur et injurientur. 

14 to. Executiones dominis officialibus mililaribus, sine scilu 
ulriusque commissarialus, propria aulhorilale facere, vel cxmitlero 
absolute prohibetur. 

Gibinii die 15-ta Novembris, anno 1718. 
Ad mandátum regii principalus Transsylvaniáé gubernii 

S. IÍÖLESÉRI mp. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1505. 
A főkormányszék rendelete Csíkszékheg, a pestis ellen való óvintéz

kedések szigorú végrehajtása, felől. N.-Szeben 1718. november 10. 

Saerae Caesareae Regiaeque Galh. Maieslatis stb. nomine. 
lllustrissime egregii stb 
Jóllehet már egy néhány izben rationalis praecautiokkal 

kinek-kinek maga és hazája conservatiojának a mostani pestisi 
iníectio alkalmatosságára való elkövetése iránt kibocsáttatott 
commissionk által parancsoltuk, de mind cddég is kevés effeclu-
mát tapasztaltuk, mivel mindennap, azon pestisi contagio hara-
pózását, az tartózkodás vagy vigyázatlanság nélkül való commu-
nicatio miatt terjedni szomoruvan értjük. Annak okáért mind 
azokot ujabban recapitulálván, kegyelmeteknek autoritate a. S. G 
Regiaque calholica Majestate nobis concessa punctualiter obser-
váltatni igen serio et ultimario parancsoljuk és in specie, hogy az 
Barczúról. Háromszékről ugy Udvarhelyszékről, vagy más 
suspectus helyekről senkit is pro autentico ligitimált passus és 
salvus conductus nélkül határiban és falujában be ne bocsásson, 
sőt még nemes embereknek magok jobbágyit a vármegyékre jőni, 
se menni meg ne engedgye; passus nélkül valókot érdemek szerént 
megbüntettessen és infectus helyekről magokot subducalo és 
csalárdsággal járókot deprehendalván, in exemplum felakasztas
son és de omnibus casibus a guberniumot informálja. Ha pedig 
Istennek látogatásából valamely hely iníiciálodván occludáltatatik: 
kegyelmelek nem csak ex chrisliana caritatc, hanem erga refusi 
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onem mutuatorum és hogy annál inkább coerccaltathassanak az 
occludált helyek, ne kétclenitlessenek az éség előtt egészséges 
helyekre magokot kivonni, azoknak inficiálásával, de necessariis 
pro subsistenüa cum omni praceautione provideáljon. Ezekre 
vigyázni és ezeket alattvalóival, mindeneknek ezen parancsola-
tunkot értésére adván, observáltatni, a militaris tisztekkel, kiknek 
is méltóságos generalis commendans excellentiájától hasonló ordere 
ment ki, jó correspondentiat tartani és azoknak hírivei az szélyek-
ben és akasztófa felállításával lineát vonni, melyeken kivül sen
kinek ne legyen szabad hírtétol és engyodelem nélkül járni, sub 
interminatione suspendendi, maga kötelességének lenni tartsa; ellen
ben ha az tisztek vigyázatlansága miatt ellenkező dolog történik és 
valamelyik ezeknek nem observáitatásában deprehehdaltalik tisztit 
s böcsületit amittálja. 

Datum Gibinii, e princ. Transsilvaniac gubernio, 16. Novembris, 
anno i718. 

G. Sic, KORNIS mp. SAMUEL KÖLESKKI. 

(Egykorú másolata Csíkvármegye levéltárában.) 

150G. 
Csikszék folyamodása a főkormányszékhez a nagy éhínség és terheik 

enyhítéséért. Csík-Somlyó, 1718. deez. 9. 

Méltóságos regium gubernium, kegyes, édes atyáink! 
Végső, elviselhetetlen Ínségünk, szorongattatásink és pusztu

lásunkban kényszeríttetünk alázatos remonstrationk által kegyes 
atyai excellentiád és nagyságtoknak lábaihoz borulni és miben 
legyen dolgunk in praesentiarum declaralni. Ránk jött quanlu-
munkot, úgy vagyon, hogy repartiáltuk az miliüanak intcrtenli-
ojára és fundust csináltunk per repartitionem, de nagy fogyatko
zással vagyunk azoknak administratioiban, úgyannyira, hogy majd 
mondani csak mitsem administrálhattunk perceptioínkból, kételenít-
iottünk mutualni magától az militia tiszteitől, úgy kerültük volna 
exccutioját a militiának; de már abból is kifogytunk az médi
umból, ponc desperaliora jutott ügyünk, mert székünk lakosi 
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eddigien is n. Udvarhelyszékről sustenlalta magát és más külső 
helyekről, a kiknek volt, pénzzel vásárolván, vagy más naturale-
jával cambialván gabonát vagy cseremakkot, azt sem találhatott 
különben, mások pediglen ugyanaz onnan kivül lévő erdők bene-
íiciumából foveálták magokol galagonyával;mindezen szigorú médi
umokból is kifogyván, az utak is elrekodvén Olúhtalu felé is, az 
mogyoró rügyre fordulni kételenittetctt szegénységünk és azt őrli 
s eszi; ha kinek marhácskája még vagyon hon kézinél, az olyanok 
azt kenyér nélkül eszik; nagy része pedig, a ki Molduvára haj
totta ágra, azokhoz reménységit nem tartja, mivel oda bé is nagy 
taxa és adó alá irattatlak, jóllehet első leveliben az méltóságos 
vajda minden jó szomszédságra magát igiri vala, de magát most 
azzal excusálja, hogy ebben az szűk állapotjában is az portától 
országára nagy adó ment, maga embereit pedig, úgy érijük, nem 
taxáilatja. Vadnak olyanok is immár közöltünk, kik az lóhusra is 
szorultak, faluink gyűlésiben vagy sír az ember, aki öt s hat hetek 
alatt kenyeret nem látott, vagy bizony (úgymond) hogy sem gyer
mekei szigorú halálát meglássa, magát felköti, mit ád az, mikor 
maga halálát szemivel előtte állni látja, ilyen contributioval tölti 
az perceptor és commissarius cassáját. Vadnak olyanok is, kik 
lopásra, tolvajlásra, mások házai felkoborlására gondolkoznak, 
igen hintegetik az szót közönségesen, hogy másét elvenni nem is 
volna vétek. Maga exccllentiád és nagyságtok tudhatja, hogy itt 
oly facultasú nemesség is nincs, az kiknek vagy pénzihez, vagy 
naturaléjához bízhatnánk, melyből valami modalitással az közön
séges szükségnek succurálhatnánk. Bízunk vala Brassóból, vagy 
az magazinumból, vagy bellicus commissarius uramtól magától 
egy néhány száz köböl búzához, sub spe fulurac exsolutionis, de 
onnan is elrekedénk. Nem lévén azért mind ennyi szorongatta
tások között más ez földön, kihez folyamodhassunk nagy alázatos 
reménykedésünkül: kérjük excellenliadot és nagyságtokot, ne vesse 
meg, sőt meghallgatván, kegyes könyörületességél fordítani hozzánk 
és kegyelmességit mi velünk bölcs ehnéjek szerént való modali
tással participiálja, submississime inploráljuk, mely hogyha in 
repartitione futuri quanti meg nem lesz, actum est de nobis, mert 
tapasztaltuk azt is, hogy egy néhány megszorult embereink mások 
macskáit is felmészárlolták s megették. 
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felakaszlása felől gondolkodnak, jobbnak állítván megölni mago
kat, hogy sem szemek láttára feleségek s gyermekek éhei halja
nak meg, magok is ugyancsak azont várván utoljára; mely miatt 
már sokan lopásra és tolvajlásra adták magokat és nincs oly 
napja, hogy kóborlások és házfelverések ne essenek, véteknek sem 
tartván akármely úton is in tanta extremifate az másét elvenni 
és magát táplálni, melyre kényszeriti szomszédainknak is meghűlt 
szereteti és keménysége, mivel már, ha valamely szegény ember
nek volna is mivel, vásárolni nem engedik vásárnapokon is Udvar
helyt tizenkét óra előtt, praeemtiot praetendálván, gabonát venni, 
azután vásárol az idegen, ha marad tőlök; úgy szegény útonjáró 
embereink, ha csak útszélyin két-három marok makkot szed
tek is más helységek határán, mindjárt zálogositák, húzták-vonták 
és büntették, ilyen okért majg is sok szegénynek zálogja, a ki ki nem 
válthatta, Erdővidékire némely falukba oda vagyon s oda veszett. 

Az holmi kevés fű az elmúlt nyárnak szárazsága miatt ta
láltatott helységünkben, az militia számára occupáltatván, az mit 
attól szegénységünk fizetéssel, vagy ajándékkal, szénául vagy fűül 
megvehettek, azt is portiojokban beadták; már sem búza, sem zab, 
sem széna nem lóvén sohult is, az honnan a militia számára va
lamit congregáljunk: az executio szüntelen kün van szegénységün
kön, mely is a fenn előszámlált cruditásokkal csinált pogácsa 
mellett, hogy jűizű búzakenyeret nem talál, a szegénységet kegyet
lenül vexálja, de úgy is nem hogy a portiot exigálhatná, sőt maga 
intertentioját sem szerezheti ki úgy, a mint kívántatnék és alig 
várja, quártélyába revertálhasson. 

Az marha-kostnak defectussa miatt kényszeríttetvén sze
génységünk nagy részint marhájokot Moldvában adni teleltetni és 
ottan subsistentiájokra füvet vagy szénát pénzen venni; az hon
nan nem is tarthattunk volna, sőt pro solamine praesentis tem-
poris et necessarietatis tartottuk, onnan is nyomoruságink augeal-
tatott, mivel minden oda bélelelö marhától gostinában egy-egy 
forintot exigáltak, mely is mit tegyen és mennyire extendálodjék, 
nagyságtok s kegyelmetek bölcsen megítííheti; úgy is penig látják-e 
valaha szegénységink odahajtott és drága kölcségeken tartott ide 
ki és oda be megadózott marhájokat vagy sem, Isten tudja. 

Ez mellett nem kevéssé szegény lakosink facultasinak ener-
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vatiojára vagyon az is, hogy az szegény ember, hogy az contagio 
iránt való tilalom miatt passus nélkül nem járhatván, maga élete 
táplálására való eledelének keresésire is a mililiálól pénzzel kell 
passust váltani, mely csak eddig is apródonként, ha jól calculal-
tatnék, nagy summára excrescalt, úgy most is a szegénységet ex-
hauriálja, mivel némelyik annyi hasznot sem fordíthat azon út
jában, melyre a passust váltja, mint a mennyit érette ad. Mind
ezeket praevideálván és praesentíálván helységink szegény lakosi, 
gregatim tentalták, jó idénin korán elbujdosván s lakó helyeket pusz
tán hagyván, másutt életek táplálására való eledelt keresni, de 
abban is frustralodtanak, mert ínég csak a falukban sem ereszt
vén sok helyeken be, nagy keserűséggel és csaknem éhei halva kel
jetett visszajönniük, sokan magok is iuler multa mala jobbnak és 
könnyebbnek itilvén magok szülötte földökbe éhei meghalni, hogy
sem oly keserves számkivetésben mintegy bélpoklosok bujdosni: 
melyekre nézve maga is az szegénység e gremio sui három em
bert expediált volt a méltóságos guberniumhoz, hogy ily nagy extre-
mitasokban a méltóságos rcg'uim gubemium atyai kegyelmességil, 
segítségét és consolatiojokot alázatos könyörgésekkel oxorálják, az 
mint az annectalt testimonium bizonyítja; de expressusokat szinte 
a kolozsvári kapuból visszaigazitották és be nem bocsátották. 
Azért 

Hogy mi sem Isten, sem a világ előtt negleeti officii ne ac-
cusaltassunk vagy accusáltathassunk, mindezeket a méltóságos 
regium guberniumnak alázatoson delegáljuk és reménkedünk az 
istenért is ily nagy extremítasra jutott állapotját szegény székünk
nek, könyörülő szemmel megtekintvén, méltóztassék a mostani 
repartitionak alkalmatosságával bennünket sublevalni és vagy az 
rajtunk lévő militiát transponalni máshuvá, vagy annak in törten-
tiojára másunnan naturálékot disponáhii. úgy mostani éhelhalásra 

j jutott ügyiben is nagyságtok s kegyelmetek méltóztassék atyai ke-
•gyessége szerint, avagy csak erga refusionem megszorult s majd 
; félig megholt szegénységeinknek valami gabona iránt kegyelmesen 
I provideálni, különben lehetetlen akármi executioval is a rajtunk 
levő militiának pro loto hibernio obvenialó quantumát naturaléit 
extorqucalni, mivel szegénységeink is éhei halnak meg, az mint már 
egy néhányon meg is haltának. 
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Az nagyságtok s kegyelmetek atyai kegyelmességit az Isten 
is megfizeti, mi is alázatos engedelmességgel megszolgálni élnem 
mulatjuk. 

Nagyságtok s kegyelmetek alázatos szolgái 
Csík, Gyergyó, Kászon székeknek 

vicetisztei. 
Kivitt: Az méltóságos erdélyi regium gubeiniumhoz ő exeellentiá 

jához, ö nagyságokhoz s ő kegyelmekhez alázatos instantiája az intra-
seriptusoknak. 

(Eredetije Csíkvánnegye levéltAi'ába,n) 

1508. 

Csík, Gyergyó és Kászonszék országgyűlésre küldött követeink 
utasítása,. Csíkszereda, 1719. január 24. 

Postulata, seu instructio pro generosis dominis Georgio 
Székely de Sz. Imre et Francisco Cziko de Mindszent ad 
generalis, huius prineipatus Transilvaniae comitia Claudio-
poli pro 24 mensis Januarii unni praesentis 1719 indicta 

et celebrata ablegatis. 

A regalis későn érkezvén, ahhoz képest a pustulalumink 
(így!) is ha későn fognak kimenni, mindazáltal a nemes székely 
nalio főtiszt uraival ő nagyságokkal s ő kegyelmekkel és depu-
tatusival egyetértvén ez következendő keserves punctumokat ő 
nagyságokkal s ő kegyelmekkel együtt promoveálni igyekezzenek: 

1-mo. Felséges urunknak megigirt kegyelmességét az dip-
lomatica immunitatio iránt és hogy az hadakozásnak idein erőnk 
felett is ő felsegít segélleltük, az iránt való reflexiót is ő kegyel
mek implorálják. 

2-do. Az elmúlt hadakozásnak idein s most is a véghelyre 
való nézve az quártélylyal és annak intertentiojával mely propor-
tionk felett terheltettünk, akárki megitilheti. Erre való nézt és a 
gabonának felettébb való nagy szükségére is tekintvén, hogy az jövő 
két holnapra a militia interlentiojára más helyekről naturale ren
deltessék és pénz, instálni kell. 
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3-io. Melynek nagyobb hitelire az itt való nagy szükségnek 
mivoltáról igaz lélek szerént ilyen intimatiot tehetünk. A nagy 
szárasság miatt (kivévén két vagy három falut, az hol valami lát
szott szalmájában) sem ősz, sem semmiféle tavasz gabona nem 
lóit. Szénát is a nagy szárazság és a militia interdictioja miatt 
nem csinálhattunk, úgy annyira, hogy kételenittetett a községnek 
nagyobb része bujdosásra adni magát, de onnan is egy s más 
úton vissza kelletvén jönni, már halálát halogatja vagy inkább 
causálja a sok rendetlen és hallatlan eledelekkel. A mig kaptak 
laboda maggal, galagonyával, vadrózsa gyümölcsivei, vadalmával, 
eczetnek megtört vadalmának törkölyivei, bükk és tölgy makkal 
(melyért is a,szomszéd székekben sok kegyetlen huzás-vonás esett 
a szegénységen), nádgyükérrel, bükkfának az hajával, nyírfának 
fűrész musztikájával, magyaró és egyébb fának rügyeivel, török
búza csugájával (így!), megdöglött marhának, lónak és kanczának 
húsával, megpergelt bocskor-bőrnek ételivel és egyébb irtóztató 
eledelekkel s a felett sok tolvajkodással, éjjeli, házak, kamarák, 
pínczék, gabonás házak, csűreik felvorésivel, az hol valamit érez
nek, toldják foldják életeket. Bizonyitja ezt a nagy szükséget az is, 
hogy sem búzát, sem zabot a militia számára be nem vihetvén a 
szegénység és a pénzt, az executorok mind egyre rajtuk vadnak 
kik is az megirt eledelekkel nehezen élhetvén, alig várják, hogy 
statiojokban visszamehessenek. 

4-to. Az elmúlt két októberben adott szénának bonificatioját 
sollicilalni kell, mivel nem minden székek, vármegyék, kivált a 
szász székek érzettek egyiránt, mely ha bonificaltátik, nemes 
Marosszék a magáét, közre igyirte. 

5-Lo. A várhoz való nagy súlyos és némely szegénységink
nek irtóztató romlásokkal való szolgálatunk, sok költésünk, sokak
nak jószágok oda való elfoglalása sokszor lamentabiliter reinons-
traltatott és igyirtetelt is consolatio, de mindeddig is nem tapasz
taltuk: hogy a m. gubernium atyai gondviselése szerént ezekről 
minket valamivel consolalni méltóztassék, alázatosan instálunk. 
Mivel az elmúlt télen is 5 compania és egy főstrázsamester német 
és 4 compania rácz lévén székünkbe, mégis gratis krajezárát a,' 
várbeli presidiumnak is nekünk kellett megfizetnünk és ezelőtt 
egy néhány esztendőben mindenkor csak gyertyáért 11. 100. Ezeken 



— 262 — 

kivűl az építés körül való szolgálatunkról, fa, mész hordásunkról 
tűzifáról való spocílicationkat coimnendans uram atloslaliojával 
együtt beadtuk, nyárban a szomszéd faluknak rétjeivel az ott 
való militia uralkodik, kereskedik és szüntelen ott egy szekeret 
és a passusokon hol hármat, hol négyet kell és kellett tartanunk. 

6-to. Jövő nyáron is, hogy a militia loval, marháját fűvel-
tesse, tudjuk megkell lenni, de hogy abban jobb modalitás, mint 
eddig, observáltassék, kell adinveuialni és az eddig való, kivált 
tavalyi nyárban a fűvel lőtt sok kereskedés, széna-csinálás boni-
íicaltassék; ezt'az m. gubernium őszi gyűlésén is megigyirte vala 
a m. generalis commendans urain ő excellenciája, melyekről való 
specilicatiokat beadtunk. 

7-mo. Az éhség miatt hogy a kösség éppen cl ne fogyjon 
s mind meg ne haljon (a mint is már sokakon megtörtént)', mél
tóztassék a m. gubernium providealni, hitelben vagy költsön had 
kaphassanak életet; reménységünk Istenben nagy vagyon, újra 
juttatván, refundalhatjuk, mivel ez a provisio kivált Csíkra és 
Háromszékre kívántatik. 

8-vo. A szegénységnek maga táplálására és az militia szá
mára gyakorta kelletvén szomszéd székekben és vármegyékben 
menni, egyébb passussal el nem bocsátják, hanem a militia tiszt 
jeitől oly drágán kell passust venni, hogy már csak erre is nagy 
summa pénze erogálodott a szegénységnek, melylyel magát táp
lálhatta s adóját pótolhatta volna. Az is némelykor úgy adatik, 
hogy példának okáért némely szegény atyánkfiai, nagy szükségtől 
viseltetvén, akartak menni a m. guberniumhoz, és a kolozsvári 
kapuból commendans uramtól visszaűzettek s olyan hosszas uta
zásuknak és szándékuknak semmiben kellett múlni: azért hogy a 

' székek tiszteinek passussával eljárhassanak, ő excellenliája adjon 
ordert a militianak. 

9-no. Székünkben nagyobb részi szegénység kételenittetett 
Molduvába,n teleltetni, marháját behajtani: eddig az marhákra 
az vajda az eddig soha nem usáltalott nagy adót vettetett, minú-
denre egy forintot és meg is vette, a felett a tartásától is az 
oláhoknak sokat kelletvén fizetni úgy enerválta ez a két császár
nak való adózás a szegénységet, hogy sokan marhájokat nem 
elégségesek kiváltani, e felett marhák mellett való- cselédekre, 
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pásztorokra most személyes nagy adót vetett, sőt a kik m. gene
ralis uramék ő excellentiája parancsolatjából vagy egyébb szük
ségből bementek és mennek is, lovokot elvevén egy s két hétig 
s tovább is oda rontván, nyargalván mind lovokra az egy forintot, 
mind magokra a személyes adót rajok vetik és extorqueálják is, 
holott mi az oda való emberen itt a téli exactiot csak meg sem 
gondolunk; hogy ezen nagy húzásnak, vonásnak a m. gubernium 
eleit vegye és az eddig valónak is refusiojárúl atyai gondviselése 
szerént prospicialjon, instálunk alázatosan. 

10-mo. Megvalljuk némely szegény öreg asszonyok ugyan 
a végre mentek szomszéd székek határaira, hogy az hátukon va
lami kevés makkot hozhassanak, mivel itt a fenyőfán aféle nem 
terem, de némelyek egyébb utazásokban egy-két marokkal jöttük
ben az útfélen szedegettek, kiket szomszéd székekbeli falusiak meg
fogtak, kötöztek, fogva tartottak, tiz tizenkét forint kezességen 
bocsátottak el, s némelyeket kegyetlenül meg is húztak, vontak s 
a többin is pretendalják a kezesektől: hogy ezt a nagy irgalmat
lanságot a m. gubernium azokban corripialja és az elhúzott vont 
taxát visszaadassa, alázatosan instálunk. 

ll-o. Régi adósságokra az creditorok ily nyomorú mostani 
szűk időben az adósokat hogy ne kényszerithessék, legyen mode-
ratioja. 

12-o. Szereda, városi uraimék az igának könnyen viselése 
miatt Isten jóvoltából elévevén magokat és a falukon és azok
nak határin feles jószágokat birnak: hogy azon jószágokról azon 
faluk közi contribuáljanak és terheket supportáljanak, az igasság 
magával hozza. 

13-o. Ugy a széknek kellett a Nagyerdőn által jövő útjára 
az Oltón által új hidat csinálni, régi úthelyek elsilyedvén, új út-
helyeket nagy költségivei venni: hogy szeredai uraimék is mind 
hídtartásban, csinálásban úthely vételiben contribuáljanak, mél
tóztassék a m. gubernium poroncsolní, akármelyik falunál is ő 
kegyelmok vévén több hasznát. 

14-o. Sok régi instantiaink és ő kegyelmek privilégiumuknak 
tenora szerént hogy Csíkszereda várossában mesteremberek (a 
mely végre állíttatott volt fel a város) dislocaltassanak és a szék
ből a terhviselésnek nagy igája alól oda bement atyánkfiai az ő 
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felsége szolgalatjára redealjanak, modalitást mutasson és succu-
raljon a m. gubcrnium. 

15-o. Az elmúlt októberben akaratunk ellen a militianak 
feles húst kelletvén adnunk: hogy annak ára boniücaltassék, az 
hol illik, munkálódjak követ atyánkfiai. 

16-o. Ez is nagy kárára és oppressiojára vagyon a szegény
ségnek, hogy Udvarhely várossábau heti vásárnak idein (noha 
kedden volna az napja), de még hétfőn délután zászlót lesznek ki 
és kedden délig és némelykor délután egy óráig is azon zászlót 
künn tartván, tilalmazzák, hogy a szegénység búzát és sót az alatt 
ne vásároljon, a ki talál vásárolni eontiscalják. húzzák, vonják, 
maguk pedig beszedvén, az idegeneknek drágábban adják, nyere
séget hajtván maguknak az szegénységnek nagy kárával és időnek 
hijjában való ott töltésivel. Hogy azért ezen nagy praesummall 
rendetlenség megorvosoltassék, instálunk alázatosan. 

17-o. Molduvábuu majd mindegyik faluból másikból oly 
gyakorlatossággal kelletvén járni a szegénységnek, a sok passus 
váltás oly nagy kültségibeu áll, mely igen enerválja. A militia 
commendansától passust, a vámostól hasonlóképpen kelletvén vál
tani, úgy hogy idegen országban közeit is az utazás oly nagy 
summában nem telik: hogy ez is debito loco orvosoltassék, mun 
kálódják követ atyánkfiai. Több occurentiákban is, melylyel sze
gény székünknek emolumentumára nézendök, követ atyánliai hasz
nosan, munkálódni igyekezzenek. Az confraterek, őrállók és ka
tonáknak terhek viselése hogy a több iga alatt nehezen nyögő 
szegénység nyakában ne essék: reá vigyázzanak és munkálódjak 
követ atyánkfiái. 

Datum ex communi congregatione sedis Csík, Gyorgyó et 
Kászon in oppido Csíkszereda die 24 Januarii 17 L9. eelebrata. 

MICHAEL BORS MICHAEL SÁNDOR 
s. infer. Csík v. iudex regius mp. juratus s. super Csík nótárius mp. (P. h.) 

STEPHANUS SÓLYOM 
v. iudex regius sedis Siculicalis Gyorgyó. 

i 

(Eredetije Csíkvarmegye levéltárában) 
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150Í). 

TaniivalUit&s Sándor Mihálynak csik-szetit-iniliályi curiújúról. 
Cslk-Szent-Mihályon, 1710. íebr. 20. 

Az első kérdés: »Tudja-e az valló bizonyosan és nyilván hallolta-e, 
hogy néhai t. n. Sándor Mihály uramnak itl Szl -Mihályon elsőbben 
faházai levén, az mostani kőházakai t. n. Miliő Judith asszonynyal, 
szerelmes házastársával építették, úgy azon nemes curián levő egyéb 
épületekéi is (egy kis csüröcskén kivül)?« 

Második kurdén: hogy »l n. Sándor Mihály uramnak valami 
zálogosi voltának, azokol inind édes házastársával l. n. Mikó Judit asz-
szonynyal együtt keresték?« 

1-ső tanú Felesíkszéki szenl-míbályi Búzás András az első 
kérdésre vallja: »Az kérdésben tudom azt, hogy az öreg Sándor Mihály 
uramnak faházai lévén, az ifjú Sándor Mihály uram édes feleségével 
Mikó Judit asszonynyal építe mindeneket, az kő kéményen, kő pinc/.éiii 
bolton és egy kis régi csűrön kivül, egy szóval valamely épületek azon 
a nemes curián vadnak.« 

7-ik tanú Felcsíkszéki szenl-mihályi Isáli Lőrincz: »Istenben el-
nyugudt Sándor Mihály uram sanczában is ő kglme pénzt nem levál
hatott fel mindaddig, valameddig említett Mikó Judith asszonyom ő 
kghne tulajdon jószágát nem kötötte le örökösen, úgy annyira, hogy ha 
esztendő alatl meg nem adhatnák örökösen, oda vesszen; mindezeket 
hallottam néhai Sándor Mihály uramtól, utolsó halálos betegségében. 

8-ik tanú Nagy Andrásáé Erzsébet, vallja »hogy az tatár járása 
előtt faházak valának az ulrumban spocilicalt nemes curián, hogy Ta
tárországból hazajövénk, készen valának ezen kőházak, az melyeket Sán
dor Mihály uram Mikó Judit asszonynyal együtt épített. Az kémén alja 
és pincze megvolt azelőtt is, úgy tudom.« 

(Eredetije Borbély Sámuel úrnál Székely-Keresztáron.) 

1510. 

Uzoni leijegyzés a, pestis és rossz termés felől. 1719. 

Anno 1719. 4. Januarii. Kovács György jun. Péter fia, mivel az 
oláhok temetésin forgott testet fogott e pestises időben, birsága den. 18. 
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»E szomorú időben« . . . »az Isten mostan rajtunk levő nagy 
haragjának« . . . stb. 

A. 1719. 5. Januarii. »A közelebbik elmúlt szomorú esztendő
ben« . . . a szénafű vekkel semmi haszna sem ingrediálhatott az időnek 
terméketlensége és a militiának tilalma miatt. 

(Egykorú feljegyzések az uzoni ev. ref. egyház jegyzőkönyvébon.) 

1511. 

A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kúszonszéknek. 
a) Kolozsvár 1719. máj. 3. 

Esett a gtibernium értésére, hogy a vármegyékben és székekben 
generalis gyűlés hirdettetett volna, mely is minthogy a guberniumnak 
hirré nem adatott, mind a mostani Istennek látogatásából újabban rcc-
rudescaló és sok helyekre harapózó pestisi contagio miatt, úgy a mos
tani nagy éhség és szegénységnek szükségben létele miatt a szegény
séget még inkább költségbe és szegénységbe verte volna: azért a vár
megyék és székek gyűlését (.i lejérnugyein kivűl) eassálják és aka
dályozzák; mikor máskor hirdetni akar, a gubernium beleegyezését kérje ki. 

Hallatnak sok helyen t.olvajkodihok, lopások és gyilkosságok, sőt 
a mint a generalis commendans excellenliája tudósításából értjük, tol
vajok is csoportonként és zászlóval lappangra láttatnak: vigyázzon 
rajok és az éjszakára falukra szállókat fogassa meg; ha nem elég erős 
arra, a legközelebbi katonaságot keresse meg és úgy üldözze várme-
gyéről-vármegyére, székről-székre mindaddig, mig elfogathatja. 

A búza és gabona szűk volta miatt meghatároztatott, hogy 4 frton 
adjanak egy köblöt, de sokan nem akarják eladni közönséges helyeken, 
hogy a szűkült vevőket rendkívül taxáihassák; ellenben némely helye
ken a másutt drágán vett és haza vitt gabonát eladni kényszeríttetnek 
a helységek elöljáróitól. Limitálják: mennyi van mindenütt, hogy a kö
zönséges helyekre több búza és gabona vitettessók és a szegénység 
csak keresésében is ellankadván, éhei ne haljon. 

A pestis miatt különben is tegyen meg minden óvintézkedést. 

b) Kolozsvár 1719. jul. 25. 

A generális commendans és a főhadibiztos azt ajánlották a múlt 
országgyűlés alkalmával, hogy a károlyvári annonaria házban szűk-
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ségcs a magyarországi magazináléból felos annonát szállítatnunk. Mi is-
atyailag megfontolván országunk meggyengült erejét és tehetetlenségit, 
jobbnak és könnyebbnek látszott az említett feles zabnak súlyos szállí
tása helyett, hogy az aratás után szeptemberben 500 k. búzát várme
gyékre ós székekre repartiálván, erga forensem peiiium bcszolgáltatlassék. 
Mi felosztatván, esett kgtek kegyelmetek székire 100 köböl búza. Oszsza 
fel magok között ós tartsa készen, úgy, hogy ha a fó'hadibiztos rendel
kezését veszi, szállítássá a kijelölt helyre és terminusra. 

Minthogy pedig a pestist nem hogy megszüni, hanem naponként 
terjedni szomorúan látjuk, szükséges buzgó könyörgéssel ós pcnilentia 
tartással Isten haragját engesztelni, hogy az óvó intézkedések is hasz
nosabbak és a nép előtt kedvesebbek legyenek. Elkezdvén aug. 1-én 
minden helységekben s minden városokban a harangok mindennap d. e. 
8 órakor, d. u. 4 órakor meghúzassanak és azt meghallván akármi 
rendbeli ember, akár otthon, akár ulczán, mezőn, erdőn, szöllő-hegyek-
ben, egyszóval akár holott lállassék, legottan minden egyéb dolgot félre
tévén, süveg levéve és letérdepelve a mindennapi közönséges imádságot 
maga religiója szerint buzgó álűtatossággal mondja el és hetenként 
minden szerdán közönségesen nemcsak a húsnemű eledeltől (ide nem 
értvén a munkát és dolgot) magát megtartóztatván, hanem szorosan 
böjtöljön, hogy úgy a felséges Isten könyörülvén rajtunk bűnösökön, 
édes hazánkról döghalállal büntető súlyos ostorát fordítsa el és szün
tesse meg méltó haragját. 

SIGISMUNDUS KOKNIS gubernátor. ALEXANDER HENTER registrator. 

c) Besztcrcze 1719. oct. 20. 
A katonaság nyári szállásból téli szállásba való elhelyezésére tegye 

meg a szükséges előkészületeket, úgy hogy a peslises helyeket kerülje. 
Az urak és személyes quártélytól szabadosak házait s a főtisztek lakó
helyeit a quártélytól mentesítse. 

A kevésbbó pestises helyek vegyenek részt a terhekben, de ezek 
inkább pénzt, mint természetbeli dolgokat adjanak. A felvetés (kirovás) 
ne csak a v. tisztek, hanem hites assessorok és birtokosok vagy em
bereik jelenlétében történjék. 

A minapi nagy drágaságban és a búza s egyéb szűkiben talál
tattak olyan fukarok, a kik nem átallották egy köböl búzáért 20 frt 
érőt venni, vagy még magához az óhclholt megszűküllekcl jobbágyságra 
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kötelezni. Az ilyen creditorokra kgtek rávigyázzon és ily felette való 
árát eladott búzájának felszedni, se erűvel lelt crcdiloroknak execulióban 
való vételeit meg ne engedje, míg a gubernium az ilyeneknek végre 
nem megyén s jogosan és méltányosan nem határoz felőle. 

SiGjasiVNBUs KOHNIS gubernátor. SAMUUL KÖI.USÉKI. 

d) Beazterczén 1719. oct. 21. 

1720-ra Csíkra leli Jiadiszállásra kijelöllelnek: 
A sz. Antoniani lovas regimentből egy compania lovas. 
A Geyer regimentből Csik-Szeredán egy gyalog compania. 
Falé Juon kapitány rácz eompaniája 1. Összesen 3 compania. 
A Boszlerczén előzetesen kivételt quantum 2850 r. fit, 18 k. 

búza, 18 k. zab, 3 szekér széna, 2 hordó bor, 4 mázsa bús. 
Az erdélyi kincstailónak 'Boszlerczén 1719. oct. 21. parancsára: 

SAMUÉI, KÖLESÉI». 

(Eredetije Cs/kvármegye levéltárában.) 

1512. 

Márton ifi György erdélyi r. ca,th. püspök Csíkszéknek. Károlyvár 
1719. máj. 5. 

Somlyóról ápr. 17. írott kglek levelét vévén, nagy szomorúsággal 
értéin az ott való szegénységnek szánakodásra méltó voltát és Ínségéi, 
melynek consoláltatásában ön bizony teljes erőmmel igyekezném, csak 
módot láthatnék a dologban. Az elmúlt diétán a cnvtmendérozó gene
rálishoz csak ezért a dolgokért mentem volt, de ő exeiája azt monda, 
hogy a búza extractusát ki volté Rozenzioeig uramtól és csak annyi 
búza vagyon a magazinumban, a mennyivel a militia megéri és azért, 
noha a ns. széknek szolgálni akarva, nem adhat semmit. Mennyivel 
inkább kevesebb lehet most a magazinumban. Ez iránt ő exeiáját újabban 
búsítani nem illik, minthogy már egyszer megmondatott, hogy nem 
adhat, liozenzweig is azt mondta, hogy nincs. 

A szentgyörgyi káplánnál való szarándok (így •') dolgát a mi illeti, 
esperest uram nem azt írja, hogy elszaladolt a malefaclor, hanem hogy 
kgtek erővel reá ment a káplánra és hatalmasul a kerítést meghágván, 
kivitte. Az esperest inquirállalni fogja és a tetteseket egyházi átok alá vetik. 

(Eredetije Csikvármegyo levéltárában.) 
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1513 
A főkormányszék rendelete Csíkszékhez, n pestis továh terjedése ellen 
való óvintézkedések {elzárkózás, ház és rn/in elégetés, gyülekezések 

kerülése, Jmlott/ik eltemetése stb) szigorú végrehajtásit ioló'l. 
Kolozsvárt, 1719. június 28. 

Sacrae caesareae regiaeque cath. Majestatis stb. nomine, 
lllustrissime, egregii stb. 

A mindennapi példás látogatásiból Istennek naponként re-
crudescalo et potiori parte minden helyekre harapózó pestisi 
eontagionak tűzét látván: illendő nagy alázatossággal leborulván, 
istenünket könyörgésink által engeszteljük, hogy felgerjett tüzét 
megszüntetvén, ostorát rólunk elvégye. E mellett szükséges a szo
ros vigyázás és a communicatioknak eltávoztatása, melyek iránt 
ennek előtte iteratis vicibus kiadott edictumokat et commissioiia-
litcr kiírt praccautioknak elkövetéséről való dispositioit helyben
hagyván a gubernium, pro hie et nunc azokat nem repetáljuk; 
hanem hogy mégis maga tisztinek negligentiájával ne causaltas-
sék és a miatt következhető szomorú consequentiák, az mennyi
ben lehet, eltávoztassanak és így a communicatiók által a pesti
lentialis contagio is nagyobb mértékben ne serpáljon: tetszett 
újabb intimatiot tenni az ide alább speciíicalt dolgokról. 

1-mo. Hogy az infectus helyeken való inclususokra oly gond
viselés legyen, hogy a desperatiora juttató szükségnek miatta héj-
jában valókká ne legyenek és az éhség miatt akármire elvetemedő 
emberek in obsequio tartassanak, légyen provisio reájok valami 
gabonabeli subsidiuinmal és a hol malmok nincsenek, avagy csak 
valami resniczéket szerezzenek nékiek. 

2-do. Hogy az ilyen vigyázásra és gondviselésre alkalmatos 
commissariusok állíttassanak, kiknek szorgalmatos vígyázások le
gyen arra, hogy az strásák és őrizők mindenütt falukon felállít
tassanak, szorgalmatosan vigyázzanak, hogy az infectus helyekből 
más tiszta helyekre az emberek ne excurráljanak, se a tiszta he
lyekről az infectusok közé ne járjanak, hanem mindenik rend
beliek intra terminos sui territorii contineálják magokot. 

3-tio. Ugyanezen commissariusoknak imponáltassék, hogy 
dietim diligenter investigálják: az infectus falukban hány halott 
esik és azokat regestrálván az főtiszteknek adják be, kik is kii te-
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lességek szerint informálják az guberniumol ottan ottan, hogy 
érthesse incrcmentumát vagy decrementumál a conlagionak és a 
felséges udvart is kötelessége szerint ne csak conjccturákról, ha
nem a dolgoknak valóságáról tudósíthassa. A holt testeket a föld 
színin no hagyják megbüzhödni, hogy azoknak is büdössége miá 
az aér iníiciálúdjék, hanem eltemettessenek. Ennek előtte való 
disposiüonkat is kegyelmelek nem az gubernium inlenlioja szerint 
interpretálta, hogy első alkalmatossággal a hol a pestis erumpál, 
feles házakot elégessen, hanem ha olyan remotus helyt indul a 
pestilentiális contagio, a mint plerumque meg is történt, huru-
bákban és remotus helyt levő alacson házakban, a hol nem is 
lehet a tűznek elébb való harapózása iránt félelom, egyel legfel
jebb kettőt s többet nem, azért mindenek felett az ruházatoknak 
incineratioja kívántatik, mivel nagyobbára eddig is azoknak más 
tiszta helyekre való transportátioja causálta a pestilentiális con-
tagiot, primo azokat kell elégetni és nem a sok házakat és drága 
költséges épületeket, ezek in tali extremítate occludáltassanak, 
mint városokon is szokott practizáltatni. 

4-to. Hogy a peslilentialis conlagionak communicalioja any-
nyival is praecludáltassék: mindenütt való sokadalmak, generalis 
eoníluxusok, törvénykezésre való székek gyűlések, pompás és nagy 
gyülekezettel való temetések, lakodalmozások, egy szóval akármi 
rendbeli gyülekezetek, feles embereknek együtt való lételek in-
terdicáltassanak, excipiálván az ő felsége szolgalatjára kívántató 
vecturák et quid simile alkalmatosságával való üszvegyülését és 
rendelését az embereknek, mely remorát nem szenvedhet. 

5-to. Mivel Isten áldásából már az aratás, szénacsinálás és 
takarodásnak ideje elérkezett: az mely helyeken külső dolgosok 
munkájával szoktak élni, az tiszta helyeken szorgalmatosan vi
gyázzanak, a kiknek incumbál, hogy infectus helyekről ne fogad
janak munkásokat tudva, ha pedig titkon is olyanok volnának a 
dolgosok között, kik infectus helyekről mentek volna oda, hogy 
azok által a contagio ne serpáljon, a városokban és falukban, az 
idegen dolgosokat be ne bocsássák, hanem a gazdák provideálja-
nak az mezőre a dolgosoknak ételekről s italokról. Hogy pedig a 
dispositiok és provisiok jobb renddel és szorgalmatossággal men
jenek elíectumban, szükség mindenütt a főtiszt úrnak maga szó-
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kiben, még pedig absolut« közhelyt continuoskodni és az alatta 
való lisztekre és communilásokra vigyázni, magok funcliojok el
követésére adigálni sub gravi an i inad versioné, az eddig való neg-
ligentiáról és renitentiáról suo tempore a főtiszt urak számadat-
lanúl nem hagyattatnak. Secus non facturis alte fata sua Majes-
tas sacr. benigne propensa manet. 

Datum ex regio principatus Transilvaniac gubernio. Claudio-
poli die 28 Junii anno 1719. 

C. SlGISMUNDUS KORNIS gub. lüp. SlGlSMUNDUS KUN mp. 

Luiin külső czínt: Csík, Gyergyó (is Kászon széknek. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1514. 
A főkormányszék rendelete Csikszókliez, a pestis ellen való óvintéz

kedésekről. Besztercze, 171!). aug. 30. 

Sacrae Caes. Rogiacque Cath. Matlis stb. nomine. Egrogii stb. 
Felséges urunk mind atyai szánakodástúl, mind fejedelmi 

authorításából az Istennek látogatási alatt megszorittatott szegény 
hazánknak végső pusztulástól való conservatiójára indittatván, ujab
ban kegyelmesen és igen serio parancsolt, hogy az újabban majd 
az egész hazát elfogott és minden nap harapódzó pestisnek emberi 
erő által való praeventiojára rationalis praecautiokkal igyekeznének 
és kiváltképpen való módon az infectus helyeknek bezárását, a 
betegeknek az egészségesektől való separatioját és valahol lehet, 
az első inficiált házoknak megégetésit mindenütt effectuálnók. Ks 
ezen civilis szorgalmatoskodások felett közönséges és magános 
poenitentia tartó alázatos deprecatiokkal és devotiokkal Istennek 
haragját engesztelnök. 

Mi ugyan ebbéli tisztünköt eddig is el nem múlattuk, de vagy 
az embereknek megátalkodott, vagy megrögzült rósz principiunú 
s praejudiciumi, vagy a kenyér nem léliuek obtenluma miatt eddig 
kevés effectumát tapasztaltuk. Már pedig az haza közönségesen 
látja és tapasztalja, hogy a promiscua vakmerő communicalio és 
alá s feljárások miatt az hazának jobb része a pestistől elborít
tatott és azoknak példájokból, a kik magokra jobban viseltek gon-
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dot, magok emberbéli nagy károkot magok mcgmenthotetlcnségek-
kel bizonyíthatják. 

Adott Isten kinek-kinek kezében kenyeret és a tavalyi nagy, 
JSZJikségeJ. mindenféle mezei „és kerti clcségre való bővséggel kipó
tolta: azért, nem lehet az szükségre és a miatt az occlusiok meg
tartásának lehetetlenségire már vetni. Csak legyen serénysége és 
activitássa a tiszteknek, ez után jobban reá vigyázhatnak az efféle 
occludált és occludálandó helyekre. Hozzátévén mindazonáltal a 
keresztyéni gondviselést és szükséges dolgokban való succursust 
az occludáltattaknak, kiváltképpen az őrleté» iránt, a mely hely
ségeknek malma nem lenne, elegendő provisiot. Hogyha pedig most 
is eontagio miatt betiltott és berekesztetett falubeliek, városbeliek 
vagy egyes házbéliek vakmerőképpen a tilalomnak magokot op
ponálnák, refraktariuskodnának és alá s fel az egészséges helyekre 
és házokhoz mennének: efféle embereket, mint a közönséges jónak 
és magistratus parancsolatinak ellenségit akárkinek is szabad lé
szen úton-útfélen immune meglövődözni és a kik magokat házak
ban magokat nein contineálják, praemissa adhuc una adinonilionc 
liázokot falukon elégetni és ha magok megmaradtak, erdőre vagy 
mezőre kiűzni, hasonlóképpen a városbélieket is. 

Úgy hallatik, hogy sok faluk határin a megholtaknak gabonája 
még lábán áll és mind az marháktól vcsztcgeltetik, mind sok he-
lyeken künn vész. Ez iránt a tisztek szorgalmatosan gondot visel
jenek és az közelebb való egészséges falukkal fel takaríttassák, vagy 
erre a szükségre fordíthatják, sub titulo graluitorum laborum 
minden falukra szokott vetni feles dolgosokat, kik a főtiszttől 
fogva a legalsóbbik szolgabíróig magok privatumokra fordíttattak. 
Feltakarván pedig az eféle búza és egyéb gabonát és egy rakásra 
rakván, bona üde spocificatioját küldjék be a gubernuimnak a 
tisztek, hogy mind az ügyefogyoüakqt, mind a helységeket tud
hassa azáltal segittetni és in publicos usus fordíttatni. 

A mely helyeken a gabona felarattatott, ne merészelje se 
dominus terestris s dézmások, se gondviselők akármi kigondol
ható szín alatt és pretextus alatt a szegénységet a behordáslól 
arcealni, akadályozni, és a gabonának nagy kárával a mezőben 
tiltani, különben bejövén a panasz pro merito sine respoctu per-
sonac ezen edictum ellen cselekedő exemplariter megbüntettetik és 
azonfelül a kárt is refundálni compellaltatik. 
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Sohul is a lisztek authent.icus és (ide dignus passusok nél
kül senkii járni ne engedjék, úgy a néinel mészárosokra, marko-
lányokra is reá vigyázzanak, ha regimentek vagy compániák com-
mendasi passusival járnak-e és infecl.us vagy . suspilioban lévő 
falukban nein jártak-e? Ha kikel deprehendálnának, legközelebb 
való coniinendánshoz vagy tiszthez ezen declaraüóval sub cus
todia általadják és panaszt tegyenek irántok. 

Ugyanilyen helyeken egészséges helybéliek adósságokot fel
szedni ne engedjenek a tisztek, hanem bízzák az infectus helybéli 
tisztekre vagy bírákra afféle adósságoknak felszedését, kik is (ide 
medianlc jó helyre tévén, az ő idejekben administrálják és ralio-
cináljanak róla, 

A megholloknak könfösif és ágybéli portékáit sohul is tar
tani ne merészelje senki, hanem mindenütt elégeltelni szoros vi
gyázat alatt hagyják meg a tisztek és ha véghez menl-e? repor-
lálják. A mely helyekben pedig a pestis megszűnik, az idején ma
gokot separalt és kiment emberek Itirlelon hé ne menjenek, ha
nem a három újságot a cessatione pestis várják el. 

Minapiban publieállatolt devotionak módját s ideit hallatnak 
nén\elyek nevetni, némelyek contemnálni és abs<[ueomnipocnileu-
lis el humiliter implorantis animi indicio susquedcquo tartani. 
Az ilyenek az istent boszantván, i|ui el in exJernis liumililalein 
vult, továbbra való haragra ingerlik, mind a külső magistralusl 
ob contemptum principis mandantis a büntetésre szántszándékkal 
indítják: azért ki-ki a 'maga vallása és ezereiuoniája. szerint az 
Isten látogatásának bűneinkért való terhit alázatos coutricioval 
megismervén, ezen látogatásnak megszüntetésiért, hazája és fele
baráti jováért, képmutatás nélkül devoliojál tenni el ne mulassa 
és mindaddig elkövetni meg ne szűnjék, tarn publice quam priva
tim, míg Isten felemelt karját visszavonja és ostorát rólunk élnem 
fordítja. Hogy pedig ezen szent munkára rendeltetett nap annál 
nagyobb devotioval celebrállassék, minden ember minden külsű 
bülső (!) dolgoktól maga, eselédi, jobbágyi által az nap teljesség
gel megszűnjön és az egy templomi devotion kivűl semmit ne cse
lekedjék sub. poena (I. hung. \2 a nobilatete, el, II. 3 a rusticiset 
libertinis lolies quolies cxigenda ac in pios usus aut locorum sub-
levamen conscientiose eonverfenda. 
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Mindezeket ezekből függő szükséges precautiokot publicalni 
és megtartani ultimarie most committalja és parancsolja a gu-
berniuin, azután j)edig tartja magát felséges urunk kegyelmes pa
rancsolatja tenora szerént a fő és vicetisztekhez, kiket is ad red-
dendam rationem neglecti oflicii vei non executionis publici man-
dati evocaltatni és brevi processu sine ainbagibus juris ellenek 
procedálni és personaliter az ilyenekkel a felséges udvarban számot 
adni. Secus non facturi stb. 

Datum Bistricii ex regio principalus Tranniae gubernio, die 
30 mensis Aug. anno 1719. 

C. SIGISMUNDUS KOKNIS gub. mp. KÖLESIÍRI rap. 

Az első la-p alján: Ad sédem Csík. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1515. 
A főkormányszék rendelete Csikszéklwz, a, pestis elfojtására, czólzó 

óvintézkedésekről. Besztercze 1719. november 4. 

Sacrae Gaesareae Regiaeque catholicae Majestaüs, principis 
Transsilvaniae, domini domini nostri clementissimi nomine. 

Egregii et nobiles, agiles, nobis benevoli, salutem et gratiae 
caesareo regiae increinontum! Felséges urunk erdélyi principatus-
sának a pestisi infectio által lett szomorú sorsán és pusztulásán 
atyaiképpen szánakozván, minden emberi elmétől belső-külső
képpen kigondolható reális praccautioknak, rendtartásoknak végben 
vitelére nem csak intő, nógató kegyelmes rescriptumil bocsátotta 
a guberniumhoz, de minthogy csudálkozik') is ő felsége rajta, 

') Oldaljegyzet más, egykorú kéztől: Ne csudáld felséges uram azt, 
nem tudod-e az közmondást: elveszi Isten az eszit, kit meg akar láto
gatni. Elvévén Isten az eszit, nincs oly bölcs, kinek hitele volna az község 
közt, mert lia csak általpattamü egyből másba ezen nyilát Istennek nem 
látja Tamás, különben való erejit az iufectionak nem hiszi. 2-do. Az éhség 
is nagy propensiot adott volna beléje, hogy torból-torba repülhessen. 3-tio. 
Ha ezen elviselt kiváltképpen való éhség engedi vila szorosabb occlusiojál az 
infectusoknak, jobban lehet vala cum auxilio divino eleit venni. De o nagy, 
igaz itiletű Isten, kiállhat le ellened, te nálad nélkül. 
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mi okból lehessen ennyi esztendőktől fogva tartó és annyiszor 
recnrra\6 pestisnek gTassáVása és pTopogatioja, bocsálott újabb 
parancsolatokat a subsütutus generalis coramendánshoz is, hogy 
a guberniummal egyetértvén, militari assistentia mediante azon 
ő felsége kegyelmes intentioji manutenealtassanak és végben vitet' 
tessenek. A gubernium ugyan tisztit tette, sok rendbéli commis-
sioknak és edictumoknak, helyes praecautioknak és minden a pes
tisi contagióhoz való informatioknak kibocsátásával, úgy hogy 
csak az utolöó is, mely exaraltatott septemberben tam pro infor-
matione, quam pro iuris superioritatis principis declaratione, elé
gedendő bizonyság lehet és ha újobban efféle commissioinkat repe-
taljuk, nem annyira tisztünket tenni láttatunk, hanem vagy » 
tisztek lágyságát, vagy a kösség vakmerőségét vádolni. Mindazáltal 
hogy nem csak a militiától annak kiadatott ordere szerint vegyen 
kegyelmetek ultimarie informatiot és maga kárával való példás 
büntetést; akartuk még egyszer elébbeni commissioinkat pro ratio 
et manutenliís publicaltatni és egyszersmind mindenféle gradusú, 
praerogativajú ecclesiasticus és civilis statusbelieket kegyelmetek 
által serio admonealtatni, hogy se titkon, se nyilván azok ellen 
cselekedni, vakmerőképpen bátorkodtató ianításokat azok ellen 
lenni, pompás temetésekéi, combaxosokal és infcclüs ^agy suspeeVos 
helységekben felszabadulásokig semminemű ecclessiai, forumi s 
házi congregatiokat, vásárokat celebráltatni se maga meg ne en
gedje, se meg ne engedtesse, különben a militianak parancsolatja 
vagyon, hogy az kglmetek requisitiojára az efféléknek dissipálá-
sára, arceáláöára concuraljon; kiki magának tulajdonítván, ha ezen 
conlravenialó alkalmatossággal életének veszedelmével is meg
büntettetik. Kegyelmetek a maga székében idegen, akár provinciális, 
akár militaris tiszttől adott passussal járni senkit is meg ne en
gedjen, hanem mihelyt a szélyiben lépik, efféle utonjáróknak a 
maga passussát adja ugyan a más vármegye vagy szék határáig 
és eo ipso más passusokat mind cassáljon. Ezen peremptoria 
commissionk akármelyik czikkelyének, úgy az occlusionak enge
delmeskedni nem akarókat is, akár ecclesiai személy, akár nemes 
ember, akár paraszt légyen, hasonlóképpen az engedelemre mili
tari assistentia ipso facto renitentiae vei contemptus adigalja, ne 
valahogy kglmetek ebbéli szoros kötelességének posthabitioja miatt 
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példáson szenvedjen; e végre a külső országok is hasonló vesze
delemben forgó állapoljoknak további salvalására elegendő példát 
mutatván. Minthogy a mostani pestisnek csudálatos természeti 
hetek múlva magát kiütő infectioval lenni láttatik: azért se az 
oecludáltaltakat elébb, se az egésségeseket az occludnlt helyekre 
hamarább bé ne engedje menni három hold újságnak feltetsző 
sénél, melyeken megválik azon infectionak újulása vagy kimara
dása. A pestisben megholt emberek köntössének elégetését halljuk 
hogy némelyek sajnálják és egy rossz hitvány portékának elvész-
léséi drágábbnak tartják kél három ember életénél: azért mint
hogy efféle emberek sem ralionak, sem parancsolatnak nem enged
nek, tehát a magok életek conservatiojára erőszakkal fognak 
compellaltatni. A mint a köntösben benne vagyon az infectio, ugy 
a pesüses házakban is: azért azokban az házakban is senki addig 
bé ne menjen, valameddig minden szenny szeméttől meg nem 
tisztittatnak, fejérittetnek és füstölteinek. Ha kglmetek maga tiszti 
autoritássá szerint ezen dolgoknak végben vitelére nem suffi-
cialhat: akár egyházi, akár külső ember ellen is a legközelebb 
levő mililiat pro assistentia el commissionis gubernialis manu-
lenlione requiralhalja és hogy véghezvitte, azon mililaris tiszt 
attestatiojával magát munialja. Tapasztaljuk sok helyekben a tisz
teknek vármegyéjin és székin kivűl léte miatt többire a fogyat
kozásokat lenni, melyeket ennyi intése után a gubernium tovább 
nem állhat, hanem azok ellen való exemplaris animadvcrsioval 
maga exculpatioját via etiam extraordinaria kénytelenittetik el
követni. Sic facturis altefata sua Maiestas sacerrissima benigne 
propensa manet. Datum ex regio prineipatus Transsylvaniáé 
gubernio, Bistricii die 4-ta Novcmbris anno 1719. 

C. SIGISMUNMIS KOKNIS gubernátor mp. S. KÖLESÚRI mp. 

Latin külső czím: Csik, Gycrgyó és Kászonszéknek. 
(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1510. 
A főkormányszék rendelete Csíkszékhez a pestisben meghaltak ruhái 

elégetéséről. Besztercze 1720. január 21. 

Sacrae caesareae regiao cath. Majestatis, principis Transil-
vaniae stb. nomine. Egregii stb. 
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Bizonyos rolatiokból hitelesen informáltatik a regium guber-
nium, hogy a pestilentialis infcctioban megholt embereknek kön 
tűsei viselése miatt még a teljes három holdujsági quarantana 
eltöltése után is a pestis meg újulna és véletlen aféle emberek 
házaiban és személyekben kiütné magát: annak okáért az eddig 
kiadott edielumok szerint nemcsak az infcctioban megholtaknak 
köntösei és ágybéli portékái a pestis megszűnése után serényebb 
reá vigyázassál el égettessenek és valamely helyek a quarantana 
eltöltetése után felszabadíttattatnak, hol és miképpen ment végben, 
a tisztektől hitelesen reportáltassék; hanem még az ó és viselt 
köntösöknek eladása és vétele, városokon, falukon és minden 
sibvásárokon publice és privatim megtiltassék. Ez ellen cseleke
dők, adók és vevők egyenlőképpen büntettessenek, ha nemes sza 
bad vagy városi ember lészen huszonnégy forinttal, melyek is 
ecclesiára és szegényekre fordíttassanak; ha pedig paraszt ember, 
kalodával, pellengérben való állással, vagy meg vére tletéssel. 

Mely is e szerint publicáltassék és effectumban vétessék, 
authoritate guberniali parancsoltatik, a mint minden vármegyék, 
székek tiszteinek és városok bíráinak, úgy kegyelmeteknek is exe-
cutio conclusi gubernialis igen serio committaltatik. Quibus sic 
facturis altefata sua Majestas sacr. benigne propensa manet. 

Datum Bisztricii ex regio prineipatus Transilvaniae guber-
nio, die 21-ma Januarii a. 1720. 

G. SlGlSMUNDUS IÍ0RN1S gub. Hip. S. 1ÍÖLESKRI Hip. 

Latin külső czírn: Csík, Gyergyó és Kászon széknek. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1517. 
A főkormányszék rendelete Csík, Gyergyó és Kászon széknek, a pestis 
ellen teendő óvintézkedésekre'!, a íalvak csalárdul való elzárohísa, ellen, 
uz eláradt bűnök és vétkek kiirtásáról, a katona-elszállásolásról s a 
gubernium sérelmeiről a vicetisztek ellen- Besztercze, 1120. jan. 22. 

Sacrae caesarea« cath. regiae Majestatis stb. nomine. 
Egregii et nobiles stb. 
Incumbens kötelességének ismérvén lenni a regium guber-
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nium hazánk javát és megmaradását, Istennek mindennyi látoga
tási között is, tam in communi, quam privato et particulari, min
den utakon és módokon tehetsége szerint munkálódni és direc-
tioja alatt lévőkkel szorgalmatossan kimunkálódtatni; jóllehet 
nem egyszer, hanem egynéhány ízben, quae sunt salutis publicae, 
intési, interdictumi és praescribált regulái által publieált commis-
siojiban jó inlentiojit nyilvánvalóvá tette; mindazonáltal, hogy ne 
csak maga tisztit tegye, hanem annak effectumát is láthassa, azo 
kat, a kiknek activitássától, dexteritássától és vigyázó serénysé-
gétől függ, subordinaliojok szerint való kötelességekre emlékez
tetni szükségesnek tartja. 

Elsőbben is mivel az Istennek ostora, a pestilentialis con-
tagio minden példa nélkül ennyi esztendőktől fogva tart és a mi
kor remittálni, sőt még cessálni láttatott is, csakhamar nagyobb viru -
lentiával kiütötte magát, a haza lakosiban esett nagy kárral, most 
is ugyan újobban mindenütt csendesedik, és sok helyeken meg
szűnt; mindazonáltal, minthogy elhintett mag módjára hol együtt, 
hol másutt, csak mégis mutogatja magát: annak okáért ad prae-
veniendum ambiguurn eventum et prioribus similes casus prae-
vertendos, in quantum a viribus humanis pendet praevidens cautio, 
mindazokat a commissiokat, melyekben de datis 14 el 20 Maii, 
28 Junii, 30 Aug. 15 Sepbr. 4 et 11 Novbr. anni 1719, a pes
tilentialis contagio elkerűlhetésére az infectus helyeken kivűl és 
azokban in ipsa pesté léjendő minden praecautioknak elköveté
sére, occlusiokra, azok modalitásira, felszabadításnak idejére, az 
infectióban megholtak köntösének, ágybéli egyébb másoknak elé
getésére, világos és nyilván való regulák és edictumok adattatlak 
ki, most mind újonnan azokat recapitulálván helyben hadja és 
pro rato repetáltatni, publicáltatni és observáltatni parancsolja. 

2-do: Sokszor megesik, hogy a törvény a vétkeknek patro-
cinálására fordíttatik és a tilalmakkal némelyek ellenkező végre 
abutálnak, a mint az occlusiók is a pestisi infectiónak továbbra 
való nem harapozhatásáért propagatiojának (mely is az üsszve 
való egyeledésböl és mutuum commerciumból lenni mindenek
előtt nyilván és tudva lehet) akadályozásáért rendeltettenek; de 
azon occlusiokkal sok helységek és nevezetes faluk viszszaélni 
tapasztaltatnak, a pestisnek közöltök nem létét, vagy régi cessa-
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tióját igazán nem dcclarállják, söt tikolják, csak azért, hogy a 
közönséges terehviselés, quartélytartás, portiozástól magukat iminu-
nilálják és a magok torhót más szomszédfaluk nyakában vessék. 
Az ilyetén abususok pedig, minthogy mind Istennek boszontására, 
mind felebarátjának kárára és a magistratus megcsalására czéloz-
nak, szükség, tolláltassanak és a mely helyeken effélék történné
nek, a falusbirák érdemek szerint és nem a parasztság büntet
tessenek meg. 

3-tio. Tapasztaltalik az is, hogy a kösség az istennek láto
gatása alatt nem hogy meghunyászkodnék, és magát mind a ter
mészeti, mind a hazánk articularis törvényének dictálásához 
componálná, sőt még nagyobb mértékben elfajult, kiváltképpen 
látván, hogy a törvénynek processusi nem folyhatnak, mindenféle 
latorság elárodott, lopások, erőszakos foglalások, huzás-
vonás, szitok, káromkodás, átok, dorbózlás véteknek is alig 
tartatik, nemes, paraszt egyaránt követi; az ilyen deünquensek 
sok helyeken nem a törvénynek, hanem a tiszteknek obnoxiussi, 
non iustitiae hunt victimae, sed officialium, a pénzbéli mulcta 
el nem múlik, a vicctisztek gazdagodnak, az egyébb község ad 
desperationem usque szegényedik, nincs a mulctákban az időhez 
és mostani nyomorúsághoz való proportio és moderatio, sok hely- \ 
ség, sok particularis ember téli portióját megadhatná azzal, a mit 
pro mulcta supra valorem et pondus delicti adni kénszeríttetik, 
a vármegyéken, úgy mint székely és szász székekbon sine remis-
sione, mintha patrimoniuma, vagy rendelt fizetése volna némely 
tisztnek, sokszor ad terroréin delinquentium dictált poena, ellen 
ben nagy vétek is kevés adómmal (!) absolvaltatik. Ha corporalis 
poenák, sok mulcták helyett substitualtatnának és effectumban 
vétetnének, a tiszteknek kevesebb hasznai, de a vétkeknek nagyobb 
megzabolása {így!) lenne. Most pedig particularitor hogy a szit
kozódás, káromkodás, torbézlás (így!), musikálás és tánczolások 
mindenütt megtiltassanak és a delinquensek kalodában, vagy 
templomok előtt, faluk, városok, közönséges helyén állani szokott 
pelengérben verettessenek és bizonyos napokon s órákig tartas
sanak, parancsoltatik. 

4-to. A quartély- tartásban, az anlicipalionak proporüonata 
felosztásában és minden közönséges terehviselésekben nem a 
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régi mód, liánom a mostani idöhez és többet, vagy kevessebbot 
szenvedett minden helységeknek facullássához alkalmaztatott illendő 
proportio, ad. dictamen bonae conscientiao, iuxta praescripla com-
missionum gubernialium tartassék; a natiiralék administratiója 
iuxta normám militarem erga authenlicas, ncc administrantibus 
damnosas quietantias usualtassék: a lisztednek peromtorie úgy 
commitlállalik, hogy a panaszok bejövén és liquidállalván, az 
exorbitans, vagy conniveáló, annál inkább inaguk használ kereső 
tisztek szoros és példás büntetések elvételére magok menthetet
lenekké tétessenek. 

5-to. Nem tagadhalja a gubernium in.-a.ga authoritássának és 
superintendentiájának némely vicetisztek áltfd való megbántódását, 
kik is mi okból viseltetvén, maguk tudják, felséges urunk nevébe 
s pecsétje alatt emanáll commissiojit a guberniumnak a mint 
akarják, úgy respectálják, parancsolatit igen immál-ámmal (!) 
későn, sőt nem is viszik végben, debite nem publicalják, illendő 
engedelmességgel való repertumol nem lesznek, ment c végben, 
nem-e? és miképpen a commitlált dolog? a relatiók is sokszor 
olyanok, hogy jól végére nem menvén a dolognak, a valósággal 
nem egyeznek, melyekre bízván magát ;i gubernium, kárát és 
kissebbségét tapasztalja promotiojokban. Annak okáért, hogy 
ezután a gubernium, felséges urunk nevében s pecséti alalt 
emanált commissiói, parancsolati és rendelési végben menjenek 
és executióban vétessenek, felséges urunk majeslássa azoknak 
vilipendiumában és elveszleglésében meg nC sértődjék, az igazság
nak és a közjónak előmentő légyen, unaniiJii d. d. consiliariorum 
voto in consilio gubernii Bisztricii die 19-no Januarii 1720. 
concludáltatolt és hogy ezen eonclusum publicáltassék és obser-
vállassék, végeztetett: valamely vármegyék, székek tisztei és váro
sok birái, a regium gubernium commissiojit vévén, cfectumban 
nem veszik, azok szerint legális execulíókat nem tesznek, ad 
praeseriptum lerminum committált inforinatiokat genuine sub 
sigillo et subseriptione supremorum comitum, iudicum regiorum, 
vei vicesgerentium, totiusque magistratus és nem prefunctorie 
csak szolgabiráké alatt egész hitelű dociimenlumokkal bé nem 
hoznak, vágy ha a dolog végben menl-é, nem-é, miképpen és 
miért nem? cum vera speciel facti declaratione nem reportál-

http://in.-a.ga
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nak, tcliát az articularis pocna ílor. hung. 200 a vicetiszteken 
és birákon, etiam manu militari principis, non obstantibus repul-
sionis, vei aliis iuris remediis, loties quoties exequ'dltassék. Mind
ezekhez, hogy ki-ki magát tartsa és publicallatván observálja s 
tiszti szerint observaltatni el ne mulassa, ultimo, s igen serio, 
authoritate a sacra caesar. R. M. gubernio concessa intimáltatik 
és committáltatik. Sic facturis etc. stb. 

Datum ex regio principalus Transsilvaniae gubernio, Biszlricii 
die 22-da Januarii, anno 1720. 

G. SIG. KOIÍNIS mp. S. KÖLESÉIU mp. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1518. 

A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknek 
a) Besztercze, 1720Lmárcz. 10. 

Gr. Sloinvillo mint az országgyűlésre rendeltetett kir. biztossal megr-
egyező akaratból rendeljük, hogy az országgyűlésre a pestis miatt csak 
a vármegyék és székek főtisztjei ós deputáfusi jöjenek Kolozsvárra 
ápr. 17-érc. 

A pestis ha szinte egészen nem is, de többnyire mégis megszűn
vén, Istennek hálát kell adni: Te Deuin, magyarul Téged Isten dicsérünk 
eléneklósére húsvél másodnapját határoztuk. Ha el nem érkezik a ren
delet akkorra, úgy a következő vasárnapon. 

A megholtak számát össze kell írni eme rovatok szerint: faluk 
nevei, adófizető gazdaeniberek, asszonyok, férfi és lánygyermekek s a 
hatodik rovatban a megmaradt adózó embereknek számát. 

A cserjék és erdők gyújtogatását eltiltják, mert a nagy szárazság 
miatt égések következnek belőle. 

A megholtakért való •pomana vagyis elemosiiia fejében sok helyütt, 
halljuk, az oláh papok a megholtak marháját magoknak követelik. Al
kudjanak meg az örökösök és fizessenek az oláh papoknak annyit, a 
mennyi jogos. 

b) Kolozsvár, 1720. uttg. 28. 

A kolozsvári szepl, 28-iki gyűlésre a főtiszteket meghívja a téli 
szállásra való gondoskodás végett. > Szükséges lészen e végre minden 
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helységeknek, városoknak, faluknak tehetős vagy tehetetlenségeknek, ez 
idei termésnek mivoltának úgy végire menni, hogy a rendes teherviselés 
a többet vagy kevesebbet szenvedett többől vagy kevesebbel bíró hely
ségek és faluk mostani statusokhoz képest proportionáltathassanak.« Tá
jékoztassák magokat ezek felől, hogy informatiot tehessenek. 

c) Kolozsvár, 1720 oct. 14. 
Esett kgtek székire a katonaság téli ellátására felvetett adóból 

7650 fit, búza 18 köböl, zab 18 köböl, széna 3 szekér, bor 2 hordó, 
hús 4 mázsa. 

Az orális porlio 2 kr. ne a szállásadóktól adassanak a katonáknak, 
hanem ex inassá communi adatik ki a hadi biztosság által. 

(Eredetije Usikvármegye levéltárában) 

151». 

Kászon-szók termésének kimutatása, 1720-ban. 
Felsőfalu, Impérfalva, Jakabfalva, Újfalu határában termett összesen 

őszi 761 köböl 2 ' / 2 véka, 4628 kalangya; tavaszi 492 k. ' / . 2 v , 3146 
kalangya. 

Összeírták: I3,\t,Ási József kászoni v. királybíró 
és JÁNOSI MIHÁLY kászoni esküdt jegyző. 

(Eredetije üsikvármegye levéltárában.) 

1520. 

Katonák kártételei felszámítása Csíkban. 1720. 
Erga eompagniam d. capilanei de F<ujott quaerelae sedium Csík 

Gyeryyő et Kdszon super excessibus quartirii hybernii 1720 
81 fit 2 1 ' / 2 den. kárt számítanak fel 

Quaerelae s. Csík, Qyerqxjó et Kdszon erga militiam Rascianam 
d. capitanei Falczán de hib. a. 1720. 

Ménaság, Kászon-Ujfalu, Bálikfalva 6 fit 20 ' / 2 kr. kárt számit fel. 
Erga militiam pracsidii Szeredet panaszolkodik Cs. Szentkirály, 

Zsögöd, Csatószeg, Szent-Imre == 42 fit 26 kr. kárt számiiván fel. 
Csík-Taplocza 16 frt, Kászon-Ujfalu 6 fit 18 kit. 
Kászon-Ujfalu még 3 frt, Alcsik még 3 frlot számit fel 
Veczel kapitány servicz fejében kicsikart 30 frtot; gyertyáért 82 frlot. 

Ligna. foealia orgiae 300, r. fi. 300, 
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Az egész kártétel összegezése: 
A Fagott eompaniája 81 frt 21'/2kr. Alcsikban és Kászonban még 
A St. Antóniáim 3—3 . . . G frt — ki-, 

regiment . . 30 kr. Summa: 160 frt l l ' / 2 kr . 
Háromszéken . . 1 frt 39 kr. Éhez járul Veczol 
Alcsíkban az őrség 42 frt 26 kr. zsarolása . 30 frt — kr. 
Felcsíkban . . . 16 frt 7 kr. Gyertya . . 30 frt — kr. 
Kászonban . . 6 frt 28 kr. Tűzifa . . . 300 frt — kr. 
A rácz katonák . 6 frt 20 kr. Az egész összeg 572 frt 11 '/2 kr. 

Ezeken kivűl még fuvarozási költségek. 
Glaudiopoli 9. Nov. 1720. 
Egy másik 1720. aug. kimutatásban Csík, Gijergyó és Kászon-

szék a katonák kihágásai ellen összesen 94 frt 41 kr. ára kárt szá
mít fel. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1521. 
Csík, Gyergyó és Kászonszék folyamodványa, a főkormányszékhez, 
hogy a nagy szárazság, ínség ós pestis miatt elpusztult szókük köz

terhein könnyítsen. A válasz kelt Kolozsvárt 1720. máj. 8. 
Méltóságos Regium Gubernium, nékünk jó uraink s kegyes 

patronusink! 
Nem kétlyük Excellentiád és ngtok ennek előtte való esz

tendőkben beadott alázatos istántiáinkból Istennek bokrossan raj
tunk általment sujtoió ostori miatt nagy extremitásra jutott siral
mas állapotját nyomorult helységünknek bőven megértette, mivel 
elsőbben is a hallatlan és ebben a hazában eddig oly mértékben 
nem tapasztalt szárazság miatt, minden marháinkból kifogyánk, 
mert csak Molduvában több másfélezer marháinknál, kiket kite-
leltetésnek okáért behajtottunk vala, egyszersmind oda vésze 
az többi marha-kosinak szűk volta miatt majd mind eldöglenek. Fzen 
szárazság nagy éhséget causálván, jobb része az szegénységnek hely
ségünkből kibujdosék, némelyek éhei meghalának és a kik meg
maradtak vala is, irtóztató és hallatlan eledelekkel halasztották 
éhen hálásokat; de mind ezekkel is Istennek ellcnnünk felgerjedett 
haragja meg nem elégedvén, oly nagy mértékben közöttünk a pes
tis grassalt, hogy egy helységben is az ő felsége birodalmi között 
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tis tradidere' viri, neque nostri instituti sit ea attingere, solumraodo 
brevi, simplicique sLylo describeuda duximus, quae ad mandátum 
sacrae casarcac regiaeque catholicae Majestalis exccisi regii gu-
bernii Transylvanici qua delegaü investigatores et conscriptores 
comissarii. nostra in praesenüa propriis perlustravimus oculis, 
praoprimis ergo quod attinet ad inclytae sedis Udvarlielly situin 
et qualitatem. Generalis ejus descriptio sequitur hoc modo. Iticlyta 
hacc sedes, uti coeteris quantitate major, ita respeclu honoris e 
dignitatis etiam inier omnes reliquas sedes Siculicales priinatum 
oblinet; silus ejus magis rotundae, quam ([uadratac iigurae formám 
habet, ab ortu solis sedes Herum Siculicales Csík et Háromszék 
vicinas, sedemque Saxonicalem Kőhalom dictas contenninas attin-
git a meridionali plaga, scde item Saxonicali Segesvár, et co-
mitatu de Küküllö claudilur; qua vero solis oeeidentem res-
picil, sedem alteram Siculicalem Maros contiguam habet, a sep-
tentrione autein extremis jugis Garpathicorum, quac sedem Gyergyö 
ab hoc sede disterminant, iinitur, ex quibus modo diclis monti-
bus duo lluvii non magni, Major scilicet atquo Minor Küküllö 
nuneupati, non proeul abinvicem, diversis tarnen ex fontibus orli, 
exiguo primum alveo, recepüs aulem subinde variis rivulis et 
lluviolis aueti hoinini(?) a septentrione in meridiem conversi, unus 
ad dextram, qui Minor, alter ad sinistram, qui Major Küküllö ap-
pellatur, decurrunt, ac totam hanc sedem duobus quasi brachiis 
comprehendunt, Major Küküllö ab orl.u solis a sede Segesvár et 
Kőhalom, Minor vero ab occasu a sede Maros disjungit et dis
terminal; sunt et alii minores lluvii duo, scilicet llomorod et 
Fejérnyikó, qui omnes vix aliquando vel niiniiaestus, vel iiiimo-
dici frigoris causa defectum sui (luxus sentiunt, sed et molas 
frumentarias copiose penes eorum ripas aedißcalas conlinuo vol-
vunt, et jumentis coinmodaiu utileimiue prebent aquationem, pa-
riter incolis piscationem, si non pro ali<iuo etiam notabili lucro, 
saltem pro sua necessitale inservienlem. Regio tota montosa est, 
sylvis referta, cullusque aspera lapidosa, pelrosa et stcrilis, prac-
sertim sub alpibus, qua ad orientem et septenlrionem vergit, fun
dus seu terra ipsius arenosa, argillosa, et flavi coloris, excepta 
plane illa, (juae ad jueridiem respicit, sedique praefatae Segesvár et 
comitatui de Küküllö est collimilanea, fimationem nihilominus di-
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ligentom nbique adhibore oportet, sine fimo plane infóecunda red-
«lilur, soli natura fruinentorum, ul aullniniiialiutn, ita et vernaliutm 
praeeipue tarnen avenae ferendae coinmendari medioeriter potest, 
triticuin producil ubique. a poliori siliginosuin, maxiine autum-
nali quod uredini valde est obnoxiuin, ita nt quandoque ex tribus 
quatuoniue geliinis vix unica inetreta provenisse afiirmatur; triti
cuin autein vernale ereseit purum, sylvae plurimae, et fors etiam 
ultra, quam essent necessariae, maximam regionis partein oecupant 
agrosque ac foeneta valde coaretant et ad culluram reddunt in-
ulilia, ex quibus plurimi ignobiles rivuli et lluvioli, praeeipue 
iminodicis aueli imbribus vel nivium eliquationibus repentino 
decurrentes, impetu plurima solent pagis et territoriis inferre dainna 
lani externe, quam interne. AediMcia, domus videlicelhorrea et sta
billá, velalia siinilia (nominanter lalia, quae porsonae conlributioni 
obnoxiao possidcnl) pauca repcriunüir scandulis lexta, sed oinnia 
ex rabibus ligneis fabrefactis, puta pinis, quereubus, populis et 
fagis sunt aedilicata, straminibus contexla. Totaliaec sedes constat 
ex 125 pagis, vel possessionibus, et duobus oppidis, quorum situs 
et qualitatcs in particularibus descriptionibus satis superque sunt 
expositi, sequenlia solummodo puneta majoris in loto operc lumi-
nis et intelligentiae gratia declaranda et speeificanda duximus: 
Primo quod atlinet ad sessiones, sive fundos internos, inlelli-
gcnduin est, queinadmodum nobis üde mediante relatuni est, 
et rationabiü eliain conjeetura assequi potuiinus, in plurimis pagis 
sessiones fuissc non multas, sed magnas et spatiosas, deindo auteni 
successu temporuin progenie et sobole incolarum multiplicata, 
diversis vieibus eas inier filios et nepoles divisas ac subdi-
visas esse, undc scculum mit, ut multo plures ubique locorum 
invenli sunt habitatorcs et incolae, quam sessiones vel fundi in
lern i; imo quibusdam in locis nee potuiinus ulla industria inves-
ligare, vel experiri, quis quantam sessionis aviticae particulam 
inbabitet, sed consideratis talibus sessionibus, de quaruin quanli-
lale cerlain habuimus experientiam, juxta eos fundos similes con-
signaviinus Secundo et hoc adverlcndum est, quod sedes haec 
foeneta et prata, respeclive ad numerum pecorum pauca habet, 
eaque praeeipue juxta pagos, inter scj)es et hortos, pecora poliori 
ex parle straminibus, paleisque sub textis bona cura asservatis, 
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aluntur. Tertio, dorainoruiii magnatum el nobilium a contributione 
liberorum terras et foeniliá, juxta instrucüonis noslrac tenorom, 
nullo modo attigimus, ncque conscripsimus. nihüoniinus Uunen ad 
calcom descriptionuin pagoruin ubique adjccimus, quarUun eirci-
ter cujusquc pagi territorrii partom domini terreslres possident, el 
signanter pro sua oeconomia colunt, exceptis duntaxat subdilorum 
suorum terris, quas omncs loco suo in rubricis consignavimus, cam 
tantum obcausam, ut pcrsonarum contributionalium facultalcs 
externae distinctius innotescant. Pariter el sylvas pcrsonarum so-
lummodo obnoxiarum apposuimus, dominorum vero Icrrcslrium 
omisimus quarto debita privatarum pcrsonarum tarn activa, quam 
passiva in rubricis apposuimus, communitatum vero, pagorum in 
descripüonibus eorum, ibidem et lucrum sive quaestus communi-
tates concernens consignatus est, una cum quanto unius cujusquc 
pagi pro anno 1721. imposito, etiam naturalibus in summám 
peeuniariam, juxta communem taxam computatis. Quinto vina, 
quae in partibus tantum inferioribus hujus sedis ciescunt, acria 
et ignobilia esse dicuntur Sexto gelimae omnis generis frumen-
torum constant ex 25 manipulis vel mergetibus quantum frumenti 
cujusque culmus ob imo defalcalus et spictis ad invicem conver-
sis comprehendere potest. Seplimo, in rubricarum titulis, ubi se-
mentorum species amiotalae sunt, ac imprimis tritici et siliginis, 
deinde hordei, avenae et speltae, postea canabis, et lini, adverten-
dum est, quod siligo in bis partibus non adeo ereseit, potius ergo 
tantum de tritico siliginoso et puro vernali est intelligendum, hor-
deum etiam raro, sed avena magis ubique linum vix alieubi. Oclavo 
cursus foenetorum et foeni debent intelligi ejusdem quantitatis et 
mensurae, quales militibus inquartirisatis administrari solent. Nono 
arbores fruetiferaetam intus in pagis, quam sylvestres in campis 
et sylvis vix non ubique abundanter reperiuntur. Quoniam autem 
pruna siccata in rubricis, ubi quot cubuli fuerunt, expressimus, 
istos tantum durabiliores et utiliores fruetus existimantes; qua-
propter plerisque in locis omisimus in pagorum descripüonibus. 
quot pomaria, sive arbores fruetiferae dentur; sylvestres autein 
quando fruetificant, quotidiano tantum usui incolarum serviunt, 
acetum inde exprimere solent, ubi vero nolabilis aliqua quaestura 
provenire potest, apposuimus. Decimo vinearum proventuin sive 
urnas vini, quae anno 1720 creverunt, descripsimus. 



Status et conditiones 

personarum 

Specificatio rerum 
Armalistae . . . . 
Viduae armalistarum 

Viduae libertinorum . 
Privilegiati . . . . 
Viduae privilegiatorum 
Satellites . . . . 
Salicidae . . . . 
Viduae salicidarum . 
Jobbagiones . . . 
Viduae jobbagionum . 
Servi aulici . . . 
Inquilini . . . . 
Vagi 
Exempti 
Desertae extraneorum 
Tota summa . . 
Sedis Aranyas . . . 

Per-
sonae 

Nro 
211 

4 
2096 
310 
290 
348 
61 
13 

103 
4 

1276 
60 
45 

365 
949 
"63 
— 

5492 
1015 

Sessiones 
populosae 

Nro 
166 

37* 
1437 
192Vi 
162 
228 
32 
7 

80 
17, 

868 
287, 
22 

152 
37 
457, 
— 

3460 
594V2 

Sessiones 
desertae 

Nro 
48V2 

309 
837, 
22 
29 

7, 
V2 

9 
7, 

65 
1 

5 
47* 

14 
496 

1038 
248 

Boves 
jugales 

Nro 
624 

8 
4822 
525 
338 

1043 
34 
6 

255 
2 

2522 
30 
55 

331 
133 
177 
— 

10797 
2381 

Vaccae 

Nro 
224 

5 
3932 
489 
311 
495 
43 
19 

162 
3 

1692 
44 
73 

336 
155 
128 
— 

8106 
1521 

Juvenci 
et 

juven-
cae 

Nro 
196 
— 

1117 
80 
79 

114 
8 
1 

10 
— 
380 
14 
8 

66 
36 
17 

— 

Equi 
et 

equae 

Nro 
218 

1 
1316 

94 
52 

175 
11 
3 

31 
— 
408 
"~ 
21 
98 
81 
73 

— 
2126 i 2581 
234 345 

Öves 
et 

caprae 

Nro 
2445 

35 
15077 
1445 
763 

2520 
59 

— 
629 

3 
7706 

121 
244 

1915 
1523 
458 
— 

34907 
5775 

! Sabelici 
porci 

Nro 
1380 

17 
9444 
1039 
733 
953 
79 
12 

342 
4 

3877 
104 
118 
6(9 
£91 
299 
— 

19354 
2647 



. Status et conditiones 

personarum 

Speciflcatio rerum 
Armalistae . . . . 
Viduae armalistarum 
Primipili . . . . 

Viduae libertinorum . 
Privilegiati . . . . 
Viduae privilegiatorum 
Satellites . . . . 

Viduae salicidarum . 
Jobbagiones . . . 
Viduae jobbagionum . 
Servi aulici . . . 

Exempti 
Desertae extraneorum 
Tota summa 
Sedis Aranyas . . . 

Apum 
alvearin 

Nro 
301 
— 

1569 
146 
92 

106 
2 

— 
41 

— 
: 489 

8 
I 3 4 
! 57 

7 
79 

: 2931 
: 588 

Terrae ara-
biles cultac 

Cub. Metr. 

3206 1 
41 2 

21760 1 
2032 2 
1655 2 
2160 2 

128 
12 1 

404 
6 2 

9842 1 
272 
220 1 
730 

77 
892 3 

3492 
46892 
6097 

Terrae ! 
incultae 

i 

Cub. Metr. 

421 2 
2 3 

3418 
323 2 
222 
143 

5 
3 

173 2 
4 

1148 
23 2 
50 
37 
5 1 

142 1 
273 3 

6394 
549 

Sementa 
autum-
nalia 

Cub. Metr. 

1301 3 
17 2 

9679 2 
917 1 
481 1 
529 3 

24 2 
10 1 

188 
1 

3883 3 
81 
96 1 

481 
100 2 
349 

18126 1 
3440 

Tritici 
et 

siliginis 

Gelimae 
1499& 

150 
99758 
10195 
5107 

10557 
584 
222 

2729 
38 

37487 
i' 899 
! 1314 
1 3985 
1 1151 

4992 

L94011 
1 25651 

Avenae 
hordei 

et 
speltae 

Gelimae 
6243 

65 
45758 
4526 
2310 
6743 

281 
43 

1629 
21 

17753 
326 
335 

2143 
622 

16 

90344 
4499 

Milii 
et 

panici 

Gelimae 
140 

— 
988 

76 
37 
12 
1 

— 
5 

— 
674 

26 
16 
84 
22 
22 

2103 
383 

Canabis et 
lini 

Gelimae 
1071 

25 
8454 

999 
813 % 

1642 
221 
— 
374 

8 
42181/, 

146 ' 
142 
655 
210 
205 

19162 
2388 

Pisi lenris 
et fabae 

Cub. Metr. 

106 1 
1 3 

776 3 
61 2 
25 1 
28 3 
— 1 
— 

1 2 
— 

281 
5 2 
8 2 

21 2 
1 2 

19 2 

1267 3 
93 



Status et conditiones 
personarum 

Specificatio rerum 
Armalistae . . . . ! 
Viduae armalistarum ! 

Viduae libertinorum . 
Privilegiati . . . . 
Viduae privilegiatoram 
Satellites . . . . 
Salieidae . . . . 
Viduae salicidarum . 
J o b b a g i o n e s . . . . 
Viduae jobbagionum . 
Servi aulici . . . 
Inquilini . . . . 
Vagi 

Desertae extraneorum 
Tota summa . . . 
Sedis Aranyas . . . 

b'oeneta o: 
prata 

Currun 
1083 

15 
7321 

841 
513 

2636 
366 

7V2 
354 

5% 
2921 

67 
•66"/, 
214 
33 

229 
934V2 

17391 
2863Vi 

Curr 
8437a 

Nr. 
42 

• 9 | -
6060 ! 283 

632 i 56 
341 í 3 

2280 ! 10 
106 i -
19V2 -

2227a- — 
37a -

25357/ 83 
40 ! -
51V2: 19 

405 i 5 
156 
191 
— 

13829 
3233 

— 
11 

— 
513 

2539 

Vinae 
urnae 

Nr. 
467 

2137 
428 

20 
96 

— 
— 
— 
— 
528 

— 
1C6 
45 

— 
80 
10 

| 3917 
12649 

Ca-
cabi 
cre-
mati 

Nro 
37 

1 
246 

21 
37 
45 
14 

lő 
_ 
47 

1 
3 
9 
8 

18 
— 
501 

54 

tíra-
xato-
ria 

Nro 
14 

70 
5 

— 
16 

— 

9 

4 

— 
— 
_ 
2 

113 
— 

Cacabi et 
braxatori-
arum pro-

ventus-
annuum 

Flor. Den. 
136 -

891 — 
78 -

115 
166 — 
42 -

50 — 
, _ 
156 — 

3 — 
1 9 -
! 30 — 
i 24 — 
l 60 -
i — 

1760 — 
216 -

Mo-
lae 
fru-

men-
tariae 

Nr. 
11 

34 
2 

15 

1 

2 
— 
— 
_ 

3 
— 
68 
9 

Molae pro-
ventus 
annus 

Gub. Metr 
96 

436 
25 

112 2 

10 

20 

— 

43 

742 2 
168 

dentarium 

Flor. Den 
10 -
15 — 

—-

47 — 
— 
— 
6 -

—, 
— 
—_ 
—. 
—. 
— 
10 -

88 -
— — 



Status et conditiones 

personarum 

Speeificatio rerum 

Vidune armalistarum 
Primipüi . . . . 

Viduae libertinorum 
Privilegiati . . . . 
Viduae privilegiatorum 
Satellites . . . . 
Salicidae . . . 
Viduae salicidarum . 
Jobbagiones . . . 
Viduae jobbagionum . 
Serri Aulici . . . 

Vagi 

Desertae extraneorum 
Tota summa . . . 
Sedis Aranyas . . . 

1 ! 
i Fago- ! Pruna 
: pyri ; siccata 
i ; 

iC'iib. Met. 

í 50 2 
— 

; 382 2 
: 108 

12 3 
— 
— 
— 
— 
-
275 1 

1 
48 3 
56 

1 2 
12 2 

948 3 
1997 

m , : Redltos 
T a b a c - i es eloca-

cae t ione Pe-
euniae 

iCentsnar. 
Cub. Met.l Librae 

66 2 6 55 

Redi-
tusex 
com-
mer-
cio 

! 

Flor.Den.| Flor. 

1 50 
1 -•- 18 

842 
76 2 
44 
99 2 

6 1 
— 
30 2 

— 
330 3 

8 1 
2 2 

30 

23 23' 16 -
14 19: 

1 42-

6 
-— 
204 
— 
93 

2 48| 23 
— - í — —i 8 

90 
— —- — — : — 
— —! — — 
12 70 - -
- 3 

4 56 
— 2, 1 52 

7 i 

1537 l | 66 77 
90 Íj 2 46 

— — 
— — 

• — . — 

5 — 

22 50 

— 
— 
— 
— 

6 
3 

29 

'S 
•j.s 
M-g-B 

§ £ § • 

3-

Flor 

3 
— 

Flor. 

402 

69 1447 
— 

8 
3 

— 
12 

— 
— 
- -
— 
— 
— 
— 

7 

462: 102 
— — 

74 
— 
435 
— 
156 
20 

— 
— 
— 
— 
359 
83 

295 

Proven-
tis ex 
calae 

Flor. Den 

— — 

!32 50 
21) -
— — 
— — 
— _. 

-_ — 
— — 
66 -

34 — 
— — 

3271 252 50 
1138 

Proven-
tus ex 
scan-
dulis 

Flor. Den 

— — 
— — 
57 80 
31 -

736 70 
— — 

— — 
_ — 
— — 
23 -

— — 
— — 

1 — 

Debita 
activa 

Flor. Den. 

L723 — 
— 

4381 — 
200 — 

'297 — 
657 — 

35 -
18 — 
19 — 

— — 
999 — 
10 — 
3 -

131 -
201 -
542 — 

849 509266 — 
915 -

Debita 
passiva 

Flor. Den. 

2560 -
22 -

20684 -
1888 — 
1269 -
4197 -

216 — 
31 — 

254 — 
— — 

7846 -
218 — 
68 -

1304 -
118 -

' 703 -

41353 -
4347 — 

(Eredetije Udvarhelyvármegye levéltárában.) 
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1525. 

Udvarhely szöknek folyamodványa a főkormányszékhez, adózási ter
heik könnyítése és sérelmeik orvoslása végett (1720.) 

Méltóságos regium gubernium! Nékünk érdemünk felett való 
jó uraink és palromisink! 

Minemű karban és állapotban légyen ns. Udvarhely szék
nek pro moderna rerum occasione dolga és állapotja és az ő 
felsége ns. székünkre vettetett és vetendő quanlumának is megli-
zelésiben és egyéb ő felsége szolgalatjának is praestálásában mennyi 
és minemű különb-különbféle akadályokkal praepediáltassunk, nem 
kétlyük nglok előtt nyilván vagyon, mindazáltal bízván az ngtok 
atyai graliájához, dolgainknak orvoslása és jobb statusban való 
állítása iránt alázatos remonstratiónk által ngtok előtt letesszük. 

Nyilván vagyon ngtok előtt, hogy ns. Udvarhelly széknek 
nagyobb része mindenfelől havasok alja lévén, mivoltára nézve 
vad, sovány és terméketlen akármi üdőben is, annál inkább 'az 
mostan nem régen elmúlt siralmas, szűk üdőkben, kifogyván sze
génységeink az súlyos terehviselés és keserves szükség miatt (salvo 
honore) vonó marhájokból, nem colaihatván földeket úgy, az mint 
az helységeknek soványsága kivánná, az földi termésre és gyü-
mölcsözésre teljességgel alkalmatlanná tétetett, úgy annyira, hogy 
maga oeconomiája nem hogy arra satisfacialhatna, hogy reája esett 
portiojál abból lelizethetné, sőt élete táplálására is más helységek
bőt kételeníttetik búzát és cgyébféle gabonát szerzeni, mely miatt 
és az ns. székre terhesen vettetni szokott contributio miatt, mivel 
contributionk is nem minualtatik, annyira enerváltatott szegény
ségünk, hogy némelyek már majd minden joszágokot másoknak 
obligálták, némelyek anynyival adósok, hogy az fejek sem szabad, 
csak az elmúlt siralmas szűk esztendőben gabonát hogy vihesse
nek, annyi kölcsön pénzben és adósságban verték magokat, hogy 
maradékjok sem suflicialhat leüzetésire. Ehhez accedal az is, 

Hogy Istennek ő felségének Ítéletéből az két úttal csakhamar 
egymás után rajiunk általment pestis adózó embereinket (kiknek 
is eddig számos rolta consorválta székeinket) annyira elfogyatta, 
hogy adózó embereinknek nagy része elhalván és azoknak contri-
butioja a megmaradt kevés népre maradván, oly terhesen esik az 
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adó, mintha semmiben adózó embereinknek száma nemminualó-
dott volna, mivel csak az elmúlt esztendei adóból egy tehetősebb 
emberre coinputatis omnibus etiam naturalibus, majd ötven-hat
van rh. íl , egy medii status emberre harmincz-negyven rh. forint 
esett. Mely adózó embereink közül is már most mely sokan kü-
lönb-különbféle utakon és módokon akarják az conlribulio alól 
magokot eximaltalni, ngtok előtt alázatosan akartunk remonstratio. 

1. Vadnak oly mostan magoknak nemességei, szabadságol 
és immunitást kereső • primipilusok, kiknek még az régi liadakozó 
üdőkben is elejék és magok primipilusok, vagy pedig ns. zászló 
alatt (mint az udvarhellyiek) szolgáló nem jószágos ns. emberek 
voltak, kik is az adózáshoz nem szokván, commissariusság és 
perceptorságbéli szolgálaljok által immunitállaüak az conlribulio 
alól, szerezvén a mellé magoknak két-három zselléreket. 

2. Hasonlóképpen vadnak oly armalistak, kik ab ingressu 
felicissimorum suae sacr. Majeslalis armorum conlribuallanak és 
minden ő felsége szolgalatjára kévántatő onust supportallanak, 
úgy némely oly igaz ns. emberek is, kik jószágokat magok dissi-
palták s ennek előtte hogy az portiolól immunisok lehelnének 
nem levén rendes adózó jobbágyok, meg sem gondolták, most már 
magokat immunilattatni akarják, kiknek is számok armalistákkal 
és primipilusokkal együtt extendal ötszázra vagy többre is, kik 
is mindnyájan magokot az contributiolól per varias vias el módos 
némelyek inslantiajukra obtinealt resolutiókkal s commissiókkal, 
hogy nemesi szabadságokban manu teneallassanak, az ns. székely 
natio végezése ellen ex.emplalt.alni akarják. Ezeken kivűl 

3. Ennek előtte való üdőkben az két Oláhfalu is az ns. szék 
közé contribualván, az egy búzán kivül pénzzel, zabbal, szénával, 
az ns. széket proporlionate, mini más faluk, segítették, allevalták, 
kik is már bizonyos üdőktől fogva az széktől annyiban elszakad
tak, hogy semmiben egyébben az ns. széknek nem succurralnak, 
hanem csak valami pénzben. A kikel követvén 

4. Nehogy az zctelakiuk is az széktől elszakadnának, conlrac-
lusra vévén Zetel&ka az széket, most már nem iuxta qualitalem 
et quantilatem, hanem csak iuxta benevolentiam segíti az contri-
butioban Zetolnka a széket. 

5. Mindenik religion levő ecclesiasticusok, esperestek, mes-
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tereket, cantorokot, harangozókal, az tisztek akaratja ellen, az 
széknek és adózó embereknek nagy praeiudiciumára, oly jószágos 
és adófizető embereket vésznek maguk közé, az kik majd jobb
jobb értékű és tehetségű emberek, az kik az határokat is majd 
jobban bírhatják, kik küzűl némelyeket (mivel nem is arra capax 
subjectumok) ha szintén erőltetnék is arra az hivatalra, ha contri-
bualni és egyéb ő felsége szolgálatját supportalni nem kellenék, 
azon hivatalt nem amplectalnák. Vadnak felesen olyak is, kik 
magok házoktól valamely olyan ecclesiákban, az melyekben idáig 
soka mesterek nem lartattanak, egy héten egy két napokon vagy 
csak vasárnapokon és innepnaponkénl, csak hogy lehessenek sub 
litulo et nomine ecclesiastico, beszolgálnak és sub eo practexto 
eximaltatják magokat a contributio alól. 

6. Némely aclualis ecclesiai rendek parochialis fundusokon 
kivűl jószágokat tartván, nem csak magok nem contribualnak 
külső fundusokról, de még jószágokban lakó, adózó rendekből 
álló magok zselléreket is exemptalják. li mellett 

7. Lévén az ns. széknek olyan constitutiója, hogy az mely 
özvegy papnénak és lelett mestereknek fiai húsz esztendőket meg
haladnak és azalatt papokká, mesterekké nem lesznek, az olyanok 
contribualjanak. Vadnak felesen olyan özvegy papnékuak és letelt 
mestereknek is fiai, kik meghaladván az húsz esztendőket, ecclesiai 
hivatalokot nem amplectaltak, vagy soha is nem amplectalnák, 
mindazonáltal mégis nem adóznak, adózni sem akarnak. 

Ecclesiákban, nominanter Udvurhcllyt, fő s vicecuralorok, 
szent egyházfiai s bírái, papok zselléri, exemptusi, az adózó em
bereknek az tehetősiből oly feles számmal vadnak, hogy az vá
rosnak nagy része nem adózik, azoknak is terheket, az ott lakó 
szegénység supportalja. 

8. Lévén némely falukon, só vidékin, az parajdi aknához 
szolgáló sóvájók és aknai szolgálatot supportáló emberek, kiknek 
is számuk száznál többre extendal, azok is ennek előtte való üdők-
ben, etiam post ingressum felicissimorum suae sacr. Majestatis 
armorum, szintén úgy adóztanak, mint más primipilusok, kik is 
már most jóllehet fizetésért szolgálnak mind ő felségének, mind 
pedig más ns. sókat vágató hazafiainak, privilégiumot extrahalváu 
magoknak, reájok esett és esendő portiojoknak csak felét akar-
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ják megfizetni és úgy akarják magokot immunitallatni, porliojuk-
nak felél az azokban az falukban lakó szegénységnek vállára lévén-, 

9. Kz is nem kevés praojudiciumára vagyon székünknek: 
sok adózó rendekből álló személyek ns. vármegyékre vagy kihá-
zasodnak, vagy olt valami jobbágyokot szereznek és az székben 
oeconomizálnak, s adózó rendek lévén, sub tilulo nobilitatis et jobba-
gionum in communem sedis conlributionem nem conlribuálnak. 

Vadnak sokan olyak is, kik hogy az conlribuliolól és egyéb 
lerehviseléslől s ő felsége szolgalatjától annál inkább meneked
hessenek, házokot, örökségeket, jószágokot elhagyván, az ns. vár
megyékre vagy más ns. székekre által mentenek lakni és ott ki egy, 
ki más szín és praetexlus alatt, ki zsellérképpen commoralván, 
sem azokat az ns. vármegyéket vagy székeket, az hol laknak, 
nem segítik úgy, az mint illenék, sem pedig itt az székben nem 
szolgálnak, hanem mind ott, mind pedig itt immunitást keresnek 
magoknak, kiknek is reductiojoknak és az articulas szerént való 
ropetaltatásuknak s feladallatásuknak egyszersmind megendedte-
tését, alázatosan várjuk. 

10. Minthogy az elmúlt siralmas 1718. és 1719. esztendők
ben az akkori szükség és pestis miatt ns. Háromszéknek nagy 
része maga lakóhelyiből elbujdosván, az ns. Háromszék portiojá-
ban is extra antiquam pra.vim, az mely szerént az proportio ő 
kgek és mi közöttünk forgott, reánk repartiáltatott volt, jóllehet 
azon szükség és pestis mi reánk is elkövetkezett volt, úgy mint 
ő kgmekre, mindazonáltal minékünk erőnk felett is ugyancsak 
supportalnunk kellett, mely is székünket annyira enervalta, hogy 
maga proportioja szerént való contributiojának is leíizetésire alig 
sufficialhat. Instálunk azért az méltóságos regium guberniumnak 
alázatoson, hogy az régi praxis szerént proportionaltassék mi 
közöttünk és ns. Háromszék közt contributionknak repartiüoja. 

11. Vadnak ilyen dilTicultasink is az só iránt, hogy az só-
falvi kamura, háznál lévő némely máglyás sóra menő szegény
ségeinket kergeti, veri, az sót embereinkkel hordatja az mázsához, 
az só árát megadván, az niázsárlásért és eldarablásért, az mázsa 
körűi szolgálóknak a só árán kivűl külön kell fizetni. Az nemes 
sóért adni szokott zabjainkot is oly nagy vékával méri és oly 
megnyomva, hogy öt véka zabból is négy véka ki nem telik. 
Brassai uraimék is ő kgmek, sót vivő szegénységünktől feleltéb 
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való taxát oxigalnak, mely iránt is hogy az mélts. gubernium 
minket atyaiképpen consolaljon, alázatosan kérjük. 

Oldalt más kézzel: lián uram és az brassai dologból az m. G. 
eleiben kell folyamodni. 

Minthogy pedig az mesteremberek manufacturai és talpbőr 
árrok felett megdrágullanak annyira, hogy* két-három áron is alig 
veheti meg ember: hogy az olyanokban is az mélts. regium gu
bernium limitatiol tétessen, alázatoson kívánjuk. 

Ezen repraesenlalt difficultasinkból általlátván, ngtok ns. 
székünk mind az pestis miatt isten ítéletiből, mind ennyi exemptu-
sok és adózni nem akaró emberek miatt, kik is ennek előtte való 
üdőkben etiam post ingressum foelicissimorum suae Majestatis 
armorum, meg sem gondolták, hogy ne adóznának és az ő felsége 
közönséges szolgálatját és egyéb közönséges terhét együtt ne sup-
portálnának az székkel, mennyi rövidséggel és defectussal legyen. 

Alant más kézzel: Az salétrom főzés is nem kevés költséget cau-
sal az széknek. 

Instálunk azért ngtoknak alázatosan, méltóztassék ennyi defec-
tusinkot és rövidségünket s alázatos instantiánkban feltett dolgainkot 
és panaszinkot, kivált adózó embereinknek számának ily különb-kü-
lönbféle utakon-módokon lett és naponként leendő megkevesedését, 
istenes consideratioban venni és contributionkot könnyebbíteni, 
dolgainkot is igazítani, mivel ily színű dolgaink, ha nem orvosol
tatnak, az adó is rajtunk nem decrescal, hanem accrescal, adózó 
embereink is, az kiknek számos volta conservalla eddig is szó 
künket, mely ha nem lett volna, a főidnek sovány és rósz volta 
miatt s terméketlensége miatt lehetetlen lett volna mind az ő fel
sége contributioját, mind egyéb ő felsége szolgálatját supportal-
nunk, a mint hogy ezután is lehetetlen leszen, ha a specificalt 
utak módok szerént naponként csak fogyton fogynak, mivel eze
ken az utakon, az mint alázatoson remonstraljuk, még ha mi ter
mékeny hclly volna is székünk, nem conserválódik, hanem poeni-
tus deficial. Mely iránt való atyai gratiáját is az mélts. regium 
guberniumnak alázatosan várván, maradunk 

Az méltóságos regium gubernium 
alázatos szolgái 

Nemes Udvnrhelly széknek vicetisztei és assessori, 
az nemességgel együtt mind közönségesen. 
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Kívül? Spcctiibili ;ic generoso dominó dominó Sigismunao Corda, 

suppromu iuiiici regio sedis. Sic. Udvarhellij. 

Alatta lu/yanazon kézzel,: Haue oliain instantia, in quibus l'ueiil 

ncccssaria, rocapilulanda orit. 

(Eredetije Udvarholyvärmegya levéltárában, ziemzeli láda XIV es.) 

1526. 

/ / / . Károly a, Rákóczi-forradalomban való részvétele miatt nótázott 
Cserei János ágostonfalvi (fej ér megyei) és bölöni (miklósvárszéki) 
birtokát Cserei Mihálynak adományozza 045 m. forint (vagyis r>37 r. 
irt és 90 kr.) lefizetett zálogösszegért, melyet aztán (az oklevél után 
olvasható feljegyzés szerint) Cserei Mihály visszabocsátoU öcscso ke

zébe. Kelt Bécsben 1721. mércz. 3. 

Nos Caiolus sextus Dei gratia electus Romanorum impe
rátor semper augustus, ac Germaniae stb. memóriáé commenda-
inus tenoré praesentium significanles, quibus expedil universis. 
quod nos attenüs et consideratis íidelitate, íldelibusque servitiis 
fidelis nostri nobilis Michaelis Cserei de Nagy-Ajía, quae ipso 
nobis et augustae nostrae domui, tam in negotiis cameralibus, 
quam vero aliis pro locorum et occasionum exigentia induslriose 
et noviter hactenus impendit et qualia eliam in posterum prae-
stiturum atque in dies maiori conamine exhibilurum, se nobis 
pollicetur, totales igitur et jntegras portiones possessionarias 
in possessionibus Ágostontalva, in Albensi et Bö lön sede 
Siculicali Miklosvár, sic videlicet nuneupatis comitatu et sede 
existentibus habitas, quae alias Joannis itidem Cserei, non ila 
pridem gratiam vitae et capitis ex benignilale nostra speciali 
consecuti praefuerant, verum ex eo, quod idein superioribus annis 
suscitatis in anno 1703 per llakoczium tumultibus, nescilur unde 
molus, quibusve ad id inductus respectibus, se immiseuerit, per-
íidasquc rcbellium partes non modo secutus fuerit, sed etiam 
publicatos saepius amnestialis gratiae terminos procaciter eluse-
ril, atque ideo in generali lidelium iiosl.roruin statuuni eto rdinum 
dicti nostri Transylvaniae principatus dicta, per nos in civitalem 
noslram saxonicalem Cibiniensem pro die I I a mensis Januarii 
anni J717iampraeteriti indieta et celebrata, de lege eiusdem prin
cipatus in notam perpetuae iniidelitatis, amissionem scilicel ca-
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pilis et universorum bonorum mobiliuin et immobilium, ipsum 
soluin proprie cl praecise conccrnentium, ubivis in diclo nost.ro 
(trificifKilit 'yfiuiäsyiciiniac ex'tsU'idiuiii el hub'dorum incumaaü 
pronunciala eatenus senlenlia deciaratus fuerit et iuxla eiusdem 
omnia bona, velul. rebellis, et tunc absentis in nos, eonsequen 
lerque fiscuin nostrum ct benignam collalionem nostram redaeta 
et devolula cxtilerint. Tolum item et oinne ius nostrum regium. 
si quod in easdem pori ionos etiam aliler, qualitercunque exü terel 
et habebelur, aut eaedera et idein ex quibuscunque causis, viis, 
módis et ralionibus noslrain concenierail collationom, sub evic-
lione legali quoad summám infra specilicandam simul cum curia 
nobililari in dicla portioné Bölim existente, cunctisque huius el 
earundem uliliUilibus et perlinenüis quibuslibet, terris scilicel 
arabilibus cultis et incultis, agris, pralis, pascuis, campis, foenetis, 
silvis, nemoribus, montibus, alpibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promonloriis, aquis item fluviis, piscinis, piscaluris. aquarumque 
decursibus, molendinis et eorum locis, generalitor verő quarum-
libet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus. quovis 
nominis vocabulo vocitatis, ad easdem de jure et ab antiquo 
spoclantibus et pertinore debentibus, eidem Michaeli Csőrei tum 
meritorum suorum iain praediclorum inluitu, tum vero erga sex-
cenlorum qas,dcagmta quinque iiuagaricalium aut qu'mgentorutu 
triginta scplem rhenensium florenorum et triginta crucigerorum 
summám íisco nostro regio aclualiter iam persolutam praefalo 
Michaeli Csvrei ejusque masculini sexus descendentibus jure 
pcrennali donandas, dandas et conferendas, iis vero deficientibus 
vei non cxislonlibus foeminei sexus, in et pro iam diclo sexcen-
torum quadraginla quinque liungaricalium aut quingentorum 
triginta Septem rlienensium florenorum ct triginta crucigerorum 
summa titulo pignoris sive redcmptibili jure benigne inscribendas 
duximus. Assdcurantcs simul et afiidantcs universos ejusdem lie 
redes el posterilales foeminei sexus, ad quas videlicel deficientibus 
velnoncxistenUbus, ulpraemissum est, masculis jani dietae portiones 
speetabunt, quod si temporum successu nos vei successores nostri 
legitimi, videlicet Transsylvaniáé prineipes aut alii quorum id inte
rest' seu interorit, praescriptas porliones pro nobis aut pro sese 
redimere vel rehabere voluerimus, ex tunc ab iisdem non ali-
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ter, nequc secus, nisi deposita prius ot inlegre simul et semel per-
soluta praespecilicala sexcenlorum quadraginta quinque hungari-
calium aut qingentorum Iriginta Septem rhenensium florenorum 
et triginta crucigerorum justae currentis et usualis monetae summa 
redimemus et rehabebimus, redimentque et rehabebunt. Ad quod lir-
miter et inviolabililer observandum tarn nos ipsos obligarnus et ob-
stringimus, quam successores nostros legitimos, videlicet Trassylva-
niae principes aut etiam alios, quorum interest, seu intererit, obiiga 
tosetmodis omnibus obstrictos esse volumus. Prout damus, dona-
mus et conferimus, inseribimus et impignoramus, assecuramus item 
et oflldamus, obligamusque et adstringimus, harum nostrarum secre-
lioris et aulici sigilli nostri inpendentis muniminc roboratarum, 
vigore et testimonio litterarum mcdianlo. Quas nos in formám pri 
vilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. 

Datum in archiducali nostra civitate Vienna, die tertia men-
sis Mártii anno domini millesimo septingentesimo vigesimo primo; 
regnorum vero nostrorum Romani decimo, Hyspanici decimo oc-
tavo, Hungarici et Bohemici etiam decimo. 

P" B. JOANNES JOS. BORNEMISZA de Kászon. 
SAMUEL ALVINCZI. 

Mely donatio kék veressel s fejérrel elegyes sinóron függő és fa
tartóba foglalt pecséttel vala megerősítve. A donatio tábláján belyűl 
néhai Cserei Mihály-nak a donotariusnak ezen jegyzése olvastatott: 

Miklósvárszéki bölöni idősbik Cserei János uram ugyan Bölön-
ben levő udvarházáról, ott való jobbágyokkal, szántóföldekkel és minden 
appertinentiákkal, úgy szintén ugyanazon udvarházhoz eleitől fogva 
biralott fejérvármegyei ágostonfalvi portioról és Nagy-Ajtán is a mely 
jobbágyok ós szántóföldek vadnak mindazokról való kegyelmes collatioja 
felséges római császárnak, a mely jószágot a donatio tenora szerint 
elfoglaltattam magam számára, de öcsém uramhoz ő kegyelméhez igaz 
és példa nélkül való atyafiságtól viseltetvén, ő kegyelminek remiltáltam 
olyan conditioval (melyet velem tudom Erdélyben egyik atyámfia is 
nem cselekedte volna), hogy ha Isten (melyet bizony nem kívánok) ő 
kegyelmét ez életből kiszólítaná és ő kegyelmének semmi gyermekei 
nem maradnának, azon udvarház minden fenn deciarait ágostonfulvi és 
ajtai porüokkal együtt az én gyermekeimre szálljanak vissza és minden 
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törvénykezés nélkül szabadoson az én gyermekeim, mint tulajdon saját 
jószágokban, szabadoson belé szállhassanak, magok számára elfoglalhas
sák, mivel most is csak az én erigedelmuinbó'l birja ö kegyelme, a mely
ről ugyan maga keze irása és pecsétje alatt költ contractussa is van ő 
kegyelmének nálam. Ez a donatio pedig úgy sónál, hogy valamíg az 
én íiú-ágam durál, örökösön bírhassák a jószágot, ha pedig az én fiú-
ágain teljességgel deliciálna, tartozzék a üscus az én leány niaradváim-
nak halszáznogyvenüt magyar forintokot elsőbben kész pénzűi lelenni 
és úgy juthat a (iscus a jószágnak kiváltásához. Ezeket azért akartam 
megírni, hogy az én gyermekeim tudhassák jövendőben is azon megne
vezett jószághoz való igaz jussokot. 

CSEREI MIHÁLY mp. 

(Mull századi másolata Csőrei Ákos úr birtokában Ákos/alván.) 

1527. 

Főkormányszék rendeletei Csík- Gyergyó és Kászonszéknek. Kolozs
vár 1721, április 14. 

Tudatja, hogy a meghalt gróf SteinviUe helyett ő felsége »gr. Virmond 
excellcntiáját ugyan erdélyi principatusában generalis commendarisnak dec-
larálja.« 

Országgyűlésre meghívja Kolozsvárra május 12-rc, ha ő felsége 
az elhalasztásba beleegyezik: június 8-ára. 

G. StGiSMiWDUS KORNIS mp. gubernátor. SAMUEL KÖLKSKRI. 

(Eredetije Csikvármogye levéltárában.) 

1528. 
Csík- Gyergyó és Kászonszék az 1721. május 12-ére Kolozsvárra or
szággyűlésre küldött követeinek adott instriictioja. Csíkszereda 1721. 

április 29. 
(1—5. Aprólékos panaszok.) 
6. Bodzába veeturázó szekereinkel nemes Háromszéken ki nem 

váltván, harmad s negyed napig és néha egy hétig is oda erőltetik, 
megtartóztatván, mely mennyi hátramaradásával, kárával legyen szegény 
embereinknek igazságos consideralioba vétetni ne poslhabeálja kgllek 
loco in debito. 

(7. Aprólékos panasz.) 
8. Ugy 32 számból álló őrállóknak is terheket feli rá, kik is in 

publico rogni bono el servilio foglaltatnak. / 
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9. Do az eonfralereket is fölséges urunk in nro 32 exemplioval 
méltóztatik 'consoiálni, pro servitio divino applicálván ököl: azoknak is 
terhében részesülni nemes hazánknak, vagy nalionknak no legyen ter
hére, instálni kell. 

(10. Aprólékos panasz.) 
11. Moldnva felöl való haláloknak kijárását is keltek in debilo 

loco urgealni, (facto et optonto optala hac gloriosa paee) hátra ne 
liadja, coniinunicálván, az kikkel illik. 

De itt sok káraink is jussanak kgteknek eszibo, melyeket a mol-
duvaiak erigálának mi rajiunk. 

(12—14 aprólékos panaszok.) 
Appendix. Az várnak restauráliójára mini erőltet az commendans 

és mely súlyos dolog legyen az, kivel mii nem bírunk, ha suceursus nem 
disponáltalik, avagy quantumokból arra bonificationk nem suspendállalik, 
remonslrálni, efficialni azt szorgalmatoskodjék kgltek totis viribus, az mlgos 
guberniumnak irl levelünk mellell és maga inslanliája melleit. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

152Í). 

A főkormányszék rendeletei Csík, Gyergyó és Kászonszók , ok. 
a) Korod 1721. június 2. 

Tudatja, hogy a junius 8-ára Kolozsvárra hirdeloll országgyűlési 
elhalasztották a generalis commendans betegsége miatl június 22-ére. 

C. SlUISMUNDUS KoiiNIS. 

b) Kolozsvár 1721. július 19. 

Tudatja, hogy a sznthmári béke (tansactió) alkalmával gróf Károlyi 
Sándortól kölcsönkéri pénzt vissza kellelvén fizetni: Cs&székro eseti 
850 magyar forinl; »annak okáérl kgtek elsőben is a szatmári Iransaclio 
alkalmatosságával hazajött minden rendbeli atyjafiait az egyházi rendben 
lévőkkel cgyült hitelesen connumeráltassa, azután kinek-kinek rendi és 
facultásához képest a közönséges massát subdividálja. A fő és nemesi 
rendre pedig nem birtokuk, hanem vármegyéje vagy széke szerint, a 
honnan szokott íratni a potiori, avagy a régi szokás szcrinl felülni, egy
szer és egy helyben vettessék. Ide nem érlelnek azok, a kik annakclőtle 
való időkben visszatértek ő fge hűségére.« 
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Ennek felszedésére válasszanak egy porceptort, ki azzal báró 
Kemény László gubernialis consiliariusnak Szent Mihály napjáig szá
moljon el »erga quietanüam«, hogy ha pedig az egész summa pénz ad 
proximum lerminum nem adminislrálUilik, liszteken fog exequáltatni.« 

Claudiopoli die 19. Julii ao 1721. 

G. SUHSMUNDUS KORNIS gubernátor mp. SÁMUEL KÖLBSGKI. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1530. 

A főkormányzó Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. Meggyes, 1721. augusz
tus 22. 

Perillustres! stb. 
Kgtek levelit 14-la Augusti datas elvettem. Nem szükség 

ötét hatot keresni s énnékem annyikról infornialiot tenni, mert az. 
mint informatus vagyok, legelsőbben is ott következett az 
insurrectio és az rebellió s példásabb laniena. Azért azon kgtekre 
repartialtátott summát fizesse universus populus. Goeterum stb. 

Medgyes, 22. Augusti 1721. 
Earundem perül. gen. Dominationum Vestrarum 

bencvolus ad officia paratus 
C. SlGlSMVNDUS KOKNIS m p . 

Latin külső czím: Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1531. 

Kemény László nyugtája,. Nagyszeben 1721. oct. 11. 
Melylyel igazolja, hogy a gróf Károlyi Sándor-féle kölcsönből Csík-

székre esett 850 forintból, 566 fit 66 krt neki átadtak. 
Szeben 11. Octobris anno 1721. 

KEMÉNY LÁSZLÓ. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 
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1532. 
ß. Kászoni Bornemisza Júnos Csíkszéknek. Gőrgény 1722. jan. IS. 

Azért, sielelt az udvarból, hogy Csíkba mehessen a törvényes 
dolgok eligazítása végeit főkirálybhói tiszte szerint. De az országgyűlés 
miatt, moly jan. 15-én lösz, nom mohot most bo. Szükséges, hogy min
denik székekből vicekirálybiró uraímék mind <i négyen jöjjenek ki a 
ns. ország gyűlésire, azonkívül is kellene szokás szerént deputátusokal 
expediálni mennél lobbot most. Minden dolgát, a mi lesz a széknek a 
generalatus, regium guberninni, ország és commissariidus előli, el 
akarná velük végezni. 

(Eredetije Csikvármegyo levéltárában.) 

1533. 
Főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. Kolozsvár 1722. 

január 18. 

Tudatja, hogy az országgyűlés február 19-én jön össze Nntjg-Sze-
benbe, melyre a küldöttek pontosan megjelenjenek, inert »a catalogus 
elolvastatván, valaki absonsnek találtalik, az articularis poena irremis-
sibililer exequáltalik rajta.« 

Claudiopoli die 18. Januarii a. 1722. 

C. SIGISMUNDTJS KORNIS gubernátor mp. SIGISMUNTHTS KUN inp. 

(Eredetije Csikvármegyo levéltárában.) 

1534. 
Csík, Gyergyó és Kászon-szék a Kolozsvárra, 1722. február 19-ére 
hirdetett országgyűlésre küldött követeinek adott utasítások lényege

sebb pontjai. Csíkszereda, 1722. február 4. 

1-mo. Hogy az molduvaiaklól elfoglalt határok kijárlalását és 
rehabealását precalják ő kglmek. 

3-tio. Hogy az gubernialis személyek száma nálionk részéről in 
aequali nro legyen, mint az alma natioból. 

4-tum. Szereda városa lakosi lévén mind oeconomus és székbeliek, 
nem mesteremberek: hogy ad propria reducáltassanak és mesterembe
rekkel ültessék meg az fundus. 

5-tum. Effectuálják ö kglmek azt is, hogy az Olt vizén levő 
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hidaknak tartásában részesok legyenek, mint hogy nagyobb hasznát is 
ő kglmek veszik, az határba is incorporálák magokat, melyben azon 
hidak vadnak. 

6, 8 mázsa só nem lévén elég egy nemes curiának: adjanak többet. 
9 Kászon-rétin volt egy hely: Király-szabadja, a hol eddig 

utasok legeltetlek, most Kezdi-Vásárhely foglalta el magának; adas
sék vissza. 

11-mum. Az molduvaiak per excessum sok feles inarliákot vőnek 
el lakosúiktól, még a postáktól is, úgy hogy nem mernek- bejárni. 
Orvosol tassék. 

12-mum. Az rácz müitia statioja lévén az Gymesben, sok feles 
privala personáknak szénafüvüköt mcgkaszállatják, szénát abból csinál
ván, kereskednek abból, injuríajokra az possessoroknak. 

13-mum. Ezen rácz militia regnlamenlum ellen kereskedik min
den üdó'ben égetett borral, praejudiciumáni az adózó incoláknak. 

14-tum. Az militia keveset gondolván az regulamentummal, az 
prima plana semmi natuialéjál, equilis portiojára az gregariusok porlioi-
nak felire csak lovalja, vigyázván, hogy pénzül szedje fel, hololt az 
krajezárát sem szedhetni exoculio nélkül. 

Ugyanez még más három ponttal pótolva. 

15. Salétrom, és biidöskövele vecturája nem kevés hátramara
dást causal incolainknak: orvoslásában munkás legyen kgltek. 

16. Az Bodzába járó ráczok 10 portiojára az naturáknak vectu
rája igen felette rontja az incolainknak marháit és hátramaradást dol
gaiban causal. 

17. Járul ebez speciíicatioja az presidium servitiumának is. 

Ex congregatione rommuni' CsíL, Gyergyó et Kászon congregatae 
in arcé Csíkszereda celebrala 

Anno et die in presenti. 
Extradata per 

(P. h.) FRANCISCUH GZIKO 
Csik infer. jur. not. mp. 

(Eredetije Csikvármegye levéltáriban.) 
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1535 
B. KAszoni Bornemisza János Csíkszéknek. Szeben 1722. Apr. 18. 

Azérl jött főkép Erdélybe Bécsből, hogy fökiiíMybiró lisztének ele
get tegyen; de ő fge már visszarendelte »ő fgo udvarában publicum 
serviliumomnak folytatására«. »Hogy a ns. székek dolgaiban és törvé
nyek kiszolgáltatásában fogyatkozás ne lenne«, át akarná adni hivatalát 
valamely érdemes személynek a szék beleegyezésével. Le nem köszön, 
tehát szabadon nem választhatnak, hanem ajánljanak (candidáljanak) 
3 személyt. »Ha melyik inkább tetszenék nékem, annak suo modo trans-
ferálnám azon tisztségemet; ha nem tetszenének, nem Iransferálom«. 

»Ha ezen materiában némelyek talám holmi raliokai akarnak 
allegálni: tudnia kell az olyanoknak, hogy az ország törvénye szerint is 
az ország fejedelme jussának és aulhoritásának is meg kell tartatni a 
főkirálybiró dolgában is, kivált most, főkapitány nem lévén, én is 
legitimus főtiszt lévén, kedvem és akaratom ellen mást nem választhatni.« 
Szabad választás nem lehet, mert nincs üresedés. 

(Eredetije CsikvArmegye levéltArában.) 

1536. 

Csík és KAszon gyűlése Csík-Somlyón. 1722. Apr. 27. 

Tárgyalják B. Bornemisza János lemondási szándókát, s azt ha
tározzák, hogy megkérik küldöttség által, hogy maradjon meg tisztsé
gében s ha nem akar, ajánlják gr. Lázár Ferenczet, gr. Haller Jánost 
és l. nemz. Thoroczkai János urat ő kglmét. Föltéleleik a következők: 
Ha Haliért választaná: 1. törvényesen incorporálja magát a székben. 
2-do. »hogy kedvetlen, illetlen directiotól se magát, se székünköl és 
dolgait ne kormányoztatná ő nga«; 3-io. székünkből külső helyekre való 
gratuitus laborra is ne kivánná embereink szolgálatját. 

Deputatusok t. n. Henter László és Sándor Péter uramék ő 
kglmek. 

4-o. Akármelyik acluáltassék, homagialiter legyen köteles, hogy 
ezen extraordinarius casusban levő translaliot consequontiába nem vészi.« 

(Fogalmazványa CsikvArmegye levóltArAhan.) 



— 309 -

1537. 
Gr. Lázár Ferencz a négy: Alsó-, Felső-Csík, Gyergyó és KAszon-

szék közönségének. Szarhegy 1722. ápr. 28. 

A tegnapi gyűlésről nem volt tudása, azért nem ment oda. A 
gyergyai királybíró azzal menti magát, hogy nem tudta, do most már 
a kgtek tegnapi levelére bocsátott cursust, hogy holnapután reggelre 
eompareáljon. Én felforgattam a Trip. Apr. Comp, törvénykönyveket s 
úgy látom, hogy a szabad választáshoz van joga a széknek, ha a főtiszt 
leköszön. Ha leköszön, én is kötelességemnek tartom csekély votumo-
mat adni egyre. »Csak egy személyt választhat kgtek.* 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában^) 

1538 

Csík, Gyergyó és Kászon gyűlése folytatása. Somlyón 1722. ápr. 30. 

Csík és Kászon, Gyergyó székkel együtt aztán ápr. 30-án újabb 
eongrogatiol tartottak Somlyón, a melyen a gyergyai vice királybíró 
hozzájárult Csík és Kászon szék határozatához, a többi ülnökök, neme
sek és falusbíiák pedig nem 3, hanem egy személy megnevezésében 
állapodtak meg és pedig gr. Lázár Ferenczében Szárhegyről, mert ők 
a törvényes választáshoz és az eddigi gyakorlathoz ragaszkodnak. Ha 
nem nyerhetik meg: akkor Csíkkal és Kászonnal együtt ők is B. 
Bornemiszát akarják megtartani. 

(Fogalmazványa Csíkvármegye levéltárában) 

1539. 
Br. Bornemisza János Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. Abaíája 

1722. máj. 5. 

A deputatusoktól hallván a határozatot (a király-biróság felől), 
bánja, »hogy a ns. székek meg nem egyezhettek egészen, noha van az 
olyanok iránt is mód és rend. En most egész rosolutiot (t. i. a lemon
dás és királybiróság felől) nem tehetek, hanem perpendálom továbbra 
is az dolgot.« 

Addig a vicetisztek intézzék az ügyeket. 

(Eredetije Csikvármegyo levéltárában.) 
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1540. 
A főkormányszék Cs/k, Gyorgyó és Kászonszéknek. Nagy-Szebeii 

1722. május 9. 

Rendeli, hogy türökbuzát búza ós szőlő közé no vessenek és a 
szénafűveket fel ne szántsák. 

Kórházak felállítását is rendeli. 
Gibinii die 19. Maji a. 1722:? 

G. SlGISMUNDUS KORNIS. S. KÖUEsÉRl. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1541. 
Gróf Komis István Csík, Gyorgyó és Kászonszéknek. Szamosfa/va 

1722. július 28. 

Tudatja, hogy »ha mi cóntroversia inter militiam et provinciales 
fenn volna, sopiáltassék«. Arra nézve gyűlés »rendeltetett az generalis 
commissarialus Végzéséből ad diem 12. mensis Aug. Kolosvárra és fog 
duralni usque diem 10-mum mensis Septembris « 

Ha az extraordinariak nincsenek administralva, administrálják és 
küldjék be a provinciális perceptor kezébe. 

Szainosfalva 28. a. Julii 1722. 
Servus ct benevolus omcia paratíssimus 

C. STEPHANUS KORNIS mprria. 

• (Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1542. 
Főkormányszék Csík. Gyergyó és Kászonszéknek. Kolozsvár 

1722. október 3. 

Tudatja, hogy gróf Virmond halála után generalis commendásnak 
gróf Königsegget nevezték ki. 

A katonaság téli költségei fedezésére esett Rh. fl. 11200, trit. cub. 
15, avenae cub. 10; focni curr. 4, vini vas. '/2-

Glaudiopoli die 3-tia Oclobris 1722. 
G. SIGISMUNDUS KORNIS gubernátor mp. SIGISMUNDUS KUN. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 



— 311 -

1543. 
B. Bornemisza, János Csík, Gyergyó ós Kászonszóknek. Bécs 

1723. ápr. 28. 

Köszöni ismételve, hogy főkirálybirósága folytatására ielkértók. Hely
telen, hogy némelyek új választást kívánlak, mert a/, approbatabeli 
arliculus szerint való választás akkorra való, mikor vacanlia van. Az 
pedig nincs, mert ó' még él, sem pedig rebelliommal (mely állal szokott 
a főliszlság amittállatni) tisztségemel el nem vesztellem, felséges urunk 
is tőlem el nem vélte, hazámon kivűl nem magam privutumomban, de 
ő fge udvarában, az ország publ. szolgalatjában vagyok, ne nyugtalan
kodjanak azért és engemet tudósítsanak: micsoda dolgok és causák vol
nának generalis székre valók, melyek a főkirálybiró praesentiáját neces-
sario kévánnák, egyéb dolgokat, végezzék a v. tisztek. 

Levelemet egyik székből a másikba küldjék és olvastassák cl publice. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1544 
Főkormányszék rendelete a jobbágyok elköltözésének megakadályozása 

és a veréblők szedetése ügyében. N.-Szebon, 1723. május 5. 

Sacrao Caesareac Regiaeque Majestaüs stb. nomine. Egregii slb. 
A föld népének sok helyeken a magok fészkekből való ki

mozdulások és elszélyedések kivált a külső vármegyékre titkon 
való által való kimenetelek és szökések mind felséges urunk szol
galatjának minemű rövidséget és egyszersmind a dominus terrestri-
seseknek is tapasztalható kárt causáltak légyen, már experiáltuk; 
hogy azért effélék megakadályoztassanak és zaboláztassanak, illen
dőnek itilletett. Azért minden útonjárók, kuldusok és egyéb lé
zengő személyek akár in persona, akár familiástól, szekerestől, 
inarhástól, úton, városokon, falukon és egyéb helyeken is ha dep-
rehendáltatnak, passust kérvén elsőbben is töllök, szorgalmatosan 
megexamináltassanak és utazásokban megtartoztassanak; végére 
menvén honnét indultak. Ha magát nem igazolhatja, mind addig 
detentioba tartassék, míg az vármegye vagy szék tiszteitől s föl
desurától assecuratoriát vagy testimoniumot nem producal, hogy 
igaz járásbeli ember; sőt a testimonialisok és assecuraloriájok is 



— 312 — 

megvizsgáltassák: kik subscríptioja és pecséti alatt emánáltattak, 
nehogy hamis levelekkel élvén, annak szine alatt magokat fraudu-
lenter salválhassák. Ha ki kgltek közül negligálja és invigilantiája 
mijá efféle személyek elabálnak passus és testimonium nélkül, 
számadásában lészen és a 'poenát is el nem kerüli. Accedál éhez 
ez is, hogy némely helyekben felette sok személyek eximáltattak 
a contribulióból, melyeket kglmetek absque rationabili causa im-
munitálni ne attentáljon, hogy azoknak is terhe más szegény la
kosokra redundáljon. 

A verebeknek mind búzákban és egyéb gabonákban való kár
tételek nem kevés kárt importál: azért az elébbeni kiküldött gu-
bernium commissiojának tenora szerint a verébíőknek szedését 
is maga subordinátusival procuráitassa, melyre kgltek tisztekül 
szorgalmatoson attendáljon. Sic facturis stb. 

Datum ex regio principatus Transilvaniae gubernio. Cibinii 
die 5-ta Maji ao 1723. 

SlGISMUNDUS KOBNIS gub. űip. SlGISMUNDUS- KUN mp. 
Latin külső czím: Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 
Kivül: A külső vármegyékbe szélyedelt község zabolázásáról. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1545. 

A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszóknek. 
a) Kolozsvár 1723. június 15. 

»Minthogy mélts. generalis commendans a excellentiája szándé
kozik az odabé való helyeket perlustrálni és ecíersmind a csíki /eredőre 
is el fog menni:« megparancsolja, hogy az utakat csinálják meg »és az 
feredőnél való forrást szépen megtisztítván, az ahoz szükséges neees-
sáriumokat is annak rendi szerént elkészíteni el ne mulassa.« 

SIGISMÜNDUS KOKNIS gubernátor mp. SJGISMUNDUS KUN mp. 

b) Kolozsvár 1723. június 19. 
A katonaságnak kenyér-sütéshez szükséges fát kell szállítani,' még 

pedig »az elkerülhetetlen szükség úgy hozván magával, kgetekre esett 
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lig. foc. cur. nro pro magazino 100, pro praesidio cur. nro. 150, me
lyeket kgltek Csik-Szeveddra aduiiiiistráljon.« 

SIGISMUNDUS KOKNIS gubernátor mp. S. KÖLESEM nip. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1546. 
Gr. Komis Zsigmond gubernátor Csík, Gyergyó ős KAszonszék/wk. 

a) Korod 1723. július 5. 

Tudósítja, hogy a »savanyú vízre» incnö utában kap la »ő felsége 
decretumát,« melylyel Medgyesre országgyűlést hirdet.« 

Dominulioncm Veslrarum 
Benevolus 

SIGISMUNDUS KOKNIS gubernátor mp. 

b) Korod 1723. július ö. 

Tudatja, hogy ő fge szolgalatja miatt csak később fog bemenni 
>a savanyó vízre* s reméli, hogy az »utakra és egyebekre is kglek 
inkább prospiciálhat és jobb móddal való dispositiót tehet.« 

Jóakarója 
ü. KOKNIS ZSIGMOND. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1547. 
A főkormányszék Csik, Gyergyó és Kászonszéknek. 

a) Medgyes 1723. augusztus 4. 

Tudatja, hogy mivel »ez a haza a oláh zíotokkal úgy elborít
tatott, hogy többire jó darab üdőlől fogva egyéb pénz nem is forogjon«: 
»annak okáért telezett ó' felségének kevesebb kárral nagyobb haszonra 
vigyázni és a megnevezeti zlolokat currens valorokban degradálni.« 0 
felségének »felezett bizonyos formájú aprópénzeket beküldeni», a mit 
hirdessenek ki. Augusztus 20-tól >az oláh zlotolc mixtim et indifferenter 
20 garasra, azaz egy magyar forintra és 20 pénzre szállitattak.« 

»Az apró garasocskáknak bár különböző formája legyen is: a 
krajczároklól külömbözik és kettő leszen egy polturát.« 
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Megparancsolja, hogy »az elmúlt esztendőre való annualis ratioit 
ad seijuenlem aivticipaliunem aulentice behozni el ne mulassa . . sul> 
noena articulari.« 

1 »Az mostani supplclorium quantum olyan mértékben maradott«, 
csak búza helyeit pénzt vetettek fel. 

b) Kolozsvár 1723. november 23. 

Országgyűlést hirdet Nagy-Szelénbe 1724 január 10-re. 

(Eredetije Cslkvármegye levéltáréban) 

1518 
Csík, Gyergyó ós Kászonszék az 1724 január 10-óre Nagy-Szebenbe 
hirdetett országgyűlésre küldött követeinek adott utasítása. Csíkszereda 

1724. január 0. 

(14 pontból áll; nevezetesebbek a következők:) 
1-mo. Isten kgteket helyben vivén, nationknak minden kö

zönséges dolgaiban nationkbéli főtiszt urakkal ő ngokkal és ő kgl-
mekkel, úgy nationkbéli követekkel is edgyet értvén, arra vigyáz
zon, hogy se nationk in genere, se nationkban in privato, régi tör
vényeink ellen meg ne sértődjék senki, magok előtt viselvén az 
közönséges szolgálatban való functioját kgltek.') 

5-to. Isten őrizzen, hogy valaki kissebbségében gyönyör
ködnénk, s nem is oda czélozunk véle, hanem, hogy agilur res 
de re magni momenti, vigyázzon kgtek igen szorgalmatoson arra. 
minemű proportiot hoz az conseriptio székünkre, mert főcon 
seriptor uramnak nemcsak magában levő passiója volt ellenünk, 
hanem azt kifakadva írásában is elhadta, mely írását maga sze
meível mgos gubernátor urunk ő excellentiája is látott és ol 
vásott. 

Oldalt: Háromszékkel és Csíkkal commune. 
7-mo. Minden helységek felelt ezen hazában soványabb s 

hidegebbszerü lévén székünk, többel ártoll az elmúlt nyári sok és 
hideg eső az gabona termésinek, kivált az ősz vetésekben, me
lyek az szemlésckben nagy és sok hibát szenvedtek és elannyira 

') Többnyire minden követulasilás hasonló bevezetéssel kezdődik. 
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terméketlenné tétetlek, hogy igen keveset eresztenek. Az pénz is 
úgy annyira megfogyatkozott helységünkben, hogy sokadalmaink 
is egy jó heti vásárt fel nem érnek, mely miá még most annyira 
jutott ügyünk, hogy még executioval sem lehet szedni percepto-
rinknak csak az gratis és húsz krt is; jég is feles határinkot verte 
el. Most pediglen az marhadög is hallatván, tétova-járó utaink 
is occludáltatnak. 

Oldalt: Ezen nyomorú termés és pénz szűki commune Három
székkel, Csíkkal. 

11. Ha mikoron sertésinket az makkra, az szomszéd mol-
duvai határokra által kell adnunk, nem volt nem régen ennek 
előtte a singulis a két-két pénz vám, megelégedvén az harminczadon 
egy seregből egy sertéssel, de már e mellett az sertés mellett 
ama két-két pénz is exigáJtatik; mely újanában bécsúszott ususl 
tolláltatni tartsa a kgtek maga kötelességének. 

Oldalt: Commune Háromszékkel, cameraUcum 
(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1549. 

Gyorgyószóknak lakosai gr. Lázár Ferencznek Gy.-Szont-Miklós 
1724 fobr. 19 

Mint palronusoknak székgyűlésükbú'l panaszolkodnak a gyergyai 
clerus, nevezetesen a gyergyai vice-esperest, a szárhegyi plebánus és 
legfőképen p. Barta uram a gróf papja ellon, hogy a vicarius rende
lete ellenére is nem akarnak megelégedni a két kalangya zab bőrrel, 
harmadikat is követelnek s a nélkül megmaradni nem akarnak, a mint
hogy a sok egyenetlenség mián a kösség is úgy elidegenedett ő kgktöl, 
hogy nem is marasztják. 

Kérik pártfogásukat a ns. cath. status és a vicarus előtt, ha vala
miben munkálódnának ellenük. A conseriptio dolgában is pártfogást 
kérnek, »jól tudván ngd. szegény székünknek terméketlen vad voltál és 
állapotját.« 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 
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1550. 
A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknek 

a) N.-Szoben 1724 márcz. 24. 

Tudatja, hogy az országgyűlésim, (melyen Kbnigsegg grf. generalis 
volt ő fge leljliatalmazottja) az adóból kivettetett Csik, Gyergyó és 
Kászonszékre 17,510 frt és 298 k. búza 

b) Kolozsvár 1724. szept. 27. 

Téli quantumból esett rajok, gr. Königseggol úgy egyezvén meg, 
11,666 frt 15 k. búza, 10 k. zab, 4sz. széna, 1/2 hordó bor, l ' / 2 m. hús. 

(Eredetije Csikvárrnegye levéltárában.) 

1.661. 
Gr. Lázár Ferencz »Csik, Gyergyó és Kászon székeknek mostani gyű

lésében lévő rendéinek*. Csík-Somlyón. Szárhegy, 1725. márcz 17. 

. . . Négy esztendeje, hogy a főkirálybíróságról a candidaüo 
megtörtént, kiben is hogy kgtek rólam el nem feledkezett, köszö
nöm szeretettel. En mind Bécsben s mind Erdélyben sok fá
radságommal és költségemmel munkálódtam, a kit kgtek megitil-
het abból, hogy mindeddig is a törvéntclen installatio kgtek kö
zött meg nem esett. 

Azt javallom, hogy kgtek a maga törvényének és ususának 
megtartásáért mind ő fgének, mind a m- r. guberniumnak, mind 
a commendans generálisnak qua plenipotentiariusnak instáljon, 
hogy ebben az dologban tartassék meg a haza törvénye, úgy hogy 
ha az eddig való főtiszt úr viselni akarja, üljön mellette és arti-
culariter administrálja, ha pedig az ő felsége decrelurninak és az 
ország articulusainak tartása szerint nem illik egy subjectumnak 
két s három tisztséget viselni, ne impcdiáltassék kgtek annak inslal-
latiojától, a kit votum pluralitate egyszer és vicecancellarius 
urunk akaratjából lelt candidatioban elválasztott . . . Én a tiszt
séget nem uraságnak s haszonnak, hanem nagy számadó szolga
ságnak tartom. Kgtek is (most lévén ideje és alkolmalossága) de
legátusai által munkálódni el ne mulassa. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában ) 
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1552. 
Csík, Gyergyó és Kászonszék Kolozsvárra 1725 április O-óre küldött 

követeinek adott utasítása Csík-Szereda 1725. április 9. 

A lényegesebb pontok: 
5-to. Tartjuk székünkben az pénz szűk voltának edgyik okát, 

hogy szabados vásárlása és kihajtása engedtetett az oláhországi 
marháknak, kecske, czáp és marha bőröknek hozásának, jobb na
gyobb és olcsó lévén az ott való marha, az pénzt után hordják. 

7-mo. Várbéli laitmán és commendans uram ő kglme nem 
csak az külső kereskedőkön, de az székbéli lakosokon is, az kö
zelebb is minemű nagy huzást-vonást praktizála, maga kgtek is 
tudja luculenter 

8-vo. Hasonlóképpen excessive jussát praetendálván körös
körül egy mélyföldnyire az vadászásban is, annyira elfogta fenye
getéssel, vadak elvétel ivei Sögöttíalvát és Sz.-Lélekct a vadá
szattól, hogy éppen teljeséggel semmi úton módon vadászni azon 
adózó embereink nem mertének, melybéli károkról húsz vagy 
huszonöt frtig is szólani mernének. De az halászatból is hasonló 
erőszakos úLon és hálók cl vételivel elfogta ököl, melyekről admo-
neáltatván mltgos generalis b. Thige uramtól, láttatik cessálni, de 
a kár megvan; suo in loco ezt is kgltek sollicitálja. 

11. Az tutajok vámlása ellen folyamodnak, mert 100 szál 
deszkában 30 szál esik ki, le K.-Fejérvárig. 

(Eredetije Csíkvármegye leA oltárában.) 

1553. 
A főkormányszék Csík, Györgyó és Kászonszéknck. 

a) Kolozsvár 1725. májns 12. 

Az 1725. ápr. 9. országgyűlésen Kolozsvárt kirovatolt quanlum-
ban katonasúg téli költségeire esett az előre kivetettel együtt »kgltek 
székire pro hybernio anni 1715. 16,263 fit; tritici adininistran di cub. 
341; tritici impos cub. 341. 

G. SlGISMUNDUS KORNIS. S. KÖLESKR1. 
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A b) Kolozsvár 1725. október 2. 

Tudatja, hogy országgyűlés, melyet septcmbcr 15-ro hívtak össze 
Kolozsvárra, az adóból (anticipáló) a katonaság téli eltartására kivetett 
r. fi. 9422, Irilici cub. 15. avona eub. 10; foeni cur. 4; vini vas. V2; 
carnis centenárium l ' / 2 . 

Megrendeli, hogy az oklevelek >és egyébb akármi névvel neve
zendő' az haza javára néző acták lanállássanak,« a gub-hoz adják be. 

SlGHMUNDUS KOHNIS. S. KÖLESÉRI. 
Melléklet: 
Azon folyamodványra, hogy az idegen borokat tiltsák ki, azt vála

szolja, hogy az nem lehet; hanem ha a hazában jó bor lesz, akkor 
meg lehel szorítani. 

S. Köl.ESKKl. 

c) Kolozsvár 1725. november 28. 

Tudatja,' hogy ő felsége pátenset adott ki, melylyel privát em
bereknek a salétrom főzést és puskapor készítési eltiltotta. ') 

Glaudiopoli die 28 Novembris 1725. 
C. SIGISMUNDUS KORNIS gubernátor mp. S. KÖÍ.KSBBT. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1554. 
Csík, Gyergyó és Kászonszék folyamodványa, a, főkormányszékhez, 

különböző sérelmeik orvoslását kérvén. 1725. 

Postulata incliturum sedium siculicaliuin Csík, Gyergyó et 
Kászon inelyto Transylvaniae gubernio humillime porri-

genda. 
1. Ennek előtte is, sok ízekben instáltunk az mélts. regium 

guberniumnak és mélts. statusoknak az moldvaiak által elfog
lalt határink felől, de még eddig semmi consalatiot nem obtineál -
hálánk, melyből nem hogy cessálnának, sőt most legközelebb is 

') Ez a pátens Bécs 1725. márcz. 1. kelettel, nyomatott példányban, 
Köleséri Samuel által hitelesített gub. kiadványban, megvan Csíkvármegye le
véltárában. 
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egy néhány havasinkat elfoglalták, marháinkat elhajtották; a kik 
cselekszik ha közinkbe jönnek is, nem szabad bántanunk; neve
zet szerint Borda havasát az idén foglalták el 

Oldalt más írássil: Tum ad gubernium, quam generalalum pro-
movenda. 

2. Mélts. generalis Schräm uram ő excellentiája parancso
latjából pro excubiis az Gymes passusán oly munkához kellelt 
fognunk, melylyel messzesége miá nem is bírhatunk: húsz házat 
meg annyi pajtákat. Magának pedig a rácz kapitány nagy tá
gas, magos, pompás házakot kezdett építtetni, delzkával akarván 
mind ezeket béfedetni, ahoz értő emberek limilaliojok szerint 
legalább ötezer deszka kívántatik; mely hogy elhagyassak, vagy 
abbéli sok költésünk repundáltassék, alázatoson instálunk. 

Oldalt más írással: Ad genuralaluni. 
3. Gycrgyó-szckbcn legközelebb most Khovcrhillcr uram 

ő excellentiája regimentiből való katona két embert meglőtt, noha 
egyik meg nein holt, tavaly is egy embert. Al-Csík székben is 
Lochstot uram reghnentiből való katona egyet és mind ezekéri 
semmi safisfactio nem lett. 

Oldalt más írással: Ad genuralalum. 
4. Szereda, várába felettébb való servitiumot kell praestal-

nunk, fát kell hordatnunk, continuo hetolő szekereket kell tarta
nunk, a sütők mellett két (hét?) embert, fogyatkozásit restaurál
nunk kell, mindhogy pedig pro lignis focalibus másuá fizetnünk 
kell: hogy ez ilyenekért nékünk is refusionk lenne alázatosan 
instálunk. 

Oldalt más írással: 'i'avalibaii nolalva van. 
5. Az tutalyosok rendetlen vámjának orvoslásáért sok ren

dekben búsitattuk mind az mélts. regium guborniumot, mind az 
mgos statusokat, de nem hogy consolationk volna, sőt naponként 
nehezedik a vámja. Legközelebb némel mililiastrásálván Sólyomkő 
nevű helyben, az erdőn azok is vámolják a tulalyokat, melynek 
megorvoslásáért alázatoson instálunk. 

Oldalt más írással: Tavaliban nolálva van. 
6. Szereda vára építésinek alkalmatosságával egy néhány em

bereknek lakóhelyeket a külső sánezhoz elfoglalták, rajta lévő 
épületeket elrontván, kik is kén szer ittetnek máig is sellér-házak-
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ban lakni, nem lévén másut t magoknak jószágok; hogy ezeknek 
is jószágokért refusiojok lenne, alázatoson instálunk. 

Oldalt más írással: Ad gubernium et geueralatum. 
7. Gyergyó-székbe a fiskus crigáltatván egy fűrészt, egy 

néhány embernek fűrész helyeit elfoglalták, melyet három eszten
deig birván, már felhadták, vasait leszedvén rolla s már a jószá
got remmittálni nem akarják, holott annak előtte is azon szegény 
emberek abból éltek, s ő felsége conlr ibuüoját is abból Fizették. 
Instálunk azért alázatosan, hogy vagy az jószágokat remmittálják, 
vagy igaz árá t adják meg. 

Oldalt más írással: Ad gubernium et camoram. 
(Eredeti fogalmazványa az 17?5. levelek közt Csfkvármegyo levéltárában.) 

1555. 
Gyergyószék Haller Jánosnak. Somlyó 1726. jan. 14. 

Méltóságos gr. Hallerkői (!) János úrhoz Gyergyószélcneh alázatos 
instantiaja. 

Melyben panaszkodik, hogy a primipilus személyek körülbelül 4 
esztendő ala.lt súlyosan kezdetlek imponaltatni s háromszáz fit bírság 
terhe alatt a foglyok őiízesére (pedig primipilus sohasem őrzött foglyot) 
kényszeríttetnek. 

Ezután más aprólékos panaszok következnek: 2., 3., 5. pont alatti 
melyek mindenikének generalis széken való orvoslását HallerJános Somlyón 
1726. január 14-én kell, e kérelem 3-ik lapjára írt válaszában orvoslását igéri-

A 4-ik pont ez: 
»Az is igen nehéznek látszik nekünk, hogy ennek előtte circiler 

tíz esztendőkkel, az jobbágy, sollet- s őrálló személyek felire, mindenféle 
terhviselést, úgy mint szekér szert és egyébb falu közi való közönséges 
dolgot supportálüik. Most pediglen nem tudjuk mi okra nézve az adón 
s portión kivűl, noha annak is csak felit, semmiféle terhviselésben ben-
nünköl, szegény szabadsággal élő személyeket nem segítnek; noha min
denült az faluk határát ők is velünk együtt egyaránt bírják, nériiellik 
falunak pedig harmada jobbágy lóvén, csak egy néhány szegény szabad 
ember húzza az igát, mely dolog igen nagy terholtetésünkre vagyon. 
Vadnak templom selléri is olyanok, kik az magok proporliojokot is bír
ják, a templom jószágát is: mégis csak felire conlribuálnak.« 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

http://ala.lt


- 321 — 

1556. 
Grót Komis István, grót Haller Jánoshoz. Szamosialva 1726. 

január 27. 

írja, hogy a szók a gratis krajezárt ne fizesse, mivel nem tartozik 
s máshol sem fizetik, »ha szinte executiol is szenvedne a szék érette, 
nem kell megadni, mivel nincs rólla fundus.« 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1557. 
A lökormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszóknek. 

a) Kolozsvár 1726. február 11. 

Eltiltja a parasztokat a vadászaitól, mégis ha vadásznak »elsőb
ben is puskájokat és egyéb vadászó eszközekel,, melyekkel a vadakat vesz
tegetik, elszedvén, annak utánna nem pénzzel, hanem corporalis poena-
val is büntesse meg. 

b) Kolozsvár 1720. május 31. 
Tudatja, hogy az udvartól parancsolat érkezeit, hogy »a várme

gyék, székek és városok lakóinak elpusztult sorsáról és állapotyáról« 
adjanak felvilágosítást. Megrendeli »authorilatc guberniali igen serio per-
remptorie, ut acceplis bis, non obslantibus feriis, in gremio sui confluálván, 
per formalem inquisitionem diligenler keresse ki, kiket signanter mi 
mijá pusztullak el, et de die in diem pusztulnak a helységeknek lakosi.« 

c) Kolozsvár 1720. október 2. 
Tudatja, hogy a gabona szűk termése miatt a pálinkafőzéstó'l a 

zsidókat, örményeket, ráczokat, bolgárokot, munlyánokat eltiltották. 

d) Kolozsvár 1726. november 22. 
Mivel Törökországban a pestis dúl, megrendeli, hogy »az alá s 

fel járókra, de mindenekfelelt a passusokra, ösvényekre és általában 
utakra reá vigyáztasson, a szomszéd birodalmakban maga passussával 
embereit ne küldözze, passus nélkül járókat ne admilláljon, ha valami 
gyanós (így!) embereket pediglen nem rendes utakon járni dcprehendál, 
vagy depreliendáltaí, azonnal tisztek kezébe adja és a guberniumot rólla 
informálja.« 

(Eredetije Csikvármogyo levéltárában.) 
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1558 
Keresztúr fíúszék ítélete & Kereszturfalva és némely külső birtoko

sok között folyt birtokperben. Sz.-Keresztur, 1726. máj. 0. 

Levata causa ao 1726 die 9 Maii in Keresztúr vicesede 
judiciaria sedis filialis Keresztúr, in negotio ad juslitiain judicis 
jurali cum suis juratis tortio se pagi Keresztúrtulvn nomine et 
in persona tolius pagi Kereszlurfalva, ut actoris contra et ad-
versus quosdam possessores extraneos erat ut inctos deliberatuim 
Litigálodván az falu Kereszturfalva az külső falusi némelly Kc-
reszturfalvában bébire személlyekkel, úgy mint kissolymosi és 
szent-erzsébeti, kereszturvárosi, kis-galambfalvi lakos némelly em-
bcrekkel, nem kevés injuriákot károkot praetondálván miattok 
szenvedni, midőn contra jura regni et contra mentem decreti par 
1-mae tit. 71, némellyek az indusok közül színes, álnok, csalárd 
csere pretextussa, némellyik zálogos titulussá alatt, erdejeket, meze-
jeket szabadoson bírják, holott némellyek sem az venditorok közöl 
sem az emptorok közöl az citált decretalis locus szerént az egymás
nak cserében, vagy általadott vásárlott örökséget sem egyszer sem 
másszor nem bírták, mellyet fuse az falu Kereszturfalva exmissioja 
szerént comprobalt, sőt, magok is, kik jelen voltanak,caram facie sedis 
referállják: azért liogy mind csere s mind az zálagos vásár dolose 
lett, tetézett az törvényszéknek, hogy az kik illyeténképpen vásá
roltak, hogy az egymásnak állaladott örökséget nem birták az 
kereszturfalvi lakosok közül, hanem az falunak nagy kárára szí
nes csalárd álnok csere s vásár színe alatt vittenek bé külső bé-
bírókot, az citált decretalis locus szerént az cserében eladott jó
szág aestimaltassék és mennyen az falu kezében, mint álnok csere 
és az falutól mint egy vértől cum aestimatione redimállyák, az 
kik pedig zálogon vásárlottak, pénzeket vigyék meg az határokban 
való bébirástól, tovább az ollyan bébiró emberek amovealtatnak, 
a kik pedig pro hie et nunc nem comparealtanak, ut absentes 
in actione convineuntur. E protocolío sedis filialis Keresztúr die 
27 Julii 1745. 

Extradatum per timsMVNvvM PÁIFY 
Juratum sedis praedictae Keresztúr notarium m. p. 
(Eredetije Csehérdlalva, község levelesládájában.) 
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1551). 

Csík, Gyergyó és Kászon-szék végzései a csíki papság előterjesztésére. 
Csík-Somlyón 1720. aug 1. 

Ilesolutiones sedium Csík, Gyergyo et Kaszon ad diífícul-
üites propositas a vonerabili clero Csikiensi in generált 
congregiitione instituta ab illmo ac revorondisismo dno dno 
Joanne Antali fi 1. b. de Csik-Sz.-Márton episcopo Tranniae 

etc. etc. conclasae. 
1-mo. A marhás béradó emberek iránt juxta conclusionem 

Mártonffianem propriorum in puncto quarto collocatam megmarad
ván az usus, a marhátlanok iránt végeztetett, hogy egy napi fa
vágással tartozzanak azon időben, melyben a fát mások beszol
gáltatják, nem taxáiván őköt sem nyári munkával, sem pénzbeli 
fizetéssel, ha azon időben a favágást praestállják. 

2-do. A törvényes processusokból emergálandó pro[ventusok] 
exequálására a brachium az eddig való mód szerint (requiraltat-
ván fő vagy vicetiszt uraimék) nem denogaltatik, mindazonáltal 
azon sz. széket nem illető causákban a brachium nem proeedal-
hat, in causis verő civilibus mixti fori admittaltassanak a ns. szék 
tisztei és assessori is. 

3-tio. A káromkodoknak, tisztátalan személyeknek bünteté
sek liagyatik a megyék bírái kezekben pro hie et nunc. A erimi-
nalis dolgokat mindazonáltal a megye bírái tartoznak vicetiszl 
uraméknak kiadni. 

4-to. A causansok in praojudicium fori ecclesiastici, ha in-
choalt causajokot in fori spirituali sine depositione ejusdem külső 
fórumon prosequalni kezdenék, az ilyen két úton járók ellen juxta 
jura patriae procedalhatni. 

5-to. A venerabilis clerus leveleknek Jiordozására, a mint 
ennek előtte Szebenben in ao. 1722. die 25. Febr. a mlgs can-
cellarius akkori főtiszt úr ő nga előtt resolvaltatolt volt, úgy 
mostan is azon servitiumra rendeltetnek az immunitással élő de-
íiciens mesterek és mesternek. 

6-lo. A béradás és stóla iránt úgy Gyergyóban is, mint 
Csíkban az uniformitas observaltassék. 

7-mo Az ecclesia földin lakó jobbágyok és sellérek de capi-
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übus solum adózni tartozzanak, hogyha egyéb propriumok a 
faluban nem találtatnék; marhájok lévén pedig, a falu közi is tar
tozzanak extraordinariumokba, ide értelvén a plebánus urainiék 
magok ős és zállogos jószágokban lakó sellérek is. 

8-vo A székeknek és statusoknak proprietássa tartassék a 
régi' usus és mód szerint, cum hac tarnen declaratione, hogy egy 
caracterben lévő bizonyos számú személyeknek adassék egy szék 
sine determinatione, hogy melyik végin vagy közepin legyen; ha 
pedig decedalna a széket felváltó személy sine semine, a szék 
redealjon az ecclesiahoz és az ecclesia más béradó embereknek 
adhassa hasonló caracterben lévőnek pro denariis ötven. 

9-no. Pro directione meliori, hogy minden megyében annál 
is jobban folyhassanak a ratiok és exactiok és építések etc., vé
geztetett és concludaltatott, hogy minden megyében fő megye bí
rája vagy curator állítassák (kinek is a többivel együtt plebánus 
uraíméktól illendő böcsület megadassék) s continualni tartozzék 
három esztendeig maga functioját, ha alkolmatos lészon. 

10-mo. Concludaltatott az is. hogy az oláhok és eretnekek, 
a kik pápisták között laknak, tartozzanak a pápisták ünnepit meg-
ülleni sub poena fi. 3. 

11-mo. Jobbágyős nemes emberek magok in persona az eccle-
siát, a parochialis házakat nem tartoznak építeni, kivált ha oly 
personak, kik patrociniumokkal, industriajokkal effective segítik 
az ecclcsiat és egyházi személyeket, secus 1717. csztendőbéli 
constitutio in puncto 18-vo in Omnibus suis punctis et clausulis 
tartassék meg in vigore suo az oláhok iránt is. 

12-do. A holott jószágos emberek magokot recipiálnák ká
polnák mellé, ha jószágot bírnak, magok facultasok szerint con-
tribualni tartoznak. 

13-tio. Valamely személynek két curiaja és azokban oeco-
nomialis cseléde tartatnék, mind azokról tartozzék a parochusnak 
bért adni. 

14-to. Szombat vagy ünnep estin kalákában tánezolókot, 
kik a miatt a vasárnapi misét vagy innepnapiakot elvesztcglenék, 
azon személyeket a megye bírái singillatim három forintig, úgy a 
gazdát is megbüntessék. 

15-to. A pénz béradás iránt a megyéknek régi constitutiói 
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tartassanak meg, ha casu quo valahol valami inusuálist behoztak 
volna a megyék pénzbéli béradásban, azon novalitások poenitus 
praesentium vigore abrogaltassanak. A hol pedig ezen pénzbéli 
béradásban az ecclesiai személyek defraudaltattanak volna, sal-
tem a három sustákra elevaltassék, melynek harmada leszen a 
mesteré. 

16-to. A parochialis földek trágyázások iránt jóllehet köte
lességet magokra nem leváltak a becsületes megyék, mindazon
által requiráltatván megcselekedhetik. 

17-mo. Valaki a pap és deák ellen vádolkodni akar, azt 
írásban adja fel a mlgs püspök ő ngnak vagy vicarius uramnak, 
hogy a más félt admonealtathassák ad reddendam rationem et 
sic comperta rei veritate, ha bűnösnek comperialtátik a vádolta
tott fél, hadd büntethessék meg, ha pedig méltatlan leszen a vád-
lás, a vádló fél érdeme szerint büntelődjék meg. 

Extradatum ex. gen. congregatione venerabilis cleri in prae 
sentia illtni ac reverendissimi praetitulati episcopi supremi et 
suboflicialium sedium Csik ulriusque Gyergyo et Kászon con-
stituta et celebrata in Gsik-Somlyó die prima mensis Augusti 
anno dni millesimo septingentesimo vigesimo sexto. 

Ex originalibus íideliter translata et comportata sine dimi-
nutione vei augmento, variationeque prorsus aliquali extradatum 

per JOSEPHUM BALÓ 
jiiratiim sedis Siciilicalis Gyorgyó iiolarium 

Alatta: Pro Ditró. 

(Egykorú másolata a ditrói Puskás család levelesládájában.) 

150». 
A gnbornium rendelete Udvarhely székhez, a sóvétel felől és a sóval 
való visszaélés megakadályozása végett. Kolozsvárt, 1726. decz. 18. 

Sacrae caesareae regiaeque catholice Majestatis, principis 
Transilvaniao, dni dni nostri clementessimi nomine. 

Egregii et nobiles, agiles, nobis benevoli, salutem et gratiae 
caesereae regiae incrementum! Felséges urunknak és örökös feje
delmünknek nevezetesebb regáléi közül való lévén a só, melyet a 
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ßscalis aknákból mind az haza fiainak szükségekhez képest 
kiadatni kegyelmesen indulgeall, mind pedig maga aerariuma 
emoiumenlumával nagy költséggel Magyarországra transponalt, és 
minthogy az ö felsége regáléjának nagy praejudiciumával, aera-
riumának pedig kiváltképen való kárával tapasztaltatott eddig a 
só körűi való praevaricatio, annak lopása és megtiltott utakon, 
titkon, sőt fegyveres kézzel való vitele is sok rósz consequentiákkal 
együtt: annakokáért mindazoknak meggátlására és praevenialására. 
sőt azokra okot s alkalmatosságot adható dolgoknak jobb rendben 
való vételére s mind pedig az hazabelieknek contcnlumára tetszeti 
ő felségének nekünk kegyelmesen parancsolni, hogy minekelőtte 
ezen só dolgának és az hazában kinek-kinek szükségéhez képest 
való kiadatásának és vételének módja rendben és regula alá vétel-
tetnék, addig az ö felsége kegyelmes akaratját az hazában publi-
cálnók és-mindeneknek értésére adnók, mely is e szerént vagyon: 
Hucusque usitato modo et non pagatim vei oppidalim (a mint 
proxime akarták a só-officialisok practicalni) sal petentibus con 
cedatur, ita tamen ut quilibet, qui salem habere cupit, a magistratu 
vei judice communitalis suae seriptas attestationes proferat, unde 
cognoscatur, ex quo loco talis ignobilis incola sit et quali quantitati 
indigeat, ut interea etiam, in quantum íieri potest, fraudes omni 
modo pmepediantur. Salva manet facultas nobilibus pro neces-
saria salis quantitate ad libitum mittendi. 

Melyhez képest a gubernium maga kötelességének eleget 
tenni kívánván, nem csak ezen kegyelmes akaratját és indultumat 
felséges urunknak kegyelmeteknek értésére adgyuk és publicáljuk, 
hanem e mellett ugyan felséges urunk parancsoiattyából, a mint 
a Cameraticum üirectoriummal concertallattak az egyéb circum-
stantiak is, azok szerint kegyelmeteknek authoritatc guberniali 
committaljuk: 

1-mo. Hogy a nemesség az ő felsége indultumával úgy éljen 
hogy maga creditumát nagyobb következő kárával el ne veszesse 
A maga szükségéhez és consumptiojához illendőképen vegye a sót, 
ne hogy vagy másoknak eladja, vagy a mint kivált az aknákhoz 
távolabb lakóktól megeshetett, szekeressinek a vecturákért béribe 
adja, felit pedig magának tartsa, ha meg éri, szükség felett kivánt 
többet. 
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2-do. A parasztság pedig és városi lakosok a vármegyékben 
a főbiró és viceispánytói, székekben vicekirálybiráktól, városok
ban a magistratuslól vegyen authentica attestatiot, ki honnat 
való és mennyi sót akar az aknákon venni, a melyikeken vagyon 
a districtus rendeltetve, kik is olyan attestatiokat adjanak, hogy 
azokról meg is felelhessenek absque omni dolo et fraude, külön
ben mind a ki irattá, mind a ki irta, kemény animadversio nélkül 
nem maradnak. Erre nézve a szolgabirák altestatioja nem accep-
táltatik. Mindazonáltal ezen attestatio-váltás alkalmatosságával a 
szegénység ne fárasztassék, se czédula-pénz adással ne terheltes
sék, a minthogy az aknákon is a vecturázó szekeresek fa- és kő 
hordása, vagy egyéb szolgálat praestatiója praeter ordinarium 
fodinalem censum tolláltatik. 

Ellenben valaki praevaricaüoban, sólopásban és akármely frau 
dulenta districtioban deprehendáltatik, szekerét, marháját elveszti, 
cum corpore delicti, maga pedig secundum gradum et qualitatem 
personae in mortuo homagio condemnaltátik absque remissione, et 
ulteriori processu in loco delicti exequendo. 

Kglmetek annakokáért ezek szerint felséges urunk kglmes 
resolutioját a feljebb megirt dolgokkal és a só praevaricatiojáról 
való poenával edgyütt, maga directioja alatt lévőknek mentől 
hamarább publicalni és értésökre adni tartsa maga szoros köte
lességének lenni s el se mulassza. Secus non facturis altefata sua 
Majestas serenissima benigne propensa manet. 

Datum ex regio prineipatus Transilvaniae gubernio, Claudio 
poli die 18-va die a. 1726 

tílGISMUNDUS KOKNIS. S. KÖLESKRI. 

(Eredetije Udva,rhelyvármegye levéltárában.) 

1561. 
Csík, Gyorgyó és Kászonszék elszegényedése okulnak előterjesztése a 

főkormányszékhez. 1720. 

(Az egész 16 pontból áll; nevezetesebbek:) 
1-mo. In praesenti rerum statu, az melyek helységünköt 

szegénységre hozzák és enerválni láttatnak, nem utolsó, hogy az 
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harminczadon állal az molduvai marhának behajtása, egy kevés 
cameraticai jövedelmecskének okáért szabados lévén, oly nagy 
kárt tészcn székünkbeü lakosinknak, hogy azok miá semmi mar
hái az hazánkfiainak nem distrahállathatnak, sokadalmak bcni-
ficiumában teljeséggel nem participálódhatnak, mely dolog adózó 
szegény embereinknek szivét lelkét úgy annyira általjárta és lan-
kasztotta, hogy adaja lefizetésében desperatiora is juttatta. 

2-do. Mivel ezen helységnek természeti, ex sui situatione ke
mény hideg nagy havasok között, nagy idein korán az telet be
állítja, az tavaszi kévánatos jó üdőt legkésőbben nyilatkoztatja, 
makk-termő erdők iránt deslituáltatunk, marháink, juhaink és 
sertésink Molduváru általhajtására kételeníttetünk; in hoc passu 
is az harminczadon, vámon az exactiok szaporodása soktól fosztja 
lakosinkat, mely exactiok az néhai úr Apor István uram idei
ben nem voltak, signanter úgy mint minden in singulis marhától 
den. 2 és egyéb passuálisok is edáltatnak. 

Az oláh bornak nemcsak auctio, hanem közönséges har-
minczad nélkül való be nem hozalhalásában, valamint szintén 
hazánk törvényével ellenkezvén, a nemesi szabadságnak pracju-
diciuina vagyon, úgy helységünknek s következendőképpen az 
egész hazánknak nem kicsin onervatioja tapasztaltatik. 

4-to. Nincs helység ezen hazában, mely úgy annyira desti-
tutus volna piacz iránt, mivel hogy grémiumunkban levő Sze-
reda, városát is mind szántó-vető oeconomus gazdák és nem 
mechanikus vagy kereskedő emberek lakják: innen van, hogy 
székünkben nincs circulatioja az pénznek, mert azt sokadalmak 
idein külső mesteremberek hordják ki székünkből; mindenütt a 
városbeliek a mechanicum mellett exerceálván a mezei oecono-
miát, a mely ösztönözi, hogy ha feljebb nem, illendő árán ne adja 
árúját, mert azonkívül is" oeconomiájából teli a kamrája. 

11-tá. Sok dolgaiban hátramaradást causál s kárt is nagyot 
hoz magával, hogy minden officialis az cornétásokig alá inclusive 
mosogatót, favágót kévánnak quartélyokban és nyári statiojokban 
is és ágyruhát is az gregariusoknak. 

16. Molduvából régen kijött és itt megtelepedett s az ő 
felsége szárnyai alatt nyugutt oláhok és azoknak fiai, kik hely
ségünkben születtettek és megházasulván contributio alá is írat-
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tattak volt, az conscriptioban is pro patriötis inscribáltatván, most 
már ezen esztendőben Molduvába transponálták magokot. azok
kal együtt más sok ős hazafiúi is, kikre esett adó már az székre 
visszatérvén, nagy Lerhet hozott helységünkre. 

Mennyi sok számú ezereket az pogányság elrabolván szé
künkből, azoknak kiváltására mennyi ezerek saczban elvitettettek, 
mely ugyan enerválta a széket. 

(Egykorú másolata Csíkvármegyo levéltáréban.) 

1562. 
Gruber Ferencé parajdi sótárnok (?) Udvarhely szék alkiralybíi újá

nak (?) sóügyekben. Parajd, 1727. febr. 3. 

Spcctabili ae generöse domine, domine mihi colendissime. 
Praetitulatae Dominationis Vestrae litterae sub 25. praeteriti 

ad me exaratas omni cum honore percepi, sequitur idcirco in 
responsum Post meum reditum Udvarhelino me adeptum fuisse 
ordines, quoad sales venales pro neccssitato domestica quidem 
singulatim erogantur, hac tarnen cum praecautione, quod illae 
singulatim advenientes personae authentico attestatione munitao 
apud officium salinarium compareant usque, quo ab inelyto regio 
guhernio conseriptiones novae períicientur; unde elucescit, liberum 
non esse salis quantum, interea, et ad spatium temporis, donec 
resolutioi^m ulteriorem aquisiturus sim, stent omnes illi ignobiles 
ante hac, qui salis quaestum exereuerunt, in mora, exceptis pagis 
vicinis, utpote Soofalva, Parajd, Atyha, Korond, Pál/alva et 
Siklód, qui pagi quoniam suam sustentationam potiori ex parte 
per distractationem salíum asvevere, hac cum observatíone salis 
quaestum execere poterunt ne unquam partes Maros- Vásárhely, 
comitatum Kükóllő et Thordensis incidant, quibus in partibus 
deprehensi pari passu et illi poenae, quao praevaricantibus sólet 
imponi, cum amissionc praejuneturae et curruum subjacebunt. 

Quod sales nobilitares dominis dominis officialibus inelytae 
sedis sub modico tempore denegati sint, rationem in inelyta sede 
exposui, sperans, quoniam excelsum regium gubernium in id gra-
tiose se resolverit, quod ad instar conventionis in anno 1722-do 
concertata rationes muneri salicidarum et laboratorum gratuitorum 
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ab inclyla sede de Udvarhely observalio Jieri debebit et paulo 
post super hoc negolio in competentem coram publicationem sub-
sequuluram, meam his diebus factam remonstrationem inclytae. 
sedis petilum quam proxime atüngere, eventum abs<|ue mora 
communicaturus, secus omnes domini nobiles, quibus sal nobilitaris 
competet, cum attestationibus pro beneficio a sua sacratissiraa 
Mtte clementissime concesso, miserunt, sola inclyta sede de Ud
varhely iis non concordante, et siquidem dominus Wolffgangus 
Kacso, qui penes dominos nobiles inclytae sedis ob salium no 
bilitarium erogationem attesteri deberet, generosorum dominorum 
nobilium fors decima in parte Cognitionen! non hebeal, haud gra-
vabitus inclytae sedes dominis illis nobilibus, exceptis dominis 
dominis magnatibus, de possessionibus et fruendi salis necessitate 
ita atteslari, quomodo ego ad extradandos sales nobilitares secure 
procedere possim. Ob modificationem abusuum his in partibus rogo 
dominos dominos assessores occasione, qua in Szovuta quoque 
de novo inquisitione paragere opportebit, in causis inclytae sedis 
allatis, bene instructos, proxime ad me mittere, ut tollantur in-
cessantes et tot annis quaerelae, quibus sub humanissirna mei 
commendatione persevero 

Spectabilis ac generosae Dominationis Vestrae 
Parajd 3-tio Febr. 1727. 

Servus obligatissimus 
FKANC. AMAD. GRUBEN m. p. 

(Eredetije Udvarhelyvármegye levéltárában.) 

1563. 
A főkormányszék Csík, Györgyó ós Kászonszóknek. 

a) Szt.-Benedek, 1727. április 22. 
Országgyűlési meghívó Kolozsvárra 1727. május 10-re. 

b) Kolozsvár 1727. szeptember 3. 
Országgyűlésre meghívó 1727. September 25-ére Kolozsvárra 

Meghagyja, hogy az idei termésről szerezzenek hiteles adatokat és ter
jesszék be az országgyűlésre, hogy a katonaság »téli quantumának« kiveté
sekor tekintettel legyenek az olyan helységekre, hol gyenge termés volt. 
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c) Kolozsvár 1727. október 1. 

Tudatja, hogy a szeptember 25-én tarlóit gubernialis gyűlésen a 
behívott főtisztekkel és depulalusokkal megállapította a katonaság egész 
leli »quanlumál«. »Esett kgllek székire r. íl. 18,625; in nalura tritk'i 
cub. 15, avenae cub. 10, foeni cur. 4, vini vasa '/a, carnis cent. l ' / r * 

d) Kolozsvár 1727. október 12. 
A marha dögvész terjedésének meggállásáról. Ne engedjenek sem 

Molduvdbo, sem viszont senkit és semmit, mert ott is dúl s jelentést 
kivan a marhavészről. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

15«4. 
Szeniorja liároniszéki falit törvénye 1727-höi. 

Anno 1727. 
Szemeria falvának régi eleitől reá deveniált ab antiquo usu-

ált és az mostaniaktól is usuáló törvényei ez szerint vadnak: 
1-mo. Az ki az faluban lakó emberek közül az falu közibe 

akar állani, vagy az falu közül ki akar állani, annak karácson hete 
az ideje, az ki bé akar állani egy forinttal áll bé, az ki ki akar 
állani, ajándékon kiállhat, arra az beállásra pedig (ha épülete nin
csen) magához illendő képest, számán épületbe való fát tartozik az 
falu adni, ha ide való ős fijú és örökös birodalma, jószága vagyon 
az faluban; de idegennek, sőt haza fiának is, ha örökös jószága nin
csen az faluban, nem tartozik adni; az ki pedig az falu közibe áll, 
akkor az falu közönséges terhének succumbálni kell, úgy hogy 
mindenekben az falu közönséges terhit, az faluval együtt, az 
maga facultássa szerént supportálni kell, az falu közönséges füvei
ből és erdeiből is az szerint adatik rész, mint másnak, mind
addig, valamig az falu közönséges terhit supportálja és az falu 
közül kiáll; ha pedig az falu közül kiáll, az falunak közönséges 
élő helyeiből, úgymint füviből és fájából, gyümölcsiből is részt 
nem vehet; ha pedig itt az faluban valakinek örökös funduson 
lakó örökös jobbágya áll bé az falu közi, annak fele rész ada
tik, minthogy az erdő őrzésben is fele részszel tartozik, succum-
bálván egyéb terchvisoléseknek is; az szénafűből penig az nemes 
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embernek másfél rész adatik, az rét-őrzés is az szerént jár, az 
nemességen ide bírós vidék-emberek és possessorok erdeinkre 
makkra soha bé nem hozhatlak s nem is engedtetik. 

2-do. Vadnak olyan erdeink, az melynek birsága három fo
rint minden szál fától, az több erdeinknek birsága penig egy-egy 
forint minden szekér fától, ha valaki bennek erdői; az mü er-
deinken penig ab antiquo az juh-járás, legeltetés, esztcna csiná-
iás sem falubeli embernek, sem idebírósnak és vidéknek semmi 
úton-módon, semmi szín és praetextus alatt meg nem engedte
tett. Ha falubeli ember tilalmas helyeken erdői, arról megzálogol-
tatja az falu és ha megvalósodik, az erdő tilalmáig megbünteti, 
ha pedig ide bírós vidék-ember erdőltet, azt az falu elé izenteti és 
ha magát meg nem mentheti, azt is a falu erdő-tilalmáig megbün
teti, ha a faluban valami cselédje vagyon, azon a falu az bírsá
got megveszi, ha cselédje nincsen, jószágát, földit, vagy szénafüvil, 
ha edgyik nem találtatik, másikot, az birságért elveszi, vagy penig 
az földiben lévő és található gabonáját. Az falunak penig szabad 
erdeje telljességgel suhult nincs, az egy Bodos nevű hellyen kívül. 

3-tio. Ha tilalmas helyeinkben, határinkban, gabonában vagy 
szénafüben itt az faluban lakó embernek marhája találtatik úgy, 
hogy szánt-szándékkal ott őriztetik, azt a falu, vagy határ-pásztor 
behajtja, az ott járásért egy forintig megbünteti, azon kivűl az kárról 
kezest kell adni és meg kell fizetni; ha ollyan formán találtatik tilal
mas hellyen az marha, hogy ember nincs mellette, azt a falu meg-
zálogol tatja és ha igazítani nem méri az szántszándékról, ötven 
pénzig megbünteti; ha pedig szaladás szerint szaladott el s meg
esküszik az marhának ura rajta, azt húsz pénzig büntetik. Hasonló
képpen az vidékben lakó, ide biró embereknek is marhájuk ha 
tilalmas hellyekben, vagy gabonában, vagy széna füvekben megta
láltatik és pásztorát ii? mellette találják, azt is behajtják és egy 
forintig megbünteti az falu s a kárt is megfizeti Ha ember nincs 
mellette, úgy is behajtják és eléizentetvén, az szántszándékról, 
ha hüttel nem meri igazítani, ötven pénzig megbünteti az falu, ha 
penig megesküszik az marhás ember és szaladásnak valósodik, húsz 
pénz az birsága, az ide bírós embernek annyi a birsága mind 
erdőlés, mind gabonában és szénafüben való járás iránt, mint itt 
a faluban lakó embernek; hanem ebben vagyon külömbség, hogy 
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az illyen oxcessusokrúl az falubéli embert egyenesen záloglással 
élteti az falu, az ide birós embereket izentetéssel; ha penig valaki 
valamely tilalmas helyre, ollyan hellyen hajtja bé marháját, hogy 
kaput nyit bé, vagy kertet hány ki, arról külön nyolczvan pénzig 
bünteti az falu; az szaladás szerént tilalmasba ment marhák penig 
ha behajtathatnak, minden marhának két két pénz az birsága, 
azonkivűl az kárról adjon kezest az marhás ember. 

4-to. Az falubeli embert ha valamely dologért vagy exces-
susért megzálagoltatja az falu, ha az zálaglott ember zálagja igazí
tására elé nem áll és nem igazítja, azon az birságon marad, az 
mclly dologért vádba ment és megzálagoltatott; hasonlóképen az 
idei birós vidék embertől, ha izenteti az falu valamely dologért 
bizonyos napra és elé nem mégyen, vagy küld azon napon az falu 
eleibe, s nem menti magát és dolgát nem igazítja, az is azon a 
birságon marad, az melyet az eléizontetett dolog valósága impor
tál magával. 

5-to. Ha az Oltón innen való határunkban valamely vidék
nek örökös birodalma vagyon, határkertet, vagy falkertet tartozik 
tenni. 

6-to. Ha valaki más ember földit elszántja, az káros ember 
az hűtősökben hármat vagy ötöt, vagy mind is, az mint az dolog 
kévánnja, falu hagyományával kihíjja az elszántott föld színére, 
azt is, az ki elszántotla, ha ki mégyen, mind az két fél kezest áll, 
az hűtősöknek közül elbocsátják az földének kijárására és a mellyik 
comperiáltatik, hogy a másikét elszántotta, birsága az Oltón innen 
való határban negyven, az Oltón túl valóban penig nyolczvan pénz; 
ha követ ásatnak fel az hűtősökkel, minden kő felásásért tiz-liz 
pénz; ha penig az az ember, az ki az más ember földit elszán
totta, az hagyomány hivatalra ki nem megyén s az hűtősök ki
fáradnak hijjában, azért a falu megbünteti egy forintig. Az széna
füvek dolga is ezen a törvényünkön folyt s foly ma is. Ide bíró 
vidékről, úgy mint az itt lakosról vagyon ez a törvényünk. 

7-mo. Az militia servitumára, vagy postára, vagy egyéb voc-
turára, az szerint a bíró valakit kinevez és el nem megyén, azért 
a falu megbünteti egy forintig, mégis azon szert meg kell szol
gálni. Az ki falu közönséges gyűlésire, csengetésire nem megyén, 
annak birsága tizenkét pénz; ha hagyományos csengetésre nem 
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megyén, annak húsz pénz, ha csak hiteles ratiokkal magát meg 
nem mentheti. 

8 to. Ha valaki falu gyűlésiben valakivel vetekedik, vagy 
valakinek becsülete ellen szólt és bévádoltatik, azt a falu de facto 
megbünteti adden 25, hapeníg az vádló ember béesküszi,ad den 50. 

9-mo. Ha valaki vagy maga, vagy cselédje valaki kertiben 
hír nélkül gyümölcsre, törükbúzára, veternényre, vagy az mezőn 
valaki borsójában mégyen és bévádoltatik, az falu egy forintig 
megbünteti. 

10-mo. Ha valaki hirtelen való indulatjából, valamely mar
hájának eltévedésiért vagy valami eltévedett portékájáért a falut 
egybe csengeti éjjel vagy nappal, az falu tartozik felkelni és ke
resni az megkárosodott ember portékáját vagy marháját; de ha el 
nem is találták is lopni az csengető embernek marháját, vagy por
tékáját, hanem csak eltévedett volt, azért nem lehet a csengető 
embert megbüntetni. 

'11., Ha valaki éjjel vagy nappal ok nélkül tolvajt kiált valami 
indulatjából és tolvajt nem mutathat, az kiáltó embert azért egy 
forintig megbünteti az falu. 

12. Határkert kerülésnek idein ha valamely embernek rése 
találtatik és birságon marad, annak birsága húsz pénz, ha kezes 
lészen, ha penig kezes nem lészen vagy maga vagy más a bir
ságról, az birság lészen den. 40. Azon rését penig harmadnapra 
meghadja az falu a réses embernek, hogy feltegye; ha akkorra fel 
nem teszi, akkor is azon a birságon marad, loties quoties. 

13. Minthogy a falu közönséges élő hellyeire minden ember
nek marhája, valaki a faluban lakik, szabadoson jár, úgy azon 
hellyekről oriáló törvénykezésekbe is tartozik fizetni, ha valamelyik 
résziről költésünk, vagy törvénykezésünk esik. 

*-14. Szoba szemetet, vagy ganéjt ha valaki utczára kihányja, 
megbünteti az falu ad den. 50. 

15. Ha ganéjt, vagy valami rútságot valaki patak folyamat
sában hányja, megbüntettetik egy forintig. 

16. Ha valaki faluban vagy mezőn és akár hol is az falu ha
tárában közönséges útból, vagy valami közönséges helyből elfog
lalna és szántana vagy kertelne, azért a falu megbünteti ötven 
pénzig s az elfoglalt jószágot is visszaveszi a falu. 
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17. A ki korcsomat tart a faluban és igaz mértékkel nem mér, 
azért a falu megbünteti ötven pénzig. 

18. Az sert, pecsenyét árulván, elsőbben meg nem láttatja, 
azért a falu megbünteli ad den. 20. 

,49. Szent-György napjától fogva Sz.-Mihály napig sem falusi 
juh, sem vidék juh az faluban bemenni meg nem engedtetik; ha 
valaki behajtana, vagy ben jártatna, azt a falu megbünteti egy 
forintig. 

20. Ha faluban lakó ember közül valamelyik ember idegen 
marhát hoz bé a faluban teleltetni vagy legelni: falu híre nélkül 
semmiképpen bé nem hozhatja, ha az falutól megkéri és a falu 
rospectállja bizonyos okokon és megengedi, az marhát befogadó 
ember kezest adjon a falunak arról, hogy ha el lopnák is a mar 
hát. árát ne praetendálhassa s meg se vehesse a falun, ha penig 
valaki falu híre nélkül idegen marhát tartana házánál, vagy falu
ban és verificálodik, az olyan embert a falu megbünteti egy fo
rintig s mégis az idegen marha nem patiáltatik házánál. 

21. Ha valaki erdőnkben hántogatna vagy harapót gyújtana 
és megvalósodik, ki dolga, azt az falu megbünteti három forintig s 
az égető embert tiszt urunknak is kiadja. 

,/%l. Ha valaki étzakának idején részegségiből rikótozna, vagy 
minden igaz ok nélkül lövöldözne, azt a falu megbünteti egy fo
rintig , 

23. Valaki más ember kertit rontja, hordja, azt a falu meg
bünteti egy forintig. 

24. Edgyik határunkban is, hogy vidéki juhból álló estenát 
erigálhassanak, meg nem engedtetik, hanem ha a faluban lévő 
juhokból egész esztena nem telnék, annak kipótlására, megegye
zésből hozhatni vidékből is. 

25. Ide biró vidék embereknek akármiféle marhájokot hogy 
csordáink közi beadják és azzal legeltessék, semmiképpen meg 
nem engedtetik. 

26. Ha ki határinkon vagy szénafű hellyeinken falubeli vagy 
vidék-emberek közül (szokott rendes útját elhagyván) keresz
tül vagy hosszára vert utat csinál, vagy erőszakoson jár, azt a 
falu megbünteti egy forintig, toties quoties comperiáltatik. 

27. Ha valamelyik csordánknak pásztort nem találtunk s nem 
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fogadtunk, vagy fogadott pásztorunk medio tomporé elszökött, 
olyankor azon csordát szerre őriztük, olyan formán, hogy akár 
falu szeribe való, akár falu szerin kivül való és akár mi rend
béli ember, az ki azon csordában marháját jártatni és legeltetni 
akarja, az őrzéssel szerin mindenik rendbéli ember tartozik, az 
melyik penig őrizni nem akarja, azt a falu megbünteti ad den. 20. 
minden szerben. 

28. Határ és falkert kerülésnek idején ha falubéli és falu 
szeriben való ember ott lévén, azon kerülésbe és számban nem 
adja az kertit és ki nem mutatja, ha szintén kerti volna is, de 
hogy ki nem mutatja, kert nélkül való, vagy réses embernek ítél
tetik és birságon marad in den. 20; ide birős vidék embernek is 
az ki kerttel tartozik és kert kerülésnek idein embere nincsen, az 
ki számba adja, hasonló büntetésen vagyon. 

29. Szöllő-Máj nevű erdőnkben, vagy annak aljában, torló 
szabadulásnak idejin és egyébb időben is, hogy az juhokkal szál
lást üljenek, sem fáját fejszével vágják tűzre, meg nem engedte
tik, erdő tilalmának birsága alatt. 

30. Körűi való szomszéd faluknak csordájokot, hogy erdőin
ken, határinkon és ugarunkon járni, legelődni ab antiquo meg nem 
engedtük. 
(Eredetije a »Székely Nemzeti 3iuzeum«-ban S.-Szt.-Györgyön, 3?9 sz. a.) 

1505. 
A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 1728. február 11. 

Tudatja, hogy az országgyűlést április 10-dikéro hívták össze Szelénbe^ 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

ir><;<;. 

Csíkszék Nagyszebenbe az 1728 április 10-iki országgyűlésre küldött
követeinek adott utasítása. 

1. Hogy Szereota praesidiumához elfoglalt fundusok és szé-
nafűvek iránt azon személyeknek consolatiojokra bonificatiot sol-
licitálni in debito loco ne posthabeálják, melyeknek in annexis 
fasciculis specificatioját kgtek feltalálhatja. 
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Az plajások dolga, az Csík-Szereda, privileguma materiája 
és az conscriptio exlracüzálásának állapolja ha in quesüoncm 
jőnek: azok iráni az annectált faseiculusok pro sui inslruclionc 
kgteknek inservialnak. 

7 Profugeálván az katonák ottan-ollan, mindjárást gazdá-
jok árestáltatnak, hololt ők nappali munkájok terhe alatt megfá
radván, elalusznak. Orvoslásában ezen dolognak fáradozni debito 
in loco ügyekezzék kgtck. 

Ex congregationc sedium Csík, Cyergyó et Kászon 
extradatum per 

FRANCISCUM GZIKO 
«trendem sedium jur. nótárius mp. 

(Eredetije Csíkvarmegye levéltárában?) 

15G7. 

Csík, Györgyé és Kászonszéknok az 1728 augusztus 30-án tartott 
gyűléséből adott követi utasítás. 1728 aug. 30. 

(26 pontból áll; nevezetesebbek:) 
9-no. Az segesvári praetensio iránt az mi Csíkszék votumát 

nézi: kívánta volna Gsíkszék jobb szívvel magát megsacczoltatni 
Ali basától, mint sem annyi ezer aüyaíiait keserves, örökös rab
ságban experiálni és tűzzel, vassal, a mint lelt, pusztulását látni. 

12-mo. „Az lóíő jószág vásárlásáról" (mint az 1729. május 
20-iki utasítás 2-ik pontja.) 

15. Az főtiszt urak változásában inhaerealunk dóin az dec-
retum és Approbata Conslitulio melleit. 

26. Az molduvai szomszédink ottan-ottan mind tavaly s 
mind az üdén is újabb újabb foglalásokot tesznek havasinkon, elébb 
elébb inserpiálván határinkba; ők miként informálják fejedelmeket, 
vajdájokot, az szüntelen mindazáltal panaszolkodik mü reánk, holott 
az ő hívei excessivusok. Tandem ezen controversiának meghatá
rozása felelte szükséges dolog volna. Mert most újabban is Csík-
Szt.-Mártontól Saj nevű havasnak napnyugati részét camoná-
val elfoglalták, Bordának is egy részét hasonlóképpen jurisdic-
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tiojok alá vették. Ok elkövetvén rajtunk a mit akarnak, mü 
magunkéban sem manutenealhatjuk magunkot, mert a mit akar
nánk, nem követhetjük, resístalni nem merünk, nem facultáltatunk. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

1568. 
Csíkszék folyamodványa a guberniumhoz. Csík-Szereda. (1728.) 

1. »Kéri, hogy a Csík-Szeredéről Oláhfaluba vezető utat és olt 
a hidakat ne csak a szék, »hanem mivel lóvén pedig ezen ut Caík-
Szereda városának oly hasznos, melyen székünknél nem kevesebb bort 
hordanak által, ez okáért, mivel azon határban, melyen crigálhalolt ezen 
út, birodalma is vagyon Szeredának, hogy ő kglmek is proportionalilcr 
azon utat és hidakat tartani tartozzanak.« 

2. Kéri, hogy a tutaolysolc vámját szállítsa le egy polturára. 
3-szor. Panaszolkodik, hogy más székekben idegeneknek megtilt

ják a gabona vásárlást, hol délig, hol pedig tovább is fel nem szaba
dítják, a kik vásárolnak »zálogjokat elveszik és eltartják, míglen ma
goknak kereskedésekre is elegendőképen nem vásárolnak.« Orvoslást kérnek. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1569 
A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 

a) 1729. január 29. 
Tudatja, hogy »minden törvényes jurisdictioval bíró helyek tör

vények cursusát és executióját néző constitutiojokat és szokásokat kelletik 
megtekinteni, hogy azokban netalán tapasztalható remorák megorvosol-
tathatassanak. Parancsolja »pro die 13.mensis fuluri Februarii anni 
currentis . . . Kolozsvárra« küldjön köveleket, s azok által »a törvények 
constilutioját terjeszsze a deputatio eliben.« 

b) 1729. íebinár 8. 

Tudatja, hogy ő felségétől rendelet jött, hogy »a lengyel pénzek 
a modo usque ad 15-tum futuri mensis Mártii in pleno et consveto 
hactenus valore maradjanak meg, mind vásárlásban s mind contribuli-
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bun; expirálván pedig ezen terminus, az lengyel susták járjon tizenegy 
pénzben, a garas öt pénzben, a poltura harmadfél pénzben.« Megparan
csolja, hogy hirdettesse ki. Tudatja, hogy a »só kiadásának módgyáról« 
egy »inothodust« ajánlott Tordamegye, melyet vegyenek tanácskozás alá 

SIGISMUNDUS KORNIS gubernátor mp. SIGISMUNDUS KUN mp. 

c) 1729. február 22. 
Megtiltja, a Havasalföldére »való átjárást és az onnan való át-

jövést, mivel ott, Galacz városában »a pestis nagy mellékben grassál.« 
Megrendeli, hogy jól vigyázzanak, »mert ha kg tok vigyázatlansága miatt 
valami véletlen casus következik, a gubernium kglokkel fog számot adni.« 

d) Kolozsvár 1720. eszept. 20. 
»E mostani congregatioban mind az adó, mind a quailélyok pro 

hibernis instanlibus a. 1730. a mennyire lehetett aequa proportione 
dividáltatván: esett kgtok székire fl. r. 18725, trit. cub. 15; avenae 
eub. 10; fooni cur. 4; vini vas. i/i; carnis cent. l ' /2 .« 

Az Erdélyben levő 142 s fél compugtiiákből álló militiából pedig 
ex incl. regimine Starombergensi in sedo comp. 1., in praesidio comp. 
1., ex incl. reg. Kevenliülleriano comp. 3., cum dominó vigil. praofocto, 
ex militia Rasciana capitaneus Marko cum sua compagnia« fog telelni stb. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1570. 
Csík, Gyergyó ós Kászonszók követeinek utasítása, a szebeni 1729. 

máj. 30 országgyűlésre. Csík-Somlyó, 1729. május 20. 

Instractio dopututorum incl. sedium Siculiculium Csik, 
Gyergyó et Kászon ad conflnxiim dietiilem in dic.ni 30. 
Maji anni praesentis 1729 Cibinium indictum expeditoram, 

ordine quo sequitar. 
Primo: Isten kegyelmeteket helyben juttatván, minden kö 

zönségcs jóban egyetértvén méltóságos főtiszt urunkkal és más 
nemes székek főtiszt uraival ő nagyságokkal és követeivel, vigyáz
zanak arra, hogy mentől jobb és hamarébb való modalitásokat 
az igazság kiszolgáltatásában feltalálhatnak, az haza törvényit az 

http://dic.ni
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szerént szabják és rendeljék, réligionkkal ellenkező dolgokot ne 
admittáljanak, sőt az ellen lévő articulusokot abrogállassanak. 

2-do. Az lólö jószág vásárlását felszabadító nagysinki 
1664-ben írt articulus hogy vigorában állítlassék, az nemességnek 
kévánsága volna, jóllehet az lőfőség az Approbata mellett maradni 
kévánna. 

3-tio. Az apellatiorúl való praeceptoriumok minemű meri-
talis materiákban adassanak és mineműekben ne adassanak, cir-
cumscribalni szükséges. 

4-to. Az törvényes birságialis poenák specificatioja sub-
nectáltatott ezen punctuniban eo fine ide, hogy conferalván más 
székek ususival, ha miben deformitás találtatik, ad normám uni
formem hozattassék: 
Vivum ergo homagium 1 

facit h. fi. 
Mortuum homagium 

verő . . . . ung. fl. 
Vivum homagium pr i-

mipilorum . . . u. fl. 

Pixidariorum vivum u. » 
Jobbagionum . . . u. » 
Minor potentia . . u. » 
Béke birság . . . u. » 
Nóvum u. » 
Tisztaság . . . . den. 

íobilis 
2 5 . -

5 0 . -

, 12.50 
25.— 

6.— 
3.— 

12.50 
1.50 
1 . -

—.24 

Depositio causae . h. 
Onus repulsionis . ung. 
Indebita u. 
Evictio u. 
Marcha una coram 

facie sedriae depo-

Extrafaciem sedriae 
duplum seu . . u. 

Poena indignitatis . u. 
Galumnia 24 gira •/. u. 
Violatio sedis 24 gira 

facit u. 

fl. 
fl. 
» 
» 

» 

• 
» 
» 

» 

1.50 
1 8 . -
1.50 

- .40 

- .50 

1.— 
4.50 

12.— 

12.-
Emenda linguae . . h. fl. 12.50 

5-to. Ugy levén informálva a méltóságos regium gubernium 
az szeredaiaktól, hogy az sögöthi határoknak, erdőknek paciíi-
cum dominiumában lettének volna, minekelőtte processusokot 
nem kezdették volna el, két rendbeli commissiot is hoztanak arra 
nézve az méltóságos guberniumból, hogy ad decisionem causae 
usque sub processu is azon határok és erdőkben a sögötiektől 
ne inpetáltassanak, de sinistre lévén ezen informatio. a mint ki
tetszett az processusból mind az fiu s mind az generalis, széken 
értesse meg kegyelmetek, az méltóságos úrral együtt tévén róla 
informatiot, hogy az dolog különben volt, coram facie sedis judriae 
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másként constalt, mert sűrű marha-hajtogatást, hajtópénzzel való 
birságlást, károk megvételét az szercdaiakon exerceálták, sőt 
hogy az Apafi Mihály commissioja mellett beharapózni szándé
koztak volna, gyilkosság is történt volt közöttök, most is félő, 
ezen eommissiok mellett hasonló casus hogy ne történjék, mert 
valamíg a törvény be nem ítíli, addig bírni semmi úton-módon 
meg nem akarják engedni: ennek eltávoz tatásáért contramandalni 
hogy méltóztassék a méltóságos regium gubernium, munkálódjék 
kegyelmetek a sögöthi expressus mellett, mivel különben is nem 
oly szorulásban van Szereda, hogy azon erdők s határok nélkül 
el nem lehetne, mert a taploczai erdőkbe és határokba nem ré
gen béállván, ottan senkitől nem háborgattatnak, végit sem érik 
magoknak is van annyira való pascuatiora való helyek, hogy 
jármas marhájuknak sufliciens, lógó marhájuknak is van közön
séges havasok, borjús teheneknek s fékes lovoknak certis condi-
üonibus hogy szabad legyen a sögöthi nyomás mező, pro ipso-
rum necessitate megítéltetett. 

6. Vett vala az nemes szék az méltóságos guberniumtól egy 
commissiol de per'agenda conscriptione sulinaria, ad normám 
praescriptarum et annexarum rubricarum, de minthogy kétséges, ha 
meglehet-e valamely só-inspector jelenléte nélkül, vagy sem: azért 
in loco debito annak is végére kell menni. 

7-mo. Az fíu-leányságról opinioját írni és letenni az mél
tóságos deputatioja az juris correctionak in suspenso hagyta vala 
némelyek absentiájokra nézve, mit resolvaltak annak utánna róla, 
nem tudhatjuk, quidquid fit, minthogy ezen nemes székünkben a 
principio mindeddig elé usualták, megmaradását munkálódja ke
gyelmetek, mivel sok ilyen materiákból számtalan dolgok, contro-
versiak gördülhetnének elé. 

8-vo. Mennyi számtalan sok cserofát Delnefulvámik kell 
bonilicalnunk, melyeket az praesidiumba behordattak pro restaura-
tione, ennek valami boniíicatioját loco in debito munkálódni tartsa 
maga kötelességinek. 

9. Az nemes-só nemességnek és primipilusoknak is, hogy 
kiadassék, allaboralni kell. 

10. Gyergyui atyánkfiai panaszolkodnak, hogy az tutalyo-
kot rendkívül vámolják az gátokon: ennek is orvoslásában legyen 
kegyelmelek szorgalmatos. 
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11. Mind Cs/frban, Gyerg-yób&h s Kászonbdn az raolduvai 
szomszédok havasinkba igen beharapó/Lak, camonat (így!) annu-
atim vivén el rólok, meg nem tartván az régi határokot. Valami 
orvoslását keresni ennek is, allaborálja kegyelmetek. 

Celerum az tavalyi instructiora relegálván annectaltuk azt 
is ezen mostani inslructionk mellé 

Datum et actum in congregatione sedium Csík, Gyergyó 
et Kászon die 20. Maji a. 172'J. in Somlyó celebrala. 

Extradatum per 
FKANCISCUM CZIKÓ 

praescriptarum sedium notarium mp. 
(P. h.) Czikó gyűrűpecsétje. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1571. 
Cserei Mihláy (a, történetíró) levele Cserei Jánoshoz Miklósvárszék 

alkirláybírájához magán ügyekben. Kelt Nagy-Ajtán 1729. máj. 16. 

Ajánlom kötelességgel való szolgálatomat uram kegyelmednek! 
Tegnap bölöni emberek micsoda levelit hozták Kan Mátyás 

uramnak, in specie kegyelmedhez által küldöttem. Ha azt a J)n-
mokos Benedeknél lévő 21 sustákot megküldi kegyelmed, én 
elveszem. E héten ha Isten engedi Kálbix indulok. Házamat éjszaka 
felverték; sok káraim lettének, de necesse ki kell mennem. Kun 
Mátyás uram levelit visszavárom. 

Gondolom, kegyelmed addig a gyűlésben nem indul, mig én 
visszajövök. Az én borom áráról disponálna kegyelmed Bodosi 
István uramnak; bár csak az innepekro valahonnan adná meg 
mert az sokadalomra szükségesképen kivánlatik. Annál többet 
sem adtam soha szék számára, annak is irigye találkozott; bár oda se 
adtam volna. Jó és magam italjára való bor lévén, eddig a kor
csomán is egy-egy sustákon elkölt volna; annál sokkal alábbvaló 
bort is úgy adnak. Eddig sem láttam egy pénzét is soha sem 
nemes Háromszéknek, sem Miklásvátszéknek, ezután is azoké 
legyen, a kik töltöződtenek vele. ~̂ 

Részemről bánom, szék holnapra nem promulgaltatott; miért 
múlt el, nem vizsgálom; non est contra me különben, hanem 
nekem is voltának két rendbeli causaim, örömest folylatiam volna. 
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Az urain Daniel István uram irja nekem: az itt való refor-
mala ccclesia számára az eddig unitaria ecclesiától bíratott szántó
földek s egyéb appertinentiakból való excisiot most a gyűlésen 
kegyelmetekkel együtt fogja ő kegyelme a consistoriumban pro-
movealni, itt micsoda resolutioja volt ennek előtte a consistorium-
nak, azt ki kell vinni. Én általküldöm e héten Bodosi István 
uramtól vagy a paptól kegyelmed kéziben; ha mit efficialhat kgtek, 
keresztényi munka leszen, minthogy én magam nem mehetek. 
Még a télben, mikor az úr Daniel József uram kiment volt, 
az urnák Veselényi uramnak ő nagyságának irtam volt alázatos 
instantiát, regalist nekem ne expedialjanak, recommendaltam volt 
ő kegyelmének, hogy promoveálja. Ugy is látom nem mulatta el, 
mert regalisom nem jött (az Isten örökké áldja meg ő nagyságát 
úri gratiajáért); de ha jött volna is, méltó excusatiom volna. 19 
Junii leszen a temetés Petken; mind az úr Teleki Sándor uram, 
mind Nagy Boldizsár uram két izben is requiráltanak, a ter
minus előtt két héttel menjek oda s ott is legyek dispositio tételre, 
magamnak is, feleségemnek annál közelebb való attyaíia lévén, 
keresztényi obligatiomnak satisfaciálnom kell, ha azt érem békével. 
Az urnák Veselényi uramnak irok egy gratiarum actioból álló 
levelet, ha valakit találok, a ki elvigye s praesentálja. 

Hogy kegyelmednek ilyen módon irok levelet, melyhez hasonló 
soha eddig nem volt: okát kegyelmed alkalmasint gondolhatja, de 
hogy jobban kegyelmed megértse, egy teljes declaratioval való 
irást concipialtam. vagy holnap, vagy kedden kegyelmednek el
küldöm. Bár ezelőtt három esztendővel cselekedtem volna: most 
vagy jobban, vagy még ennél is roszabbúl volnának dolgaim. A mely 
irást, ha kegyelmed nem terheltetik, nem az ember magával született 
szeretetinek és maga felől mindenkor kegyelmes biróságának, mely 
az eset után ragadott az emberhez, hanem az egyenes eonscien-
tianak, melyet Isten maga képében vicariusnak öntött az ember 
lelkiben és a ki sem hazudni, sem kedvezni nem szokott rámájára 
vonni, s úgy megolvasni, általláthatja, ki szolgáltatott ansat 
egymás között való dissensiora. Ezzel ajánlom Istennek oltalmában 
kegyelmedet. Nagy-Ajta 15. Maji a. 1729. 

Kegyelmed köteles szolgája 
CSEKKJ MIHÁLY mp. 
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Külczim: Tekintetes, nemzetes idösbík Cseréj János uramnak, nemes 
Miklósvárszók érdemes vieekirálybirójának, jó uramnak ó' kegyelminek. 

Bölön 
[Eredetije Özv. Cserei Jánosnó úrnő ajándékából a Székely Nemzeti 

Múzeumban 29/882. 78. sz, alatt.] 

1572. 
Ditró határét elveri a jég 1729. nyarán. 

a) Ditró kérése gróf Haller Jánoshoz Csík, Gyergyó ós Kúszonszék 
fakirály bírójához. 1729. október 16. 

Mivel a jégeső, mikor aratni kellelt volna, minden gabonát elvert: 
kérik járjon közbe, »hogy az idei zabbeli conlributiojok hadd defal-
calódnék«, mivel a gabonát pénzzel kell venniük. Más deíaleal.iól nem 
kivannak. 

b) Gr. Haller válasza. Darlacz 1729. okt. 23-áról. 

A széknek irt érdekükben; »részemre falu őrzésiért obvenialó zabo
mat is Ditrónalc elengedem az ideit.« 

c) Gr. Haller Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 1729. november 23-án. 

Megküldi a ditrai lakosok instantiáját, ajánlván, hogy legalább 
felét engedjék el búza és zabbeli adófizetéseknek.« 

(Eredetijeit Csíkvármegye levéltárában.) 

1573. 
AgagyiPálffi család tagjai eladnak Udvarhelyszéknek Székely-Udvar

hely városában egy beltelkot. Székely-Keresztár 1730. ápr. 27. 

Mii nemes fejérvármegyei héjasfalvi Marossi Dávid és Vég 
Mihály, mindketten nemes emberek, kik az ide alább megirt 
dologban megbirált személyek vagyunk, adjuk tudtára mindenek
nek, az kiket illet, mostaniaknak és jövendőbélieknek ezen leve
lünk irása által: quodinhoc anno praesenti 1730. die 27-a mensis 
Apr. mikoron volnánk Udvarhely alias filialis Keresztárszékben 
Keresztúr várossában, a tekénletes nemzetes szt.-mihályi Ugrón 
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Thamás uram házánál, mellyet mostan bírlat Fejér Miklós nevű 
jobbágyával, az holotL jelen lévén mii elöltünk egy részről tekén-
tetes nemzetes fej ér vármegyei hídvégi Nemes Máttyás uram ő 
kglme, úgymint nemes Udvarhellyszéknek edgyik érdemes hütös 
vicekirálybírája, Kováts Péter bözüdújfalvi, Kádár András 
rugonfalvi, Maróthi Ferencz betfalvi, mindnyájan az megirt 
Keresztúrszékben lakók és az nemes Keresztúrszéknek hütös asses-
sori, nemes emberek, magok és az telyes Udvarhelyszéknek képek
ben, más részről jelen lévén tekintetes nemzetes Udvarhely alias 
Kereszturfiszéki gagyi üdösbik Pálffi István uram, Pál/Ti Sig-
mond, Pálffi Mihály, Pálffi Pál uramék magok és küs árva 
Pálffi Miklós képében, mindnyájan ezen fenn megirt atyafiak, 
kik is mü előttünk magok és megirt atyjokfia képében tőnek 
ilyen örökös vásárt és alkalmat: hogy adának megirt Pál/fi ura 
mék ő kglmek magok és árva atyjoküa képében egy benn való 
örökséget Udvarhelyszékben Udvarhely városában örökös irrevoca-
biliter az megirt nemes Udvarhely széknek és minden lakosinak, 
legitimus successorinak kész pénzért H. fi. 250, id est kétszázötven 
magyar forintokért, mely örökségnek vicinussa egyfelől nemes 
Udvarhelyszék fundussa, másfelől tekintetes nemzetes vargyasi 
üdösbik Daniel István uram öröksége, moly summa pénzeket 
paratis levalának ő kglmek mü előttünk és de facto dominium-
jában és birodalmában is bocsáták a nemes Udvarhelyszéknek a 
megirt örökséget, semmi just ennek utánna magoknak és mara
dékoknak fenn nem hagyván s tartván azon megirt örökséghez, 
hanem pure et praecise exeipiálák és reserválák megirt Pálffi 
uramék magoknak és posteritásoknak azon örökség után járandó 
szántóföldeket, szénafűveket és erdőt, evictiot fogadának magokra 
és posteritásokra, hogy az megirt örökségben minden legitimus 
impetitorok ellen megoltalmazzák az nemes megirt széket és legi
timus sucessorit, úgy mindazonáltal, hogy az nemes szék is 
assistentiával légyen az evictiora ő kglmek mellett, ha penig nem 
evincalhatnák, tartozzanak a praespecificált summát restituálni a 
nemes széknek. Mü nékünk azért a fenn megirt két részről való 
személyek modo ut supra kezeket is beadák, minket megbírálván, 
mely dolognak nagyobb megállására vetettünk kétszáz magyar 
forint kötelet ő kglmek közé, hogy ha valamelyik fél ezen alkal-
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mat vei in totó vei in parte violálhá, tehát az megálló fél az 
inog nem álló félen exceptis omnibus juridicis remediis el proces-
sibus, non obsLante inhibitione, contradictione,rc pulsione, ac alio 
quovis excogitando juris remidio, ezen poenat exequaltathasson, 
mégis ezen vásár in vigore megmaradjon. 

Mü előttünk azért ezen dolog és alkalom mindenekben ez 
szerént menvén végben, irtuk meg mü is fide nostra medianle, 
kezünk Írásával és szokott pecsétünkkel megerősítvén. 

Datum anno, die, loco, ut supra notatum est. 
Gorrecta per nos. 

Judices iidem, qui supra 
MAKÓTHI DÁVID mpr. VÉGŰ MIHÁLY mpr. 

mindketten Fejérvármegyébeu Héjíisfa,lvv n lakó nemes emberek. 

(Eredetije Udvarhelyvármegye levéltárában a Nemzeti iádaY csomag l.sz.) 

1574. 
A főkormányszék rendelete Csík, Gyergyó és Kászonszéknek, hogy a 
pestis Ukrajnában kitörvén, a, Lengyelországból jövőkre, tőkép a zsi

dókra vigyáztasson. 1730. július 3. 

Sacrae caesareae regiaeque catholicae Majestatis, principis 
Transylvaniae, domini domini nostri clementissimi nomine. 

Illusrissime etc. 
Lengyelországnak Ukrajna nevű districtusában bizonyoson 

hallatik a pestisi contagio béharapozottnak lenni, úgy hallatik. 
hogy azon nyavalyában megholt zsidó házanépe és társai Mára-
maruson által Magyarországra vagy Erdélyre igyekeznének kijőni. 
Ezen relatio, minthogy felséges urunk eleiben is elhatott, de 23. 
mensis Junii kgs rescriptuina által erdélyi guberniumának kegyel
mesen parancsolni méltóztatott, hogy ilyen por communicationem 
következhető nagy gonosznak elhárítására a gubernium szorosan 
reá vigyázzon és az erdélyi jurisdictio alá tartozó vármegyék
nek mindezen casust megírja, mind a szükséges vigyázást elke
rülhetetlen animadversio alatt sacratissimae suao Majestatis no
mine időhaladék nélkül megparancsolja. 

Kegyelmeteknek annak okáért, mint Lengyelországhoz köze
lebb való és a végekre nézve kitétetett helységeknek parancsoljuk, 
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hogy minden jövőjárókra kiváltképpen pedig zsidókra szoros vi
gyázassál légyen, Lengyelországnak azon széleiből általjövő em
bereket, passusokat megvizsgáljon és ha legkissebbik dolgot is 
esziben vészen, detentioban tartván, afféle suspitioban lévő em
bert a guberniumnak mentől hamarább értésére adjon. Ezt cse
lekedvén kegyelmetek az ő felsége parancsolatjának eleget tészen. 
Sic facturis etc. 

Datum e regio prineipatus Transilvaniae gubernio Claudio-
poli die 3-üa Julii a. 1730. 

SIGISMUNDUS KOKNIS gub. mp. 
ALEXIUS 1ÍENTEK mp. 

Latin külső czím; Csík, Gyergyó ós Kászonszéknek. 

(Eredetije Csíkvúrmegye levéltárában.) 

1575. 
Csík, Gyergyó és Kászonszéknek az adókivetésre küldött követei uta

sítása. Csík-Szereda 1180. sept. 1. 

Instructio dominoriim deputatorum sedium Csík, Gyergyó 
et Kászon ad proxime imminentem anticipationis confluxum 
ad diem ö- tum Septembris anni piaesentis 1730. Claudio-

polim indictum expeditorum. 
Isten kegyelmeteket helybe juttatván, méltóságos gróf főtiszt 

urunkkal ő nagyságával conferáljon és mindenekben egyet értvén; 
szorgalmatos munkával legyenek proportioinknak könnyebbítésében. 

l-mum Hogyha némely elmék azon lennének, hogy a gene
ralis conseriptiohoz formáltassék a székeknek proportioja, annak 
semmi úton-módon kegyelmetek ne annualjon, mert minden székek 
felett szorosabban és rigorosusabban volt Gs/Yíszéknek az ö cons-
eriptiója, melyet egy néhány és bizonyos ratiokkal demonstrál
hatunk. 

(Következik 28. pont:) 
1. »Conscriptor uraink diversae religionis lévén . . . aver-

sioval hozzánk lévén, folyt rigorose a munka.« 
2. Másutt pl. Háromszéken a bárányokat és borjúkat, 

(márcz. és ápr. havában) nem irták fel; Csíkban (jun. és jul. 
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havában, mind felírták, mert már pásztor előtt voltak s azok 
rovási vitettek elé a conscriptiora.« 

3. Másutt a harmadfű marhák nem — Csíkban júliusban 
már negyedfű számban mind beírattak. 

5. A magoknak sert főzó'ket limitalio alá írták. 
6. «Tál, tányér csináló esztergáros kuldusokat 20—30 fit 

jövedelmű személyeknek írtak. 
7. A hitvány vargák és szőcsök jó mesterségű emberekként 

limitáltattak. 8. »Szolgák, urak és nemesek birái másutt kihagyat
lak, nálunk felírattak « 9. Az assessorok is felírattak. 10. A havasi 
határon lakó moldvai oláhok s marhájok is felírattak. 11. Csíkban 
a 32 adómentes confrater, Gyergyóban 16 féligmentess a barátok 
kovácsi, serfőzői, kulcsári mind felírattak. 12. A székbeli (52 féladó
mentes őrállók is. 13. Tiz Molduvába, 14 Erdélybe járó posták, 
a kiknek csak adómentességük a fizetésűk. 14. A molnárok. 15. 
A szarándokok. 16. Templomok, kápolnák, papok feles zselléri. 
17. Minden deficicus mesterek és harangozok. 18. Papok és mes
terek bére. 19. Némely armalisták és primipilusok személye, úgy 
jobbágyok is. 21. Napszámosok vastagon limitáltattak. 25. Nemesek 
malmai. 27. Tapasztaltuk, hogy conscriplor uraink fenyegetések 
és ijesztések mián az maga facultását és jószágát is többire mon
dotta az együgyű népség. 

28. Ezek felett minden haszontalan köves, régi felhagyott 
parlagokat felírtak pro cubulis, melyet ő kgk az második kijö-
vetelben is nem corrigáltak annak rendi és instructiojok szerint, 
mert első munkájokat hibásnak nem igen akarák agnoscálni. 

Ezen specificalt ratiokra nézve és ezek felett sáncz és passus 
építésünk s tartásunkért, (mely passuson a 1-ma Április praeten-
susok minden heteken hol száz, hol 80, hol 60 embereink dolgoz
tának és építtettenek, szekereink is hol 10, hol 8, hol 6 minden
kor continuuskodott és actu is continue munkálódnak) jure merito 
minden igazság megsértödése nélkül megkívánhatjuk, hogy respectu 
sedis nostrae maradjon helybe az 1727-béli prqporlio,_ mely in 
repartitione quanti restanüarum annorum 1726. 25. és 24. juxta 
determinationem excelsi regii gubernii lelt vala, mely proportio 
a 17. calculusból hozná ezen normát: 

. */. 
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Udvarhelyszék . . 
Háromszék . . . 
Csíkszék . . . 
Marosszék . . . 
Aranyosszék . . 

Calculus 
. . 4 
. . 5 

•) 
2 

. . 1 
17 

Fertály cal. 
3 
3 
^ 
2 
1 

Fél fertály. 

1 
1 

Ezen norma nemes Marosszék részéről felette könnyen lévén, 
ezen ratiok mulathatják meg 1-mo, mert a conscriplio hozna oda 
a 17. calculusból három calculust, három fertályt és szintén fél
fertályt. 2-do Törökbúzája fel sem írattatott volt. 3-tio. Véghelyen 
nem lakik, passust, sánczot nem épít, ország közepibcn minden 
quaestusi, jó bcncficiuma, mind bora, mezeje, fája, vize bővséges, 
azért eleválódni kell, kiváltképon, ha Csíknak is felyebb kell 
lépni, hoc modo: 

Udvarhelyszék . . 
Háromszék . . . 
Csíkszék . . . 
Marosszék . . . 

. . 4 

. . 5 

. . 2 
. . 3 
. . 1 

1 
1 
3 
1 
1 

1 

1 

De ha Háromszéket is, hogy véghely, alleviálni tetszik 
továbbra is és Csíknak lépni kell, Marusnak is lépni kell egyet, 
Udvarhely megmaradván, mert in medio regni van és esik ilyen 
proportio: 

Udvarhelyszék . . 

Csíkszék . . . 
Marosszék . . . 
Aranyosszék 

. . 4 
4 
3 
3 

. . 1 
17 

1 
. 3 

2 
1 

l 
1 

Hogyha ezen utolsó proportiora rálépik kegyelmetek, tudva 
. legyen kegyelmetek előtt, hogy már szoros conseriptionknak, sáncz 
és passus építésünknek s tartásunknak semmi consolatioja vagy 
consideratioja nem lesz. Azért az elsők mellől kegyelmetek könnyen 
ne reccdáljon, mert ha nationkra a méltóságos regium gubernium 
rcílectál is igireti szerint a quarlélyok dislocatiojában, abban úgy 
sem consolalódik Csík és Háromszék, mert ezeket a véghelyeket 
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nem hogy könnyen hagynák militia nélkül, sőt inkább proportio-
jok felett teszik rajok a quartélyt, Udvarhely azért Marás és 
Aranyos erről csak jó lélekkel, istenesen gondolkozzanak, szükség. 
Azért pro conclusione csak úgy lépjék kegyelmetek az 3. calculusra 
is, ha nullo pacto el nem kerülheti, vagy ha a m. regium guber-
nium impositive imponálja, melyet nem remélhetünk, mert azon 
27-béli proportio determinálásában is rigorosa conseriptioinkat, 
sáneztartásinkat, véghelyben terhes quartélytartásinkat vette volt 
istenes consideratioba, immár is vészi, reméljük; most azért ideje, 
ha kegyelmetek igaz hazaíiuságát maga előtt hordozván, szorgal
matoskodik hazája mellett absque respectu omni. 

Alcsík. minden hibernium végén terheltetik inkább a naturák 
árával és az oka, hogy az alcsíki militiából volt Kászonban dis-
ponálva, most azért a dislocatiot alkalmaztassa úgy kegyelmetek, 
hogy a hybernisans militiát 3 részre aequaliíer elosztván, a fel
csíki részből jusson Kászonnak is. 

(Még egy pont az árvizek miatti károk és a gimesi passuson 
lett munkák kimutatását rendeli »mert csak Csík a nemes ország 
kapuját tartani nem egyedül tartozik, Gyergyó is a maga grémiu
mában levő passusnak conservatiojában munkálódik continuo.) 

Szereda 1. Septembris a. 1730. 
Ex congregatione sedium Csík, Gyergyó et Kászon 

extradatum. 
per FRANCISCUM GZIKÓ 

earundem sedium jur. notarus mpria. 
(Eredetije Csíkvármogye levéltárában.) 

1570. 
Főkormányszék Csík, Györgyé és Kászonszéknek. Kolozsvár 1730. 

október 2. 
»Immineálván a téli holnapok: fgs. urunk és kgs. fejedelmünk 

militiájának a téli holnapokban való szükséges alimentatiojára praevia 
dispositiokat tenni maga hivataljának tartván lenni a gubernium, ad 
6-tum mensis Septembris in solita sua rosidenlia coníluálván és maga 
mellé behivatta a vármegyék, székely és szász székek, distrielusok, 
taxas városok főtisztjeit deputatusival együtt és az elmúlt dietalis 
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eoníluxus alkalmatosságával a statusok között conventionaliter deter
mináltatok calculusoknak száma szerint mind a mililaru quantumot, 
mind pedig a haza közönséges szükségére s expensaira, úgymint sallaris-
takra s egyéb oceurálhaló in evitabilis oxtraordinariumokra való massát 
pro hybernio a. 1731 ugészon felvetni végezte, mely massából is juxta 
numerum caleulorum esett kglek székire calculi 3'/2, r. fi. 18,500, in 
natura: trit. cub. 16, avenae cub. 18, foeni cur. 7, vini vas. 1, carnis 
cent. 2; melyeket kgtek tempestive felvetvén consciose és az faluknak 
s helységeknek állapotjához és facultásához képest proportionálván és 
subdividálván praevie mindenütt promulgáltassa és juxta assignationes 
commissariatus provinciális tempestive az ő ideibe militaris executionak 
eltávozlalásával adminislralja, a szegénységet praevie ottan-ottan intse 
és nógassa kifizetésére, a helységekre tott subdivisioknak tabelláját in 
fonna, a főtiszt pecsétje és subscriptioja alatt, a guberniumban mentül 
hamarább beküldeni el ne mulassa és nem ugy, mint eddig, hanem 
absque mora elküldje«, slb. 

Claudiopoli dio 2. Oclobris 1730. 
C. SIGISMÜNDUS KORNIS mp. gubernátor. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1577. 
Főkormányszék rendelete Csík, Gyergyó és Kászonszéknek, a pestis 
miatt megtiltja, a Moldvával való közlekedést. Kolozsvárt, 1730. novem

ber 29. 
Sacrae caesareae regiaeque catholicae Majostatis stb. nomine. 
Illustrissime stb. 
Kegyelmes urunk ő felsége köt rendbéli rescriptumi érkez

tének a guborniumhoz most recenter, melyekben íratik, hogy Mol-
dovában nevezetesen, annak vicinitásában Chocin és Canri-
neczk nevű helyekben újabban contagiosum malum erumpalt 
volna, melyre nézve ő felsége pro paterna sua in huncce 
hereditarium sibi principatum cura et sollicitudine kegyelmesen 
parancsolja, hogy mindenütt szorgalmatos vigyázások és prae-
cautiok adhibealtassanak a provincia részéről azon veszedel
mes contagionak eltávoztatására és minden úton módon az 
országból való kirekesztésére: annakokáért a moldovaiakkal lehető-
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mindennemű correspondentia és communicatio interdicaltatik mind
addig, valameddig ő felsége ezen dolog felől újabban fog kegyel
mesen parancsolni, Lengyelországgal pedig lehet a lakosoknak 
commerciuma az eddig is observálni parancsoltatott praecautiok és 
módok alatt, úgy mindazonáltal, hogy a zsidók és más vagusok, 
a kik által az előbbeni időkben is efféle pestilentialis contagio 
diffundaltalni tapasztaltatott, ide nem értetnek, sőt teljességgel 
excludaltatnak a communicatiotól. Ezeket azért kegyelmetek úgy 
értvén, mindenfelé serény vigyázassál és szorgalmatos gondvise
léssel légyen ezeknek observatiojában, a mint már ezelőtt is in 
simili circumslantia serio injungáltatott kegyelmeteknek. Annak 
felette a kik Moldovához közelebb vadnak, azoknak a helységek
nek tisztei azon is szorgalmatoskodjanak, hogy bátorságos és extra 
periculum infectionis lehető útakon-módokon a már megemlített 
helyeken s Moldovában erumpált vagy másutt is erumpálható 
contagiosum malumnak nevekedéséről vagy szünéséről voltakép
pen értekezhessenek és a guberniumot legottan de casu in casum 
tudósíttani el ne mulassák, hogy a szerént a gubernium is tehesse 
maga tisztit és hivatalját az ő felsége kegyelmes parancsolatjához 
képest. Mindezekben kegyelmetek, de legkiváltképen, hogy casu quo 
a hazában per ineuriam et invigilantiam ezen veszedelmes nyavalya 
ne irrepáljon, sub amissione honoris et officii az ő felsége és gu
bernium parancsolatjának s maga kötelességének, prout praeserip-
tum est, satisfaciálni el ne mulassa. Sic facturis stb. 

E regio prineipatus Transilvaniae gubernio Claudiopoli die 
29. Novembris a. 1730. 

C SlGISMUNDÜS IÍ0RNI3 DAVID MAXAY 
gub. m- p. sccrelarius m. p. 

Latin külső czim Csík, Gyergyó el Kászonszéknek. 

(Eredetije Csíkvármegyc levéltárában) 

1578 
Főkormányszék Csík, Györgyó ós KAszonszéknek Kolozsvár 1730. 

deczember 12. 

Tudatja, hogy a commendérozó generalis megvizsgálván a »pas-
susokal, azokat micsoda gyarló módon és minden forlilicalio nélkül találta 
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legyen »tudúsiloltu a guberniumot. Megparancsolja, hogy a passusokra jól 
vigyázzanak, l'orüiieálják, s azok állapotáról tegyenek neki jelentési. 

Claudiopoli die 12 Decembris a. 1730. 

G. SIGISMUNBUS KoiíNis gubernátor mp. DÁVIP MAXAY secrol. 
(Eredetije Csfkvármegye lovúltüráhan.) 

1579. 

Tervezőt a székely nemzet adófizetése arányáról, melyet ,i székely 
követőknek utasításul adtak. (Kivonat.) (1730 V) 

Projectum nationis Siculicae circa contingibilem intor trés 
ívUiones, lociiquo laxalia super determinatione proporiiotiis 
in rcpariitione contributionum, aliorumque onerum publi-

corum observanda, tentatam conventionem. 

Szükséges lenne a quota megállapítása a 3 nemzet között 
és pedig minden részrehajlás nélkül s a kellő tekintetek figye
lembe vételével. Ilyenek: 1. a pénz szerzésnek könnyebb módo
zatai, hogy mely nemzet és vidék pénzesebb ? 2. A szántóföld, rét 
legelő bősége és szűk volta? 3. A marha-állomány bősége vagy 
szűk volta. 4. A íöld jósága vagy roszasága. 5. Az éghajlat ked
vező vagy kedvezőtlen volta. 6. A termelés minéműsége, hogy hol 

'terem szőlő, gyümölcs, gabonanemű és hol nem ? 7. A kereskedés 
minéműsége, könnyű vagy nehézsége? 8. Kézműipar. 9. A köz
terhek a nemzetek közt. 10 Adósságok terhe, köz- vagy magán 
terhek. 11. A nemzetek számaránya, hogy melyik bír meg újabb 
terhet és melyik nem? 12. Városok, falvak virágzása vagy pan
gása stb. 

Tekintettel kell lenni arra, hogy Erdélyben főkép a követ
kező dolgok adják a jövedelmet: 

1. Bor, mert semmit sem lehet oly hirtelen pénzzé lenni, 
mint a bort, mert a nép nem szokott borral élni, tehát tüstént 
pénzzé teszi és adóba fordíthatja. 

2. A búza (a többi szemes élet hitvány, keveset érő.) 
Í3. A szarvas marba, a melylyel szintén könnyű pénzt 

szerezni. 
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A Székelytöld pedig e három főpénzforrás tekintetében 
nagyon szegény. A klima zord, bort a Székelyíöld, csekély része 
kivételével, nem terem. A mi a búzát illeti, ritkán találni a nép 
között a legnagyobb faluban is 5—6 olyan gazdát, a kinek éven
ként csak néhány köböl eladó búzája is lenne. A városok és mező
városok, a hol vásárok tartatnak, bizonyságot tehetnek erről. 

Marhában is szegény a Székelyíöld. A ki a tartományt 
ismeri, nem tagadhatja ezt, mert marhát tartani és tenyészteni 
legelő bősége nélkül nem lehet. Nálunk pedig oly szűk a termő
föld, hogy még a vetés alá is kevés és széna-termelésre alig ma
rad, úgy hogy alig kevesebb gonddal lehet marhát tartani nyároni 
mint télen. 

A fő jövedelemforrásoktól így megfosztott népünket erején 
felül terhelni méltánytalanság volna. 

A székely nemzetnek régi királyoktól és a mostani császár
tól is megerősített kiváltságai (adómentességei) vannak s protes
tálnak, hogy azoktól eltértek volna, hanem mindig csak önkén
tesen vállalkoztak közterhek viselésére s most is csak önkéntes 
adózásról lehet szó s csak is önként és saját akaratából megy 
belé a jelenlegi tárgyalásba (tractatusba) és vállal magára erejé
nek megfelelő s méltányos terhet és proporliot. 

1700 előtt 6—7 évben újíttatott meg a felosztás a 3 nemzet 
és a taxalis helyek között, a mikor még jobb helyzetben volt a 
székelység és mégis 1697 előtt a székelység csak 50,000, később 
pedig 60,000 frtot fizetett adóban, daczára annak, hogy az ország 
adója 800,000 re is rúgott. A következő években azonban, neve
zetesen, midőn már egy millió frt adót kellett az országnak fizetnie, 
a székelység adója is 95,000 frtra emelkedett, de nem többre. A 
miből látszik, hogy a székelyek krb. az adó 10-ed részét fizették) 
s ezt a proportiot most is meg tudják okolni nemcsak különös 
hanem erős okokkal is; de a visszavonás kikerülése, a huzalkodás 
és viszálykodás kikerülése végett (ha erre kerülne a sor) hajlandó 
a székely nemzet az adó hetedrészét elvállalni és hogy ne lát-
szassék, mintha erején felül is magát megterhelni nem akarná, 
még ezen felül is elvállal valami részecskét, (bár feljebb terheltetni 
nem indokolt,) csakhogy a más két társnemzet ne akarjon ben
nünket erőnkön felül megterhelni. 
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A követek a felosztást így tartsák szem előtt 100-ból: 
A taxás helyek számára kiszakítván 9-et, 

marad felosztásra 91 rész. 
Ebből a székely nemzet magára vállal 14-et, 
a vármegyék ha adnának 37'^-ct, 
a szász nemzetre maradna . . . 39V4 

Összesen . . 100l) 
Protestál a székely nemzet, hogy ha az országos adó a rend

kívüli adóval együtt 00,000 frton felülhaladna, szegénységük miatt 
nem vállalhatnak magokra többet, mint a mennyi most a 14"/« 
szerint a 600,000 frtból rajok esnék. 

Vegye tekintetbe testvériesen a más két nemzet azt, hogy 
39 év óta évenként mindig több és több terhet vállalt a székely 
nemzet magára: néhány évig 50,000 frtot fizetett, azután 60.000-re 
az 1697 év körűi pedig már 75,000-re emelkedett a más két nem
zet sürgetésére, a mire m. e. kényszerítve volt a más két nem
zet által, mert körülbelül 800,000 frlra emelkedett fel az adó. 
De még ezzel sem elégedett meg a más két nemzet, hanem a kö
vetkező években mindig többet kívánt, úgy hogy midőn az ország
nak egy milliói, kelleti fizetnie, 95,000 frlra felmentünk mi is. De 
midőn a katonalarlási adó (mililare ipianlum) ő fge kegyelméből 
800, majd 700, később 600 ezer frlra szállott alá, a más két 
nemzet a taksás helyeik nagy megkönnyebbedésére: a székely nem
zetet ebből az engedményből nem részeltették, úgy. hogy míg a 
millióból 95,000-et adtunk, most a 600,000-bői 100,000-ct vagyunk 
kötelesek adni. 

IIa megtekintik a lestvér nemzetek, hogy mennyit fizettek 
_ 1697, 98: 99-ben, látni fogják, hogy az ő terhük mindig könnyeb
böli, a mienk pedig nagyobbodott. Pedig ha a millióból 95,000-el, 

') Oltlnljogyzotbon ox áll: 
A mostani feloszlás így van 100 uU'in: 

A taksás helyek adó aránya G*/;, 
A székely nemzőié . . . . 10-/3 
A magyar nemzeté . . . iW/2 
A szász nemzeté . . . . 39'/0 

Kblx'il kilíínik, hogy a székely nemzet saját terve szerint könnyíteni 
akarja adóját a ' / ^ -ka l , inig a taksás helyekel G'/r™1 9°/„-ra akarná felemelni. 
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adóztunk, most a 600,000-bői 57,000-et kellene adnunk, fizetünk 
pedig 100,000-ct. 

Ebből látszik, hogy a csász. kir. hadak bevonulása óta min
dig többet és többet fizetünk még akkor is, midőn a többiek 
terhe kevesbetlett. Ideje immár 39 és több esztendő óta folytatott 
adóemelés után, hogy ennek a nemzetnek a terhe ne neveltessék, 
a jog és méltányosság ezt kívánja. 

Ha valamit ellenvetnének, elég azzal megfelelni, hogy elég 
volt már 39 esztendeig ') mindig csak emelni a székelység adóját, 
most már elégedjenek meg a székely nemzet magára vállalt 
terhével. 

Hogyha nem sikerülne megegyezni, ő felsége ítéletére kell 
bízni, mint fő igazságszolgáltatóra, az adófelosztás (proportio) 
megállapítását 
(Egykorú írásból, mely hivatalos példány, minden aláírás nélkül, a bécsi közös 

pénzügyministorium levéltárában, Siebenbürg. Acten fasc. 3. nr. II.) 

158«. 
A székelyekről, Erdély népei állapota jellemzésében. (1730 ?) 

Compendiosa iuformatio de prineipatus Tvansylvaniae statu, 
ejusquo politica et civili administratione, jurium cursu et 
oeconomia provinciali privata et publica, quam brevissime 

fíeri potuit, deseripta. 

(Kivonata a székelyekről írott résznek): 
Erdély három nemzete között második a székely, a mely 

székekben lakik, u. m. Maros, Aranyos, Udvarhely, Háromszék és 
Csík-székben. Grófok, bárók, nemesek és népből állanak ezek lakói 
is. A különbség a vármegyék és székek lakói közölt az, hogy a 
nép a vármegyékben inkább alá van vetve a földesuraknak, terményé
ből tizedet fizet, mig a székely nemzet eredetétől fogva szabad, 
semmiféle adózásra nincs kötelezve, a hadakozásra van fentartva 

') A 39 esztendő emlegetése szolgál alapúi az okirat kelte meghatározá
sára. Ha a Leopold-félo diploma és a gubomium (1691) keletkezése idejéhez 
hozzáadjuk a 39 esztendőt, 1730-at kell gondolnunk ez okirat keltéül. 
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6s saját költségén katonáskodni tartozik. Innen van, hogy oly ki
váltságai vannak, melyek szerint az adózás és katonatartás (a téli 

,és nyári szállásadás) alól fel van mentve, mert saját költségén 
köteles katonáskodni. De minthogy ő felsége jelenleg nem él az 
ő hadi szolgálatukkal, bár adót űzetni nem tartoznak, mégis az 
adóból magukra vállalnak bizonyos részt, a többi a vármegyék 
és szászok között osztatván fel. 

A székelyeknek régi szabad és katonai szervezettik alapján 
az a kiváltságuk is megvan, hogy magszakadás esetén, akár 
szabadosak, köznép (plebci), akár nemesek (kivéve némely, főkép 
a felségsértés esetét), birtokuk nem száll a, kincstárra, hanem 
a vérrokonokra és ezek kihalta esetén a szomszédokra. 

Magyar nyelven beszélnek. 
A székelyeknek a Rákóczi-forradalom előtt minden székben 

külön kapitányuk volt és íőkirálybirájok. A kapitányok régi 
szokás szerint a katonai ügyeket vezették, a főkirálybírák pedig 
az ítélkezést és a politikai ügyeket. Nem záratott ki mindazáltal 
a bíráskodásból a főkapitány sem, sőt ha a fejedelem a székely 
székre rendeletet küldött, azt mindig a főkapitány, fő- és alkirály
bíró, esküdtek és jegyzők czímére intézte együttesen. De most 
már a kapitányság eltöröltetvén, egyedül a királybíró feje a szék
nek. És minthogy a székely székek többnyire még részleges szé
kekre is fel vannak osztva, miként a vármegyék, mindenikben 
vannak vicekirálybírák is, ülnökökkel, jegyzővel, a kik által az 
igazságszolgáltatás elég serényen történik. 

»Est enim natio ista tenacissima suorum jurium et 
proinde non fa eile patitur in fúriam absque juridica revi-
sione rei et inde cansae et Utes inter eos ex re vei minima, 
plurimae.« 

A székelyek között az a szokás és gyakorlat, hogy mivel a 
szabad székely semmivel sem tartozik a földesuraknak: »illis et 
promiseue omnibus nobilibus quoque sit sedes particularis, ubi 
traclata aequo appollationem ad sedis Siculicalis generalem sor-
tiuntur, indeque ad tabulam regiam.« 

A vármegyei és székely székbeli tiszteknek régebben nem 
volt fizetése, de midőn országgyűlésre, vagy más gyűlésre kellett 
menniök, akkor részleges megadóztatás alá vetették a népet a 
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költségre és abból adtuk úti költséget. Ezt a szokást máig is fentur-
tollák, úgy hogy a tisztviselők sajátjaikból élnek és a büntetések
ből s a népnek szokásos önkéntes munkájúból. A székelyeknél 
ugyanez a szokús áll fenn. 

A magyarok és székelyek közölt vannak grófok, bárók és 
nemesek, kiket regalistáknak neveznek, mert királyi meghívóval 
szoktak országgyűlésre hívatni, a hol szavazatuk van, de saját 
költségükön jönnek, mennek és élnek az országgyűlés alatt. 

A katonák elszállásolására a porták száma szerint vetették 
ki előbb az adót, a székelyek semmivel sem járultak hozzá; 
a török-adó mindössze 80,000 birodalmi tallér volt, egyéb aján
dékkal együtt mindössze 100,000 frtra rúgott. De midőn a szük
ség nagyobb összeget kivánt a katonaság tartására, más felosztást 
kellett behozni. 

A Rákóczi-forradalom alatt a szászok meggazdagodlak, mert 
a nemesek kerített városokba meneküllek, a falvak elpusztullak. 
A forradalom és pestis előtt a vármegyék fizettek több adót, de 
azután a kir. bizottság gazdagabbnak találván a szászokat, ezek 
a királyhoz felebbezlek. Az összeírásnál a nép rendesen eltagad
tak, a tisztviselők összejálszodtak, majd vegyes bizottságot kül
döttek ki s ha nem tudtak megegyezni, a gubernium vagy a ki
rály döntölt. De állandó a felosztás felett való versengés. Mikor 
aztán az adó felosztatott, következik a beszedés. A szolgabírák 
kiadják falunként, hogy mikorra kell beadni. De minthogy ren
desen nincs annyi pénz, az adófizető behoz egy keveset, azután 
elvesznek adóban tőle valamit termesztményben s így forog a 
pénz köztük, mig kikerül az adóösszeg. 

Magyarországon a nemes nem fizet adót, ha háza van de 
egyetlen jobbágya sincs; Erdélyben azonban ha csak három 
jobbágya nincs, alá van vetve az adófizetésnek, mivel nincs a ki 
helyette fizessen. 

A székely nép így fizeti az adót: Két osztályba soroz-
tatnak: vagy parasztok, a kik földesurak alá tartoznak, vagy 
szabadosak, a kik azelőtt házanként katonáskodtak. A szaba
dosak és parasztok alá vannak vetve az adónak, különbség kö
zöttük, hogy mivel a parasztok (a földesurak jobbágyai) a föld 
ulán, melyet uraiktól bírnak, hetenként 3 napot tartoznak dol-
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gozni, léhát vagyonuk után felényit fizetnek, mint a mennyit a 
szabadosak, vagy a jobbágy talán egy-házas nemes emberek adód
nak a régi szokás szerint. A vármegyékben és székely székekben 
senki sincs »subdilus«, a ki ne fizetne adót, ha csak nem szolga, 
sőt ezek is, ha paraszt-földet mívelnek, adózni tartoznak. 

A hitelezők kamatlába eleinte tetszés szerinti volt, azután 
10"/n. majd 6"/n volt a törvényes, de ez utóbbin nem lehetvén 
kölcsönt kapni, Bánffy György, Bethlen Miklós és Apor István a 
kincstartó magok kérték az udvart, hogy engedélyezze a 10%-ot, 
mert nem kapható másként s az adós úgy sem jelenti fel hite
lezőjét megbüntetés végeit 

A szegénység a nemesség közi onnan is van, hogy Erdély
ben nincs iinijoratus, a birtok sok apró részre van felosztva. A 
jobbágy itt nem fizet taxát, csak dolgozik, a mi a sok járás-kelús 
mellett úgy a birtokosnak, mint a jobbágyoknak káros. 

Az ilyen szegény népnek aztán télire nyakára tétetik a katona. 
Apaffy idejében a katonának mindent adtak természetben, 

kenyeret búzában, húst élő marha alakjában, bort hordóval, szé
nát szekér számra, zabol köblönként s azonkívül pénzt. Később 
mindezt pénzen váltották meg, a miből sok kellemetlenség támadt. 
A Rákóczi forradalom után az én közbenjárásomra vissza
állították részben a természetben való élelmezést, úgy hogy a ke
nyeret búzában kapják, a miből a gazda a katonának kenyeret 
készít; szénát és zabot természetben, a mit a rendes taksába be
számítanak ép úgy a katonának, mint a tartománynak levonnak 
az adóból. 

Nehogy azonban a bor és hús felett viszálkodás támadjon: 
a csász. cornmissarius meghatározza és kiveti, hogy mennyi taksa 
jár a katonának a hús és bor fejében pénzben. így néhány év 
óta közös asztalon él a katona a gazdával, a legnagyobb romlá 
sara a népnek és nem javára a katonaságnak, kinek élelme közös 
a gazdáéval. 

Mert a nép is nagyon különbözően él. Az oláh pl. sokat 
böjtöl, nem eszik hús ételt, kenyeret sem eszik, csak málét s 
főzni sem igen tudnak. Milyen élelme van itt a katonának a gaz
dával együtt?! 

A magyar, székely és szász falvakban is gyakran csak száraz 
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kenyéren élnek. A nagyobb magyar és szász városokban és mező
városokban jobbacskán élnek,.de itt som főznek minden nap, a fal
vakban pedig kevés helyütt van mészárszék. A katona itt is 
»sociatim per Kameradschaft« élt, másutt pedig az élelem meg
váltását kapta és társaival együtt ott étkezett, a hol valamit ké
szíthettek számukra. Igen sok kellemetlenség származott e bajok
ból és a tapasztalás megmutatta, hogy lírdély ezt elviselni nem 
képes. A nagyobb Magyarországon, a hol civilisáltabb a nép 
és egy falu mindössze, 1, 2 vagy 3 katonát tartozott ellátni, in
kább praktikus ez a dolog, de Erdélyben, a mely mindössze 
1800 és néhány helységből áll (beleszámítva a városokat is) ez a 
dolog nagyon inpracticabilis. 

2—3 év óta tehát új élelmezési rendszer hozatott be, 
hogy az országgyűlésen meghatározzák a téli szállásolás szükség
leteit, beleszámítva a természetbeli szükségleteket, mint kenyeret, 
szénát, zabot a szokásos taxán, u. m. a búza köblit 2 frt, a sze
kér széna 2 frt, a köböl zab 30 kr. árban. 

Ezekből megítélhető, hogy miként kell a hiányokon segíteni. 
A guberniumból rendesen csak 3 tanácsos van a residentiaban 

«oY-egy hónapig, azután más hónapban más 3 és a 3-ikban ismét 
3, a kik között rendesen az idősebb szokott elnökölni. 

Kolozsvárt tették a gubernmm székhelyévé. 
A székelyek közt a királybírák a szék által szabadon vá

lasztatnak. A főkapitányokat a fejedelem nevezte ki; így köztük 
a széknek is, a fejedelemnek is megvolt a maga bizalmi embere; 
de a Rákóczi-forradalom idején ezek a főtisztek részint elpártol
ván, részint elhalván, az udvar szükségesnek látta e főhivatalokat 
(az elhunyt Stcinville gr. főparancsnok által) egyre redigálni; a 

(hadi állapot is indokolta, hogy a kapitányság eltöröltessék, nehogy 
ja székelyek azt higyjék, hogy ők katonáskodni fognak, mert ez-
iután adózni fognak. így a székelyek közt nincs főtiszt, a kit a 
király nevezne ki, hanem csak olyan, a kit a szék ajánl megerő
sítés végett, a kit a szék meg is változtathat, ha úgy akarja. A 
megerősítés jogánál fogva tehetné csak ő felsége valamely meghitt 
emberét a főtiszlségbe, ha a szék választás által változtatni akarna-

Kivűl: Infonnatio ex Transylvania. Ad. fasc. ad Miko M. (?) 
(Egykorú emlékirat 41 levélen, aláírás és keltezés nélkül, a bécsi közös 

pénziigyministerium levéltárában az erdélyi akták közt.) 
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1581. 
A főkormányzó Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. Szt.-Benedek, 1731. 

január 20. 

Tudatja, hogy a commendérozó generalis értesítette, hogy Csík, 
Gyergyó és ifrtszon-szókböl »kémlelés titulusa alatt felesen járnak be 
a szomszéd országokba, kik feles árút, marhát és egyebet visszaj öltök
ben hoznak ós nem annyiban a kémlelés kedvééit, mint kereskedés végett 
u quarantana töltés nélkül jönnek és mennek.« Megparancsolja, hogy az 
ilyenekre figyelemmel legyenek és a melyiket megkapják rögtön fogas
sák el. 

Datum in Sanclo Dencdiclo die 20. Januarii 1731. 

C. SiGISMUNDUS KOKNIS 
gubernátor m. p. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1582. 
Gróf IlaUor János Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. Darlaoz, 1731. 

márcz. 1 

Darlac/.on 1731 marlius 1-én kelt és a székhez küldött levelének 
utói rátában: 

»Ugy látom, hogy parancsolja a mgos gubernium újabban a gymesi 
passus reslaunitiojál, de ha a nemes szék magától valamit építene rajta, 
úgy lehelne, hogy a gcneralatusnak nem tetszenék és héjában lenne a 
munka, azért talán nem ártana rescribálni a mgos gubcrniumiiak, hogy 
vagy a mgos gubernium, vagy a mgos generalalus determinálná azon 
épületnek mivoltát; ha kgteknok is úgy látszanék, én írnék mgos gene
ralis urunknak mind arról, mind pediglen hogy a több székek is con-
currálnának.« 

Darlacz die 1-ma Mártii 1766. 

GK. HAIXER JÁNOS m. p. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 
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1583. 
A főkormányszék Csík, Gyvrgyó és Kászonszéknek. Kolozsvár, 1731. 

június 2ti. 

Mivo] (a mint a generalis commendans írja) Fogarasföldéről 50 — 
(50 paraszt ember fegyveresen ment által Havasalföldem, megparan
csolja: »hogy a dominus lerreslrisek és possessorok szedjék el mind
járást mindenütt a paraszt küsségtől a fegy veri.« »Különben ha post 
hujus módi promulgalionem ubique publieatum, fegyver, kard, pallos 
és puska találtatik a parasztságnál, a tisztek tartozzanak sub gravi ho
noris jactura et gubornii aniinadversione, a die publicationis praesentiuni 
inlra quindenam elszedni lőllök a [tuskát és fegyvert.« 

Megparancsolja, hogy különösön a havas alatti kösségekre jól vi
gyázzon, hogy senki »se lilkon, sen yilván, se erőszakoson ne elabáljon.« 

G. SlGISMUNDUS KORNIS 111. p. 
gubernátor. 

Mellékleten: »Szinte midőn ezen commissio concludáltatott volna, 
érkezek mgos comniendans generalis ö excellentiája levele 22-da laben-
lis Crajováról íratott a guberniumhoz, »hogy a vármegyék és székek 
tisztei reá vigyázzanak s vigyáztassanak« a tolvajokra és a hol meg
kapják, röglön elfogják. 

»Azonban a szökő és bujdosó emberekre is oculatissime vigyáz
zon és vigyáztasson s valahol affélék találtainak, a férjíiak megfogattat
ván, tétessenek tönilöczbe, a cselédjck, marhájok sub bona custodia adat
tassanak által a dominus lerreslrisnek;« ha egy falu nem birna velők: 
»a szomszéd falu is tartozzék insurgálni« és ha igy sem bírnának, kér
jenek katonai segitségot, végső szükségben írjanak a generalis coniinen-
dansnak. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1584. 
Cserei Mihály (a történetíró) levele ócscséhez Cserei Jánoshoz valami 
adósságról és egy elfogott, oláh jobbágysága felöl. Kelt Nagy-Ajtän, 

1731. szept. 1. 

Édes öcsém uram. Kegyelmod levelét becsülettel vettem. 
Én nem győzém czérnával tovább halogatni a creditort, hanem 
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kedvetlenségemre, a kit soha nem cselekedtem, Ürmösön kérettem 
30 forintokat s azzal conlentáitatn; olt is Ürmösön csak tíz napig 
adták, most kedden az is eljő a terminus, bár csak akkorra külgyc 
meg kegyelmed a pénzt oda is, hadd felelhessek meg parolámnak, 
inert ott ugyan valóban nem adatik dilatio; többször efféle dolog
ban magamot bizony nem immisceálom, hanem magam szüksé
gemre mikor kívántatik, akkor kéleleti leszek másuvá recurrálni. 
Egy Nagyajtai Miklós nevű oláhot fogtak meg, de nem izenle 
meg, miért. Sellérűl nekem adná magát, ha valami notabilis mali
tiája nincsen s kegyelmed rövidsége nélkül meglehet, kezességen 
bocsátaná el kegyelmed, úgy mindazáltal, hogy a kegyelmed czédu-
láját hozzák hozzám elsőben. 

Ezzel maradok jNagy-Ajdán i. Scpí. lí'SL 
Kegyelmed szolgája bálija 

CSEHEJ MmÁr.Y mpria. 
(Sajátkezű eredetije egy tenyérnyi cződulán Csoroy Ákos úr birtokában 

Ákosfalván.) 

1585. 
A főkormányszék Csík, Gyorgyó ós Kátszonszéknek. N.-Szcben, 1732. 

Január 11. 

Hogy a Törökországban dúló pestis elterjedése mogakadályoztas-
sék, a határon vesztegzárt kell létesíteni ő fge parancsolatára, a mihez 
az anyagot a hazai közönség adja, a munkásokat a cassa cameralis fizesse. 
A vesztegzárhoz szükséges épületekhez való fákat, léczekel, sindely és 
deszkákat nem csak levágassa és elkészíttesse, hanem mindeneket el is 
szállíttasson. 

B. GREGORIUS SORGER S. KÖLESÉRI. 
episcopus Transilvaniae et pr. Tran-

silvaniae gubernii praescs m. p. 

Mellékleten kimutatása a gymesi és sz.-mildósi vagy piricskei 
passushoz szállítandó gerendáknak stb. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 
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1586. 
Csík, Gyorgyó és Kászonszéknek kérése a guberniumhoz. Csík-Somlyó 

1731! lehr. 3. 

írják, hogy a eonlumaciához szükséges épületekhez seiti sindoly, 
sem eserefa nem találtatik a székben oly vastag, de még alábbvaló sem. 
»Signanter pediglen vagyon azon spociíicaüoban in tabella, hogy az ne
vezett két passusra 69 ezer sindelyt és 75 szál eserefát, három-húrom 
öleseket és ugyan három-három arasznyi vastagságúakai adminislrálnánk.« 
Mikor a praesidiumot restaurálták, Udvarhelysíékről viletlek 400 pali-
zátafál, ennyiben lévén az dolog, minthogy sindely Oláhfahihan és 
Zetelakán készen elég találtatik, eserefa is nemes Uávarhdtjxzúken bő-
vön termik, ezek iránt kérik, hogy azon nevezett helyekre parancsolni 
és commillálni ne aggraváltassék az mgos regium gubornium. 

(Eredetije Csikvúrmegye levéltárában.) 

1587. 
A főkormányszék Csík, Gyorgyó és Kászonszéknek. 

a) N.-Szeben, 1732. iebr. 16. 
»A tölgy és fenyőfák vastagsága mértékét megvétette volt a mes

terember, . . . felelte való vastagságuakat irván belé (a specificatioba); 
a gubernium bizonyossá lelt, hogy sokkal vékonyabb fák is jók lesznek « 

BAHO GREGOIUUS SOHGIÍR 
ep. Trans, gub. praesos m. p 

b) N-Szeben, 1732. lebru&r 18. 
Február 3-án kelt levelűkre válaszolja, hogy a vesztegzár épüle

tekhez kivan látó fákat Udvarhelyszékkel nem szállíttathatja, »minthogy 
a külső székek, a kik épen szélyben nincsenek, mint kgtek, más egyéb 
sok olyanokkal aggraváltatnak (u. m. mársusokkal, condescensiákkal, 
vecíurákkal etc.) a kik kgteket nem igen találják. A fákat tehát csak 
szállítsák ők; »tölgyfa pedig nem találtatván, üdpoknak bükkfa is jó 
lészen, köveket lévén alájok, fedél alatt azok is füles ideig fognak durálni.« 
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c) N.-Szeben, 1732. márczius 4. 

»Méltóságos commcuderozó generalis excellentiája tegnapi napon • 
írt s a guborniumnak ma küldött leveleiben írja, hogy csudálkozással 
hallja mind eddig is az kösség között meg nem szünését az tatár hír
től való félelemnek, sőt némely helyeken sokaknak mintegy futásra való 
készületjeket a miá; hololt Isten kegyelméből, mostan semmi perieulum 
afféle irruptiotól nem imrnincálnu, sőt ha lehetne is valamitó'l tartani, 
olyan militaris dispositiok és rendelések tétetlek ő excellentiájálól, a kik 
Isten után securitást igirnek a hazának: Kívánja annak okáért ő execl-
lentiája per commissionos guberniales inlimáltatni ezen dolog iránt való 
megcsendesedését a lakosoknak és föld népének. Melyre nézve kglek a 
dolgot így értvén s azt a kösség között a szerént promulgálván, csen
desítse őköt és a hol oly megindult állapottal volnának, a mint ő oxeol-
lenliája informáltatott, a futástól és szaladástól tartoztassa slb. 

Cibinii die 4 Mártii a. 1723. 

BAUO GKEGORIUS SORGER DÁVID MAXAY 
cpiscopus Transilvaniae, pr. Tr. secretarius. 

gubernii praescs m. p 

d) Nagy-Szeben, 1732. szept. 2. 

»A mig a vacans gubernatori főtisztség ezen principatusban szo
kott rend és candidalio szerint stabiliáltalik, az alatt mélts gróf Franc. 
Paulus a Wallis, ő felsége belső és hadi tanácsosa, camorariusa, campi 
mareschallus locumtenense, egy gyalog regimént colonellussa, erdélyi és 
Olt mcllyéki generalis eommendansa és ennek fó'directora ö exeiájára 
az erdélyi gubernium és haza provisoria direclióját kegyelmesen bízni paran
csolta ő fge.« 

e) N.-Szebon, 1733. márcz. ÍR. 

Tudatja, hogy Haller János főkirálybirót kinevezték gub. consi-
liarisnak; megparancsolja, hogy a főkirálybiróságra candidáljanak 3 al
kalmas férfiul a székely nemzet szokása szerint, szavazat többséggel. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 
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1588. 
Az Erdélyben levő katonaság parancsnokai szamara kiadott német 
rendelet latin fordítása, a lakosok panaszai orvoslása ós a kihágások 

megakadályozása végett. N.-Szeben 1732. oct. 

Copiu translata ex germanico ordinationum ad coinmen-
dantes militiae in principatu subsistentis dataruw. 

Porrccta mihi sunt occasiono proximo praeterili gubcrnialis 
congressus a tunc hinc praosentibus supreinis ofTicialibus quacdam 
mililaria gravamina, in quibus se aggravatos senliunt ct quidcm 

1-mo. Dominos officiales quorundam rcgiminum violcnler 
curias et domos nobilitares pro eorum habitaiionibus occuparc 
(uti de his eliam partucularia mihi allata sunt, quod statim a me 
rejeclum est), in quibusdain aulem locis comilatus et scdis ad 
reparanda inulilia et superíluum edilicium cogere et ea propler 
munera exurgere, neque subaltcrnos officiales in iisdcra assignalis 
quartyriis cum domorum hospitibus cohabitare, sed intcgras pro 
se domos privative praelendere. Quemadmodun haec omnia contra 
normám benignissime emanati et jam publicati rogulamenti tcn-
dunt: idcirco necessum főre videtur, ut dominus N. omnes el 
singulas cenlurias inclyli regiminis iterato admoneat, provideat 
que sedulo, ut tarn supremi, quam subalterni officiales in rebus 
quarlyria et localiones concernentibus legibus praememorati regula-
menti sese accommodent. Proinde curias nobilitares nemo occupet. 
sub titulo reparationis nulla munera, sub corla animadversione, 
corumque refusione cxigat, in casu autem alicujus defectus, dala 
prius commendanti notitia, omnia rite ordinabit et disposilioncs 
facict, ut unicuique , id, quod necessarium fuerit, assignetur et 
praestetur, ubi in reliquo süboffícalibus in specie intimandum 
est, ut hospitibus suis graves ne sint et licet unum cubiculum 
tanlum habeant, omnino aequicscant. cum iisdemque cohabilenl. 

2-do. Querulantur etiam praememorati officiales, quod miütes 
praesertim cquestres quoad foenum respectu qualitatis aeque ac 
quantilatis nimis magnum faciant seleclum, nee minus militcs in 
pagis locatos carne et pane excepto roliquum victum ab hospiti
bus suis praetendant. Qucmadmodum haec cum norma regulamenti 
et quidem 81-ma el 5-la non conveniunt, aeque ne ita lial, prolii-
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bendum erit, et in tali casu ad principatum officialium intimali-
onem ccnturiarum commendentes sub gravi animadversione iisdcm 
assistere, remed iumque adhibere tenebuntur. Et cum 

3-tio. üomini officialos, licet saepissime intcnlictum sit, sub 
tilulo sic dicti service ex pagis, ubis talioncm habent, sibi quolidie 
ad eornm domestica servitia utriusquo sexus laboratorcs et adju-
trices gratis dari postulant. Proinde mandato regulamontali sese 
aceommodenl et oliieiales abusum huncee a non nullo tempore 
illapsum abrogare et tollere, omnem adhibeatur curam. 

4-lo. In puncto praejunctararumquaerelaeadiiucdum continu-
anlur, quod oliieiales aeque ac gregarii saepissime iisdem etiam 
extra servitium domint et absque condecenti assignationc cum 
maximo provinciáé aggravio utantur. Proinde et hoc etiam puncto 
serio animadverlendum est, ne quisquam praejuncluram aliquam 
sub articulari et in regulamento expressa poena gratis assumere 
audeant, quaein transgressoresquaniprimumaprincipatuumolTiciali-
bus ad notitiam dabitur, absque ulla conniventia exequanda erit. 

5-to. Querulanlur, quod comilatus et sedes in transitibus 
militiae passim pro equilibus porlionibus equorum caesarcorum 
solum, pro dominorum ofl'icialium vero plane nullás habere possint 
([uietantias. (Jucmadmodum autem domini olTiciales nequaquam 
praelcndere possunt, ut ipsorum c(|ui in iünoribus aut ubicumque 
gratis alantur: proinde hisce serio jungitur, ut de expensis in 
proprios equos, juxta portiones quietantias dent. Si quidem 

6-to. Tristis experientia docet, quod pecorum lues, quae in 
plurimis provinciáé comitatibus et sedibus grassatur, incolis múl
túm damnum intulerunt, cujus respectu resolutum est, praetium 
carnis in pagis aliquantulum augerc et quidem hoc modo, ut 
durante hac hyeme, a militibus binae librae carnis bubulcae duobus 
et medio crucigero solvantur, id omnibus in pagis hybernantibus 
significandum est. Similiter 

7-mo. Omnium ccnturiarum oliieiales instruendi sunt, ne 
omiics excessus vei praestationum defectus ad computum pro
vinciáé generáléin deferant, sed in casu alieujus exorbitantiae, 
quam primum complanare soliciti^ginl. Ubi porro 

8-vo. Silentio non praetereundum, qualitcr praomentionati 
supremi olficiales (luerulanler all'erunt, quod iisdem a parte regi-
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minum saepissime execuüones, ad maximum praerogaüvae suae 
nobilitaris et benignissime a sua majestale sacr. concessi privi-
legii praejudicium, in propria eorums domos miltentur. Cum jam 
a me id interdictum sit, ne absque praescitu meo ullas executiones 
mitlcre licitum sit, sed in casu alicujus defectus ofacto ad mc 
recursu, de remedio vi officii mei providere sciam. Proinde huic 
ordinationi inhaerendum erit et praememorati officiales provinciales 
exequutionibus neutiquam graventur Et hoc dominis N. omnibus 
et singulis compagniis incl. regiminis ad notitiam dandum et 
effectus in uno ac altero, ut consequatur observendum et manu 
lenendum erit. In reliquum. Cibinii die mensis Oclobris anno 1732. 

(Egykorú másolat Udvarhely vár megye levéltárában.) 

1589. 

III. Károly rendelete az erdélyi kir. táblának, hogy idézzék törvénybe 
S.-Szt.-György városát a kincstári tizedek milyen jogon való birtok

lása, igazolására. N.-Szeben 1733. decz. 10. 

Carolus sextus dei, gratia electus Romanórum imperátor 
semper augustus ac Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohe-
miaeque etc. rex, archidux Auslriae et princeps Transsilvaniae, 
íidelibus nostris egregiis et nobilibus Stephano Székely, Tho
mas Kovács, Josepho Boér et Francisco Hatmansdorier, 
tabulae noslrac regiae in Transsilvania judiciariae seribis ac jura-
lis notariis, per nos ad id e curia nostra specialiler exmissis gra-
tiam noslram caesaream regiam. Exponitur Majestati nostrae in 
persona íidelis nostri egregii Emeriti Csulai de Nagy-Csula, 
causarum nostrarum in haerodilaria principatu noslro Transsil
vaniae iiscalium directoris ab officio suo directoralus, qualiter 
superioribus temporibus judex et jurati, ceterique cives et inha-
bitatores universi oppidi nostri Sepsi-Szent-György, in sede Si-
culicali Sepsi existentis habiti, universas cujuscunque spéciéi et 
materiéi decimas ejusdem oppidi Szent-György, alias juxlajura 
et articulos regni superinde editos fisco nostro regio Transsilva
nico cedendas, absque propria collatione nostra consensuque 



369 -

noslro regio qualitercunque et quomodocunquo apprehensas, mi
nus efficaci, minusque coinpetcnü legibus patriae jure possiderent 
et manulenerent, damno et praejudicio lisci nostri regü Transsil-
vanici manifesto. Ob hoc vellet idom exponens ab officio suo di-
rectoratus predictas dccimas nostras fiscales a praenotatis judicc 
et juratis, cclerisquc civibus et inliabilaloribus univorsis (nisi 
sufficientibus documcnlis ac litcralibus instrumentis jura sua erga 
easdem habita legitiino titulo, juxta rcceptas patriae hujus leges 
stabulire et comprobaro potcrint) rehabere et pro fisco nostro 
regio Transsilvanico reoccupari et reassi^nari, superindequc eos-
dem judicem et juratos, celerosque cives et inliabitatores univer-
sos in curiam noslram, nostram videlicet in praesenliam mcdio 
vestri ammoneri facere jure admittente. 

Profnde vobis harum serie coinmittimus et raantfamus fir-
miter, quatenus acceptis praesenlibus, statim vos simul vei duo 
vcstrum sub oneribus alias in similibus observari solitis erga 
praedictos judicem et juratos, celorosquc cives et inliabitatores 
universos cum praescntibus accedentes, qui si personaliter rcpe-
riri polerint, cosdem ibidem personaliter, alioquiu de domibus habi-
lationum sive solitis suis rcsidcntiis, undo videlicet praesens haec 
ammonitio vestra ad scitum eorundem commode dcvenire potc-
rit, ammoneatis cosdem ibidem, dicatisque et commitlatis eisdem 
vcrbo noslro regio, ut ipso primo et aliis immcdiatc subscquen-
libus diebus ad id aplis et sufficientibus literas et literalia instru
menta, lcgilimaque docuinenta de praedictis dccimis habita juxta 
Compilatae Gonstitutionis partis 5-tae edictum 27-mum coram 
gubernii nostri regü Transsilvanici consiliariis, supremisque co 
mitatuum et sedium officialibus ac labulao rcgiac judiciariac 
assessoribus producturi, juraquc sua erga easdem habita legiti-
maturi, superindequc Judicium et jusliüam recepturi comparerc 
modis omnibus debeant et teneanlur. Certificantes nihilominus 
cosdem ibidem, r|uod sive ipsi termino in praescripto, modoque 
pracdeclarato coram praefatis consiliariis nostris, supremisque 
officialibus ac tabulae regiae judiciariac assessoribus compareant, 
literasque et literalia instrumenta juribus suis proficua producant, 
sive non: nos tarnen partis comparentis ad instantiam una cum prae
fatis consiliariis nostris, supreinis item officialibus ac dietae ta-
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bulae regiac judiciariae asscssoribus id facicmus in praemissis, 
quod juris et justitiac dicltiverit ordo. 

Et post liaec vos seriem praeraissae huiusinodi ammoriitio 
nis et eertificattonis vestrae, prout per vos fuerit expedita et 
peracta, Majestati noslrae suo modo terminum ad praescriptum 
fide vestra medianle refcrre vel rescribere modis omnibus dcbe-
atis et teneamini. Secus non facturi, praesentibus perfeclis exlii-
benti vestitutis. Datum in libera regiaque civitate noslra saxoni-
cali Nagy-Szeben, die decima mensis Decembris anno domini 
millesimo septingentesimo trigesimo tertio. 

Et subscriptum erat in margine a dextra: Lecta Correcta m. pr. 
Eranlque sigillo ejusdem Majestatis vestrae sacratissimao judiciali et 
authenüco eoque Transsilvanico in inferiori earundem margine in medio 
loco videlicet solilo super cera rubra ductili impressive eommunilae et 
roboralue palenlcrquc eonfectae et cmanalac. 

(A királyi táblai jegyzők átiratából: ld. alább.) 

1590. 

A királyi tábla, írnokai jelentése III. Karolyhoz, S.-Szt.-György taná
csának a tizedek bírása ügyében törvénybe idézése felöl. S.-Szt.-György 

1134. jan. 25. 

Sacratissima caesarea regiaque calholica Majeslas, domine 
domine nobis naturaliter clementissime, benignissime. Vestra cle
menter nosse dignetur Majestas sacratissima, quod nos literas 
ejusdem Majestatis vestrae sacratissimae ammonitorias pariter et 
cerlificatorias pro parte et in persona egregii Emeriti Csulai 
de Nagy-Csula causarum sacratissimae Majestatis vestrae in 
haereditario Transsilvaniae principatu fiscalium directoris ab 
officio suo directoratus legitime confectas et emanatas, nobisque 
inter alios ejusdem Majestatis vestrae sacratissimae bumiles per-
petuoque fideles subditos et servitores literis nominanter in iis-
dem conscriptos, praeceptorie sonantos et directas summo quo 
decuit honore et obedientia humilimo recepimus in haec verba: 
Carolas sextus stb. (Ld. fennebb az egész oklevelet.) 
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Quibus nos humilimc receptis, sempcr et in omnibus, uti 
tencmur et par (ist., obodiro salisfaceroque volcnlcs, in hoc anno 
pracscnli millcsimo septingenlesimo Irigcsimo quarto, die vero 
vigesima quinla mensis .lanuarü in pracinserlis sacraüssimae Ma
jestatis veslrae literis ammoniloriis (it cerli (icatori is annotatos 
judicem et juralos, ceterosque eives et inhabilalore.s universos in 
oppido Sepsi-Szent-György in sode Siculicali Sepsi et conse-
quenLer domo circuiaspecti Pauli . . . . medio circumspeclorum 
Fnmcisci Gyárfás judicis, allorius item Frnncisci et Micluiclis 
Császár juratorum dieli oppidi Sepsi-Szeni-György, juxla le-
norem et continentiam carundem jani praeinsertarum sacratissi-
inae Majcslatis veslrae lilerarum ammoniloriarum et eertilicato-
riarnni ammonuimus eosdem ibidem, diximusfjuc et eonirnissiinus 
eisdem verbo Majestatis veslrae sacralissimae regio, ul, ipsi primo 
et aliis immediale subsetiuentibus diebus ad id aplis et suffieien-
tibus literas et lileralia instrumenta, legitimaque documenla de 
deeimis ejusdem oppidi habita, juxla Compilatae Constitulionis 
partis 5-lae edictum 27-mum coram gubernii Majestatis veslrae 
sacralissimae regii Transsilvanici consiliariis, supremisque comi-
taluum el sedium oflicialibus ac tabulae regiae judiciariao asses-
soribus producluri, juraque sua erga easdem habita legitimaturi, 
superindeque Judicium et justitiam reeepturi comparere modis 
omnibus debeanl et teneantur. Gertificantesque eosdem ibidem, 
quod sive ipsi termino in praescriplo modoque praedaclaralo 
coram praefatis consiliariis, supremisque ofticialibus ac tabulae 
regiae judiciariao assessoribus comparcant, Iiterasque et literalia 
instrumenta juribus suis producant, sive non: vestra tarnen Ma-
jeslas sacratissima una cum praefatis consiliariis, supremis item 
officialibus ac dietae tabulae regiae judiciariao assessoribus partis 
comparentis ad inslantiam id factum est in praemissis, quod 
juris et juslitiae dietaverit ordo. 

Ad quam quidem hujusmodi ammonitionem noslram ])rao-
fatus dicti oppidi judex respondit: Értjük. 

Et post haec nos preemissae hujusmodi ammonitionis et 
cerlificalionis nostrae seriem, prout per nos exstitit expedita et 
peracla, Majestati veslrae sacralissimae lide noslra medianto rescrii>-
simus, eandem in reliiiuo Majeslalem veslrani sacralissimam diu-
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üssime fooliciior vivőre cl vaiere, glorioseque regnarc desideramus. 
Datum anno die locoque, ut in praemissis. 

Correcta per nos ejusdem Maiestatis vestrae sacralissimae 
humiles perpetuoque fidelcs subditi et servitores 

STIÜ'IIANUS SZÉKELY mpr. et . TUOMAS KOVÁCS mpr. 
saeralissimao cacsareao rcgiaoquc calholicac Majestatis tabulao rcgiac in Trans-
silvania judiciariac scribae et jurali notarii ad praemissa iideliter poragenda 

specialiter exmissi. 

Kivül: Sacratissimae caesareae regiaeque catholicae Majeslati, 
dominó dominó Carola sexto dei gratia olcclo Romanorum imperátori 
sempor augusto ac Gerninniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohemiaeque 
olc. regi, archiduci Auslriae et principi Transsilvaniae, dominó dominó 
nobis naluraliter clementissimo, benignissimo. 

Anno 1734. Apertae per me magistrum Sigismundum Kun prolo-
notarium mpropria. 

(Eredetije az orsz. lovóltár erdélyi ßskälis osztályában, »V. V. fasc. 374« 
jelzet alalt) 

1591. 

A székoly-advaríiolyi tömlócztartó (porkoláb) utasítása és számadása. 
1734. rnárcz. 2. 

Instractio. 

A tömleeztartó szorgalmatos és köteles legyen arra, hogy 
senkit is az n. szék tisztei hire akarattya nélkült el ne bocsásson, 
valakit vagy az ns. szék tisztei vagy nemesség vagy akármely 
rendbeli emberek foglya légyen, a tömleeztartó kézibe és curája 
alá küldetnek. 

2. Ha szintén főemberek nemesek magok jobbágyokot, cselé
deket tömleeztartó kézibe keze alá küldenék, ugy azokat is az ns. 
szék tisztei czédulája nélkült el ne bocsássa, hanoin tiszt uraimék 
czédulájára tartozzék elbocsátani. 

3. Mindennap háromszor megvizsgálja szorgalmatoson az töm-
leczet maga, az hajdúkkal reggel, délben és estve, ha ugy kiván-
talik éczaka is. 

4. Az raboknál fém kést vagy egyéb akármi nemü eszkö-
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zöket, még az ollót is bentartani ne engedje, az vasba verete
seket megvizsgálja jól, az vasakot, hogy mint verik az rabokra. 

5. Mikoron a rabokat dologra vagy egyébre kiviszik, az 
hajdúk kézibe számán adgya, az vasakat is megvizsgálja, mind 
mikor kiviszik, mind mikor behozzák, mint legyenek az vasakban. 

6. Az hajdű két renddel strázsáltassa éjjel, és nappal és 
mindenkor az tömlecz ajtaján legyenek. 

7. Igen jól megvizsgálja, mikor valaki a rabokkal akar beszél-
leni, vagy ételt beadni, hogy valami instrumentumokat, melyekkel 
a rab szabadithatná magát, bé ne adhassanak, idegen embereket 
ne admittalhassanak. 

8 IIa inslrumcntumokot, vasakot kezikbe adtak, arra oly 
gondgya legyen, hogy számadásába lészen, mikor kivántatik elő
adhassa. 

9. Hogyha a tömlecztartó gondviseletlensége miatt, vagy az 
vasakra való vigyázatlanság miatt az rabok kiszabadulnának, az 
tömlecztartó tarlozik számot adni róla, ha pedig az hajdúknak 
gondviseletlensége miá, e contra az hajdúk. 

10. Tüzet sem pibában, sem különben bevinni meg ne en
gedtessék. 

11. Mindenekben a hajdúk dependaljanak az tömlecztartőtól; 
köteles legyen az hajdú arra, hogy az rabokot megvizsgálja, mind 
mikor kiviszik, mind mikor beviszik, az tömlecztartóval együtt. 

12. Az hajdúk jó készülettel legyenek fegyveresek; az hajdúk 
mindenekbe az ns. szék tiszteitől dependaljanak és az szükséghez 
képest az hova és mikor elküldetnek, porancsoltatik, abban igazán 
és szorgalmatosan eljárjanak. 

13. A porkoláb vagy tömlecztartó éjjel és nappal szorgal
matos és continuus legyen, ha kifordulna is maga dolgaira, mind
azáltal szüntelen mind bevigyázzon. Az porkoláb híre nélkűlt az 
hajdúk sehuva ki ne járjanak. 

Ha úgy kivántatik és a szükség hozza, jó őrizet alatt egy 
rabot kedd rmpokon porkoláb uram koldulni kibocsásson^ 
és az mit kaphatnak, az többivel együtt commune legyen. 

Az tömlecz válság limitáltatott e szerént: 
Idegen rabtól tiz susták; 
Székbelitől nyolez susták. 
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Székbeli ns. atyánkfia pro poenilantia betolt jobbágyoktól, 
úgy szolgáktól négy suslákot. 

Mely váltságokból tiz sustákból az porkolábnak 15 pénz, az 
hajdúknak 6 pénz. 

Az nyolez sustákból a porkolábnak 12 pénz, az hajdúknak 
5 pénz. 

Az négy sustákból az porkolábnak 0 pénz, az hajdúknak 3 
pénz. Az többire tiszt uramék vigyenek gondot. 

Anno 1734. die 2. Mártii szombalfalvi Barabás Mihály 
uram mindaddig való porkoláb adott számban ez szerént az töm-
leczházhoz és nemes székházhoz való vasakol és egyéb instru
mentumokot ez szerént: 

Az nemes széknek volt vasa fél vasakkal edgyütt in summa 
nr. 25, melyek küzűl az mgos Khevenhüllerianum regimentbéli 
officialisok (cum üt.) valami katonákot hozván az nagy és fél vasak 
közül kévántak adatni 3, melyeket megadván kérésekre, nem 
restituálták, mivel az commisáriusok Zolija Péter és udvarhelyi 
Kovács György uramék el nem mentek; még egy fél vas, melyről 
ratiotináljon porkoláb uram. 

Egy pár vas vagyon hat, mely nem jó; Sz.-Derneterre vit
tek 3-mat. 

Fél vas nro. 4. Belincs nro. 2. Lakat nro. 2. 
Az két rostélyon levő lakat nagy kulcscsal együtt. 

(Eredetije UdvurhelyvArmegye levéltárában.) 

1592. 

Gr. Wallis Ferencé Csík Gyergyó ós Kászonszóknok. N.-Szeben, 
1734. márcz. 23. 

Értesüli, hogy a tatárolt beütéséről alaptalan bicéket terjesztenek 
és már sukan futni készülnek; megnyugtatja tehát, hogy a talárok nem 
mások ellen, hanem a lengyelek ós oroszok ellen készülődnek a mol-
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dovai határon. (»Tartaros, ad confinia Moldáviáé congregatos, non aliorsum, 
sed contra Polonos, cl Moscovitas lendere volle.«) 

H a pedig valami bekövetkeznék, majd tudósilni fogják a széket, 
addig legyenek nyugodtan. 

FKANCISCUS comes a WALLIS. 

(Eredetije Csíkvúrwegye levéltárában.) 

15Í«. 
A Csík, Gyergyó, Kaszonszéki mellék-szorosok jegyzéke az elrendelt 

eltorlaszolás végrehajtására kirendelt felügyelők neveivel. (1734.) 

Az ordinarias passusokon kívül való ösvények. 

Gyergyóbun: 
Borszék, Opcsina, Holló: Joan Balási, Georgius Mezői ilc 

Gyitró. 
Békás, Magyaros rész: Clemens Belénesi de SzL-Miklós. 
In Fel-Csík: 
Damuk, Hosszúhavas, Ivánlő: D. Petrus Sándor de Szl.-

Damokos. 
Tarhavas: Stephanus Damokos de Taplócza. 
Csiigés: D. Joannes Kosa de Csicsó. 
Farkashavas: D. Thomas Balási de Vacsarcsi. 
In Al-Csík: 
Borda: Andreas Lakatos de Ménaság . . . . 40* 
Keresztes: D. Joan: Bors de Sz.-György . . . 40 
Sólyomtál: D. Joan: Tompos de Szt.-György . 30 
Kárhágó: D. Joannes Bíró de Mindszent . . . 3U 

v- q. •.' } D- Thomás Kovács de Kotormány 100 

In Kászon : 
Uz: D. Stephanus Bernárd jun. de Kászon-Felsőfalu. 
Baska: 1). Stephanus Literati de Jakabfalva. 
Pro 21. praesentis Junii terminállá a ns. szék, hogy kiállít 

hatja a vágókot. 

*) Felelte : NU. a Uiposkőn belől. 
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(Báró Schräm ab Otterfers brassai parancsnok 1734. június 10. 
költ és a szókhoz küldőit levőiének hátán, Czikó Ferencé Csíkszók jegy
zője közével; mely levélben br. Schräm megküldi a generalis commen-
dáns parancsát a havasi ösvények eltorlaszolásáról.) 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában) 

15!>4. 

A főkormányszék rondolote Csík, Gyergyó ós Kúszonszéknok, hogy a 
katonakötelezotteket és a tisztségre alkalmas nemeseket írják össze. 

1734. június 11. 

Sacrae caesareac regiacque catholicac Majestaüs etc. nomine. 
Egregü et nobilcs slb. 
Etsl per dei gratiam, nulluni hueusque ulla ex parle hosti 

lis invasiouis rnaluni liineiidiim sit; nihiloinimis respeclu oirciim-
stantiarum modernarum ex superabundanti caulola (cum non sil, 
sapienüs unquam dicere, non pularam) ego pracses cum gubernio 
omnimodo principatus hujus securitali ac tranquillilali abunde 
prospectum iri cupiens, in casu praesertirn repentino et insperalo: 
hinc praetitulatis dominationibus vestris injungitur serio, ut his ob-
Lenüs illico in universa sede personas militares, provincialcs videlicet, 
tam equostris, quam pedestris ordinis, conseribi et in listám seu 
catalogum referri curent, annotando etiam aliquot ex nobilibus, 
quos pro officiaíibus (si íta res posecret) magis idoneos el aptos 
esse judicabunt, ac postmodum dictam listám huc mitlant, in-
surrectio nihilominus usque ad ulteriorem dispositionell! et ordi-
nationem nulla fiat. Sic facturis stb. 

E regio principatus Transilvaniae gubernio. Cibinii, die 11-ma. 
Junii anno 1734. 

FII. COMES A WALLIS. DAVID MAXAY secr. mp. 

Külső czím: Egrogiis et nobilibus stb. Csík ulriusque, Gyergyó el 
Kászon, nobis benevolis. 

Hátún: A. 1734. die 21. Junii publicatae in Rákos de conserip-
tione personarum militarium in sedo etc. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 
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15í>5. 
A székely-udvarhelyi nemesség panasza a katonai oxccutio zsarolása 

ellen. (1734.) 

Méltóságos erdélyi regiura gubernium, nékünk kegyelmes jó 
uraink! Az udvarhellyi privilcgiumos renden levőknek alázatos 
instantiája ngtokhoz kgtekhez. 

Alázatosan jelentjük ngtoknak kgteknek, ilyen könyörületle-
nűl Brassóból mi reánk és a székre kibocsáttatott tíz nimet 
katona által való kemény cxecuüo szenvedésünket, hogy tudni
illik, volt mi rajtunk, privilegiumos renden lévőkön, a nemes or
szágtól mi reánk assignallatolt porczio pénz fi. 22, a mely készen 
volt mi nálunk és mivel bizonyosan nem tudtuk, hogy kinek és hova 
kelljen administralnunk, azért mindenkoron készen állott, hogy, 
ha hirtelenséggel kívántatik, mindjárt adhassuk oda, a hova po-
ronesoltatik; érkezvén azért Brassóból tíz nimet katona és mint
hogy készen volt az 22 rénes forint, mi mindjárást meg akartuk 
adni, mihelyt érkezett azon tíz nimet katona, de azon napon el 
nem vötték, hanem azon éjjel rajtunk ültének és haltának s tizenöt 
kupa bort és három rénes forintokot vettek putkó-pónzt rajiunk 
(penig csak kilcnezen vagyunk a városon privilegiumosok), sől 
efelett, minthogy egy része ezen exceutor németeknek gyalog voll, 
azok alá szekerei állítottunk; ez is nem volt elég, hanem egy' 
hordó borok volt, az alá is szekerei kértek s hogy hirtelen nem 
adhattunk, azért a bíránkal rútul megverték s arestumba vetették, 
úgy, hogy ha a nemes szék benn nem leli volna a városban, isten 
tudja, mint lett volna dolga szegény bíránknak, ha a nemes szék 
assistentiaval nem lett volna, a melyet mind mi meg nem enged
tünk volna s mind a mi becsületes bíránk is fel nem vett volna 
száz forintokért: melyre nézve alázatosan islalunk ngtoknak kgtek
nek, méltóztassék megtekinteni ilyen rontatásinkot és keserves 
költésinket és ha lehetséges, orvoslani is, hogy teljességgel el ne 
fogyaltassék mostani kevés számú privilegiumosi rendünk. Mely
ről adjuk mi is ezen istans panaszló supplicationkot fide nostra 
mediante és szokott pecsétünkkel is megerősítettük. 

KivíU: 1734 "^ (R h.) 
(Eredetije Udvarhelyvármegye levéltárában u nemzeti láda XI. csomag.) 
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1596. 

Cserei Mihály (a, történetíró) levele öcscsé!iez Cserei Jánoshoz egy 
büntetés elől menekülés végett jobbágyságra lekötött hölöni czigány 

kötelezvénye felől. Kelt Nagy-Ajtán 1735. máj. 11. 
Nem tudom, ha ráakadhat-e kegyelmed bölöni Radulj czi

gány obiigator iájára; ha ugyan elé nem kerül azon levél, kegyel
medet kérem: ne sajnáljon nékem fide mediante arról in bona 
forma attestatiot adni, hogy kegyelmed mint akkori tiszti az nemes 
széknek úgy grátiázott meg neki s nem prosequálta tovább tör
vénynyel, ha ismét nem szűnnék gonosz cselekedetitől és másokra 
akárkikre rá támadna, vagy fegyverrel invadálná, vagy vereked
nék, az kegyelmedtől ellene instituált actiojában specificáll halálos 
poenában incurráljon. Mivel most szombaton lesz törvénye Bölön-
ben, az prolocollumból kivettem ugyan az kegyelmed ellene való 
aclioját, de ott osztán egyéb írás arról nincsen, miképpen obli-
gálta magát, nékem penig arra volna szükségem. 

Ezzel maradok Nagy-Ajtán 11. Maji a. 1735. 
Kegyelmed szolgája, bátyja 

CSBKEJ MniÁt-Y mp. 

(Sajátkezű eredeti, Cserey Ákos úr tulajdona Ákosfalván.) 

1597. 

A főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. N.-Szebon, 1735. 
május 24. 

...»Továbbá kgteknek praesenübus az is igen sorio ot stricte injun-
gállalik, hogy kglek a falukon s mezővárosokon és a hol aféle helyek 
vannak, plájokon, vagy is havasokon lévő utakon, ösvényeken való strá-
sákal és éjjel nappal való vigyázást szorgalmatoson felállítván, serényen 
is observáltasson.« . . . »Meghagyván és parancsolván mindenütt, hogy 
ne gyermekek, hanem vagyufjú legények, vagy pedig ahoz alkalmatos aelasu 
emberek strásállyanak és kivált a Magyarország felől lévő széllyeken s 
passusokon, az onnan Erdélybe bejönni kivánó személyeket igen meg-
visgálják (holott is még jobban kellelik vigyázni mint másutt is) és 
examinálják; ha fegyvereseket, vagy bár fegyveretleneket, aféle katona, 
vagy desertor, vagy is tolvaj forma passus nélkül való személyeket de-
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prchendálnak: azokot mingyárást incapli válván, vigyék az Ordinarius tiszt 
keféhez, ki is az közclycbb lövő várba vagy városba, jó custodia alatt 
fogságra küldvén, logoltan tudósítsa a guberniumot.« 

G. JOANNES HAUHU gub. m. p. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

151)8. 

Csik-Taplocza kórósé gróf Iluller János főkormányzóhoz. 1735. decz. 21. 

Mivel a marhavész erősen dúlt, hogy majd minden marhájok el
pusztult, s mivel a lonnós is nagyon gyenge volt: kérik, hogy valami 
sublovaliot eszközöljön ki terhviselósökben. 

(Gróf Ihdlev János a széknek megküldi és ajánlja kérvényüket. 
Darlaczról 1735. decz. 21.) 

(ISredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1599. 
Csík és Kászonszék lakosai folyamodványa, a főkormányszékhez, 
hogy a pestis, terméketlenség, tűz, katonatartás miatt elszegényedvén, 

adójukat szállítsák ez évre le. Kelet nélkül (az 1736. csomóból.) 

Méltóságos regium gubernium nekünk jó uraink! 
Elviselhetetlen nyomoruságink és végső pusztulásra jutott bol

dogtalan sorsunk kinszerit nagyságtoknak s kegyelmeteknek alázato
san jelenteni: minthogy az elmúlt esztendőkben az contributiok re-
partitioja alkalmatosságival oly súlyosan és terhesen aggraváltaltunk, 
hogy jóllehet valamink volt, az ő felsége militiájának adtuk, sőt vala
hol kölcsön kaphattunk, kigázolhatatlan adósságban is vertük magán
kat, de mégis a reánk vetett nagy summákot megadnunk lehetet
len volt, sőt a militia is, ámbár mindenféle executiot elkövetett 
is rajtunk, egészen meg nem vehette, mivel nem volt miből: hogy 
azért most is erőnk felett ne aggravaltassunk nagyságtoknak s 
kegyelmeteknek reménkedvén alázatosan siralmas voltunkat re 
monstráljuk. 

1-mo. Gyergyó az reánk vetett quantumnak és mindenféle 
terhviselésnek harmadrészit tartozott mindenkor supporlálni, most 
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pedig Istennek súlyos itileíiből mind az elmúlt télen is a pestisre 
nézve ismét el van rekesztve, úgy hogy semmiben minket nem 
segíthet. 

2-do. Természet szerint is helyünk sovány és terméketlen 
lévén, de kivált tavaly őszszel az rendkívül való szárazság, azu
tán az hideg földön hertelen beállott hideg miatt majd semmit 
nem vethettünk, az hol mi kovesecskét vetettek volt is, semmi 
termése nem volt, úgy hogy mostani vetésünket sem értük bé; 
az zabnak is az hévség megártott és azután a sok eső kalan
gyájában vesztegette, törükbúza pedig, köles és egyéb aféle ga
bona a mi földünkön nem szokott teremni. 

3-tio Fű az nagy szárazság miatt nem nőhetvén, szénát nem 
csinálhattunk, mivel vizes helyeken a mi kevés fű volt is, az szé
künkben levő militia lovai számára velünk behordatta, avagy 
marháival megétette. 

4-lo. Pénz székünkben teljessséggel nincsen és sem város 
hozzánk közel, sem valami commerüum (mivel Molduvábtin most 
senki felénk nem jár), sein más pénz kereshetésre való módunk 
nem lehet. 

5. Marhánkból is majd kifogytunk, mivel az elmúlt télen 
nem csak az húsbéli quantumért feles marháinkat, hanem a pénz-
summáért is (erőnk s módunk nem lévén készpénzűi megfizet
hetni) sok száz ökreinket válogatva elhajtották ad bellicos neces-
sitates keserves síralmunkkal. 

6. Az elmúlt télen és az egész nyáron feles militia lévén 
székünkben, azoknak egész serviczél és minden tiszteknek nehéz 
discretiokat (melyek is considerabilis summát tesznek) praestálni 
kinszeríttetlünk, azonkívül az szüntelenül való sánczok ásására és 
egyéb építtetésekre minden héten egy néhány száz embereket és 
feles szekereket és költséget kellett és kell adnunk, úgy a füet 
és fáihordó sok szekereink, annyira, hogy ha semmi egyéb onus 
nem volna is rajtunk, csak ez is helyünknek mind qualilásához, 
mind quantitásához képest nagy terh volna, hololt ezeken kívül 
a molduvai passusokon feles őrállókat, úgy az Gycrgyó és Udvar
helyszék felől való utakon és ösvényeken a pestisre nézve számos 
vigyázókat kell tartanunk szüntelenül. 

7. Isten látogatásából tűz miatt is némely embereink meg-
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églenek, melyek az egész országban usualt articulus szerént három 
esztendőkig portiot nem supportálhalnak, egyszóval a memorio 
modo vivenüum soha ezen székek ilyen nyomorult és megfogyat- . 
kozott állapottal nem voltak, mint most. 

Mindezekre és több elészámlálhatatlan okokra nézve nagy
ságtoknak s kegyelmeteknek könyörgünk igen alázatosan: méltóz
tassék az hyberniumi quantumnak repartitioját úgy alkalmaztatni, 
hogy erőnk s proportionk felett ne terheltessünk és annyira s 
olyanokra, a mink nincsen, ne erőltessünk, a mi búza, zab már 
reánk van vetve, annak megadására is elégtelenek vagyunk. Tudjuk 
ugyan panaszolkodnak több helyek is nagyságtok s kegyelmelek 
előtt, mindazáltal, hogy ezen helynél romlottabb, nyomorultabb 
és szegényebb Erdélyben nincsen, az köztünk forgott militia is 
agnoscálja, elég bizonyság lehet az is, hogy még az elmúlt téli 
quantumnak némely részit a tehetetlenség miatt máig sem űzet
tük meg, jóllehet marháinkot és valamink volt, oda adtuk, mégis 
azon restantiákért gyakor és terhes execuüokat szenvedtünk és 
szenvedünk, melyben ha nagyságtok, kegyelmetek kételkednek, 
méltóztassék nagyságtok s kegyelmetek hiteles embereit ad inves-
tigandum beküldeni. 

Iterato is reménkedünk alázatosan nagyságtoknak s kegyel
meteknek és az Istenre, igazságra és kötelességire kénszeríteni 
nagyságtokat, kegyelmeteket kételenittettünk: atyai kegyességgel 
méltóztassék nagyságtok s kegyelmetek méltó panaszainkat istenes 
consideratioban venni és az ő felsége tovább való szolgalatjára 
ezen szegény helyet (mely százezer forintoknál többel adós má
soknak) conserválja, különben ennek lakosi kénszerittetnek elbuj
dosni, lakó helyeket pusztán hagyván, kiknek is terhek egészen 
száll aztán más helyekre. Az nagyságtok, kegyelmetek mostani, 
kiváltképen való szükségünkben és földünknek terméketlonségiben 
hozzánk mutatandó gratiájából pedig más következő esztendőkre 
consequentiát formálni nem igyekezünk. Nagyságtok, kegyelmetek 
atyai gratiáját Isten nagyságtoknak s kegyelmeteknek megjutal
maztatja, mi is alázatosan megszolgálni igyekozzük. 

Nagyságtok s kegyelmetek 
alázatos szolgái 

Csík és Kászonszékeknek lakosi. 
(Másod példánya Csíkvármegye levólt&rúbau, az 173Ü. csomóban, k. n.) 
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lßOI). 

A székely nemzőt folyamodványa és panaszai a főkormányszékhez. 
K. n. (J.7.M.) 

Ad excelsum regium gubernium Tninssilvnnicum huittul-
limn reprucsenlaiio grnviiininum inclytue nntionisSiculiciie. 

1-mo. Mikor a militia akár quártélyban, akár inarsusban 
vagyon, a szegénységen sok expensakot és sokféle extorsiokat, 
excossusokot vivőn végben», ha a natio tisztei demonslialiot, lesz
nek a ni. commissarialuson, igen kevés bonilicatiot oblineállialnak, 
úgy annyira, hogy nem hogy a militia szűnnék az exccssusok, 
extorsiok végbenvitelilől, sőt inkább mintegy bátorságot vévén, 
csak semminek tartja, mivel csak igen kevés, vagy majd semmi 
az excessusoknak meritumához képest a bonificatio. 

2-do. Az ambulatorium officiumban és serviliumban lévő 
szolgák esztendőnként búcsúzzanak és a kik ratio alatt vannak, 
ratiocináljanak, a kiket a nemes ország szeret, megmarasztja, a 
kiket nem, másokat constituálhat, praecise, a kiknek a nemes or
szág fizet. 

3-tio. Az marosvásárhelyi híd miatt Murosszóknek mennyi 
romlása az marschusbéli militia iránt: méltóztassék az méltóságos 
regium gubernium lekéntetbe venni annyi romlását a n. Muros-
szék arra való részinek, majd egy porüóval vetekedik sok ex-
pensaja, vonó marhájok is majd elfogynak. 

4-to. Ns. Csíkszék a méltóságos guberniumnak instál aláza
toson: Szereda városában feles adózó emberei mennek bé, azokot 
manuteneálják, portiozni nem engedik a n. szék közi. Méltóztas
sék a méltóságos gubernium committalni, hogy a székkel együtt 
supportálják a terhet, adattassanak ki onnét. 

5-to. Nagyerdő allyánál az országútját a víz elrontván, fi. 200 
kellett a n. széknek út-helyet venni, melyben hogy Szereda városa 
is conlribualjon, úgy az Oltón levő három hidak csinyálásában 
segítséggel legyen, ezen hidak különben is Szeredn városa hatá
rán vannak. 

6-to. Molduvában feles marhájokot a nagy szükség miatt ta
valyi esztendőben midőn behajtották volna n. Csíkszékből, némely 
tolvaj emberek miatt feles marhájokot, juhaikot elvették: instálnak 
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alázatoson a méltóságos rogium guborniumnak, méltóztassék,ahol 
illik, megadattatását munkában venni, csak most legközelebb is 
mártiusban Bocskor János urain által lőtt két lovak olhozásáérl 
30 juhokot bárányostól és két lovokot elvettek Molduvúbnii. Mél
tóztassék a méltóságos regium gubernium ezeknek restualtatása 
munkájában hasonló gratiájál mulatni. 

7-ino. A marosvásárhelyi v;írbn minden holnapban 40. 
szekér fát praestal Mnrosszék a magazinumból a malomba való 
hordásra a búzának két szekeret, a lisztnek bevitelire más két sze
keret ád: melyek is, hogy tollállassanak, alázatoson instálunk. Ahoz 
járulván az is, hogy azon lisztes hordóknak dongafái után Se
gesvárról Mnrosszék küldött, abrancsfákol ingyen praestállak: 
ebben is sublevatiot alázatoson instálunk. Ezen és több gravami-
náknak orvoslását alázatosan várja s roménli a méltóságos guber-
niuinlól atyáitól s palronusilól 

A nemes székely mitio. 
(Egykorú másolata CsíkvArmogye levéltárában, k n. az 1730. akták között.) 

1G01. 

A székely nemzet Ilann Ignácz elé terjesztett sérelmei. Kelet nélkül 
(1730.) 

Ad Ulmum dnum Ignntium Hwan (tit.) reprnesentutio 
gravaminum inelytae Nationis Siculicae. 

1-mo Ratione sedis Udvarhely ut certus doterminelur nume
rus salicidarum et non ex ditioribus personis, sed pro servitio caes. 
aptis, pracsonsquo numerus minuatur. cum aliae etiam personae 
pro solulione saücidis praestari solita lapides salis scindanl dcs-
titutae, ob infoelicitatem loci oeconomia in hoc servitium Suae 
Mattig remoram non patitur. Salicidae verő ab officialibus sedis 
non dependent, nec quartiriis aut ullis vecluris aggravantur. 

2-do. Cum sedis Udvarhely montosa ac lapidosa, ac plerumqne 
salotranea sit: nilominus ad salis nitri coctionem tam vecturis, 
quam manualibus operibus multa requtrantur servitia; propter 
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immixtioncm vero terrae saltac aliquanda Irium etiam scptima-
narum labor in cassum vcrgit, ul et miseri incolae in totum ab 
oeconomia sua non avellanlur, aliquam inoileralionein implorat 
in coctione salis nitri, sine defectu tarnen servitii caesarei. 

3-io. Similiter etiam sedes Háromszók in eodem servitio 
aliquam alleviationera sperat. 

4-to. In scdibus Csík nro 60, in Gyergyó vero nro 32 sunt 
constituti vigiles ad passus, «|ui volunt vulgari nomine apcllari 
Pickjas, qui mediam lantum parlpmsuarumcontributionum pendunl, 
nee ad extraordinaria, vecturas et siniilia coneurrunt, quinimo 
nullarn volunt habere dependentiam ab officialibus dietarum sedium 
conslitutis, solum dominis tricetimaloribus se adjungentes, licet 
sint e grernio sedium. 

5-to. Sedis Maros pars trans Marusium hac vergens praeclusam 
se sentit abeneficio salis fodinae Parajdiensis, cum situna sedes 
et commembrum nationis Siculicae, rclegantur ad salis fodinam 
Colosiensem, ubi etiam duabus tribusve vitibus pro sale vecturam 
facientes, vacui redire coguntur: inslat inelyta sedes, ne sua coin-
membra a se avellantur a salis fodina Parajdiensi, quinimo ad-
jungantur toti nationi. 

6-to. In territorio Thoroczkaiensi est argenti fodina, circa 
pagum Csegez cupri fodina, ad quas etiam carboncs ex silva 
totius sedis Aranyos publica, praeter quam non habent aliam 
pro foco silvam, praeparantur, in praejudicium dietae sedis; con-
venit quidem earumdem fodinarum inspector dnus Kropp, con-
lentationemque promisit: nihiiominus instat sedes pro contenta-
tione consolvenda, ejusdemque silvae destruetione prohibenda, 
cum ad Thoroczko dentur silvae sufficienter pro carbonibus. 

7-mo. Continuas sedes Háromszék ex Corona ad arcem 
Szeroda sine omni solutioneresenl.it, sie etiam Cs/kicnsemsu\p\iu
ris vecturam, quorum omnium praenotatorum medelam sperat el 
oplat humillimc 

Inelyta natio Siculica. 

(Egykorú másolat Csikvármegyo lovóltári'than az 1730. csomóban 
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1608. 

A székely nemzet sérelmeinek előterjesztése Steinville grúl 
főparancsnok elibe. Kelet nélkül (1736.) 

Ad excllmum dnuni dnum genenüem commendantem comi-
tem ;i Steinville (titulus) hunnlliiiui rcpnieseutntio ginva-

minum inclytne nntionis Siculicno. 

1-mo. Quae lunnilliüie suiim porrigit inslanliiim, ut digna-
rctur sua cxclltia (si possibile sil) inclytain miliüam cacsaream 
in coníinibus aul talibus ad acstiva dislocaro locis, ubi ])ascuatiö 
minori cum delrimenlo incolarum íieret ob lales praecipue causas: 

2-üo. Quia inelyla miliüa per pagos disloeata assvuvit prala 
possessorum el incolarum occupare el signo posilo si incolarum 
pceora limil.es trausgredi conüngal, 17 erueiferis eliam aliipiando 
taxare: pro remedio lmmillimc supplicalur. 

3-to. Usurpator eliam in praxi aliquando. ul ex superllue 
occupalis pralis foenum euunilelur (praeserlim per doiiitnos cum 
ülulis ofl'iciales) el assignatum pro Oelobri foenum in pecunia 
pcrcipilur. 

4-to. Dignetur sua cxclltia talcs eliam dare ordines, ul miliüa 
suis propriis equis advebat gramina, ubi eüam 

5-t.o. Talis saepe usuata praxis evitelur, quo solenl ruslicorum 
accipere currus el, pro pracjunclura oq.iorum accomodare magno 
incolarum vei sallcin ligna imporlandi damna. 

6-lo JOífui ruslicorum ad po.sl.am violonler quoque el cum 
verberibus adimunlur cl per cos hinc indc discurrilur. Nec non 

7-nio. Militcs lillcras porlantos in condesecnsionibus vinum 
eliam csigeré solenl, pro vectura proprii commodi nihil exsolvil, 
in viis eliam bene notis nuncios accipil. 

8 vo. ín aeslivalibus eliam maccllum praelcndil, oxspirante 
jam hybernio lectuin, candclas, olera et similia culinaria. 

9-no. Doinini cum ülulis olíiciales eliam in aestale vigilcsel 
subsidia, pro culinis lotrices, similiaque non intermittant. 

10-mo. In arcé Csík-Szeredu inportandorum lignorum quol 
ulnac pracslentur, humillimc determinaüo exploralur: cum anno 
elapso 200. ulnae, practerito hybernio 400. ulnac sint acceplac, 
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et pro candolis in fl. r. 100 est aecordatum, et singulis diebus 
4 subeernitores farinarum praestantur et bini currus cum merce-
nariis, ad passum Gyimesiensem similiter bini currus. 

11-mo. Exploratores ex mandato suae exclltiae ad conti nia 
regni ex sede Csík constant annuatim 340 fi. r.: supplicatur, ut 
fiat ex publica provinciáé inelytae massa, aut saltem conlributioni-
bus sedi inpositis imputetur. 

12-do. Vetitarum silvarum pro foco importatio, quae praeju-
dicat possessoribus et incolis ut interdicatur, inelyla ab militia 
communibus incolarum pro foco silvis utatur, dignabitur sua 
exclltia strictos dare ordines. 

13-io. in passibus Bozza et Ojtoz continuo singulis diebus 
bini currus octeni boves et quaterni homines praestari solent: 
alleviationem humillime orat sedes Háromszék. 

14. Id exigente servitio augustissimi nostri domini, ut pagatim 
aestivaüa fiant quarliria, sufficienlia officiales sedium libenler 
exscindent pro pascuatione prata, dum modo reliquum gramen 
defalcare incolae et possessores, foenumque cumulare possint. 

15. Piscationum, venalionum praesertim tarn aeslate quam 
hyeme incolis ad eas coaclis damnosa usuatio: id resolvenle etiam 
benignissime sua sacr. Matte ut poenitus tollatur, suae exclltiae 
gratia oratur. Similiter 

16. Educillationes vini per dnos marquetantios possessoribus 
et incolis praejudicipHa usuari solet. 

17. Vectigal molendinis, unde reditus molendinorum conslat, 
ut integrum et non saltem medium praestetur: ex ordinibus suae 
excellentiae superinde dandis speratur. Quae praemissa ex innato 
suae exclltiae patrocinio humillime nos obtenturos speramus. 
Eidemque subnixa manet submisse 

Suae exclltiae 
humillimi servi 

inelyta natio Siculica. 
(Egykorú másolata Csikvármegyo levéltárában az 1736-iki csomóban, az előbb 

közült folyamodványokkal együtt.^ 



- 387 -

ima. 
A iőkorinAnyszúk Csík, Gyorgyó és Kásssonszókiiek. 

a) Nagy-Szebon 17 <7 inúrcz 21. 

Tudatja, hogy gróf Lázár Fereneztt kinevezlek Csüc, Gyertjyo, és 
Kámon-síék fökirálybirójává: instállaliojára kiküldi Bálint itt György 
consiliariust és br. Apor Józsefet. 

b) Burinex, /7?7 m&jus 2. 

Hallcr János gr. gubernátor tudatja, hogy a gróf Lázár Ferencz 
fó'királybiró installatiojára kiküldött Bálint itt Gyöigy betegsége miatt 
nem mehet el, s kiküldi helyette Gyuhifi Lászlót, Udvarhelyszék fő-
királybiróját. 

c) N.-Szebnn, Í7.?7. június 2t. 

Ugy értesül, hogy az úlak elromlottak, > mivel pedig az ő fge mvlitiaja 
az ojtozi, boázni és bercczkei végekbe« száll táborozni, mélls. comiiien-
dáns generális exeiája úgy kévánja, hogy azon táborhelyekig az utak 
mindenfelöl reparál lássanak.« Azért tehát »visitálja maga székiben és 
a hol kóvánlatik, reparállassa.« 

C. JOANNES IIALIEH. GABRiEr, ALVINCZI. 

d) N.-Szobon, t? .'7. június 26. 

»Hogyha a nemes széknek zászlói nem volnának, resolválta a gu-
bernium, Csík, Gyeryyó és Kását a székek ketUít készíttessenek, vévén 
azért commissionkat, azon zászlók készítését szorgalmatos munkában 
vegye, az zászlók tyyik felén az kétfejű sas sárga-fekete festékkel, 
arannyal színlelve, a másik felén pedig az ország vagyis a székek czi-
merei legyenek; készületekről tudósítván a guberniumot.» 

Cibinii d. 25 Junii a. 1737. 
C. JOANNES HALLER gub. m. p. GABRIEL ALVINCZI see.r. m. p. 

e) N.-Szobe.i, 1737. nov. 28. 

»Édes hazánk a hadakozástól szorongattatni kezdett, az döghalál 
pululalni hallatik, mely kettó'nek consectariuma az éhség: fgs urunktól 
kegyelmesen adattatott authorításunk s Istenhez való kötelességünk sze
rént az egész hazában közönséges böjtnek hirdetését resolváltuk, rendel-
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vén az böjtnek gyakorlására az hétnek szombatlyait, hogy ez napon az 
egész hazában mindenik relígión lévő rendek az egyházakban, vagyis 
imádságnak helyére húrom izben gyűlvén, áhítatos imádságokkal, bojtö-
léssel, az Istennek haragját egy szívvel, lélekkel engesztelnék, várván 
azt, . . . hogy mind a hadakozás megesillapodjék, mind a döghalál és 
éhség édes hazánkra ne követközzék s fordittsa az Ur Isten ostorát a 
kereszténység megeskütt ellenségére.« 

(Eredetije Csíkvármegyo levéltárában.) 

1604 

111. Károlynak Rákóczi József ellen kiadott nyilt rendeletének magyar 
/ordítása Laxenhurg, 1738- máj. (>. 

Istennek kcgyelmcsségiből hatodik Károly, a rumi biroda
lomnak felséges választott császára, Németországnak, Spanyolor
szágnak, Magyarországnak, Tölországnak, Horvátországnak etc. ki
rálya; Ausztriának főherczege és Erdélynek fejedelme. 

Minek utánna a pártütő Rákóczi József, néhai atyjának 
Ferencznek- nagyobbik fia, ugyan atyjának vétkes példájából, 
maga böcsületiről és miségiről elfeletkezvén, melylyel hozzánk, 
természet szerint való urához, mint szülelett jobbágy köteleztet
nék, a török részre és hűségire atta volna magát, s onnan ma
gának segítséget kért volna, azlat meg is nyerte, mivel a magyar 
királyságnak és koronának közönséges jova ellen magát felemelte 
s nyilván való ellenségévé tette, ártalmas tanácskozatokot, a tö
rökkel indított és világos pártütést hintegetett, magát Erdély fe
jedelmének, Magyarország berezegjenek nyegédségből nevez
vén, az atyjának 1703-ik esztendőben Szent-György havának 30-ik 
napján és ugyan 1715 ik esztendőben a 49-ik articulus szerint 
kiadatott vétkes sententiája által eltöröltetett titulusil magának 
tulajdonította és az Európában levő hatalmasságokkal eképpen 
közlötte, sőt az hazában pusztulására éfi örökös tartományúiknak 
elfordítására, keresztényi nevezet alatt levő feles haddal felbúdult 
{így!) dühösséggel ellenünk fegyvert fogott és az ilyen vakmerő 
merészsége által az irtóztató pártütésnek vétkibe magát keverte 
és az hitetlenségnek büntetésében ejtette, irási, cselekedeti miatt, 
mint meggyőzetett fél utolsó büntetésit magának megnyerte, úgy 
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hogy akárki által szabadoson megölettethessék és a ki ötöt meg
ölné, annak érdemiéit jutalma rendeltetnék. Azért azon királyi és 
császári hatalmassággal, a melylyel szoktunk élni, azon pártütő 
Rákóczi JózacleL mint ellenségünköt, az hitetlenségnek bünte
tésére méltónak ismerjük és annak jutalmát fejére ililjük és ki
rályi s császári nevünk alatt igirjük is, hogy valaki azon Rákóczi 
.lózsefel elevenen táborunkra, hadi vezéreinkhez, tiszteinkhez, vagy 
akárminemü tanács híveinkhez, várakban, városokban, kastélyok
ban vinné: az olyannak tízezer frt, a ki pedig halva, vagy fejét 
vinné elő; avagy magát hitelessé tenné abban, hogy őt megölte 
volna: hatezer frt mingyárást a kamarától kifizettetik számára. 
A felelt igirjük arra is. magunkot, valakik megírt Rákóczi Jósét 
mellett eddig pártütőink leltek volna: azoknak is megengedünk, 
hogy ha hozzánk való jó szándékokból Rákóczi Jósei'ct kezünk
ben adnák, megölnék, vagy más által megölettetnék. Minthogy 
pedig a feljebb megírt 1715-ik esztendőben kiadott 49. arliculus 
szerint megtiltatott légyen, minden hazafiai között, hogy az ellen
séggel való szövetség és egyezés ne lenne, azért azon törvényt 
most is erősítjük, hogy senki a megirt Rákóczi Jóse/nek, vagy 
az ő követőinek, nevezetcsen kémjeinek Magyarországban, Erdély
ben és egyéb örökös lartoinányinkban valaki szállást adna, ma
radást engedne, vagy tudva duggatná, avagy a Rákóczi törökkel 
való tanácskozásit, elhánt csalogató leveleit magánál tartaná 
s magához hasonlókkal közlené, avagy e végre gyülekezésekel 
indítana, Rákóczival vagy az ő követőivel egyetértene, vagy 
ö néki szolgálna, mellette felkelvén fegyvert fogna, ha ki ezeket 
tudva és a közelebb való generalis commendánsnak hírt nem 
adna: azonnal mingyárást hitetlenségnek büntetésében, hazá
jának árulásában, közönséges csendességnek háboritásának bün
tetésiben és vélkiben esik és arról való büntetésünköt fogja ta
pasztalni. 

Bízunk a mü híveinknek hozzánk való jóakaratjokhoz, szán
dékokhoz, hogy aféle haszontalan csalogatásoktól meg nem győ-
zetettnek, fenyegetésektől meg nem rettennek, hanem Rákóczinak 
mint pártütőnek kevélységit, merészségif és dühösségit megvetik 
és Istennek segítségéből számos vitézeinknek általa azon ellensé
ges igyekezeüt hazánknak határiról, minden tehetségek szerint 
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visszaverni igyekezik, megmaradván hozzánk való állhatatos hű
ségekben. 

Költ Laxenburgi kastélyunkból, pünkösd havának hatodik 
napján, ezer hétszáz harmincznyolczadik esztendőben, római biro
dalmunknak huszonhetedik esztendejében, spanyolországi birodal
munknak harmincznegyedik esztendejében, magyarországi és cseh" 
országi birodalmainknak huszonnyolczadik esztendejében. 

GAHOLUS (P. h.) BARO JOSEPHUS BOKNEMISSZA de KÁSZON m. p. 
JOSEI'HUS KOZMA m. p. 

Hátán: Szolgálok kgteknek biró uram! Vévén kgtek ezen 
pátens coinmissiojál felséges urunknak: minden faluban, az hová 
érkezik, mingyárást falut gyűjtessen s mindenek hallatára olvas
tassa fel, hogy alioz tartsák magokot; elkerülvén minden falukat, 
ménasági biró uram nékem hozza ismét kezemben. Mindszent 3. 
Junii 1738. 

CZIKÓ LÁSZLÓ m. p. 

A íaluk névsora, a hol köröztetni kellett: Mindszent, 
Szt.-Lélck, Sögült, Szt.-Király, Szt.-Imreh, Szt.-Simon, Csatószeg, 
Verebes, Tusnád, Lázárfalva, Kozmás, Csckefalva, Szt.-Márton, 
Bánkfalva, Szt.-György, Ménaság. 

(Az egész Czíkó László irása Csíkvármogye levéltárában.) 

1605. 
A főkormányszék rondolote Gsíkszéknek, melyben a Rákóczi Józsei 
ellen kiadott kir. pátens kihirdetését elrendeli. N.-Szeben 1738. május 8. 

Sacrae Caesareae Regiaeque cath. Majestatis stb. nomine. 
Illustrissime stb. 
Mit érdemlett légyen Rákóczi József, Isten, ember törvé

nyével ellenkező gonosz tételeivel, ez annectalt felséges urunk 
újonnan érkezett [latensének apographuma rendesen előadja: tiszti 
kötelességünk szerént azért felséges urunk parancsolatjából azon 
formában minden helységekre nyomtatásban kiküldöttük, hogy 
esnék tudtokra mindeneknek nevezeit Rákóczinak irtóztató bű-
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nevel érdemlett sententiája és értenék meg jól kétségben eséssel 
tusakodó elhagyatott állapotra jutását, úgymint, ki nemcsak más 
mellette s körülölte lévő minden embertől, mint elvetett, hanem 
magától is már fél, rebeg és tart, mint a gyilkos a fa levele zör
gésétől, nem tudván ingyen is, mikor terem rajta büntetése; ke
gyelmeteknek is per praesentes serio committáljuk, hogy ez anneo 
talt pátenst a fennírt declaratioval indilate solenniter mindenik 
nyelven publicaltassa minden helyeken, mely publicatiora oly com-
missariusokol denomináljon, kik voltaképen eljárjanak a dologban 
előbbeni pátensünkben parancsolt mód szerént és csak egy clau-
sulat vagy szót se hagyjanak magyarázatlan s publicálatlan, hogy 
minden rend értse meg s tudhassa magát ahoz tartani és bolond
ságból ne vétkezzék. Sic facturis stb. 

K regio prineipatus Transilvaniae gubernio. Cibinii die S-va 
Maji a. 1738. 

C. J. HALLKR gub. mp. GABKIET, ALVINCZY secr. mp. 
Latin külső czím: Csik, Gyergyó es Kászonszéknek. 

(Eredetije Csíkvármegye levélt Arában.) 

IfiO«. 

Gr. Lázár Ferencz a csíkszóki vicetisztekhez. Szarhegy, 1138. jun. I. 
írja, hogy Sarlós-Boldogasszony napja után való csütörtökön gyűjt

senek derékszéket, a helyet válaszszák mog ők s »rendeljenek kgtek oly 
jó szállást, a hol palaczk-féreg ne legyen, mint tavaly.« 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1607. 
Cslk-Szent-Imre és Csík-Szent-Simon falvak folyamodványa gr Lázár 
Ferencz fó'kiiálybiróhoe terheik enyhítése végett. És a fó'kir&lybiró 

válasza. Szárhegy, 1738. június 9. 
Méltóságos gróf főkirálybíró úr, nékünk mindenkor bizodal

mas jó urunk és palronusunk! 
Kimondhatatlan súlyos és gyakor szolgálattól és terhviselés-

től szorongattatván ez mostani üdőben: kélelenittetlünk ngodhoz 
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alázatos instanliánk által folyamodni, mint ns. Csík, Gyergyó 
és Kűszon székeknek érdemes főkirálybírájához, mivel jóllelict, 
hogy a falunk nagy szemre nézve és ember számra nézve, de a 
szolgáló fél igen kevés falunkban, mert szombati szolga vagyon 
uro 15, kik is iiniriunisok minden extraordinariákból és szolgála
toktól, az előbbeni üdőkben pedig csak főrenden lévő uraimék-
nak volt szombati szolgájok és vicetisztséget viselő uraimék-
nak, de most olyanoknak is vagyon ns. uraimék közül, kik sem 
a falujoknak, sem a nemes széknek nem tudnak szolgálni. Vagyon 
még falunkban várbéli béres nro 2, posta 1, kik is tehetős em
berekből állók, s. v. jobbágy marhás és marhátlan ember vagyon 
falunkba nro 50, kik is sem szekérszerre, sem postára, sem 
várhoz való favitelre, sem pedig semmiféle extraordinariákra nem 
aggraváltatnak, holott a várhoz való favitelért minden esztendő
ben adaja defalcaltatik a ns. széknek az ország közölt és a job
bágyról is az adó proportionaliler úgy defalcaltatik, mint a sza
bad emberről, kihez képest, a jobbágy is ezen fahordással a vár
hoz tartoznék. A jobbágy ember az egész országban minden szé
kes helyeken és vármegyéken harmadára szolgál; ha kétszer a szabad 
ember elmégyen postára, harmadikszor a jobbágy postára, szekér
szerre, quartélyt tart; de itten Csíkszókben a közelebb elmúlt derék
szék alkalmatosságával elvégeztetett absque consensu populi, hogy a 
jobbágy ember semmi szolgálatra és extraordinariákra ne aggravál-
lassék, az egy adaján és fű hordáson kivűl, mely miatt is immár végső 
romlásra jutott a szegény szolgáló szabad ember, mivel mihelyt eléjő 
a Bordáról a sírásáról, másnap mindjárt kell menni s. v. ökrin, 
szekerin a Gymesbe, oda pedig ha váltó mégyen is, néha el nem 
bocsátják, a harmadik hetet is ott éri. S. v. (••=- sit venia) marhás 
és marhátlan szolgáló szabad személyek vagyunk csak ötvenhár
mán, mindenféle szolgálatoknak végben vitelire, sokszor vagyon 
az, hogy nincs kinek parancsoljon a bíró, mind elvagyunk az ő 
fge szolgálattyára. Az elmúlt őszszel is a gyakor szolgálat miatt 
nem vethettünk annak idejében, mely miatt most búzánk nem 
lészen, jövendőre is aképpen vetetlen maradunk, úgy látjuk. 

Kihez képest alázatosan könyörgünk rigódnak: méltóztassék 
ngod ilyen keserves ügyünköt és romlásunkot megtekinteni s maga 
hüte s kötelessége szerint istenesen considerálván megorvoslani 
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és a jobbágy ember mint más székekben ezen országban szolgál, 
ennek előtte itt ezen székben is tiz esztendővel harmadára szol
gált mindenekben, most is méltóztassék ngod a régi jó rendet 
megtartani és azon akkori constiluliót cassáltatni, mely miatt 
immár szegénységül végképpen való romiásunkot tapasztaljuk és 
látjuk naponként. Meg sem állhatjuk, el sem viselhetjük ezen sú
lyos szolgálatot, el kell hazánkból bujdosnunk, ha ngod meg nem 
szánnya a sokszegényt, mert másképpen is kételeníttclünk magunk 
fájdalmos dolgainkot promovealnunk, valahol megorvosoltathatjuk. 

Mely istenes megmutatandó jó cselekedeleiért Isten ő szent 
fge ngodot ez világon testi és lelki áldásival áldja meg, a más 
világon pedig az örök boldogsággal jutalmazza, szivünkből ki-
vánnyuk és maradunk a mélts. gróf urunknak 

•; alázatos méltatlan szolgái 
Csík-Szent-Imrének szegény lakosi. 

Csík-szent-simoniakúl nékünk is nem kevesebb fájdal
munk lévén mindenekben, mint Szt.-Imrének. sőt annyival augeál-
juk fájdalminkol, hogy falunkban olyan szegény ármálisták vannak 
nro 6, kik nem falu közi nem szolgálnak, sem a n s . széknek, né
melyeknek közülök marhája is semmiféle nincsen, a falustól szol
gálunk éretlek, hololt gyalog szerre elmehetnének, mivel jobbágyok 
is nincsen. Jobbágy ember vagyon a falunkban nro 22, posta 1, 
mely viseli 15 esztendőtől fogva, tehetősebb ember a falunkban < 

szabados vagyon 1, 16 esztendőtől fogva, ez is tehetős ember, 
holott más is válnék felíni subslantiajú alkalmatos ember is elég, 
a ki jó szívvel elviselné azon hivatalokot. Szombati szolga vagyon 
nro b, a lehelősiből valók. Marhás és marhállan szolgáló szemé
lyek vagyunk csak nro 30. 

Azért mindezekből bölcsen megértheti ngod szegény falunk
nak nagy súlyos fájdalmai, mivel a nagy szorongatás miatt hat 
pár ember el is bujdosott falunkból. Melyre nézve alázatos instan-
tiánk állal kéteJeníUellünk ngodhoz folyamodnunk nékünk is, hogy 
istenesen cons'ulerálván ngod sok fájdalminkről, méltóztassék meg-
orvoslani ngod. Kiért az egek ura sok ezer testi és lelki jovaival 
áldja meg ngodot, szivünkből kívánjuk, maradván a m. gróf urunknak 

szegény méltatlan szolgái 
Cmik-Szent-Siuiormak szegény lakosi, 
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Oldalt alól: Mind egész szegény székünk ezen boldogtalan 
hajóban evez s egyenlőképpen kiványják consolatiojokot. 

Külső czíni: Az inclls. qi- Lázár Ferencz úr ő ligához, Csík, 
Gyergyó és Koszon székeknek érdemes főkirálybirójához, mindenekben 
legfőbb és bizodalmasabb patronusunkhoz alázatos instunliaja CsihSzt -
Imre lakosinak. 

Hátán a tőkirálybíró válasza: Én a constitutiót egyedül 
el nem ronthatom, hanem mostan a legközelebb celebrálandó 
derékszék alkalmatosságával adják fel az instáns faluk mások 
kai együtt, hoj<y egy-egy faluban hány posta, szabados és szom
bati szolgák vadnak, s kiké s micsodás értékűek, nem külömben 
a jobbágyokot is, s arról is hozzanak docuinenlumot, más szé
kekben, mint vagyon és a szegény Apor István ideiben " » n l V ° H -

Szaárhegy, 9-na Junii 1738. 
UZÁR FKBKNCZ mP-

(Eredetije, mindkét folyamodvány egy íven a főtiszt válaszával együtt Csík-
vármegye Jevéltárában.) 

1608. 

Csíkszók szabad székelyei kérése br. Apor Péterhez, Háromszék fó-
kirá/ybirájához, informatiot kérvén a jobbágyok közteherviseléséről. És 

br. Apor Péter válasza. AJ- Torja 1738. jtwius 26. 

Méltóságos báró urunk! 
Nagyságodhoz alázatos instantiajok csíkszéki szabad szol

gáló rendeknek, mü nékünk mint nagy jó urunkhoz és patronu
sunkhoz! 

Alázatos instantiánk által kelletik ngodot megtalálnunk ilyen 
okon, hogy méltóságos főtiszt urunkot, ő ngát találtuk volt sup-
plicaliónk által, hogy mivel igen súlyos szolgálattya vagyon rajtunk 
("> fgének mostani üdőben, az jobbágyság is segiteno bennünköt és 
az szombati szolgaság, úgy hogy mikor az szabad ember kétszer 
menne valamely szolgálatra ő fgének, akkor a jobbágy is egyszer 
menne el, az melyre ö nga lelt olyan választ, hogy az szomszéd 
székekből hozzunk hiteles informatiot, miképpen folytatják ott az 
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ilyen dolgot, hogy az jobbágy szolgáié vagy nem? Kihez képest 
alázatoson instálunk ngodnak, hogy méltóztassék ngod ezen instan-
liánkra indorsáltatni arról való informatioját, miképen hadd re-
mostrálhassuk ő ngának, mely megmutatandó gratiájáért Isten ő 
szent fge, ngodot szép uri házával szerencsésen éltesse és minden 
dolgaiban boldogítsa, kévánnyuk szivünkből. 

Ngodnak alázatos szolgái 
Csíkszékben lakó, szabadsággal élő szolgáló rendek. 

Külső cf.ím: Az méltóságos báró úrhoz, al torjai Apor Péter urunk
hoz, nemes Sepsi, Kezdi és Orbai Háromszék érdemes főtisztihez ö 
nagysága hoz 

Hátán Apor Péter válaszú: 
Itt Háromszéken olyan rend vagyon, hogy a nemesség, kik 

ante annum 1657. nobilitalodtanak, per analogiam arliculi impressi 
eo signati, hogy bíróságot viselni nem tartoznak, úgy hasonlókép
pen, ha szintén jobbágyok nincsenek is, ab extraordinariis im-
munisok. Ab ao penig 1657. a kik nobilitálodtak, ha csak jobbá
gyok nincsen, az extraordinariát in persona supportálják. A jobbá
gyok penig még az előttem való főtisztek conclusuma szerént a 
hozzni és ojtozi szolgálattal nem tartoznak, erdő vágni mindazon
által két jobbágy úgy megyén, mint egy szabad ember. Mikor egész 
compánia megyén, vagy mundirl visznek, akkor is két jobbágy úgy 
megyén, mint egy szabad ember, azonképpen tartozik a portio 
vecturázásában is. 

Signatum Ali-Torja 26. Junii 1738. 
AroK PÉTER m. p. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

Csíkszók vicetiszteinek folyamodványa a főkormányszékhez teher
viselésük enyhítése végett. S a főkormányszék válasza. Meggyes, 

1738. oki. 2. 

A csíkszeredai várhoz kell hogy szállítsanak 15 ezer pa
lazita fát és háromszázhatvan öl fát, miért valami kárpótlást ki
vannak, mert más székekben is úgy vagyon. 
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»Ezt is alázatoson jelentjük az mélls. regium guberniumnak; 
hogy lévén székünkben felesen őrállók, vagyis piájasok, a kik is 
fele adójokböl és exlra-ordináriákból immunisok s a potiori mind 
az jovál. válogatják lianninczados uraimék az adózó rend közül 
plájásoknak és minthogy mostani időben az passusokol nem az 
plájások, hanem az ő fge militiája őrzi, nem annyi hasznot ő fgé-
nok, mint az harminczadosoknak dolgozásokkal hajlanak, az mos
tani nehéz és terhes időben penig csak az falus bíróság viselésére 
is nagy ügygyel-gonddal találhatni székünkben embert. Instálunk 
nagy alázatossággal az mélls. regium guberniumnak: jóllehel ugyan, 
hogy azt is méltán és igazán megkivánhatnók, hogy plájások szé
künkben ne legyenek, minthogy adózásokban s cgvébb lerehvise-
lésekbcn nagyobb promolioja volna az ő felsége szolgálaltyának, 
mint plájásságokban, az ösvényeket is nem az plájások, hanem 
az székek őriztetvén; mindazonáltal azt mosl nem kivánnyuk. ha
nem székünk ususa, conslitutioi szerint méltóztassék az mélls. re
gium gubernium allaboralni s officialni azt, hogy hadd változza
nak, minthogy némelyek harminczados uraimékol jól megdiscreti-
zálván, ő kglrnek rnanalenuállyák és megváltoztatásokol éppen 
denegályák székünknek ususa s conslitutioi ellen, holott a szék 
másokol s plájásságra alkalmatos embereket adna helyekben. Kiért, 
hogy isten exciádol és az in. regium guberniumot számos esz 
tendőkig szerencsésen éltesse, s hosszasd ireclióval megáldja, alá
zatoson kivánnyuk s maradunk 

Az méltóságos regium guberniumnak 
alázatos engedelmes szolgái 

ns. Csíkszéknek vicetisztei. 

Hálán a gubernium 1738 oki. 2-án Meygyeaen költ és Alvinczi 
Gábor socr. kezével irt válaszában azt feleli, hogy kívánságukról 
írtak a széknek, s hogy ezután 40 dolgost s a Gymesi-.szorosba 
szükséges gyertyákhoz való faggyúnak felét UfhitrhelijHzek kell, hogy 
szolgáltassa. 

(Eredetije Gsikvármegye levéltárában.) 
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1610. 

A főkormányszék rondalcto Csíkszéknok, melyben a Rákóczi József
fel összeköttetés gyanúja miatt elfogott urak felmentését és szabadon 

bocsátását kihirdetni rendeli. Megyés, 173!). jan Ki. 

Sacrae Oaesareae líegiaeque catholicae Majestalis stb. nomine, 
lllustrissime stb. 
Rebellis Rákóczi Józseftel való correspondenüa afflctio-

jával ö" felségének a Turcico tieferall s a mull tavasszal extra-
ordinario modo, manu militari sietséggel elfogatott s eddig rab
ságba tartott fogoly atyánkfiai dolgokban felséges urunk kegyel
mes rendeléséből inslitualt examenben sub praesidio regii guberna-
toris desudalo mixta commissio munkája s opinioi a gubernium 
informaliojávaJ egyiiU ő fe/sége eleiben jutván sub dato 23-U:i 
incnsis Decembris anni superioris emanalt s udvari curier által 
küldölt atyai rescripluma által kegyelmesen resolvalta ő felsége, 
hogy azon rabok, mint ártatlanok és az impulall erimenben semmi 
módon nem léledzetlek, töslént elbocsátlasanak és mindenikének 
formális absolutionalisok adassanak, egyszersmind az hazának 
minden részeiben commissionaliter publicaliassék ártatlanságok, 
absolutiojok, becsületekben, hűsegekben és existimatiojokbau való 
egész restitutiojok, cum stricto mandato et inhibitione, ne quisqnam 
illis arresluin vei inquisiüonem perpessam vei in minimo exprob-
rare praesumat, s okot ne adjon azzal a gubernium által impen-
dalandó satisfacliora. 

Authorilate guberniali parancsoljuk azért mások közöli ke
gyelmeteknek is, hogy gróf Bethlen Sámuel, báró Lázár Já
nos táblai assessorok, Szigetin' István hazánkbéli reformátusok 
superintendense, kis rhédei R/iédei Fercncz és László, loroczkó-
szenl-györgyi 'Fhoroczkai Sigmond és eresei Tholdahigi Mi
hály atyánkfiait úgy csapai Thurdai .József által anonimo seripto 
hamisan elárult ugyan csapai ns. vitézlő Túróczi János ő ke
gyelmeket sacro Majestalis suae oraculo absolvállaltaknak és ár 
fátlanoknak Ítélteiteknek, böcsületekben, hitekben s existimatio-
jokban rcslitutusoknak lenni, minden rendeknek solemnilcr publi
kálni s stricié publicallatni el ne múlassa, nehogy valaki arreslumokot 
s examenjekef legkissebbon is exprobralván, aniinadversioban essék 
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és a guberniumot satisfacüo tételre kéntelenítse. Secus nec fac-
turis stb. 

E regio principatus Transilvaniae gubcrnio. Mediue 16. Ja-
nuarii 1739. 

C. J. HAI-LER gub. mp. GABRIEL AUINC.Y secr. mp. 

Latin külső czím.: Csík, Gyergyó és Kászonszékeknek. 
Hátán: Die 10. Februarii, pcrcoplum in S/árhegy, horu 10. unté 

mcridiem. Az arestall urak megszabadulásáról. 
(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1611. 

A főkormányszék rendelete Csík, Gyergyó és Kászonszéknok. 
a) Meggyes, 1739. január 20. 

»lm kiküldöttük az ő fgc kglmes parancsolattyából ezen nyom
tatásban befoglalt regulákot, melyek szerént kívántatik az infeclus liá-
zakot, könlösököt, cgyet-másokot füstöléssel, mosással, vagy elégetéssel, 
sőt még a szükség-helyeket is puriíicalni. Conslituállassanak azért min
den proeessusban, városon és különösön az peslises falukban denomi-
nállassanak, az kik mind ezeket ügyibon vitessék és vigyék véghez, s 
reportálják osztán a tiszteknek in forma testimonii írásban, s a tisztek a 
sanilatis commissionak s úgy nyerhetnek asztán a város, falu felszaba
dításáról facultást. Az oláhság s parasztság ürömmel füstölhet s ha me
szet nem kap, fejérithet a szokott agyaggal. 

b) Meggyes, 1739- január 22. 
Tudatja, hogy Mo1 (lovában s Lengyelország határán a pestis dúl, 

azért jól vigyázzanak. 

1612 

A főkormányszék rendelete Csíkszéknek a böjt megtartásáról s a mu
latságok eltiltásáról. Meggyes, 1739. jan. 22. 

Sacrae Caesareae Regiaeque catholicae Majestatis stb nomine, 
lllustrissime, egregii stb 

Kedvetlenül értettük, hogy az Isten haragjának engesztelésére 
s duplás ostorának elfordítására rendelt böjt nem kezdett volna 
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observaltatni, sőt sok helyeken magok a tisztek és az első rend
béliek hadták volna félbe, scandalisálnának vendégeskedéssel, nm-
sikáJlatásokkal, tánczokkaJ, melyből példát vett volna a község is, 
holott az ily publicum edictumnak, míg publico edicto lolletur, 
observaltatni kellene Per praesentes azért parancsoljuk kegyelme
teknek, publicáltassa ujolag ezen edictumot. A kik e prioribus nem 
observálnák, notálja. a községet pedig ad observendum compellálja, 
a contravenienseket pocnázza. magok pedig praceáljanak mások
nak exemplo bono. vendégség, láncz, muzsika absolute tiltassék 
meg, nem lévén a mostani időhöz való. Sic facturis stb. 

E regio principatus Transilvaniao gubernio. Mediae 22-da 
Januar ii 1739. 

C. J. HAUEK gub. mp. GABRIEL ALVINCZY. 

Latin külső czím: Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 
Kivit/: Die 10. Febiuarii percopi in Szárhegy. Böjt obsorválasúról, 

a táucz, muzsika ós vendégség ti la 1 mázasáról. 
(liredeüje Csíkvi'irmciryo, InvóJtiíviíbun.) 

1613. 

A főkormányszék Csík, Gyorgyó ós Kászonszéknek. 
a) Meggyes, 1731). márcz. 17. 

Tudatja, hogy a militia megyeri a passusokra és véghelyekhez kö
zel az orbzág utjaihoz. Ugy ússzák fel, hogy »egy eompagnia két, leg
feljebb három faluban elférkezhessék.« 

b) Meggyes, 1739. april 18 
Tudatja, hogy gróf Wallii halála után ő fge gen. commendansnak, 

mind itt, mind az »Alutaua Valachiá«-bau (Kis Oláhoszárgban) fővezérré 
hg. Christianus Lobkoviezot nevezte ki. 

(Eredetije Csikv&rmegye levéltárában) 
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1614. 

A főkormányszék rendelete Csíkszéknek, hogy a kémekre vigyáztas
son s azokat fogassa ni. Meggyes, 1730. május 26. 

Sacrae Caesareae Regiae<|ue catholicae Majcslatis stb. nomine. 
llluslrissiinc stb. 
Most esztendeje is circularisokot bocsátottunk volt ki, hogy 

afféle lézengő emberekre, kivált sidó, örmény, görög és ez hazán 
kivül való idegen oláhokra vigyázás lenne és az ilyenek falukon 
is, de főképen a városokon observáltatnának, minthogy a pogány
nyal való előbbeni hadakozások alkalmatosságával is notáltafolt, 
hogy effélék kémségeket s égetéseket vállaltak magokra: ezúttal is 
azért szorgalmatos gondja légyen kegyelmeteknek ebbéli vigyázá
sára és ha kihez valami suspicio férhetne, az ilyet megtartóztat
ván, az ő felsége tavaly publicalt pátensének dietamenje szerint 
denunliálja, vagy assignálja a közelebb lévő militiaris tisztnek. Sic 
facluris stb. 

E regio principalus Transilvaniae gubernio. Mediae die 25-a 
mensis Maji anno 1739. 

C. J. HALLEK gub. mp. GABKIKL ALVINCZY mp 

Latin külső czím; Csík, Gyergyó és Kászons/.éknek. 
ífát/tn: Rocepliiu 4-;i Jutni 1739. in S/.árhcgy honi G-ta porne-

ridiana. 
(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1015. 

Wallis katonai főparancsnok Csik, Gyergyó és Kászonszéknek meg
hagyja, hogy * havasi ösvényeket bevágják s eltorlaszolják. Nagy-

Szélien, 1730. juii. ,V, 

Pcrillustris ac generosi domiiii! 
Quamvis secundum cerlas et lidedignas relationes ])ro hic 

et nunc periculum nulluni invasionis alicujus provinewe huic im-
niinerc videalur, quia tarnen nocere nunquam potest, ea, quae ad 
securitatem j)alriae pertinent, mature pro omni cvcnlu praever-
tere, slatui, ut per tractum Coronneseui, scdesqueSiculicales//>/.-
roiuszeg (sic!) necnon Csík el Giergio viae et tramites omnes 
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praeter passus ordinarios, versus, Turcicum, quantum iieri potest 
occludanlur, caosisque silvis impracticabilcs reddantur. Quod itaque 
Dominalionibus Vestris hinc co iine inlimare volui, ut acceptis 
bis, manus quam primum operi admoveant, quatenus secundum 
ulleriores illustrissimi domint generalis baronis a iScAray^ disposi-
liones, cui cura eL inspectio negotii Iiujus a ine cominissa est, 
passus et tramites oceulti et extraordinarii omnes intra territórium 
inclitae sedis per ipsam scdcm omnino inscindantur et impervii 
quamprimum reddantur. Quibus Dominationis Veslras divinae 
tuilioni de meliori commendans maneo 

Cibinii d. 8-vo Junii 1739 
Dominatiorum Vestrarum 

ad serviendum paratus 
VR. P. v. WALLIS. 

Külső vzím: I'IMÍIIUSÜÍ sic. gonurosis duiniuis indiUut sodis Sifiili-
Ciilis Csík, Gyei gyű vi Kdszon viceofli<;i:dibtis, duminis mihi obsorvundis, 
lionoiiindis 

Ex olTo Csík. 
(Eredi'lije Csfki'árinegyo levéltárába n.) 

161«. 
A főkormányszék rendelete Cslkszéknek, hogy a határokat a p fájások
kal szigorúan őriztesse s a gabonapá Unka-főzést tiltsa el. Nagy

szeben, 1739. szopt. 20. 

Sacrae Caesareae Regiaeque catbolicae Majestatis stb. nomine. 
Illustrissime stb. 
Az idei terméketlenségre nézve valóban tartbatni, hogy a 

sok tcreh- viselésben clfáradott szegénység elszéledésre s már a 
békesség ulán pacalé lévő szomszéd országokra való szökésre ne 
vetemedjék, melyekhez képest incumbal a tiszteknek módját ta
lálni meggátolásának és non tanlum persvasorias, scd positivas 
etiam praecautiones adinvcniálrii s statuálni, valamit in gremio sui 
proficuumnaksadoptabilenek vélhet, in spocie pedig a szélyhelyek-
ben a plájásokkal szorgalmatosan slrásáltatni és ha a szükség 
hozná, mig per deciduas nives alpes inperviae reddentur, a plá-
jások számát augeálni, meg kell egyszersmind tiltani a gabona 



— 402 -

pálinka főzést és az ilyent főzőktől, incolatól, idegentől s zsidótól 
is az égett borfőző fazakakot be kell szedni, ne szűkítsék meg 
ezzel is a gabonát Melyet is így értvén kegyelmetek tiszti szerént 
elkövetni s micsoda praecautiokat s disposiüokat tészen a guber-
niumnak beküldeni el ne mulassa, authorilateguberniali commit-
taltatik. Sic facluris stb. 

E regio principatus Transilvaniae gubernio. 
Cibinii die 26-ta Septcmbris ao 1739. 

C J. HAUKR gub. mp. GABRIEL ALVINCZY mp. 

Latin külső czím: Csíkszéknek. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1617. 
Csík, Gyargyó és Kászonszéknek Gáborfí István a reginm gubernimn 
s polgári és katonai commissariatushoz küldötte követő számára adott 

utasítása. Gsík-Taplocza, 1739. decz. 30. 

(10 pontból áll; legnevezetesebb:) 
5. Minemű exorbitantiákot cselekesznek némely officialisok, 

de nevezetesen a kozmási Hiijjszlinger uram fendrike és az 
Eyzemburg uram kornétássa miként szorongatja a falu
kat a conventiora, ugy hogy csak levi acstimalione vévén fel a 
miket praetendálnak, az egyiké menstrualim 112 magyar frtra 
ment . . . 

. . . »A kozmási íendriknek 112 frtra ment praetensiojának 
summája fizetődött ki 50 rhenensessel, de ezt ugy extorqueálta Koz
máson, hogy a falusiaknak eleit commissarius Tompos Péter 
urammal együtt s. v. (sit venia) a kutyák pajtájába záratta1) be 
az említett fendrik éczakára, melyre mégis meg nem igírték, de 
osztán egy néhányat kivévén, a pajta előtt németesen gomojába 
köttette, ugy hogy külön-külön a hó alólok el kellett olvadni, ad 
dig tartották ott; ettől megrémülvén a többi, ugy kellelt megadni 
azt az 50 rhenensest. Azután kételenségből reá kellett irni az altes -

') A külön Memóriáiéban »posvaía pajtába berekeszle vagy 14-15 
emberi« áll. (Ugyanoll.) 
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tatiora, hogy: neminc cogente, sed sua sponte conforaltalott azon 
summa; ezzel elment. Más jővén a companiához fendrik, az ujab
ban kénszergeli a falut.« 

Gáborfi István tízobenből 1740. fobr. 17. költ válaszában 
irja, hogy folyamodványban beadta a guberniumhoz; sajnálja, hogy 
a többi falukot is nem sorolták fel, Szt.-Györgyön, Kozmáson 
és Deinen kívül, hol a falusbirákot megkínozták. 

(Eredetije mindkellőnek Csíkvármegyo levéltárában.) 

1«18. 
A katonai kihágásról szóló feljegyzés. Cslk-Kozm&son 1739. 

Mcmoriidü. 
A szék nótáriusának arról, hogy Fyrstcmhursch zászlótartó a fa-

lusbirót és tiz gazdát megkötöztette, négyszer egymásután elzáralla, 
Tornyos Pétert a s/.ék eommissariussát is megkötöztette, s egy pos-
viita pajtába berekesztő vagy tizennégy, vagy tizenöt embert Tompos 
Péterrel együtt, s addig ki sem engedte, > valamíg ötven német frtokot 
megígérő neki a falu * Ezen kivűl felveti 30 véka zabot, 3 mérés szé
nát, vajat, tyúkot, ludat, réozél, lyuktojást slh. fölíratod., a mikről nyug
tát sem adott, úgy ment el. 

(Krcdelij e CsikvArmogye le voltarában.) 

1619. 
Udvarhelyszéknek jogszolgáltatási törvényei, melyek az 1740. febr. fí-iki . 

szók-gyűlésén megerősíttettek. 

Articuli sedis Sz. Udrarhely bactenus cditi, anno 1740. 6-to 
Fobr. supremn. ojasdem sedis congregatione conßrmantur et 

scquentiii juridicn adduntur. 
§ l-o. Mindenféle causansok vagy a pert vagy a párját ke

zekhez adják és mikor agitaltatik, a nótárius kezébe beadván, akkori 
actiot rászabván, ismét adják ki kezekhez. 

§. 2-o. Valamely perek a derékszékrfd appellalioban nem 
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admittallatnak, azokat meginteni no legyen szükséges, hanem a 
nótáriusnak legyen arra való könyve, melyben a non iransmissu 
causaknak summáját csak brcviter jegyezze fel. 

§. 3-o. A kik pedig appellaliokra ne adinittáltassanak, ezek: 
nyilvánvaló adósság, nyilföldek, jegyruha. zállogos potentiák, a 
kik halált nem néznek, hanem ha valami örökös jószágbeli causa, 
tisztesség dolga is, ha nótát nem corcernál, tovább a derék szék
nél, hasonlóképen a patruelis, matruelis atyafiak között való di-
visio is. 

§. 4-o. Apróság potentiákat, egy kalongya búzának darálásai 
és több eféle hasonlókat csak a viceszékről se transmitlálják. 

§ 5. Ha valaki pedig mást vagy szénafüvében, vagy búzá
jában, zabjában, vagy másutt hasonló helységben in ipso facto de-
prchendál és megfoghat, az olyanokat jó kezesség alatt elbocsát
ván, de törvénye tovább a viceszéknél ne admittállassék, comporta 
rei veritate, hogy nem övé volt, becsüvel, ha marha-, ha ember, 
dijjával szabaduljon 

§. 6 o. A miképen immár deliberatio vagyon, Keresztúr és 
Bardócz székről egyébkor ki ne citálhassák, hanem a commu
nis inquisitio idején, a kik pedig ott agitáltainak, azok azután ne 
rejiciáltassanak az filiálisokra az felső széknek dcrogamenjére, 
mind pedig hogy két biró előtt ne láttassanak lenni s perelni. 

§. 7-o. Valamely perben juramentumot vagy az A. vagy az l. 
in merito deponál, abban az causában azután semmi remodium 
no admittáltassék, a tisztek se engedjék in eum finem, hogy di-
lataltassék. 

§. 8-o. Az elébbi usus és constitutio szerint minden causans 
úgy fundálja causájál, hogy longusí brevisre, brevisí longusra 
ne fundáljon; verum ha cempariáltatik úgy lenni, cum pocna in-
debitae condescendaljon 

§ 9-o. Egy lestvér atyafiak között való divisioban egyéb egy 
nóvumnál ne admittáltassék, divisionaleval pedig csak az olya
nok éltessenek, a kik patrualisok és matrualisok, alioquin ha de-
prehendallalik nem annak lenni, még is azzal élne, cum pocna 
índebitae condescendaljon; hasonlóképpen egyéb brevis Processus 
ban is egy idővétségnél és egy nóvumnál több ne engedtessék, 
csak azért is, hogy ne dilaláltassék; tiszt uraimék is ezenkívül 
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való remediumot ne engedjenek, hanem inhibitione, contradic-
tione non obstantibus, adassék sentcntia. 

§ 10 o. Procuratorra való tartás is ne lehessen valami fraús 
szín alall, hogy csak azért is olyant, consütuáljon, a ki ott nincs, 
vagy a per előtt félen állassa, hogy dilatálja, fáraszsza azzal pere
sét, valamely perest pedig manifeste efféle ravaszságban depre-
hendálnak, amittálja causáját.. 

§. 11 o. Valamely perben inprimis a procuralor admittáltatik, 
annak utána is viselhesse, folytathassa, ellene mondani szabad 
ne legyen. 

§ Í2-o. A sok haszontalan exceptiok a perekben annihitál-
tassanak, a brevis processusokban pedig több háromnál a régi 
usus szerint ugyan ne is admittáltassék; hom irídiumokba ugyan
csak praeter forum egy is ne admittáltassék, hanem ha meritalis 
lészen az exceptio; ha nem, de mcrito mindjárt légyen választ: csele-
kcdle-e vagy nem? remedium is ne több, csak egy nóvum adas
sék csak, liszt uraimék is semmi jovait ante oonvictionem el ne 
vegyék. 

§. 13-0. A tetem felszabadítás, ne a keserves, hanem a gyil
kos javaiból fizettessék meg, a régi usus szerint, vagy ugyan pe-
nilus tolláltassék. 

§ 14-o A jószágos és örökséges ember akár micsoda cau-
sában is kezessel ne tartozzék, ante finalem el deüniiivam sen-
tenliam vei convictionem. 

§ 15-o. Ha valamely ember ante finalem et definitivam sen-
fentiam peresével megbékélik, azért azután ne bánthassa a bíró, 
hanemha vérbírság, vagy paráznaság, vagy hasonló volna, kit tör
vény nélkül is exequalhatna, megvehessen. 

§ 16 o. Ha az alperes a felperesnek actioját hitire hagyja 
ha megesküszik, nyertes lesz, ha pedig nem, annllálja causáját. 

§. 17-o. Litis intermediummal ne egyéb dolgokban, hanem 
csak azokban, a melyből a törvény vagyon, élhessenek, ha pedig 
azonkívül illetlen szóval vagy egyébbel illetné peresét, indebitán 
convincáltassék. 

§ 18-o. A törvény előtt minden peres és procurator igen 
szép csendességgcl és becsülettel beszéljen; de ha valami nagy 
rancorból való szóval illetlen beszéddel illetné vagy peresét, vagy 
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bíráját, vagy akárkit ott levő személyt, széktörésen in instanti, 
denegatis ulterioribus reraedüs convincállassék és exequállassék. 

§ 19-o. Ha valamit, csak res mobilis-t, törvényre tiltnak meg 
és citálják is mindjárt érette, az olyan tiltást első szék napjáig 
törvénytételben ne legyen szabad felszabadítani, hanemha akkor 
a tiltó nem compareálna, vagy elővételét a causának nein solli-
citálná, így annakutána szabad íltassék fel a tilalom alól, de reme-
dium semmi ebben több ne legyen. 

§ 20-o. A bírságoknak másoknak való engedések penitus tol-
lállassék, mind törvény béliek, mind circulusnak rendén valók; ha
nemha hites tisztek, adják meg annakutánna, a kiknek akarják 
adni, szabados légyen; mert sok illetlen exactiokat és mód nél 
kűl való abususokat látunk kijönni belőle. 

§ 21-o. Egyéb jószágok és factumok dolgából a brevis-ben 
tartassék az ország articulusa, azért, hogy ezek is nem contrá 
riumi az arliculusoknak, sem pedig a decretumnak. 

§ 22-o. Szolga-kérés dolga is a viceszéken igazodjék az ar-
ticulus szerént, exelusis omnibus juridicis reinediis. 

§. 23-o. A szökött jobbágyokat is a szék eskütteivel felké
rethessük mi magunk között székünkben és abban egy nóvum 
is engedtessék, de több semmi nem; és az articulus continenüája 
szerint restituállassék cum homagio, ha a nóvum után adja meg;. 
de ha ante deliberationem promiltálja, sine poena tartozzék elvenni 
a dominus terrestris; ha úgy meg nem adná, cum flór. 200 a 
tisztek reslituáltassák annak jószágából, a kinek földén volt tem
pore rcpetitionis, ha elbútatta, vagy szöktette volna is a jobbágyát. 

§ 24-o. A határok és erdők között, mezők felől való vég
zést uno termino intra decimum quintum diem igazítsák el tiszt 
uraimék, posthabita omni exceptione, keresztényi hivataljok szerént, 
ao 1650 in civitate Alba Julia. 

§ 25-o. Levén olyan abusus eddig elé a székben, hogy a 
repellens ha méltó okát adta is repulsiojának, a repulsionak onusa 
neki vissza nem adatott, hanem az adversariussal refundáltatták, 
propter inpensam illegitimam executionem. Végeztetett azért, hogy 
a modo in posterum juxta tenoréin decr. Trip. part. 2. tit. 76. méltó 
okát adhatván a repellens maga repulsiojának, pénze simpliciter 
restituáltassék és annak refusiojára az adversa pars ne cogáltassék. 
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§ 26-o. Semminemű relaloriák ne acceptaltassanak, a me
lyekbe ulrum, pecsét nincsenek beírva, azért feleltetők tartozza
nak a relatoriákba ulrumot és pecsétet beírni. 

Az eredetiből Székely-Udvarhelyt Böjlelő 9-n 1848 
Kiadta: SBBESI ISTVÁN sk. 

jegyző. 

(1848-iki átirata Udvarhelyvármegye levéltárában) 

IttÜÖ. 

Bnrdócz-fíúszók /ogyverösszeírása (kivonat). 1741. 

1741-ben a kir. gubernium elrendelte a fegyverek összeírá
sát, melyet Burdócz-székben községenként következő eredmény -
nyel végeztek: 
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(Eredetije Udvarhely vármegye levéltárában.) 
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1621. 
A csikszéld székelyek kérvénye gr. Lázár Ferencz főkirálybiröhoz, köz

terheik könnyítése és sérelmeik orvoslása, végett. {1741) 

Méltóságos gróf urunk! 
Nagyságodhoz, mint nemes Csík, Gyergyó és Kászonszé-

kehnek főtisztihez alázatos instantiája Csíkszékben lévő szabad
sággal élő szolgáló rendeknek, mint nagy jó urunkhoz és palro-
nusunkhoz. 

Nagy alázatossággal kénszeritteténk súlyos és terhes dolgainkra 
nézve folyamodni instantiánk által, hogy sokféle súlyos és bajos 
dolgaink megorvosollalnának, melyeket nagyságodnak punclatim 
remonstrálni akarunk és nagyságod által megorvosollatni, mt-ly 
punctumok így következnek: 

1 mo. Az a kívánságunk szolgáló rendekűl, hogy az szom
bati szolgaság lolláltassék ilyen súlyos és szoros ügyben s szol
gálatban, a ki igen nagy mértékben meg vagyon, úgy, hogy egyik 
oka az szegénység elromlásának ez, mivel azoknak is terhe ránk 
szállott, mert sem Gyimesben nem szolgálnak, sem a várba fát 
nem hordanak, sem sírására az havasban nem járnak, sem quar-
téiyosl nem larlnak, sem szekérszerre nem mennek, sem íüvel 
a militiának nem hordottak, sem faluszeriben szállót nem tartot
tak, sem egyéb szolgálatot velünk nem supportáltak, sem falu 
között való szedésben nem adnak, azok pedig mind olyanok, a 
kik jól supporlálhatnák az szolgálatot; mindezeknek terhek ránk 
szállván, immár a nagy és súlyos szolgálat mián úgy megromlot
tunk s nyomorodtunk mind magunk s mind -- sit venia — marhánk, 
hogy az Isten tudja csak, mint vagyunk a nagy iga alatt, a sok 
oxemtus miatt; ez egyik oka a szegény szolgáló szabad emberek 
romlásának s pusztulásának: azért a szombati szolgák iránt lett 
constitutio s conclusio ellen contradicalunk sollenniter. 

2-do. Az jobbágyság is exemtus az szolgálatból, hanem a 
füvet hogy hordotta a militiának maga calculusa után, mikor fű 
vettetett fel, de reliquo semmi szolgálatot nem teszen falu segit-
ségire: azt kívánjuk, hogy felire segéljenek szolgálatot supportalni, 
mert ő felséginek mindnyájan subditusi vagyunk s tartozunk ö 
felsegít szolgálni, mint urunkot; ezek is sem várba, sem Gyimesbe, 
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sem strására az havasokban nem szolgálnak, sem quártélyozót 
nem tártnak, sem falu közi nem contribuálnak. sem militia köl
töztetésire nem mennek, sem szállót nem tártnak. Ezek iránt tett 
conslitutio iránt is contradicálunk, mivel a nemes székely natio 
projectuma is behozza a jobbágyság faluközi szeribe való szol
gálatját. 

3-tio. Azt kívánjuk, hogy a mely nemes uraimék szabad 
jószágot, szántóföldeket megvettek a szegény adózó szabadsággal 
élő emberektől, arról adózzanak ő kegyelmek, mert azok tempore 
conseriptionis felíratlak volt adó alá s azokból csinálták a sta
tusok calculusokot, s az adónak quantuma azok iránt az calcu-
lusok iránt repartiáltatik, az igazsággal ellenkező dolog, hogy más 
szegény adózzék róla, a ki nem bírja. 

4 to. Vadnak olyan egyházi nemes emberek*), kiknek job
bágyok nincsen, azok is exeintusok a falu közi való szolgálatból 
arra nézve, hogy idestova levelel hordozlak: azt is kívántuk lol • 
láltatni. hanem szolgáljanak másképpen, arra valók az posták, 
szabadosok, ha szeretik az exemptiol, azok hordozzák, ne legyen 
annyiféle exemlus a mii terhünkre; sőt olyanok is vadnak, a kik
nek nemességek nem conslal, kiknek neveket annak utánna ki
adjuk: vicetiszt urunk ő kegyelme által admoneallassanak de pro-
duclione annak ideiben. 

5-to. Az is terhünkre vagyon szegény adózó rendekűl, hogy 
vadnak olyan arnmlistúk, a kiknek kinek egy s kinek két sze
gény jobbágya vagyon és azt ha fél fertályra.vagy egyre kiadják, 
az ura eximaltalolt: azt kívánjuk, hogy az olyanok magok írat
tassanak contributiora, a jobbágyokkal segittessék magokat any-
nyiban, a mennyire kiadatik a jobbágya. 

6-to. A calculusok rectiiic;ilioja idején való sumptusról 
rendeltessék bizonyos költés azoknak, a kik olt munkálódnak, a 
mennyiben lehet ne aggrevaltassék az szegénység. 

7-mo. Az particularis székgyülésin való expensa tollállas-
sék, mert azzal is aggravaltatik a szegénység, mivel a bor drága 
s egyéb is szűk a szegény embernek. 

8-vo. Mivel igen nagy, súlyos terhviselésben vagyunk s az 

') T. i. u kiknek ogy házuk vau. 
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méltóságos gubemium is commíssíonaliter parancsolt volt. róla, 
hogy az inspector commissaríasok letétessenek mind ez hazá
ban, hogy annak is fizetésivel a szegénység ne terheltessék: azt, 
kívánjuk, hogy ezen hivatal tétessék le a mii székünkben is. 

9-no. Azt kívánjuk, hogy a jobbágyok is felire conlribuál-
janak a derék-székre, mivel az urok is appellált causajokot olt 
revideáltatják, mely alatt is a congerált culinare s egyéb is elkel. 

10- mo. A törvények ennekelőtte való üdőben vice széken 
folytak a birák házánál: a modo deinceps is, hogy olt folyanak, 
kívánjuk, mivel az is a szegény szolgáló rendeknek terhire vagyon, 
hogy úgy kezdett usualtatni, hogy más emberek házai fogatlak 
fel, az hol a törvények folyjanak, arra nézve eximáltallák a kö
zönséget falu szolgalatjából, 

11-mo. Az assessorok száma felire lófő rendből álló légyen 
a régi mód szerént, azt kívánjuk. 

12-mo. Azt kívánjuk, hogy országgyűlésibe egyik személy 
legyen lófő rendből, a ki arra capax ob certas rationes. 

13-mo. Azt is kívánjuk, hogy a várba szolgáló adózó rend
ből álló nyolcz számú béresek tollállassanak, mivel azoknak adó-
jok s portiojok s egyéb szolgálatjok ránk szállott s nagy lerhünkre 
vagyon, azonkívül búzabéli portiojok vagyon: hogy pedig ez evi-
tállassék, fogadjon oda a nemes szék bérest kettőt, a ki oltcon-
tinuuskodjék. 

14-to. Az exerntus puskások is tolláltassanak és az ők 
állapoljokhoz képest supporlálják az közönséges szolgálatot, nehogy 
azoknak is terhek mii ránk szálljon. 

15-to. Az íaluörző zab származván arról be, hogy a mint 
az Approbatabéli arliculus szerént falut kellett örzeni sub poena 
fi. 12, azon őrzésért ennek előtte való boldog időben zabbal fizet
lek, hogy falul ne őrizzenek, a mely most is íuluörző zabnak 
neveztetik; most pedig commissionaliter parancsollatik, hogy a 
falukot őrizzék, de necesse meg kell lenni: azért azt kívánjuk, 
hogy ezen zab adása tolláltassék. a míg a falu őrzésének meg kell 
lenni és így keltő nem lehet, mivel a főtiszt uraknak s vicetiszt 
uraméknak nem fizetésekbe rendeltetett, hanem falu őrzés helyin 
adatott ennek előtte. 

Mindezeket értvén s látván nagyságod ilyen súlyos bajos 
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dolgainkol, alázatosan instálunk nagyságodnak, liogy méltóztassék 
nagyságod ezen sok rendbeli súlyos terheinket orvoslani, hadd 
tovább is az ő felsége szolgálaljára maradhassunk, ne pusztuljunk 
s romoljunk el végképpen, másként, ha kénszerittetünk ad altiora 
prornoveaini dolgunkot, ne causallassunk semmiben, kiért Isten ő 
felsége nagyságodot meg is áldja, kit szivünkből kívánunk. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában ÍU 1741-ik levelek közt.) 

1622. 

A Beczo-család nemességéről és leszármazásáról. 1741. jan. 24. 
Anno 1741. 24 Januarii Csík-Szeni-Tamás coram supr. jud. 

regio totaque universilale magnatum et nobilium c. incl. sedium 
Sic Csík utriusque Gycrgyó et Kászon. 

Conclus 4. Csík szt.-márloni Becze János deák és Jiecze 
Ferencz ur ő kegyelme magok nemességekről és arinalisokról 
hiteles relatoriákkal a generalis congregalio előtt bizonyoson és 
világoson docealnak: azért ő kegyelmeket a modo in posterutn in 
numerum verorum et indubitatorum nobilium ac armalistarum 
acceptálá a generalis congregatio, ut ob omnibus agnoscantur et 
acceptentur pro indubitatis nobilibus ubivis locorum. 

E protocollo generali incl. sedium Siculicalicum Csík utriusque 
Gyergyó et Kászon in Csík-Szent-Király 4 April, a. 1772. 

Extradatum per 
THOMAM KOVACS m. p. 

ord. ac publ. tabulae jur. ass. Csík 
utriusque et Kászon nolarium. 

(R h.) 

Leszármazás: Nagy Becze Márton született. 1657-ben ennek fiai a 
fennebhi János es Ferencz; Fcrcncznek fiai: István, Márton; Mártonnak 
fiai: Gábor, Antal, Mátyás; Gábornak fiai: István, Ignácz; Istvánnak fiai: 
Gábor, Mihály, Márton, mindhárom magtalan. Ignáeznak fiai: János, Jo
sef, Antal; Jánosnak fiai: Ferencz, János; Jósefnek fia: András; Antid
nak fiai: Imre, László, Gábor. 

(flcczo Antal Cslkvárniagyc alispánja irattárából.) 
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1623. 

Gyergyószék gyűléséből az országgyűlésre küldött követőknek adott 
utasítás. Szárhegyen 1741. febr. Il

in cowmuni congregatione sedis Gyergyó possessione Szár-
hogy die noná Februárii unni 1741 celebnitn. 

l.-mo. Mostani diétára rendeltettek gyergyó-tekerőpataki te
kénteles nemzetes Gáborffí István és felcsíkszékí szent-tamási 
Boros Ferencz uraimék, úgy hogy 20 Februarii ao 1741. jelen 
legyenek Szebenben. 

2-do. Hogy ő kegyelmek instrucliokkal a nemes székektől 
készíttessenek, mi aggravameni vadnak a nemes székeknek 

3-tio. Ezen nemes Gyergyó széknek az idei terméketlensé
geit mind ősz és tavasz gabonájából bő mértékben fel keli adni, 
úgy a mi kevés tavasz lett, azl is a hideg mind elvelte és azt is 
a sok hó, eső ott érvén, semmi hasznát belőle nem vettünk, de a 
sok jégesők is sok károkat tőnek. 

4-lo. Némely faluknak határait az jég úgy elverte, midőn 
már aratásnak ideje lelt volna, hogy semmi hasznot nem vetlek 
belőle, nevezet szerint újfalvi, keiyénfalvi, tekerőpataki, csoma-
falvi, szárhegyi és ditrai határokot. 

5-to. Az nagy szükség miatt a székünk lakosi elbujdostak, 
ki Molduvábii, ki pedig szélyel az országra, úgy annyira, hogy 
némely falukban majd lakosok nem maradnak. 

6-to. Más vármegyékből és székekből hordván, életekre való 
eledeleket, az rósz utak miatt lovak és vonó marhájok igen el 
döglött, úgy, hogy már semmi marhájok nincs, amin tovább hord
janak, sem a nincs, mivel éljenek lakosink. 

1"-iuo. Minden esztendőben a piricskei sánezot újítanunk 
kell, házakot, istállókot építenünk, a melynek sohunnan refusioját 
nem érezzük. 

8-vo. A csíkszeredai várban mind szüntelen a sütők mel
lett esztendők által egy embert kell tartanunk és egy négy ökrö 
szekeret két béressel, úgy az olt való istállókot minden esztendő
ben fednünk kell és építenünk, melynek sohunnal refusioját nem 
tudjuk. 



- 413 -

9-no. Minden esztendőben csak Gyergyónak 340 öl fát kell 
a szeredui várban administrálni, a melyet pénzűi kell megfizet
nünk, egy-egy német forinttal, hol többel. 

10-mo. Az méltóságos gubernium parancsolatjából a gyimesi 
siinezba egy néhány száz dolgost és többet adott csak szekerei 
száznál Györgyé, sem mi fizetések nem volt, sem eledelek, noha 
a méltóságos regium gubernium lizetésért parancsolta: arról való 
fizetését, a hol illik, praetcndálni kell és eledelt. 

11-mo. Szintén ezen 1741-ik esztendőben a discretio\&vl 
zugmiséri a CsvAban lévő quártélyozó tisztek rettenetes execulio-
kot cselekedtek, perceptorainkot arestumban vitették, a melyet 
cum veris documentis megbizonyitliatunk, erővel a diseretiot és 
zugmist conditionaliter mogigirtették némely tiszt uraimékkal és 
a Méltóságos gubernium kegyelmes commissioja érkezvén, úgy az 
herczeg ő serenitássa parancsolatja, hogy regulamenluinon kívül 
senki semmit ne adjon, mégis extorsive megvették. 

12-do. A catholicus status előtt promoveálni kell, mi ok
tól viseltetvén, noha szép fundaüo lévén Kolozsvárt a szegény 
deákok tartására, mégis most a szegény deákokot a Seminariumba 
bé nem fogadták a tisztelendő páter jesuvita uraniék, a kiket 
befogadlak, azokot is fizetésért, a mely igen nagy hátramaradá
sokkal vagyon a szegény tanuló ifjaknak, mivel hogy sok idege
neket is fogadtak ő kegyelmek az erdélyi fundatiora s fogad most 
is. (Gommunicalván Apor Péter urammal. Papoknak, mestereknek, 
harangozóknak változtatása az Approbaták szerint legyen a megyék 
szabad ságában.') 

13-tio. Minden esztendőben nyárban, hogy ez szély hely, feles 
mililiát kell tartanunk, a mint legközeleb is az elmúlt 1740 esz
tendőbéli nyáron csak Gyergyó négy compagnia Springerianu-
sokot tartott; mennyi füvet ezek consummáltak, mégis az ilyen 
semmi consolaliojára nincsen szegény székünknek. 

14-lo. Ezen szegény Gyeigyó szék sovány, terméketlen és a 
sok hidegek miatt semminemű gabonájok soha jó nem terem és 
mi borral, búzával, gyümölcscsel, szekerességgcl soha nem keres
kedünk, város nincs közel olyan, a honnan valami hasznot vehet-

') A zárjolbe leli i>ont: pótlás, u. a. ivással, mini az utolján lóvíí pótlás. 
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nénk egyébből, hanem az egy tutalyosságből ami hasznot vehe
tünk, az ő felsége átlójának és porüojának megfizetésire, sőt ma
gunk táplálására is abból, a mit kapunk, de a kimondhatatlan 
nagy vámmal a méltóságos urak, várasok, malmok gátjain épen 
elnyomorítottak, mivel olyan vámlásokkal aggráválnak a ki ez 
előtt soha nem volt, sőt a hol malom gátját a víz elviszi, nin
csen gát, még ott is vámot vesznek. Kévánjuk alázatoson, hogy 
másképpen ne lenne a vámlás, hanem mint ezelőtt a méltóságos 
regium gubernium itille és megparancsolta, egy tutalylól legyen 
egy poltura a vám, mivel a semmi auxiliumára nincs a szegény 
tutalyosoknak, s a szabad vizet nem is volna szabad de lege eltiltani. 

(Oldalt:) Itt azt kell kívánni, hogy ez a tutalyvámlás egészen tol-
láltassék. 

Pótlás más kézzel: A magazinalis 1500 köböl búzának és 
2400 zabnak árát sollicitalni kell. 

A tonnák hordásának árát, a mint Gáborffí uram tudja már, 
hol kell keresni. 

Azt is tudja Gáborífí, mivel kézinél van, mennyi deszkái, 
dolgost ele. administráltak a Gyimesbe Piricskében: azt is sol
licitalni. Hogy quietanlia nincsen roliok, az az oka, hogy neveze
tesen kapitány Molk megverette az embert, a ki kérte az arról 
való quietantiakot. 

Mennyi adóssága van a székeknek ezen esztendőben, con-
scribáltattak a székek, mely is extendalodik ad íl. h. circ. 100000, 
melyet mind csak a közelebb való három esztendőben raklak fel 
leginkább és ns. Háromszékre adósodtak meg. 

Extra dala ex communi congregationc anno die locoque, ut 
supra, celebrata, per 

T K O M AM P U S K Á S 

jurát, notarium sedis Siculicalis 
Gyorgyó mpria. 

Külső czínizét: Tekintetes nemzetes Abqffi Sándor uramnak, ne
mes Fel-Cnik széknek érdemes v. királybirájának, bizodalmas jó uram
nak íi kegyelmének 

Csík-SzL- Tamás. 
(Egykorú fogalmazvány Cs/kvármcgye lovélt&rúban ) 
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WM. 
Udvuvhalyszék nemességének fegyvere összeírása, (kivonatban) 

1741- 1742-ben. 
1742. Conscriptio iirmorum dominorum nohilium uc ecc/esi-
asticoram scti ad personas eccleshisticus pertinentium ex 

nmudato cxcelsi regni Tninsilvaniae gnbernii etc. etc. 

Járás neve 

Farczádi járás . . 

Bözödi járás . . . . 

Szentmártoni járás 

Bögözi járás . . . 

Etódi járás 

Udvarhely város . . 

Egész Udvarhelyszé-
ken Bardóczon kí
vül összesen . . . 

1'; 

jó 

1-

8 

... 

11 

— 

19 

tilos 

• rosa 

— 

4 

-

— 

3 

• 

7 

! h 

J6 

42 

35 

44 

70 

25 

14 

230 

anl 

23 

29 

3 m 
és 2,1 

4 

,6 

8 

3 feíiis 
és 101 

1 Flinta 

j j ó Jrosz 

105 

133 

110 

120 

' 111 

16 

595 

19 

33 

16 

24 

4 

..,6 

1'ÍSZlOÍy JKarahtdy 

jó | rósz J jó rósz 

5lt 17 

8 fél 
és 4!) 

'l'l fcf 
és 2-i 

29 

22 fél 
és 41 

2 fél 
és 9 

54 
feles 
é.201 

19 
fél 

d-18 
IS 
fél 

és 4 

•1 fél 
es 8 

4 fél 
és 3 

feles 
is 45 

21 
S 

és 
0 

14 

24 

18 

4 

2 
fe
les 

87 

3 

1 fél 
A. 13 

5 

— 

22 

2 

l 
feles 
,ís 45 

A szék házánál 5 jó kard, 5 jó és 4 rósz flinta, ezek a por
koláb és hajdúkéi voltak a börtön mellett. A ref. collegiuinban 
és jezsuitáknál fegyver nem találtatolt. 

Nli. Az '/.2 tehát — félpisztoly azaz 1 darab, az 1 = párpisztoly stb. 

1742. Conscriptio sive coiiuniuerntio uruwrum sedis Sic. 
Udvarhely stb. 

Privilegiumos Zetelaka 
Hozzá véve líd varhelyszék 

többi járásaiban 1742 évben 
felveit fegyver összegét az 
egész Vdvarhelyszékeii 
lehűl ;741 - l'-bon volt ösz-
szcsen 

1 Kani íj K|i 

1 jó 
1 50 

6 

! 
291 

ro.;sz| jó 

23| 9 | 
19 

3 
feles 

és 1011 720 

nla | l'iszioly 1 Karabély 

rossz| jó 

14 
2 

116] 

35«! 
7 

55 
teles 
és 243 

rosszJ jo 

17 fél] 3 0 

39 2 
feles J feles 
6s(i2flés.ll8 

rossz 

7 
1 

1 
feles 

és 53 
(Eredetije UdvarhelyvArmegye lovélt&r&ban.) 
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1625. 
Udvarhely szék katonaállítúsAnak rendszabálya. 1742. ápr. 17. 

Ao 1742 die Április in vicesedria sedis Siculicalis Udvar
hely in Udvarhely conclusum et determinatum est hoc modo. 

Az mostan felállítandó miiiliának felállíttatására tetszett az 
ns széknek, hogy verbunkkal fogjanak az dologhoz és az kato
nák gyűjtéséhez, mely verbuálás szerint ha kitelik az militia, 
bene quidem, ha nem, penes repartitionem kell hozzá fogni, kiad
ván az repartitiot. 

Tetszett pedig az ns. széknek unanimi voto azon verbuálásra 
lekénletes ns Ugrón Ferencz uramot ő kgmét, mini ns. udvar
helyszéki kapitányt exmitlalni; ő kglme mellé adjutantnak, az ki 
ket ő kglme maga mellé fog szerelni és adhibealtalni, négy ifjak 
és két hegedűsök. 
Magának ő kglmének diurnmna r. íl. 1. 

három lovára széna, abrak. 
Az adjutánsoknak, hegedűsöknek diurnuma és he

gedűsöknek külön külön dietim . . . . kr. 18 
Az beállandó katonának anticipáljanak ő kglmek 

egy-egy r. 1 forintot. 
Tizcnnyolcz esztendősön alatt valókat, negyven esztendősön 

felül valókat pedig ő kglmek ne acceptaljanak, jobbágyot se ve
gyenek, de megnézvén és considerálván ő kglmek, hogy valami 
beteges debilis emberek ne legyenek. 

Az kiket találnak ő kglmek mindgyárt transmitlálják, király
bíró Török Menyhárt uramhoz ő kglméhez, ő kglme acceptál-
ván disponálja quartélyokban azokban az falukban, az hova (kell); 
dietim lesz egy-egy garas diurnumok, kenyerekre napjára egy-egy 
ejtel búzával tartoznak az faluk. 

Az beállók közül senkit liszt uraimék híre nélküli el ne bo
csássanak. 

Az lovak mához egy hétre hozassanak be Udvarhelyre ad 
mustrám, kiírván deputatus uraimék mindenüvé, az kiknek con-
scribálva lovok. Jelen legyenek pedig in mustra Török Menyhárt 
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inspectore Sebesi Miklós, Bakó István és gagyi Palä Sigmond 
uraimék ő kglmek; jelen levén nótárius Dályai K. Ferencz 
uram is. 

Egy hajdúnak, az ki oda rendeltetett, dietim kr. 9. 
(Eredetije Udvarhely vármegye levéltárában.) 

1<>2<>. 

Udvarhely szék katonái liiidi felszerelésére szükséges kellékek laj
stroma és költségvetést!. Sz.- Udvarhely 1742. máj. 23. 

Speci/icatio rerum necessariarum, juxta quam inelyta se 
des Siculicalis Udvarhely, erga mandátum excclsi regü 
gnhernii et doni. dorn. ind. statuum priueipatus Transit 
vaniae, pro apparatu bellica, ensdem coronn procuranda, 
dominó (cum tit.) Martina Marko vicejudici regio sedis 

íilialis Bardacz committit. 

lies necessftrine coronae proenrandae et ctirundem Umitatio, jiixto 
limitationern jrriiicipntuis Transüvuniae. 

Jegyzet. A melyek notabeneztettek, azokat nem kell Brassóban ké-

Posztó, dolmányra, mentére, nadrágra, czafrangra 
Sárga zsinór 
Dolmányra gomb 
Mentére nagyobb gomb 
Mentekölő % . . . . . 
Selyem varrani 
Szabó munkája 
Kapocs dolmányra 
40 öv . . . " 
Csákó süveg 

NO. 40 mentére bérlésre 
40 köpönyegre 

NI5. 40 pár bornyúbőr csizma 
NB. 40 nyereg 

40 pár nyeregszerszám . . 

Pocuniae 
IlllUR. \ 

385 
'28 
36 
48 

7 
54 
80 

2 
60 
24 

120 
152 
80 
19 

200 

íenar 

50 
— 
— 
20 
— 
— 
40 
— 
— 
— 
00 
— 
20 
—• 
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40 zabola . . . 

NB, 40 pár csizmapatkó 
40 nár nnskafok 

NB 40 lóvakaró 
NB 40 kefe 

40 tarsoly . . 
Lóding. . . 
Pari tallér . . ( 

Kard-szíj . . 
NB. 7 sátorok . . 

Extra tcntoria summa . . . 

l'ocuniac 

Ilung. 

48 

54 
48 

7 
9 

19 

192 

1660 

l>enar 

— 

20 

— 

50 

Udvarhely 23 Maii 1742. 
7 Extradalum per 

FRANCISCUM K. D A U Y A I 

jud. sedis Siculicalis Udvarhely nolar. mp. 

(Eredetije Udvarhelyvármegye levéltárában.) 

1627. 

Adókivetés Udvarhely hadi jutaléka költségeire. (1742.) 

Repartitio sumptus pro etigendis trigintu unum militibus 
equestribus, in remissionem personalis insurrectionis, ;ib 
excelso regio gabernio nobilitati sedis Udvarhely impositis 

Primaria impositio Secundaria imposilio 
Processus Etcdiensis . . . 182 frt 52 kr. 8 frt 42 kr. 
Processus Szentmártoniensis 801 frt 40 kr. 38 frt 32*/2 kr. 
Processus Bögösiensis . . 579 frt 48 kr. 26 frt 57 kr. 
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Primaria impositio Secundaria impositio 
Processus Farczádiensis . . 60(5 frt 40 kr. 29 frt 09l/2 kr. 
Processus Büzödiensis . . . 877 frt 04 kr. 31 frt 09l/2 kr. 
Sedes Bardócz . . . . . 411 frt 40 kr 19 frt 437, kr. 

Összese» . . ;54f>9 fit 44 kr. 154 frt 24 kr. 
Summa summarum . . ' . . 3614 frt 08 kr. 

(Erwlotije k n. Udvarhelyvármegye lovólt&rahan.) 

1«88. 
A íőkormAnyszék Csík, Gyergyó és Kászonszéknok. 1742. jun. 26. 

A gr Lázár Ferencz halálával megüresedett fökirálybírói tiszt
ségre candidáljanak alkalmatos férfiakat és azokol hozzá minél előbb 
e^rjeszszék fel. 

(Erodfitijo Csikvármegye levéltárában.) 

1689. 
Csík, Gyergyó és Kászonszék protestatio,)'a a lökirálybíró választásá

nál a régi törvényes szokás megtartása, érdekében. 1724. jun. 30. 

Nos Maria Theresia dei gratia Hungáriáé et Bohomiae rex, 
archidux Austriae etc. princeps Transylvaniae, memoriac com-
ínendamus tenoré pmesentium signiíicando (|uibus expedit uni-
versis el singulis, quod egregii nobiles et agiles Joannes Cserei 
de Nugy-Ajta, Ladislaus Czika^de Csik-Mindszeat et Sigis-
mundus LászJófi de Gyergyó-Al/iilu hic manus propriae sub-
.seriptiono, isti autem personaliter coram nobis constituti tam suo, 
quam reiiquorum universorum magnatum nobilium et agilium 
incolarum et inhabitatorum sedium Siculicalium utrius Csik 
Gyergyó et Kíiszon Siculoruin nominibus et in personis per 
modum soleninis proleslalionis, contradictionis et inhibitionis pri-
mum (|uidem vivae vocis suae oraculo declararunt, ex post verő 
talem nobis in seriptis exiiibuerunt Hungarico idiomato confectam 
et deseriptam proteslatoriam atquc conlradictoriam declarationem: 
Ab anti(iuo a székely nationak ususa és törvénye volt, hogy mi
kor főtisztet candidáltak. a vieetisztek az egész széket convocál-

27* 
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tatták és szabad votumok collectiojára a nótárius mellé unanimi 
consensu depulaltak bizonyos személyeket, de ha most, a mint 
halljuk, hogy conlra nunc antiquum usum és székely szabadság 
ellen Csíkban a mostani főkirálybíró candidaliojára volumának 
collectiojára más valakit akárkit küldöne bé a méltóságos regium 
gubernium, praoscnlibus az ellen solenniter contradicalunk és 
protestálunk; primo, mert az egész székely nationak megrögzött 
törvénye ellen és usussa ellen lévén, ut habetur opere Triparliti 
partis 3-iae titulo 4-o, item in conditionibus piae reminiscentiae 
quondam Transylvaniae principum, velut specificatur Aprobataruin 
Constitutionum parte 2-da articulo quinto paragrapho decimo 
quarto in verbis: A királybíráknak választások specifice csakugyan 
ő kegyelmek székeiknek szabadságokban álljon; et paulo inferius 
parte 3-tia liluli 76-ti artic. t-mo taliter expressatur: A fökirály-
bírák pedig praecise a székeknek szabados választásokban, mind 
pedig azoknak megváltoztatásokban etc. Secundo: A székeknek 
régi törvénye szerint megkoronáztatott szent királyoktól adatott 
és eddég megtartatott fidedignitássa violálodnék és infringálod-
nék, ugyanis egy embernek lcnne-é több fidedignitasa, kinek 
semmi haszna és kára nem lévén, vagy pedig árvaszéknek, kinek 
mind maga kárát inkább igyekezi távoztatni és hasznát keresni. 
Super qua quidem dictorum Joannis Cserei, Ludishii Czikó 
el Sigismundi Lászlófi suo ac quorum supra nominibus et in 
personis prolestatoria atque contradicloria declaratione modo 
praemisso facta nos quoque praesentes líteras nostras tcstimo-
niales sub sigillo noslro judiciali ex authentico eisdein protes-
tantibus jurium (modo praemisso) suorum fulura pro cautela 
necessarias extradandas duximus et concendendas communi jus-
titia et aequilate suadento. Datum in libera regiaque civitate 
nostra ÍSaxonicali Nagy-Szeben die trigesima mensis Junii anno 
domini millesimo septingentesimo quadragesimo secundo. 

(P. h.) Lecta, correcta rap. 

(Eredetije, haránt íven a nagy fejedelmi pecséttel, Csikvármegye levél
tárában.) 
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1630. 

Udvarhely székben az újonnan szervezett katonaság számúra adott 
lovak szánt- és értékjegy zeke. Sz.- Udvarhely 1742. nov. 17. 

Specificatio 
equorum, et eorvndem pretii pro erectione neo militkie equestris 

sedis Sicidicalis Udvarhely etc. etc. 

Fel van véve 35 ló, melyek becsértéke 24 írttól 40 frtig válto
zik; legtiibb VÍIII 30—32 fitos ló, melyeknek árúi inspcclor eommissa-
vins Domokos Fercncz kifreeli a fenjelöll becsértékben egyenként. 

Udvarhely 17. Nov. 1742. 

(Kredelije Udvarhely vármegye levéltárában.) 

1«81. 

Csík, Gyergyó ós Kászonszék falvaira az adó kivetése. 1744. 

Subrepiirtrtio qumiti tum ordiimrii qutim extriiordhmrii 
in sedibus Siculicalibus Csík, Gyergyó et Kászou pro u. 1744-

Südes Kászon. Südes Csik 
Pagus: 

Sögölt . . . . 

Csatószeg . . . 

Kozmás . . . 

Szent-Márton. 
Bánkfalva. . . . 
Szent-György 
Mónaság . . . 
Mindszent . . . 
Szentlélek . . . 

hiíerior. 
Rh. r 

. . . 275 

. . . 704 

. . . 990 

. . . 671 

. . . 506 

. . . 132 

. . 1012 

. . . 99 

. . . 704 

. . . 748 

. . . 462 

. . . 1122 

. . . 792 
. . . 605 
. . . 297 
. . . 121 

PílgUS: 
Fcll-Tfz . . 
Ali-Tíz . . 

Újfalu . . . 
Snnrna: 

Rh. f. 
374 
374 
187 
253 
396 

1584 

Summa: <J240 

Sedes Csík superior, pagus: 
r Kh. {. 

Szent-Domokos . . . 451 
tízenl-Tlianiás . . . 
Jcnőfalva 
Karczfalva . . . . 
Dánfalva 
Madaras 
Rákos 
Göröczfalva . . . . 

481 
606 
295 
667 
648 
438 
232 
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Szent-Mihály 
Szépviz 
Szenl-Miklós 
Borsóvá 
Deine . . . . . . . 
Pálfalva 

Várdodfalva 
Taplocza 

Mádófalva 
Valachi in alpibus habi-

tantes 

Rh. f. 
280 
302 
464 
280 
165 
275 
121 
259 
308 
349 
308 
646 

Hl 

Sedes Gyergyó. 
Pagus: 

Szent-Miklós 
Tekerőpatak 
Killyénfalva 
Újfalu 
Csomafalva 
Alfalu 
Szárhegy 
Dilró 
Remete 

Summa: 

Utriusque sedis summa: 

Rh. f. 
1859 
462 
407 

1056 
027 

111)9 
792 
830 
0K2 

7920 

26400 

Summa: 7656 
Ex qua juxta dispositionem i. commissariatus admini- Rh. f. 

slranlur 17026 
Pro hybernante militia adininislrantur in paralis et natura 3324 
Pro extraordinariis sedium manebunt 6050 

Summa 26400 

Extradatum per LAUISLAUM CZIKO 
sedium Siculicalium Csik, Gyergyö et Kaszon 

jur. notar. mp. 

(Eredetije Csíkvármegye levéltárában.) 

1632 

A főkormányszék rendelete Csíkszéknek a Visarion ka/uger által el
ámított oláhok lecsendesítése felől. N-Szeben 1744. máj. 0. 

Sacrae Gaesarcae Regiaeque Majcstatis stb. nomine. 
llluslrissimo stb. 
Egy Besarion nevű idegen ez hazában most vetődölt vándor 

ámító, a ki magát nem is legitimálhatta, mi rendbéli ember legyen, 
minekulánna observálláthatott itt léte és magaviselése, azonnal 
inlercipiállatolt ugyan, mindazáltal az alatt, a mint referállalik, 
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az együgyű oláságot annyira elámította, hogy némelyek közülök 
falustól templomokot frequentalni s popájokot agnoscalni nem 
akarnák, melyen csudálkoznék a gubernium, ha egy oly hitván 
vándorlónak szaván annyira megindultának volna; mindazáltal, ha 
úgy vagyon, Isten s haza törvénye ellen való dolog lévén, com-
mittállaük kegyelmeleknek aulhoritate gubemiali igen districte, 
maga grémiumában egyetértvén a possessorokkal, azokkal együtt, az 
hol pedig possessorok nem lesznek, a tisztek az olá papok jelen
létében falunként a községet cléállilván, serio intsék, hogy az haza 
törvénye szerint templomokot frequentálják, különben ha azt post-
liábcálnák, Compilalae Constitutionis partis 1-mae arüculi primi 
tilulo 2-do decernalt büntetést el nem kerülik a renitensek. — 
Mint viszi pcnig kegyelmetek ezen parancsolatunkot véghez, a 
guberniumot informálni cl ne mulassa. Sic facturis stb. 

E regio principatus Transilvaniae gubernio Cibinii, die 6-ta 
Maji 1744 

C. J. HAUEU B. GEOKGIUS P. PONOUAC/. 
gub. mpriu. cancellar uipria. 

STEI'U BÜIÍK secr. gub. mp. 
Lalin IÍÜIASŐ CZÍIU; Csík, Clyeigyó, Kászonszóknok. 

(lirodutije Csikvúrmogye levéltarában.) 

1633. 

A főkormányszék rendelete Csíkszéknek, marhavész elleni óvintézke
désekről. NSzélien 1744. september 3. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majesiatis stb. nomine. 
ílluslrissimc stb. 
Hiteles relatiokból sajnálva értette az gubernium, hogy ezen 

hazának némely résziben, úgymint Háromszéken, Fogaras föl-
din és a Burczaságon is némely falukba a marha dögi erumpált 
volna; parancsoljuk azért igen serio kegyelmeteknek szoros tiszti 
és kötelessége szerint mindennemű praecautiokat elkövessen, fő
képpen szorgalmatos vigyázassál légyen, hogy senki az infectus 
vagy valami legkissebb suspicioban való helységekről az infectus 
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helyekre sub gravissima et irremissibiliter inlligenda animadver-
sione ne penetráljon, vagy dOgliHt bőrt hordozni, vásárolni vagy 
transponálni semmiképpen ne merészeljen. Hogyha pedig (melyet 
Isten ő szent felsége távoztasson) helységében penetrálni találna 
a dög, tehát az inficiált helységnek szarvasmarhával minden 
commercium severissime ne csak interdicáltassék, kik se alat
tomban, se nyilván meg ne engedjék a communicatiol. az még 
tisztákkal Megdöglött marhákat nyúzni senkinek se engedjék, 
hanem legotlan bőröstől mélyen a földbe béásalván, takartassák 
cl jól. Ha pedig olyan depraehendáltatnék, a ki posl publicationem 
egészséges helyről inficiáltak helységében szarvasmarhákkal járni 
merészelne, vagy inficiált helyről egészségesre hasonló marhával 
vagy döglött bőrrel menni bátorkodnék, ipso facto a tisztek min
den kedvezés nélkül kemény és példás büntetéssel megbüntettes
sék; oly szorgalmatosan inspiciáljanak pedig, vigyázzanak és vi-
gyáztasssanak a lisztek, hogyha valaholott magok ebbéli köteles
ségeknek eleget tenni posthábeálnák, egyátaljában kemény száma
dás és animadversioban incurrálnak. Sic facturis stb. 

E regio prineipatus Transsilvantae gubernio Gibinii niensis 
3-tia Septembris a. 1744. 

Fii. B. KLOBUTICZKY mp. STBI'U BOIÍK 
secr. gub. mp. 

Lutin külső czím: Csík, Gycrgyó és Kászonszéknok. 

(Eredetije Csíkvérmegye levéltárában) 

1634. 

A főkormányszék rendelete Csíkszéknek, a birtokos nemességre eső 12 
lovas katona, kiállításáról. N.-Szehen, 1744. <lecz. ió'. 

Sacrae Gaesareae Regiaeque Majestatis nomine. 
lllustrissime stb. 
Repartiáltatván az egész erdélyi hobilitástól ő felsége hadi 

szolgalatjára pro futura campania ígirt ezer lovas katona a mostani 
gyűlés alatt, esett kegyelmetek székiben lévő possessionala nobili-
tásra 12 lovas katona az egész székely nemességre intézett száz-
lizenkét numerusból Vérén azért commissionkot, in greinio sui 
találtatható jobbágyságra s földesurak embereire, udvari cseléde-
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ket és praebendásokat kihagyván, proportionate vesse fel indilate 
az 12 lovas katonákat és osztán certo praefixo lerinino nein a 
jobbágyságtól, hanem azoknak possessorailól exigálja; pro sui di-
rectione az itt concludalt systema accludállatik; akár, ha tetszik 
köntöst, fegyvert, loval, egyszóval minden requisitumokat pénzzé 
tenni s pénzűi felvenni és annak felszedésére s percepliojára kü
lönös embert rendelni s osztán azon pénzből a katonákat vesli-
álni és annál ni s lovasílani, ellenünkre nem lészen. Mivel pedig 
az egész nemes natio fenn specificalt quoüája egy különös sere
get fog conslilualni, azon légyen teljes tehetséggel, hogy egyező 
köntösben légyenek mindnyájon s jó fegyverrel s jó paripákkal 
állíttassanak fel; csonkák, bénák s testekben hibások, vagy üdöt 
töltöttek ne absolute recipiáltassanak, nehogy a nemes székely 
natio azt a szép enconiumát, mely a diplomában iralik, elve
szesse, mert a nemes vármegyék seregeit, vagy vizsgálják, 
vngy nem, de ti nemes székely imtio seregét udn ki sokiui 
fogják ohserválni. Ne légyen azért senki ebben hátra álló, ha
nem egy szűvel és akarattal erőlködjék kiki, hogy ad 1-muin Feb-
rnarii anni alfuturi készek légyenek a katonák, a mikorra minden 
dispositioját, melyet in subslrata matéria tenni fog, cum specilica 
iinpositionis apparalusque et inlerlentionis militum suarum decla-
ratione, ut et possessionatae nobilitatis numero nominibus etiam 
consignaüs bevárja a gubernium. 

1-mo. Pedig maga katonai numerusához illő tiszteket tegyen, 
kik által szedeltetheti s visitállathatja és accepláltalhatja a kato
nákat, eleiben adván, hogy ad praeverlendas querelas más ember 
jobbágya invito dominó suo ne acceptáltassék. 

Még pedig ezen insurrectio durál, privatusoknak verboválni 
megtiltotta ő felsége decretaliler, légyen tudva kegyelmeteknél is. 
Sic. faeturis stb. 

\í regno principatus Transilvaniae gubernio, Cibinü die 18-va 
Decembris 1744. 

C. .1. HALI.KK B. GliOKGlUS P. PoNGIIACZ 
gub mpiia. cancellar nip. 

GAIÍU. ALVINOXY mp. 

Latin kiUm* (ZÍm: Csiks7,ékiick. 
(Eredetije Csíkvúriuegyo levéltárában.) 
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1635. 
Udvarhelyszék végzései, a birtokos nemesekre kirovott 31 lovas ka

tona kiállítása módozatairól és költségszámításáról- 1745-ben. 

a) Anno 1745 die 7 Jamiarii in prueseiitia dominorum dotni-
norum videoffíciuliurn assessorum et nobilium inclitue sedis 

Siculicalis Udvarhely acta sunt sequentia. 
Pro faciendo projecto et formalilate raodalitatis conscriptioni 

depulantur: 
Ugrón Ferericz uram, Marólhi György uram, 
Sándor Pál uram, Marko Bálint uram, 
Damokos Ferencz uram, Pálit Sigmond uram, 
Sándor Sigmond uram, Bakó István uram. 

Ezen exmiüált commissio az nemes székben levő possessio-
naia nobilitasra obvenialt 31 lovas katonáknak erectiojának mo
dalitásáról projcctálván, az alább megírt punctumok szerónt juxla 
commissionem excelsi regii gubernii accomodalni kévánván kö
vetkezik: 

1. Conscribáltassanak az nemes székben levő minden, úri, fő 
és nemesi renden lévő és possessionatus embereknek, papoknak, 
mestereknek actu adózó és exemptus jobbágyi, az exemptus vagy 
adót nem adó jobbágyok pedig cum decleratione rei, hogy clu-
ccáljon, melyik mi okra nézve nem adózik, hasonlóképpen az sol-
lérek is, az kik falu szeriben való fundusokol és appertinenliakat 
bírnak s oeconomizálnak, ide nem értetvén az szabad sellérek. 

2. Conscribáltatván ez szerint az jobbágyok és sellérek, re-
partionáltassék jobbágy szám szerént az erigálandó militia ere-
ctioja summája és két sellér ingrediáljon egy jobbágy numerusá
ban és reparliáltatván, kiki az jobbágyáért rá obvenialt summát 
az haeres maga adja meg, az sellérekre obvenialt summát ha meg 
akarja sellérein venni, facultáltassék. 

Oldalt: NB. Ezen concsribált jobbágyok és sellérek iránt postcon-
seriptionem az nemes szék tegyen determinaüot, kik ingrediállyanuk az 
fenn megírt numerusokban suborta difflcultate. 

3. Az mely nemes embernek négy számból álló jobbágyinál 
kevesebb, vagy csak egy, vagy egy jobbágya is nincsen, az is 
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négy jobbágyról adgyon, úgy mint az kinek négy actu vagyon, 
ca ralione, hogy az olyan is aequaliter gaudcalt az nobilitas praero-
gativának másokkal együtt. Az kinek pedig négy ház jobbágyá
nál több vagyon, mindenikről tartozik concurrálni. 

3. Az szabad exemptus emberek akár ezen summában con-
currállyanak annyit, az mi két jobbágyra esnék. 

NB. Akármi praelextus alatt, levők is: posták, hajdúk ős szakid ember 
molnárok, a kik nem conlrihuáilak és nem eonlribuálnak. 

4. Ezen conscriptio az következendő nemes szék coníluxussán 
die 16 praesenlis végben mehet az nemes székről denominálandó 
négy eommembrumi által, holott az falusbírák terlio se behozván 
az falusi regeslrumokot és az bírák is hüt szerént előadván ki
nek-kinek jobbágyit és exemptussit, holott az nemesség is vei per 
se, vei per provisorem compareálván, perfecliora mehet az dolog, 
hogyha difficultás adgya elé magát, finaliter enodáltassék. 

NB. Depulati sunt in congregatione praesenli pro conscriplione 
jobbagionum doininorum nobilium domini Andreas Ugrón, Sam. Borsny, 
Sigism. lYdfii, (ieoig. Alaróthi, Samuel liodn, Stopli, lialuí. 

5. Végben menvén ezen conscriptio szerént az militia erec-
tiojára sufliciens sumptus, repartialtassék jobbágy-szám szerént és 
denomináltassék egy hadnagy, az ki per verbuationem fogjon az 
katonák gyűjtéséhez. 

NB. Ezen ötödik punctum delenninátioja differaltatott u kövelke-
zendö nemes szék confluxussára. 

Anno et die in praemissis speciíicatis in praesenti congre-
g'atione dominorum viceofficialium, assessorum el nobilium inelytae 
sedis Siculicalis Udvarhely, filialumque Keresztúr el Hardócz supra 
specificata projectatio dominorum ejusdem sedis commembra-
neorum deputatorum approbata et ratificata est. 

b) Projectum de uppurutu et requisitis unius militis equestris. 
Rf. kr. 

1 ló 30— 
1 szíjszerszám . . 4.10 
1 zabola . . . . —.36 
J kengyel vas . . . —.30 

Rf. kr. 
1 nyereg . . . . —.30 
1 pokrócz . . . 1.08 
1 kefe, 1 vakaró . . —.30 
1 tarisznya . . . . —.06 
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1 futrás kötél 

2 nyakravaló . . . . 
2 ing, lábravaló . . . 
1 kötőfék 
1 háti bőr 
1 mente, dolmán, nad-

rá f 

1 szőr sinor öv, három 
gombos 

1 pár csizma, sarkan
tyústól, patkóstól 

1 csákó . . . . . . 
1 köpenyeg . . . . 
1 kard 
1 pár pisztoly . . . 
1 karabély . . . . 
1 kardszíj 
1 pantallér szíj vasas

tól 
1 loding tarsaly . . . 
1 puskatok . , . . 
1 nadrágszíj . . . . 

Rf. kr. 
—.09 
- 1 5 
- . 3 0 

1.30 
—.24 

.18 

1606'/. 

—.54 

2.— 
- . 5 1 
321 
4 
6.— 
6 . -

- .30 

1 -
3 . -
1.08 

- . 06 
- 03 

1 kasza . . . . 
Ezen. kivtíl dobra, 

doJ »takaróra, zász
lóra, sátorra, tár-
szekórro, ökörre, 
baltára . . . . 

Az fennebb megírt 
projeclum szerént 
egy katonának kí
vántatik készíté 

Ezeken kivűl mikor 
verbuálnak, szedik, 
egy katonának kell 
adni 

Egy katonának inter-
tentioja in pane, 
carne et gratis per 
3 menses a 2 lt. iL 
kr. 30 . . . . 

Egy lónak interten-
lijó per 3 menses 
á 3 R. íl. . . . 

summa 

Rf. kr. 
- . 2 4 

5.31 

91.307, 

1.08 

7.30 

9 . -
109.08 V2 

Accedal ezekben egy holnapi verbuatiójára egy hadnagynak' 
pro pane el carne dieüm a kr. 28 pro 2-bus e<|uilibus porüoni-
bus ä 12 kr. per mensem R. 11. 15. 

Az adjunctus verbuáló katonáknak, minlhogy kijár dietim 
az magok porliojok, egyebet nem adnak, hanem moderate ihat
nak abból az 1 Rhenensis forintból 8 krból, mely az egy katoná
nak pro anlicipatione projectáltatott. 

Item ezen summának perceptiojára rendeltetett perceptornak 
fizetése R. íl. 20. 

Item az verbuált új katonák mellé rendelendő commissarius 
nak, az ki mind orális és eqiiilis portiojokra gondot viseljen és 
elíeclione számot adjon, fizetése leszen R. II. 10. 
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Hogyha egy hónapnál az verbunk tovább tartana, appla-
cidálódik hadnagy uramnak újabban az fenn megírt punctum szó
rtat K. íl. 15. 

Kzeken kívül két musikásoknak az verbunk mellé cum 
intertcntionc et solulione dietim ä 24 kr 2 hónapra projeclalla-
lott R. II. 24. 

Melyekből egy katonára obvcnial 2 R. 11.42'/.2 kr. és így egy 
katona kiállítására kívántatik 111 R. fl. 51 kr., 31 katonának felállí
tására kívántatik 3467 fit 21 kr. 

Assummáltatván az szék conscriptiojából az urak, főrendek, 
nemesek és porlionatus emberek jobbágyi, addállatván mind az 
nemeseknek jobbágyihoz, az kik a szék consüluüoja szerént való 
calculust fel nem érték, mind az exemptusoknak az szék consli-
üitioja szerént jobbágyok adscribáltatván, találtatott az szók
ban jobbágy: 2006. 

ltcpartiallátott minden jobbágyra R. 11. 1 kr. 44, mely sze
rint az egész repartitiuinok summája teszen 3477 frt 4 kr., mely 
is az projectalt summát superáija 9 frt 43 krral, mely is ezen 
dologhoz kívántató szükségre jó lészen. 

Tartozik azért az repartitio szerénl minden ember az maga 
obtingensit erre rendeltetett perceplor Marosi György uram 
kezében minél hamarébb administrativ, hogyha pediglen in paralis 
nehéznek tetszik adminislralni, szabadságában lészen az katonát 
in specie minden requisilumival ezen projectum szerént hatvan 
négy s fél ./• 64'/2 jobbágyra vicetiszt uramék előtt sistalni, hogy 
ő kglmek magoknak nolálják, kitől melyik nap sistáltatott és ad-
ministrállalotl az katona, annak utánna pedig usquo futuram 
desuper faciendam dispositionem az az administrans katonáját az 
projectum szerént interveniálja. 

Az repartitiot nótárius uram minden haladék nélkül per-
coptor Marosi György uramnak adja ki cum declarationo hujus 
projecli, úgy mindazonáltal, hogy az exemptusokon, molnárokon, 
az nemességnek az kisebb értékűjén, úgy másokon is, az kiken 
ítilné, hogy nehezen vehetné meg, legelsőbben is felszedgye, ha 
különben nem lehetne, etiam militare executione mediante. 
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c) Anno 1745 die 3 Mártii. A kii: gaberniam parancsára 
az 31 lovas katonákra in a. 1745 erogált exemptusoknak 

és impositioknak repartitioja etc. etc. (Kivonat.) 

Ezeken kivűl van 343 jobbágy-tulajdo nos, de ezeknek mind 
kevesebb-kevesebb jobbágyok van. 

Megjegyzendő — kiszámíttatván, — hogy •*• jobbágyért 1 frt 
60 kr, addilus jobbágyért 1. frt 64 kr, immilinusórl (7, jobbágy) 
52 kr rovatalt űzetett az úr s így egész Udvarhelyszéken -- Bar-
dóczczal együtt — volt jobbágy összesen 2006 s ezért az urak 
fizettek 3477 frt 04 krt. 

Jobbágy tulajdonos 

Exc. (1 (1. coincs LadislausGyu- ! 

lalli de Szt.-Demoler . . . | 
Portio Gsakiana Szl.-Uemetc- i 

riensis 

D. Franciscus Daniel . • • i 
D. Steph. Dániel jun 

D. Laurenlius Dániel . . . . 
D. Franciscus Ugrón . . . . 
D. Josephus Ugrón 
D. Joannes Ugrón 
D. Joannes Ugrón jun. . . . 
D. Andreas Ugrón . . . . . 
D. David Kénosi 
D. Ladislaus Dimény in Abosfalva 
D. Steph. V. Borsai . . . . 
D. Sámuel Borsai 

Jo
bb

ag
io

ne
s 

nr
o 

59 

50 
13 
8 

10 
7 

14 
9 

43 
23 
33 

7 
26 

8 
4 

13 
14 

In
qu

ili
ni

 

2 

7 
1 

— 
— 

1 
— 
— 
4 

— 

— 
1 
2 

— 
1 
1 

• 2 , o 
i t . .ti c -o 

< 

— 

— 
— 
— 
-
- -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 

1 
— 
— 

s 
c_o 
S°ö> 
3 5 

«a 
o 

60 

53 
13-/, 
8 

10 
7'/, 

14 
9 

47 
23 
33 

7 
26'/, 

9 
5 

137, 
147, 

H<!l>;irlilir, 

H. II. 

104 

92 
23 
13 
17 
13 
24 
15 
81 
39 
57 
12 
45 
15 
8 

23 
25 

kr. 

— 

44 
24 
52 
20 
— 
16 
36 
28 
52 
12 
8 

f)6 
36 
40 
24 

H | 
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d) Bepartitio sumptus pro erigendis triginta uimrn militi-
bus equestribus in remissionem personnJis insurrectionis, 
ab excelso regio gubornio nobilitati sedis Udvarhely impo-

siti. 1745. (Kivonat.) 
1 

i 

Processus Szcnlmárloniensis, summa . . 
Processus l'ögözicnsis, summa . . . . 

Processus Piözödiensis, summa . . . . 
Seiles Bardócz, summa 

Kgyüll . . 
Summa summarum 

Impositio 
primaria 

R.ll. 

182 
801 
579 
606 
877 
411 

|345'J 

l)on.| 

52 
40 
48 
40 

4 
40 
44 

Socunda 

IUI. 

8 
38 
26 
29 
34 
19 

154 

Dun. 

47% 
32'/, 
57 
ü"A 
9V, 

47'/, 
24 

. . 3614 frtOSkr 

e) Specifícatio universorum exemptorum in sede Siculicali 
Udvarhely existentium, quia contribütionibus in anno 1745 
in sede Siculicali Udvarhely et fíliali Keresztúr sunt exempti 

et immunitaii etc. etc. (Kivonat.) 

Processus Szent-Martoniensis. 
H.-Karácsonyfáivá: Steph. Barabás porceptor. 
János/alva: Andreas Lőrincz servus dni inspectoris com-

missarii. 
Vdrosfalva: Joannes Csiki, judex curialis jobb, dni Sigis-

mundi Kénosy. 
Dálya: Andreas Márton, servus dni notarii sedis Udvarhely. 
Abiahdmfalva: Joannes Orbán, judex curialis jobb, dni Joan-

nis Ugron junioris. 
Lokod: Stephanus Lokodi provisor jobbag. dni Toldy. 

Összesen: 14. 
Processus Bögöziensis, össz.: 7 Processus Farczádiensis, össz. 17 
Processus Bözödiensis, össz.: 9 Processus Etédiensis, össz.: 2 

Sedcs Bardocz, összesen . . 2 
a kik mind udvarbírák, vagy hivatalszolgák, vagy jobb. curialis 
provisorok, hajdúk, vagy curatorok stb. 

(Eredetije Udvarhelyvármegya levéltárában.) 
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103«. 

Udvarhelyszék végzései a tőkirálybiró választása és az iíjonnaii lel-
állítandó katonaságban az <> részük kiállítása felül. 174Rtchr- 6. és (1-án. 

Anno 1745. die 5. Febr in generali congregalione inelytae 
sedis Siculicalis Udvarhely in oppido Udvarhely celebrál a pro 
colleclione vötorum ad candidationcm ofíicii supremi judicis regii 
depulantur: illustrissimus dominus dominus comes ex sua gralia 
Antonius Komis de Göncz-Muszka, dominus vicejudex regius 
Melchior Török de Kadicslalva, Paulus Sándor de Nagy-
Gala/nbfalva, ex sede liliali Dardócz: dominus Valentinus 
Markó, vicejudex regius el nótárius Franciscus K. Dályai. 

Anno 1745. die sexla Febr. in oppido Udvarhely coram 
praefalo dominó praeside el congregalione generali incl sedis 
Siculicalis pluralilale voloruiu az mely méltóságos urak candidál-
lattak ex ulraque religionc, pula dominorum dominorum callio-
licoruin el reformalorum nro sex, azok adattassanak fel az mlgos 
regium guberniumba s ba ő excellentiájok fogják parancsolni ki
ről-kiről votumának kiadattatását, kész lesz az nemes szék spe
cific« kiadni. 

Az nemes szék azelőtt celebrált conlluxusá alkalmatossá
gával per suos classicos deputatos tett és coram eadem sede pub-
licallatott conclusuma hellyben bagyattatik, eo tarnen qualillca-
tione el modalilale: nemes uraimék a kiknek jobbágya nem ta
láltatik, ennek előlié pencs projectum adscribáltaltak voll, hogy 
négy jobbágytól, vagy mint nígy jobbágyra az ini esnék, annyit 
conlribuáljanak in praesenli erectione incl. militiae, de in hat; 
praesenti congregatione tetszett in Universum, az melyre jobbágyok 
nélküli való nemes uraimék is reá hajtollak, hogy az oly nemes 
emberek annyit adgyanak, mint az mennyi öt ház jobbágyra ob-
veniálna. 

Az jobbágy-bírók dolgában observáltassék az ns. szék ezelőtt 
lett deliberaluma in omnibus punctis et clausulis 

Az felállítandó mililia erectio;ára az ns szék collecla alitpia 
summa poriri statim tempore legyen per verbunc és ha kik ki-
állittyák magok katonáikot, concurrálni a verbuncban nem akar
nak, azok nem tartoznak concurrálni; az congregált neo inilitia 
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iuxla dispositiones dominorum viceofficialium disponáltassék suis 
modis et commoditalibus ad status compelons, intertentiojok rebo-
nilicáltatván az felvetendő és nemességtől percipiálandó summá
ból, vagf pedig ha abból is nem telik és telnék, legyen provisio 
az nemességtől 

Az militia erecliojában kikt lóval, fegyverrel, köntössel és 
egyéb hadi expidifióra kívántató neeessíu-iumokkal az mennyiben 
coricurrálhat, azok aceeptaltassanak decenti et ordinario modo. j 

Az ns. szék résziről magokot oH'eí'állyák ad militiam et offi
cium militare verbuncque peragendam Ugrón József uram, Sándor 
Mihály uram, Tisza László uram, Lukács István uram. 

Ex his producfore militiae eligitur et£deputatur dnus Mi
chael Sándor de Agyagialva. 

Perceplor pceuniae deputatur dnus Georgias Mavóthi el 
habebif sallarium fi. 20. 

Pro dominis dnis rcpartiloríbus cliguntur: 
Franc. Ugrón, Franc. Damokos, Paulus Sándor, Valentinus 

Marko, Steph. Török, Sigism. Sándor et Sigism. Pálíli. 

(Eredetije Udvarhely vármegye levéltárában) 

1037. 

A főkormányszék rendelete Csíkszékhez a Visárion kaluger által el
ámított gór. egyesült oláhok lecsendesitéso s .íz unitárius papok meg-

védelmezése érdekében. Nagy-Szeben 1745. Api: 6. 

Sacrac Caes. flegiaeque Hung. Bob- Majestatis stb. nomine 
lllustrissimc stb. 
Tudva vagyon az egész hazánkban ennek előtte plus minus 

50 esztendőkkel az Erdélyben lévő gchismaticus mind papok 
akkori püspökjökkcl együtt, mind pedig az schismaticus község 
minemű unióra lépett vala rilu tarnen graeco et non catholico a 
római anyaszentegyházzal, melyet az akkori szentséges apostolica 
curia kegyelmesen confirmált; annak ulánna, a mint tudjuk egy 
néhány rendbéli püspököt praofigált azon graeci rilus clerusnak 
és községnek, augeálták penig ezt concomitanter néhai felséges Leo-
poldus császártól fogva következő császári királyai, mind ezerr ha-
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zának regnans fejedelmi sok rendbéli privilégiumokkal, immuni
tásokkal adaequálván őket in juribus ecclesiasücis az Mini ritus 
ecclesiasücusokkal, melyben paciíico voltának mind ekkoráig, inig 
nem sokkal ezelőtt egy hitető veszedelmes impostor kaluger ide 
bevetődvén, annyira elcsábította az tudatlan községei, hogy fel-
zavarlalván azáltal elsőbben azon uniónak syslemája, éltől nem
csak nagyon láttatott recedalni, hanem bűjös-bájos rítusokra is 
ct monstrosas, prout relatum est, supcrslitiones bigamias et alia 
incesluosa malrimonia prorumpalt, insuper penig nulla habila 
ratione privilegiorum immunilalum et jurium ccclesiaslicoruin a 
praelibatis sacralissimis monarchis collatarum et a gloriose reg-
nanlc principe conlirmatorum, novissime in codicem legum palri-
arum articulariter inserlorum ez unilus clerusl, templomai), há-
zail, párodnál, ahoz tartozandó fundusait, appertinentiait az schis-
malicus és sok számmal nem régen, Isten tudja honnan bejött 
popáktól incilallatván és a községet ad sacrilegos ausus animálván, 
sok helyeken elfoglalták, személyekhez is violcnler hozzá nyúltak, 
némelyeket conlra jura ecclesiastica dctineáltanak és mediumo-
kot allenlálni kezdetiének ad everlendam et labefaclandam sacram 
hanc unioncm lot privilegüs et immunitatibus stabililam. 

-•Melyeknek speeiíicatioját hosszas volna recenseálni, hanem 
az kövelkezendő inquisiliok, ha továbbra is arra provocaltatunk, 

• megmutatják azokol is, a kik directe aut indirecte eonnivcálla-
nak, ebez concurrállanak, vagy ipso facto cooperallanak volna. 

Ezen istentelen sacrilegus aususok kegyelmes füleiben hat
ván felséges asszonyunknak, nékem gubernátornak kegyelmesen 
és districtim méltóztatott recenter sub 12-ma mensis Mártii anni 
currenlis ))arancsolni, tudniillik, hogy valamint nem szándéka ő 
felségének ezen hacreditarius principalusának systemáját változ
tatni, úgy ellenben, hogy ezen sokszor einhielt uniónak felséges 
nagyalyjálól, bátyjától és édes atyjától conferáltatolt és resolvál
lalóit, magától pedig ő felségétől conlirniállatoll diplomáit, imlul-
lumit valakik által infringállalni éppen nem akarja, hozzá levén 
kegyelmesen azt is ő felsége formalibus bis: Interim aulem ne 
maluin hoc servilio noslro et communi bono perniciosum in illó 
principatu noslro incremenlum suinmercl, sedulo allenderel. Mely 
ő felsége kegyelmes parancsolatja proponáltatván, mai napon in 
consilio gubernii concludaltatott: 
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1-mo. Hogy az lemplumiból exturbalt ecclesiastica et secu-
laris possessiojokban megbántatott unitus papot kegyelmetek hely
ségében medio supremi et v. officialiuni templumokban reponáí-
lassanak és in integrum restitualtassanak. Concomitanter 

2 tlo. Ennek utánna minden violentiától illibate conserváltas-
sanak az előszámlált privilégiumok, immunitások sacrosancte ob-
scrvállassanak, az unitus községet is intuitu unionis senki inkább 
terhelni ne merészelje, hanem indiseriminatim, mint más hazánk
béli község, egyaránt accommodáltassék. 

3-lio. A schismaticus papok, mint nem privilegialusok, kö
zönséges terhvisclés alá vettessenek, hogy ezzel is a contribuens 
község mostani nagy terhvisclés alatt sublevaltassék, kik ha leg-
kissebbet is a község között contra unionem, quietemque ac liberum 
et imperturbatum exercitium Graeci ritus unitorum movcalni, al
ten tal ni subolfacialnának, eo facto elfogallassaiíak, tamquam pub
lice quietis lurbatores, a guberniumnak azonnal hírt lévén iránlok. 

4-to. Ha kik pedig idegen országból ily veszedelmes dolog 
gerjesztésére jöttének vagy jövendők volnának, papi praerogativával 
élni kívánók, megvizsgálván ordinaliojokról adott leveleket szor
galmatoson, ha per cos, quorum interest, unitusoknak nem talál
tatnak, ne admitláltassanak, hanem bejelentvén az közelebb lakú 
Graeci ritus praesbitornek, archidiakonusnak, vagy vicariusnak, a 
tisztek elimináltassák. 

5-to. Ha kik a schismatiensok közül kárt violenter tétlenek 
az unitus papoknak vagy községnek, mint per vim commiltalt 
spolium, tüstént restituallassék. 

6-to. Ha mi tovább való ausus, malitia, vagy slrepitus tör
ténnék pedig közöltök, észbevévén, minden úton-módon eleit venni 
és azonnal a guberniumot genuine informálni szoros kötelességé
ben áll a tiszteknek. 

Mindezekre pedig aulhoritale benigni mandati regii fő és 
vicetisztek oly kötelességeket ismerjék lenni s azt pró virili 
magok előtt viseljék, hogy ha perfunctorie, cunclanler, annyival 
is inkább negligenter vigyáznának, nominanler feladatván a felsé
ges udvarnak, mint királyi parancsolattal nem gondolok, a mi 
fogja követni, magoknak tulajdonítsák, mert ne gondolja senki, 
hogy ezen uniót, mely ut supraoly erős fundamentumra építtetőit 
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ő felségétől, kegyelmes asszonyunk ő felsége evertalni vagy pros
tituálni megengedje, hanem ki tudja a quibus fortioiibus eliain 
viis et módis kétségkívül manuteneálja. 

Cibinii die 6-la Április a. 1745. 
C. J. MALLER 13. GEOUÜJUS P. PONGK'AOZ 

gub. mpria. canccllar. mpria. 
STEl'H. BOÉU 

secret. gub. mpria. 

Latin külső czím: Csík, Gyergyó és Kászon széknek. 

(Eredetije Csikvármegye levéltárában.) 

1G38. 

A főkormányszék rendelete Csikszéknek a, Moldovába való szökések 
megakadályozásáról. Nagy-Szeben, 1745. jun. 14. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majeslalis slb. nomine. 
Illustrissime stb. 
Passim referáltatik, hogy nemcsak egyenként, hanem csopor

toson és falustól már profugiomot lenlálna főképpen in locis 
confíniariis a szegénység, sokaknak is succedálván szándékok, okoz-
talnak a tisztek, hogy plájássai által elegendőképpen nesn vigyáz
tatnának. Gommittáltatik azért kegyelmeteknek slriclissime, maga 
helységében lévő plájássait ad debitam semitarum custodiam effec-
live compellálja, ha azok között negligentiát, annál is inkább con 
nivenliál tapasztal, példáson és kedvez >s nélkül megbüntesse, vagy ha 
a dolog mivolta úgy érdemli, hivataljokból is kitegye, más disin-
teressatusokot subslituálván helyében, ha pedig inevitabilis okok 
ob bonum bublicum úgy kívánnák, communi sumplu számokot is 
szaporítani kéne. Továbbá pedig oly hív szorgalmatossággal igye
kezzék ezen profugium megelőzésében maga tiszti kötelességét pro 
virili effectusban venni, hogy ha jövendőben ő felsége aerariumának 
kára következnék kegyelmetek vigyázatlansága miatt, maga fog 
kegyelmetek számot adni. Hallatnak annak felelte olyak is, kik ;iz 
oláhországi profugiumra hitegetnék a községet: azért szorgalma 
toson rá vigyázván, ha kik efélék találtatnak, azonnal intercipiál 
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lássanak és fogságban tétessenek és tegyenek a tisztek informatiot 
a guberniumnak. Sic facturis stb. 

E regio principatus Transilvaniae gubernio. Cibinii die 14-ta 
Junii anni 1745-

G. J. HALLER 
gub tnpria. 

B. ClEOKOIUá P. PuNGRACZ 
cancellar mpria 

STEPHANus BOÉR 
secret. gub. mp. 

Latin külső czíni: Csík, Gyergyó és Kászon széknek. 

(Eredetije Csikvármegyo levéltárában.) 

103J). 

Gyergyó-szók terményadózása az 1749-iki katonai szú Másolásra. 

Adminiatrata ex sede Siculicali Gyergyó naturalia ordi
näria pro hybernio anni 1749. 

Ordinsbria, 

Conipantae d. capitanei Ema-
nuelis Ziimphir pro G uien-
sibus hybornalibus 1749 . . 

Pro Majo iisdem anni 1749 . . 
Josikaianis pro 4 mensibus 

hybornalibus 
Pro Majo iisdcin anni 1749. . 
Kulnakianis companiae d. 

capit. Csedö pro Majo 1749 

Extraordinariu, 

Inclytae sedis Haidonibus ad 

Mercenarüsetbobusad Gyimes 
pro 1749 

Pencs pistores homini ad Sze-

Triüci 

cub 

114 
— 

40 

158 

14 

5 

6 

in. 

2 

2 

_. 

1-
13 

Avenae 

cub. 

4.0 
— 

76 
20 

9 
575 

._ 

m. 

-

V, 
7s 

Foeiii 

cur |"'ü-

235 
20 

38 
10 

15 
318 

15 

7v 
— 

'A 

_ 

Facit 
in pe-
cunia 

II. 

-

_ 

xr 

-

__ 

_ 
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Extra ordimitia 

Chirulgo sedis per 6 mensos . 

Ad Firicske ad doniuin sedis 
Ex mandato sedis uxori chi-

Illusrtrissimo dno comiti Ka,l-
noki sup. regio judici . . . 

Ulustrissimo d. comiti Komis 
Antonio ad Borszék . . . . 

Ulustrissimo d. comiti Stephano 

In necessitate sedis et rectili-

Addomum inclytae sedis Joanni 

Archulariis sedis ad Piricske 
Consumsimus in iterntione il-

lustrissimi supr. regii judicis 
pro vino, carne, cserevisia et 
ad Borszék 11. 12, ex foeno 

Tritici 

cub. | 

3 
7 

— 

1 

4 

2 

2 
— 

204 

m. 

2 
— 

2 

2 

2 
2 

2j.l3 

Avcnac 

cub. 

— 
4 

10 

8 

6 

— 

G03 

ra. 

— 
— 

-

Foeni 

cur 1 

2 
— 

é-t 

5 

10 

— 

6 

358 

mii. 

— 
— 

--rni 

— 

2 

Facit 
in pe-
cunia 

' ! • 

--

_ 

—— 

-— 

— 

— 

xr. 

— 
._. 

— 

— 
(Egykorú másolat a ditrai Puskás-család levelesládájában.) 

1640 
Kantakuzén György moldovai fókanczellár Csík és Gyergyószéknek 
két a határon elfogott moldvai szabadon bocsátása érdekében, vissza-

torlással fenyegetőzvén. Jasszi 1749 sept. 29. 

Spectabiles ac magnifici domini doinini colendiss'uni! 
Conquesti sunt apud me incolae pagi Hango nomine con-

liniis Transilvaniae, quod cumquidam ipsoruin proventum annuum 
coligere volentes, in confinüs ab hominibus quibusdam ex parte 
Transilvaniae abruti fuerunt duo ipsorum nomino, Gyergius (!) el 
Kerczuly. Cum verő inaudiverim, quod damnum nulluni parti 
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Transilvaniac inflixerinl, ncc liinilcs ilius attigerint, mirum sane 
mihi videlur, quod ([ui violentiae locum dcderit, quod si cnim 
o Continus dubium, vel queslio fuissel, vel de moa jurisdictioui 
non slalim ab execulione incipiondum erat, Aa.nl.ur inquisiüones, 
el insülui potuissct commissio, ubi ex ulraque parte res venü-
lari potuissct. Anlequam itaque ad aiiorum aures lianc lucam 
qiierellam referrain, consultum duxi, ul. [irins .speclabiles ac mag-
niticas dominationcs vcstras convcniam, requircndo easdein, ut liac 
in re debilam mihi praeslent salisfaclionem, homiiicsque mcos 
sine mora, sine(|ue perpesso dainno rcsliluant. Quod si vero 
ipsi dainnum aliquod intulissent, mihi scribcndum erit, et quid 
quid juslitiao erit, refundam; de rcliquo, quod si laliler agere 
licet, et nos alterius parlis Armenos Brusovunos*) insulicientes 
liabcnius, ubi aequo repressaria facere, scr.undum exemplum datum, 
nobis liecre apparet. Interim spem fovoo, quod isla res nullás 
amplius habebit consequenlias, quod speclabiles ac magnitiei 
dnes vestrac studebunt, ut amicabililer hoc negotium componant. 
Quibus me vicinilali alTectui recommendans omni honoris eultu 
existo. 

Speclabilium ac maguiiicarum üominationuni Vestrarum 
Jassiis 29 Septembris 1749. 

Ad oflicia paral.issinius servus 
GEORGIAS GANTACUZENUS 

caiiccllariiis suprcinus. 

Külső csínt: Spoctal)ilibus ac magnificis dominis dominis vico-
judieibus .regiis sedium Siculiealium Csik et Gycrgyo, dominis colcii-
dissirais. Pereeplao sunt die 15-la Gel. 

(Egykorú másolat a ditrai Puskás-csillád birtokában.) 

1(541. 

.4 csik-b&nkfalvi Kovács-fíak nemeslevolc, melyet atyjok Kovács Ta
más és nagyatyjok Bocskor János érdemeiért nyertek, a Kákóczi-
fovradalornban az uralkodóház mellett és a, tőrök háborúkban (Mold

vában) vitézkedvén. Kelt Bécsben 1760. oct. 26-án. 

Nos Maria Theresia, Dei graüa llomanorum imperatrix, 
Germaniac, Hungáriáé, Bohémiae, Dalmaliae, Groatiae, Sclavoniacque 

') ^ Örmény kereskedők. A kereskedői ma is Bmssován-nak hív
ják Romániában. 

http://Aa.nl.ur
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regina, archidux Austriae, stb. stb. Memóriáé eommendamus te
noré pradseulium significantes, quibus expedit, universis: quod 
nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum maieslali nostrae 
propterea liumillime factam intercessionem, tum vero benigne 
attentis et consideratis fidelitate íideliumque tóga et vei maximé 
ac respective sago pracstitorum servitiorum merilis nobilium 
agilium Thomae junioris, Josophi et Pauli Kovács de Búnk 
/alva, quae tam ipsi pro aetatis ratione el sua conditione in 
palaestra potissimum literaria, et juris deinde palrü tyrocinio, 
ad futuram sui culturam et servitia obcundi habilitálom, prae-
cipue autem Joannis quondam Bocskor ot Thomao scnioris 
Kovács de Bánktalva, illius capilanei, hujus vero locumlenen-
lis in una conturia militiae nationalis el hujus genitoris pracli-
batorum supplicantium, ex nobíli femina Anna Bocskor conjuge 
sua, fdia vero antelati capitanei susceptorum, quae iidem variis in 
occasionibus intrepide et singulari cum lidelitate exhibuerunl et 
impenderunt. Hi enim colleeta una cohorte nationalis militiae 
erga augustam domum noslram, ubi plerique ad infidelem Iía-
koczium defecissenl, fidelitalem inviolalam conscrvarunl, contra 
hostes virililer pugnarunt et proplcrea doinorum suarum expila-
tionem ac substantiae jacturam porpessi fuerunt. Thomas prae-
dictus Kovács senior circa annum dominí 1717. sub prioré bello 
Turcico non solum cerla manu sub ductu suo congregata hosli-
lem attunc provinciám Moldáviám ingressus prima vice fuit et 
notabilem praedarn Transylvanis, augustae domus nostrae sub-
ditis, per hostes ereptam, magno animo et foelici eventu recu-
peravit, sed ctiam Jassios usque vajvodalcm in oadem provincia 
sédem penetráns, ex dicli vajvodae, Turcarum Tarlarorumque 
magna manu protecti et in vicinum castellum elabenlis comitiva 
Turcam militem, ut ut ipse inlerim glande plumbea in pecloro 
iclus fuerit, sua manu comprehensum relraxit. Anno praelerea 
domini 1715. idem a generali tunc conliniorum Valachicorum el 
Moldaviorum commendanle Coronensi barone de Tige quam 
quam officio locumtenentem ad explorationes intentionum el 
moliminum hoslilium in Moldáviám praediclam el forlalilia ac 
civitates Berlád, Hutin et Jassios ter exmissus, deprachensus 
et laqueo vitam finiturus, nisi intercessione boeronis Moldavisibi 
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noti, propterea deinde eadem poena affecti, elLboralus fuisset. Prae-
declarati prioris belli Turcici occasione, anno 1718. ad observan-
dos et ubi nccesse foret muniondos passus versus liosticum ex-
pedilus; sub posteriore porro cum iisdem Turcis bello anno 1737. 
ad millliam caesareo rcgiam qua cotnmissarius a sede nostra 
Siculicali Csík applicatus, viae dudor idom in Moldáviám et in 
velilationibus adversus liostes ubicpic prinius oinuia possibilia 
servitia fecit, quae omnia ex fidcdignis generalium illorum tcm-
porum officialiumque subordinalorum, commililoruin item et 
aliorum tcslimoniis productis ducereiil: causaruin commililoruin 
item el aliorum teslimoniis productis ducerent. Causaruin posloa 
eundcm advocalum el nonnunquam ad diaetas ex dicla sede de-
pulalum, non absimiliter sua íidelia pracslilisse servitia idein per -
liibelur. Qualia et imposlcrum ejus lilios supplieantes praeslilu-
ros, imino ad acmulationom avi, palrisqtie successive augmen-
mentaluros virtutum specimina benigne confidirnus. Eosdem ígi-
lur Thomaia, Josephum et Pauliim Kovács de Bánkfalva, 
eorumquc baeredes et posteros ulriusque sexus universos, legi-
limo ex thoro nascituros, ex gratia nostra speciali, dcque supre-
mac polestatis noslrae pleniludine e slalu primipiluri, in quo 
nati sunt et bactenus pcrslilerunt, clomenter eximentes, in coe-
tum et numeruin verorum ac indubilalorum didi principalus nostri 
Transylvaniac, nec non regni nostri Hungáriáé, aliorumque reg-
norum, ditionum et provinciaruin noitrarum liaeredilaiiarum no-
bilium duximus annumerandos, cooplandos ct adseribendos, annu-
entes et ex certa nostra scientia, animoque deliberato conceden-
tes, ut ipsi a modo imposlcrum fuluris el, perpeluis semper lem 
poribus omnibus iis gratiis, honoribus, praerogalivis, privilegiis et 
immunitalibus, quibus caelcri veri et indubilali didi principalus 
noslri Transylvaniac, nec non regni nostri Hungáriáé, aliorumque 
regnorum, ditionum el provinciaruin noslrarum bacredilariarum 
nobiles natura, jure vei anliqua consuclinline usi sunl el gavisi, 
ulunturque ct gaudent, uti, frui ei gauderc possint ac valeant, 
hacredesque et posleri eorundem ulriusque sexus universi valeant 
atque possint. In cujus quidem noslrae erga eosdem exbibitae 
clementiae ac libcralilalis teslimonium, veraequc ac indubitable 
nobilitatis signuna, haec amm seu nobilitatis insignia: scutum 
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videlicel militare erectum in tres, superiorem scilicet auream et 
duas inferiores liinc rubri, inde coelestini coloris areas divi-
sum, in cujus duabus inferioribus prioré rubei diversa anno • 
rum genera, coelcslini vero coloris caput bovis Moldáviáé in-
signe repraesentans, tamquain pereimé nioniincnlum facinorum 
in modo fata provincia a repetilis supplicaritium genitore 
et avo ad perpetuum in posteris eorum Hominis cornmen-
dationem exantlatorum elTormala; prima au lern seu superiore et 
aurea area liinc sertum militare ex candidis ardearum crislis 
complicatum, inde virens palmae ramus, veluti ralatae tolies de 
hoste vicloriae pracmia et insignia proposita conspiciuntur. Supra 
sculum galea militaris chlatrata est posita, quam conlegit dia-
dema regium, gemnis alque unionibus decenter ornalum, ex quo 
prominent fasciculus cristarum et palmae ramus, inferioribus per 
omnia similes. Ex cono galeae teniae sive lemnisci variorum co-
lorum, liinc quidem aurei et rubei, inde vero argentei et coerulei 
delluunt, sculique latéra belle (!) ambiunt ex cxornant, proutiba ec 
omnia in principio seu capite praesentiurn lilerarum noslrarum 
picloris industria geminis suis coloribus illustrala lucidius ob 
oculos intuenlium posita esse conspicuuntur. Eisdem Tliomao, 
Josepho et Kovács de Bánk/a/vu vestrisquc liaeredibus et 
posteris utriusipie sexus universis benigne danda duximus et 
conferenda, decernenles et ex certa nostra scientia, animoque de-
liberato concedentes, ut vos a modo imposterum futuris et perpe-
tuis semper lenq)oribus eadem arma seu nobilitatis insignia more 
aliorum verorum et indubitatorum dicti prineipatus nostri Tran-
sylvaniae, nee non regni nostri Hungáriáé, aliorumque regnorum, 
ditionum et provinciarum nostrarum haereditariarum nobilium, 
sub iisdem iuribus praerogativis et immunitatibus, (piibus illi 
natura, jure vel antiqua consuetudine usi sunt et gavisi, utun-
turque et gaudenl, ubkiue in praeliis, certaminibus, pugnis, bas-
tiludiis, torncanicntis ac aliis quibusvis, nee non sigillis, velis, cor-
tinis, aulaeis, annulis, vcxillis, clypeis, tenloriis, domibus et se-
pulchris, generaliler in quarumlibet rerum et expeditionum gene-
ribus, sub merae, verae, sincerae et indubitatae nobilitatis iure et 
titulo, quo eos insignilos et ornatos ab omnibus cuiuscunipie sta
tus, gradus, condilionis, honoris, dignilatis et praeeminentiae sinl, 
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dici, nominari, haberi et repulari volumus et iubemus, ferre ac 
gestare, iisque in aevum uli, frui et gaudero possitis ac valeatis, 
haeredesque et poslcri veslri utriusque sexus universi valoanl 
atque possint. Irao nobilitamus, dainus ct conferimus, annuimus-
que el deccrniinus liarum nostrarum maioris et autbonliei sigilii 
nostri impendentis muniminc roborataruin vigorc et testimonio 
jnediante. 

Datum in civitate nostra Vienna Austriae die vigesima sexta 
mensis Octobris anno domini millesimo septingentesimo quingen-
tcsimo, rcgnoruin verő nostrorum undecimo. 

MAMA THEHESIA mp. 
G. LADISLAUS GYULAFÁI 

I. b. de líálliot mpria. 
SlGISMUNlMJS C.SATÓ 

de Deine mpria. 

(Nagy fekete-sárga-feliér zsinóron függő pecséttel.) 
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Csekefalvi lovas puskások 1701.64. 
Csekefalvi lófejek 1701. 94. 
C.wkef'.-tlvi .solymárok 1701. tii. 
Cserei Dániel (uagy-ajtai) 1709. 43. 
Csőrei Karkas 1720. 285.. 
Cserei János (rákosi) 1701. 77. 
Cserei János ibölöní) 17 0. 281, i8>, 
Cserei János id., vieekirálybiró (bölöni) 

1721. 302. 842, 344. 
Csőrei János (nagy-ajlai) 1715. 201, 

202, 222. 223, 300, 410, 420. 
Cserei László 1720. 28V 

—Cserei Mihály. lOrténetiró (nagyajtai) 
171r>. 201, 284, 483, 300, 30: , 302, 
3u3, 342, 343. 362, 363. 378. 

Cserei Mihály seerelarius 1701. 52. 
•»-t'.sei-oi Mihály (rákosi) ii.08. V39. 173. 

Cserei Sus., 1. liodor Mihályne. 
Cserei Zsigmond (nsigy-ajlai) 1760. 43. 
Csornaion (Háromszékvármegye) 199. 
Csii-só( Csík vármegye) 70, 159,' 188, 422 
Csík, Györgyi» és Kászon-szók csak

nem minden oklevélben 
Csíki és gyergyai solymárok 39. 
Csíki feredő 312. 

Csiki György (patakfalvi) 1709. 143. 
Csiki (Jyórgy (zelolaki) 1701. 78. 
Csiki János (városfalvi) 1745. 431. 
Csiki MArlon 1705,132. 
Csíki Mihály 1705. 132. 
Csiki i'ál (martonfalvi) 1705. 13?. 
Csik-líáukfalva 440, 441, 442. 
Csik-Kozmás 94, 65,- 158. 199, 200. 

233, ü90, 402, 403, 421. 
Csíkkozmási solymárok 1701. 65. 
Csíkkozmási drabantok 1701. 65. 
Csíkkozmási lófejok 1701. 65. 
Csík-Somlyó 137, 152, 156, 189, 219, 

233, 256, ' 68, 309, 320,325, 312,437. 
Csíkszék pusztulása 1717—1719. 232, 

233. 
CsíkSzoreda 76. 117, 137, 151, 155, 

198, 203. 215, 218, 2-14, 263, 264. 
306, 307, 313, 328, 336. 337, 338, 
310, 341, 350, 382, 437. 

Csík-Szoreda vára 244, 319, 384, 385, 
412. 

Csík-Szenl-D;unokos 69, 72, 76, 150 
233, 421, 

Csík-szl.-györgyi drabantok 1701. 61. 
Csik-szl.-györgyí tófejek 1701. Cl. 
Csík-S/.ení-lmrol) 57,' 69.233,290,393, 

391, 421. 
Csík-s/.l.-imrehi drabantok 1701. 58. 
Csik-szt.-iinrobi lófejok 1701. 57. 
Csik-szl.-i m rebi lovas puskások 1701.58. 
Csik-S/.i'iil-Kinily 08. lüü, 233, 390. 

4 i l . 421. 
Csík-szt.-királyi drabantok 1701.68. 
Csík-szt.-királyi lovas puskások 1701. 

6S. 
Csík-Szonl-Márlon 63. 158, 233, 337, 

390, 421. 
Csík-szcnl-márloni veres drabantok 

1701. 63. 
Csik-szl.-márloni lovas puskások 1701. 

03. 
Csík-szenl-mártoni szabad székelyek 

1701. 63. 
Csík-szl.-marton i lófejok 1701.63. 
Csík szt.-márloni solymárok 1701. 04. 
Csík-Szt-Mihály 39, 74, 159, 172, 233, 

264, 422. 
Csík-Szenl-Miklós 74, 115, 233, 422. 
Csík-Szent-I'át 124 
Csík-Szenl-Simou 67, ;56, 1!>8, 233 

390, 393, 421. 
Csík-szt-simoni drabantok 1701. 68. 
Csík-szt.-siinoni lófejok 1701. 67. 
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Csík-szt.-simoni legistrum 156. 
Csík-Szent-Tamás 29, 72, 76, 159. 233, 

411, 414, 4 2 ' . 
Csomafalva (Gyergyószék) 91. 95, 156, 

157, 158, 422. 
Csomortán (Csíkvármegye) 159 422. 
Csórja Millós (papolczi) 1701. 52, 53. 
Csórja Sámuel (papolczi) 1701.52, 53. 
Csórja Zsigui. (papolczi) 170i. 52, 53. 
Csulai Márton (nagy-csulai) 173J. 368, 

370. 
Csügési mellékszoros (Fel-Csík) 375. 

Daczó János (sepsi-szt.-gyürgyi) 1699. 
33. 

Daczó László (sepsi-szt.-györgyi) 1699 
33. 

Daczó Pál (sepsi-szt.-gyürgyi) 1699. 33. 
Dadái József 1699. 32. 
Dállya (lídvarhelyvármegye) 189, 431. 
Dályai K. Ferencz, nótárius 1742. 417, 

418, 432. 
Daniokos Benedek 1729. 342. 
Daniokos Ferencz, comrnissarius 174 . 

421, 426, 433. 
Damokos István 1714. 198. 
Damokos István (taploczai) 1734. 37*> 
Damokos János (cs.-szt.-györgyi) 1710. 

)50. 
Damuk, mellék-szoros (Fel-Csik) 375. 
Dánfalva (Csíkvármegyc) 30, 70, 72, 

70, 159, 185, 421. 
Dánfalvi Fazakas Istváuné Kata lt'99. 

29. 
Daniel Ferencz 1745 4 0. 
Daniel István 1729. 343, 315,430. 
Daniel István id. (vargyasi) 1730.315. 
Dániel István br. 1745. 430. 
Dániel János 1745. 430 
Daniel József 1729. 243. 
Daniel Lőrincz 1745. 430. 
Dániel Mihály (cs.-kozmási) 1701. 64. 
Dániel l'étcr 1815 430 
Danka l'étcr 1705. 132. 
Darlacz 361, i(79. 
Darvas Bálás (cs.-szt-simoni) 1701. 07. 
Darvas Balázs (tusnádi) 1701. 09. 
Darvas Imre (csik-kozmási) 17ul. 65. 
Darvas István (tusnádi) 170'. 60. 
Darvas Málé (tusnádi) 1701. 98. 
Darvas l'éler (tusnádi) 1701. CG. 
Deák György (zetelaki) 1701. 78. 
Deák István (cs-szt-imrehi) 1701. 57. 
Deák János (cs -szt.-imrehi) 1701. 57 
Deák Tamás (cs.-szt.-imrehi) 1701. 57. 

Debreczen 36, 114. 
Décsfalva (Udvarhelyvármegye) 190. 
Delbner Ferencz, lieulenant 1698. 21 . 
Deine (Csíkvármegye) 75, 159, 233,341, 

403, '421. ' 
Ders (Udvarhelyvármegye) 190. 
Déva 15*. 
Dimény László (Abosfalva) 1715. 430. 
Dimieni Károly kapitány 1702. 95. 
Dinijén Kelemen 1699. iii 
Dilró (Gyergyó-szők) 93, 94, 95, 109, 

156, 157, 158, 233. 3 '4, 422, 
Ditrói legistrum 1711. 157. 
Dobófalva (Udvarhelyvármcgye) 190. 
Donált György 1716 n>: 
Donáti kapitány 1702. 95. 
Donath György, vicejudex 1701. 78. 
Donállh György (nagy-ajtai) 1700. 42, 

43. 
Donath István (cs -szt -királyi) 1701. 68. 
DonátthLászló ifj. (nagy-ajtai) 1700.43, 
Donállh Mihály (nagy-ajtai) 1700. 43. 
Donocli uram 1711. 172. 
Dósa Mihály (makfalvi) 1701. 48. 
Döniös Jánosné Kataün(cs.-szt.-imrehi) 

1702. 95. 

Ego (Eghe) (Udvarhelyvármegye) 143, 
189. 

Elekes János, (gyepesi), assessor, 1709. 
, 143, 2 l l . 

Elles András, (tusnádi), 1701. 56. 
Éltes András árvái 1701. 66. 
Éltes György, (tusnádi), 1701. 00. 
líndcsGyörgy (cs.-szt-simoni) 1701. 67. 
Endes János, egyh. nob., (ménasági), 

171)1 61). 
Endes Mátyás, (alcsiki), 1702. 109. 
Endes Mihály, egyh nob., (mindszenti', 

1701. 59, 155. 
Endes Miklós, (cs.-szl.-simoni), 1701. 

07. 
Enlaka (Udvarhelyvármcgye) 192. 
Enycdi Ferencz 1699. 32. 
Erdély több oklevélben. 
Erdővidék 258. 
Erneslus kapitány 1702. 95. 
Erős Gergely, (csatószegi), 1715. 201. 
Erős György, (csatószegi1, 1715. 201. 
Erős István, (csatószegi), 1715. 200. 

202. 
Erős János, (csalószegi), 1715. 200, 

202. 
Erős Mihály, (csatószegi), 1715. 200, 

202. 
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Észtéinek (Háromszék) 132. 
Kled (Udvarhely-vármegye) 193,418. 
Etédi járás (Udvarhelyvármegye) 415, 

418, 431. 
Eugcnius herczeg fővezér 1716. 213, 

•c-£h, 2 . 8 . 
Excessusokról és erőszakos huzás-vo-

násról 34. 
Eyzemburg main 17 59. 402. 

Fabcv generalis 1712. 188. 
Fagott kapitány 1720. 282, 283. 
Falczán kapitány 1720. 282. 
Faluörző zab 410. 
Fancsal (Udvarhelyvármegye) 191. 
Farczád (Udvarhelyvármegye) 191,419. 
Farczádi járás (Udvarhelyvármegye) 

415, 419, 431. 
Farkas havas, mellék-szoros (Fel-Csík) 

375. 
Farkaslaka (Udvarhelyvármegye) 191. 
Fate Juon kapitány 1719. 2o». 
Fattyu-sóakna llJ4. 
Fcjérmcgye (Comitatus Albcnsis) 61, 

80, 132. 
Fejér Miklós 1730. 845. 
Fejérnyikó patak 28á. 
Fejér Sámuel, (kászoni), 1702, 109. 
K.-Fejérvár 317, 
Fekete Jánosné 1701. 75, 
Felin kapitány 1716. 154, 222. 
Fel-Tiz (,Kászon-szék) 421. 
Felső-llenezéd 90, 91. 
Felső-Jioldogaszonyl'alva (Udvarhely-

vármegye) 190. 
Felsőfalu (Kászonszék) 282. 
Felső-Torja 234. 
Fenyéd (Udvarhelyvármegye) 194. 
Fercucz András, (mádéfalvi), 1701. 75. 

76. 
Ferencz István, (rákosi), 1701. 76 
Fercncz János, (dánfalvi), 1701. 71, 72. 
FcrenczMihály,v. királybíró 1710. 150. 
Fcrenezi Ferencz 1717. 225. 
Fcrenezi György (patakfalvi) 17!M, 121. 
Fcrenezi István 1700. 92. 
Fcrenezi János I7i9. 43-<. 
Férge Pál, 'jánosfalvi», 1709. 143. 
Festékos-szönyeg 72. 
Fiálfalva (Udvarhelyvármegye) 190. 
Fiáth János 1701. 84. 
Firtos Gergely, (fcl.ső-bcnczédi), 1701. 

90, 91. 
Firtos Imre kapitány, (felső-benczédi), 

91. 

Firtos István, (felső-benczédi), 1701. 
90, 91. 

Firtos János, (felső-benczédi), 1701. 
90, 91. 

Firtos Mihály, (felső-benczédi), 1701. 
90, 91. 

-F i r tos vára 91. 
Fiu leányság 341. 
Fodor András, (rákosi), 1701. 77. 
Kogaras 150, 184, 423. 
Foksin 112. 
Foltba István, (kézdi-szl.-Iéleki), 1710. 

150. 
Folta József 1699. 82. 
l'orgách Simon gr. fővezér (ghimessi) 

1705. 128. 
Furer (fuer, fűhrer) több oklevélben: 

71, 72. 
Füle (Bardóczszék) 191, 407. 
Füstös András, (bánkfalvi), 1701. 61. 
Füstös István, (bánkfalvi), 1701.61. 
Fyrstembursch zászlótártó 1739. 403. 

GáborITy István, (gyergyó-lekerőpa-
laki), országgyül. követ, 1739. 403, 
412, 414. 

Gábor György, (belefalvi), 1705. 132, 
171 

Gábor János 1705. 182. 
Gábor Mihály 1705. 133. 
Gábor Péter 1705. 132. 
Gábor princeps, ld Bethlen Gábor. 
Gagy (Udvarhelyvármegye) 190. 
Galacz 112, 339. 
Gál András, (dánlalvil, 1701. 72. 
Gál Ferencz 1710. 15.1 
Gál Imre, (dánfalvi), 1701. 71, 72. 
Gál Mihály, (dánfalvi) 1701. 73. 
Gál Mihály, (gyepesi), 1709. 143. 
Gál Péter, (gyepesi), 1709 143. 
Gálli Mihály 1700. 92. 
Gáspár István, assessor, 1715. 211. 
Gazdag János, (bölöni), 1720. 286. 
Geréb János, hámori tiszt, 1712. 181 
Geréb János, (papolczi), 1701. 52, 53. 
Gerend 122. 
Gergely deák, kisbiró, 1710. 155. 
Geyer regiment 268. 
Gidófalvi Mihály 1703. 119. 
Girbó 223. 
Gornyikok 20. 
Golhár János, (csckefalvi), 1701. 64, 

122. 
Golhár Péter, (csckefalvi) 1701. 64, 

122. 
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Göncz-Ruszka 432. 
Göröczfalva (Csikvmegye) 421. 
Graven vicecolonellus 170 188, 134, 

172, 209. 
Gregarius = közkatona 22. 
Gruber Amad Fercncz 1728. 330. 
Gyimes-Loka 72 73, 116. 
Gyimes szoros (Ghymes) 21, 37, 112, 

307, 3 '9. 35°- 386, 396, 408, 437. 
Gyimesi sáncz 413. 
Gyimes-vár 75. 

Gyárfás Ferencz, judex, (sepsi-szt.-
györgyi), 1734. 371. 

Gyászvásár (Jászvásár) 112. 
Gyergius, moldvai ember 438. 
Gyepes (Udvarhelyvmegye) 143, 189. 
Gyergyó-piricskei szoros 108, 113, 

363, 412, 414. 
Gyergyó-piricskei sáncz 412. 
Gycrgyai szabad emberek száma 1710. 

«57-
Gyergyószékl.Csík, Gyergyó ésKászon. 
Gyergyó-széki községek collustraliója 

1702. 94. 
Gyergyó-Szt.-Miklós (Csikvm.) 19, (,3, 

94, 95- 108, 109, 110, 116,156,157, 
158, 159, 2 i i , 233, 244, 422. 

Gyergyó-szeut-miklósi legistrum 156 
Győrffy Gábor, assessor, 1715. 211. 
György falva (Csikvmegye) 159. 
György János, (karczfalvi), 1702, 95. 
György Márton, (zetelaki), 1701. 78. 
György Mihály deák, (csatószegi), 1701. 

67. 
Gyula-Fejérvár (Fejérvár) (Alba Julia) 

(Alba) 3, 20, 24. 36, 40, 41, 45, 49, 
52, 83, 84, 86, 89,97, 106, 181, 182, 
•97, 215, 406. 

Gyulafi László gr., főkirálybíró, (szcnt-
demeteri), 387, 430. 

Gyulaffi László gr., (rátlióti), 1750 
443-

Hajjszlinger 1739. 402. 
Haller Cyörgy br. 1716. 215. 
Haller István 1706. 135. 
Haller István, orsz. gy. elnök, 1709. 141, 

142, 14., 148, 150 
Haller János gr., főkirálybíró, 1722. 

308, 320, 361, 365. 
Haller János gr., gubernátor, »755 

379, 387, 39», 39 s , 399. 4<>o, 402, 
423, 425, 436, 437-

Haller Pál gr., főkirálybíró, 1750. 443. 

Haan Ignácz, 1716. 211, 1736. 383. 
Hango falu Moldvában 438. 
Harkó Bálint, (Udvarhelyvmegye), 1745. 

426. 
Harkó Sándor, cs.-szt.damokosi), 1701 

70. 
Hároinszékvármcgye 27, 44, 115, 127, 

145, 196, 197, 208, 2 i i , 232, 241, 
249, 253, 2S3, J 8 8 , 298, 315- 342. 
347, 349, 4M, 423-

Harsági mező 130. 
Hatmänsdorfer Ferencz, jur. not., 1730. 

368. 
Hátszeg (llaczag) 20, 117. 
Hauben vicecolonellus 1718. 230. 
Hausmannskost 239, 249. 
Havasalföld 247, 339. 
Henter Benedek, főkirálybíró, (sepsi-

szt.-iváni), 1707. 137. 
Heuler Benedek, (szent-imrehi), 1701. 

57- 155-
Hentor Dávid br., (sepsi-szt.iváni), 

1750-443-
Henter Elek 1730. 347. 
HenterFerencz, protonot, szent-imrehi 

1701. 57, 84, 106. 
Heuler Kelemen 1716. 212. 
Henter László, depul., 1722. 308. 
Henter Mihály 1704. 123. 
Henter Sándor, registr., 1719. 267. 
Henter Pál, (szcnliváni), 1705. 132. 
Hcrbeville generalis 1711. 168. 
Hermány (Bardóczszék) 136, 191, 407. 
Hidas falu (Aranyosszék) 245. 
Hídvégi Péter, (madarasi), 1712. 186. 
Hodgya (Udvarhelyvmegy) 192. 
Hodor Zsigmond 1699 32 
Holló János, (cs-szt.-királyi), 1701. 68 
Holló mellékszoros (Gycrgyóban) 375. 
ilomoród-Almás (Udvarhely vm.) 189. 
llomoród- Karácsony falva (Udvarhely

vármegye) 189, 431. 
Homoród-Keményfalva (Udvarhely vár

megye) 189. 
-Homoród-molyéko 169 
- Ilomoród-patak 288. 

Uomorod-Szcnt-Márton (Udvarhely vár
megye) 143, 189. 

Homorod-Szent-Pál (Udvarhelyvárni.) 
146, 189. 

Homorod-Ujfalu (Udvarhelyvármegye) 
189. 

Horváth György, főhadnagy, 1704 121. 
Horváth György, (nagy-győri), 1710. 

150, 151. 
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Hosszúhavasi meltékszoros (Fel-Csik) 
375 

Hosszú határa 4V 
Hozó Pál, (cs-szt.-mártoni), 1701. 63. 
Hozó Péter, n o b , (cs -szt.-györgyi), 

1701. óo. 
llunn commissarius 1709 145, 183. 
Kulin (Hociiu) város 440. 
Iliilff-quartier 251. 

llke (Udvarhclyvmogyc) 191. 
Iliyel'alva 20, 117. 
llyés István, (cs.-szt.-királyi), 1701. 68. 
lmccs Erzsébet lil. Boér Gáborné. 
ini[iérfalva (Kászonszék) 282, 421. 
Imro György 1709. 143. 
Incze István 1711. 173-
Isák Lőrincz, (cs.-szt.-mihályi), 1719. 

265. 
Istephan, Trifiin, Gábor és Posztulaki 

moldvai czigányok 1702 107. 
Jslvúii Antal, (dánfalvi), 1701.. 71. 
István deák, (szárhegyi), 1702. 109. 
István Péter,(cs.-szl.-miklósi), 1701. 75. 
Ivántói mellékszoros (Fel-Csik) 375. 

JiikiibfaNa (Kászonszék) 2S2, 421. 
.lakab György, (zetelaki), 1701 78. 
Jakab István, (dánfalvi), 1712. 184, 187 
Jakabházi Zsigmond 1699. 32. 
.Jakabházi Zsigmond, (szent-ábrahánii), 

1703- 117, 118. 
Jakó András, assessor, (böloni) 1720. 

286 
János Anna, (dánfalvi), 1702. 9c. 
Jánosfalva (Udvarhelyvmegye) 145, 

189, 4 Í I . 
Jáhos Péter, (dánfalvi), 1702. 95. 
Jánosi Mihály, kászoni jegyző, 1720. 

202. 
Jásfalva (Udvarhelyvmegye) 190. 
Jasszi város Moldvában 439, 440. 
Jászvásár (Gyászvásár) 112, 287. 
Jenéi György, (borosjenei), 1710. 150. 
Jenőfalva (Csikvmcgyo) 72, 74, 159. 

421. 
Jósa József, (mindszenti), 1710. 150 
Jósika Gábor, supr. commiss., 1711, 

179, 1S3. 
Jósika-compania 437. 
Juon, oláh tolvaj, 1713 195. 

Kuhn la húgó 93, i ' 2 . 
Kabala hágó alatt levő új várhoz járt 

építők 1701-ben. 93. 

Kacsó Farkas 1727. 330. 
Kadács (Kadics) (Udvarhelyvármegye) 

191, 432 .— 
Kádár András, (rugontalvi), 345. 
Kádár András 1700. 92. 
Kál község Udvarhelymegyében 342. 
Kalittal, oláh tolvaj, 1713. 195 
Káinoki Ádám, főkapitány, (ícőríspa-

laki) 1713. 195, 199, 200, 201, 2 I4 . 
Káinoki Sámuel, vicekauezellár, (kő

röspataki), 1696. 32, 33, 35, 64, 84. 
Káinoki gr., főkirálybiró 1749. 438. 
Kálnoki-compania 437. 
Kamineck, Moldva vicinitásában, 251. 
Kamuthi Farkas, \kir . tan. követ stb., 

(szent-lászlói) 10X2. 82. 
Kantakuzén György, moldvai főkancel

lár 1749- 439-
Kanals Péter 1700. 143. 
Kányád (Udvarhelyvmegye) 190. 
Karczfalva 72, 74. 
Karácsonyfáivá 143. 
Karácsony György, (zelelaki), 1701. 

78. 120. 
Karczfalva (Csíkvmegye) 159, 421. 
Kárhágó mellékszoros (Al-Csik) 375. 
Káróly-Fejérvár 317. 
III. Károly király 1713. 192, 300,302, 

368, 370, 372, 387, 390. 
VII. Károly, svéd király, 1714. 198, 207. 
Károlyi Sándor gr. 1721. 304, 30;,. 
Károlyvár (Carolina) 126, 233. 240, 

266. 
Karkó Sándor, (esík-szt.-damokosi), 

1701. 70. 
Ká-szon 215. 
Kászoni János, főkirálybiró, 1709 

1713-tól cancellár. 144, 145, 14(1, 
179, 183. 195. 

Kászon Imperfalva 230. 
Kászonrét 307. 
Kászonujfalu-199, 282. 
Kászonszék 1. Csík, Gyergyó és Kászon. 
Kecsét (Udvarhelymegye) 191. 
Kelemen Deák, (cs.-szt.-mártoni), 1701. 

63, 109, 155. 
Kemenes Bálás, (gyergyói), 1702. 109. 
Kernenes Imre, assessor, 1715 211. 
Kemény János, fejd., 184. 
Kemény László br., gub. consil., 1721. 

305-
Kendi János, protonotarius, 1663 84. 
Kénos (Udvarhelyvmegye) 189. 
Kénosi Dávid 1745. 430. 
Kénosi Fcrencz, nótárius, 1630. 83. 
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Kénosi Zsigmond, vicekirálybíró, 1703. 
120, 431. 

Keresi János 1703. 119 
Keresztes György, (csíkszeredai), 1710. 

150. 
Keresztes Kelemen, (cs.-szt.-györgyi), 

150. 
Kereszt s mellékszoros (Al-Csik) 375 
Keresztes Miklós 1709. 143. 
Keresztesi Sámuel 1706. 135 
Keresztúr 90, 91, 322, 344, 404. 
Kereszturfalva 190, 322. 
Keresztúri! szék 90,91, 344, 427, 431. 
Kerczuly moldvai ember 438. 
Kevenhüller regiment 339. 
Kézdi-szék 32, 47, 51, 106, 107. 
Kézdi-Vásárhely (Háromszék) 20, 27, 

117, 207, 307. 
Khevenhüüer, generalis, 319, -74. 
Kilyén (Háromszékvmegye) 234. 
Killyénfalva (GyergyószéK) 93, 94, 109, 

157, 158. «59. 422. 
Király-szabadja,(Csikvm.) 307. 
Kiristály Mihály, (cs.-szt.- damokosi), 

1701. 69, 70. 
Kisasszony (falu Csíkban) 233. 
Kis-Baczon (Bardóczszék) 191, 407. 
Kis Boros György 1701. 78. 
Kis Ferencz, (csíkszeredai*, 1710. 150. 
Kis-Galambfalva (Udvarhelym.) 190. 
Kis-Kede (Udvarhelyvmegye) 190. 
Kis-Küküllö folyó 145, 288. 
Kis l'ál László 1713. 127. 
Kis Sámuel, nótárius, 1710. 150. 
Kis-Saj rnellékszoros (Al-Csik) 375. 
Kis-Solymos (Udvarhclyvmcgye) 190. 
Klobusiczky B. Ferencz 1744. 424. 
Kobátfalva (Udvarhelyvm.) 191. 
Kóczán Balázs 1701. 51, 53. 
Kocsa István, (tusnádi), 1701. 66. 
Kocsa János, (tusnádi), 1701. 66. 
Kocsis Ferencz, (recsinédi), 1709 143 
Kolozsi sóakna 384. 
Kolozsmonostori convent. 30. 
Kolozsvár (Colosvár Claudiopolis) 20, 

31, 36, 228, 229, 236, 248,271,281, 
284, 303, 303, 305, 306, 310, 317, 
318, 327. 33°. 338, 347- 35«. 352 , 
353, 360, 413. 

Kondrát András, (sárfalvi), 1711. 172. 
Konrád (Conrad) Sámuel 1709. 147, 

174. 
Korda Zsigmond 1703. 120, 256, 

300. 

Komis Antal gr., (göncz-ruszkai), 1745. 
432. 

Komis Antal gr,, (borszéki), 1749.438. 
Korniss István gr., commissarius, 1714 

155, 197, 215, 216. 230, 3 ' ° 
Komis Sigm , gubernátor, 1713 192, 

194, 195, 196, 202, 211, 213, 218, 
227, 22S, 229, 248, 254, 267, 268, 
271, 274, 276, 277, 281, 2S7, 303, 
304, 305, 306, 310, 312, 313, 317, 
318, 327, 339, 347, 35 ' , 352, 353, 
361, 362. 

Korond (Udvarhelym.) 192, 329. 
Kosa Gábor, ideinek, 1701. 75 
Kosa Gábor, (csicsói), 1701. 76. 
Kosa Imre, (esztelneki), 1705. 132. 
Kosa István, (cs -szt.-miklósi), 1701. 74. 
Kosa István 1710. 126. 
Kosa János, (csicsói), 1734. 375. 
Kosolnik uram 1717. 226. 
Kósza György, (jenöl'alvi), 1701. 74 
Kotori György, (cs.-szt-damokosi , 

1701. 69. 
Kotormány Péter deák 1710. 155. 
Kovacsóczi István, kancellár, 1630. 83. 
Kovács Gergely, (dánfalvi), 1712. 183, 

185. 1S6. 
Kovács György, commissarius, (udvar

helyi) 1734- 374-
Kovács György 1Í05. 126, 265. 
Kovács György, (tlánfalvi). 1712. 185. 

187. 
Kovács Imre, (cs.-s.it -damokosi), 1701. 7°-Kovács József, (csík-bánkfalvi), 1750. 

440, 441, 442. 
Kovács Mihók, (recsinédi), 1709. 143. 
Kovács l'ál, (csik-báni;falvi), 1750. 

440. 441. 
Kovács Péter, (bözöd-ujfalvi), 1730. 

345-
Kovács Tamás, (kotormányi), 1734. 

375-
Kovács Tamás, jur. nótárius, 1733. 

372, 4 " -
Kovács Tamás id , (csík-bánkfalvi), 

1750. 440. 
Kovács Tamás ifj., (csík-bánkfalvi), 

1750. 440, 441, 442. 
Kozma József 1738. 390. 
Kozma Péter, (dánfalvi*, 1701. 72. 
Kozma Simon, (felsőtorjai), 1718 234, 

235-
Kozmás ld. Csik-Kozmás. 
Kőhalom-szék 51, 288. 

http://cs.-s.it
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Köloséry Sámuel, secrctarius 1631-ben 
86, 185, 187, 213, 218, 224, 227, 
22S, 253, 254, 268, 274, 276, 277, 
2 S » , 505, 3<>S, M°i J i J, 3*7, p 7 . <>3-

Kölcze Islván, (karácsonyfalvi), 1709. 
M3-

Königsegg gr., generalis commendans, 
310, 316. 

Kőrispatak (Uilvarlielyvin.) I90. 
Körösi János 1699. 32. 
Kőröspalak (Háromszékin ) 200. 
Kövendi Ferencz 1699. 32. 
Kövendi Mihály 1699. 32. 
Kropp, inspoclor, 1736. 384. 
Kun Mátyás 1729. 342. 
Kun Zsigmond, prolonotarius a kir. 

giiberniumnál, 1718. 236, 248, 271, 
284. 287, 306, 310, 312, 339, 372. 

Kuli György 17'3- 127. 
Kükfillő-Keméiiyfalva (Udvarhelyvm.) 

191 
Küküllo folyó Kis és Nagy 288. 
Küküllőmegyc 329 
KUküllő melyéke 169. 
Küküliővár 223 
Küsmöd (Udvarhelyvm.) 192. 

Laczkó János, assessor, (ditrai 
1702. 109, 211 

Lainingen, generalis, 1698. 21, 108. 
Lakatos András, dnénasági), 1734. 375. 
Lámper János Károly 1708. 140. 
Lándoríebérvár hl. Nándorfehérvár. 
László Ferenc/., (dúnfalvi), 1701. 73. 
1/isz ó István, jur. nótárius, (all'alvi) 

1701. S8, 10S, 110, 117. 
László János, jur, not. 1708. 140, 211. 
László János, lalfalusí). 1702. 109. 
Lászlóíi Zsigmond, (Gyergyó-Alfalu), 

419, 420. 
Laykmány (lájtmáuy) = lioulcnant, 

hadnagy, több oklevélben 29,69, 109. 
Lázáii'alva (Csikvm.) 65, 390, 421. 
Lázár Fcrencz gr., főkirálybíró. (szár

hegyi), 1718. 158. 225, 308, 309, 
315- 387, 394, 4'9-

Lázár Ferencz 1702. n o . 
T/'zár János br., táblai ass., 1739.397. 
Lengyelfalva (Udvarhelyvm.) icn. 
Lengyelország 112^ 127, 3x6. 347, 352. 

398. -"+ - 1 ~* 
LcSpold király 1699. 30, 32, 34, 47, 

77, 84, 433. 
Leyr (?) kapitány 109. 
Lisnik 2i , 

Literati István deák, íjakabfalvi), 1734. 
375-

Lileráli Tamás, alkirálybiró, 1609.38-
Lobkovie/, Keresztély h g , geu. coui-

mendans, 1739. 399. 
Loehstet, generalis, 311. 
Ló fő jószág 337, 340. 
Lokod (Udvarhelyvm.) 189, 431. 
Lokodi István, (lokodi), 1745. 431. 
Lösz vicocolonellus 169S. 18. 
Lőrinez András, (jánoslalvi), 1745. 

43t. 
Lőrinez István, (madarasi), 1701. 73, 

i S \ 
Lövéte 93, 146, I S I , 191. 

1 Lövétei solymárok 1702. 93. 
| Luczai László I703 114. 
I Luczai uram I7I7. 345. 
I Lukács István, (dánfalvi), I699. 39. 

Lukács István ilj., dánfalvi), I70L 
7L 72. 

Lukács István I745. 433. 
Lukács Péter, (dánfalvi), I699. 39,71, 

72, 18S. 
Lukács Péter I70I. 75. 
Lukács Péter és neje I702. 95 

Macsk&si Boldizsátné I7I8. 245 
Madaras (Csikvm) 29, 72, 73, 150. 

184, 42L 
Madarasi vashámor IS3. 
Mádéfalva (Csikvm.) 75, I59. 42 a. 
Magyar-Andrásfalva (.Udvarhelyvm) 

I90. 
Magyarország, több oklevélben 
Magyaros (Udvarhelyvm.) -töof 
Magyarósrészi mellékszoros (Gyergyó-

ban) 375. 
Magyar-Sákod (Udvarhelyvm) I90. 
Makai István I699. 32. 
Makai János I699. 32. 
Makl'alva 223. 
Maksa (llároniszékvm.) I99. 
Maksai Dávid, secrctarius, I730. 35.', 

353, 365, 376. 
Malomfalva (Udvarhelyvm.) I9I . 
Máréfalva (Udvarhelyvm.) I9I. 
Mária Therézia, I742. 419, I749. 439, 

443-
Márkosfalva I33. 
Marko kapitány 1729. 339. 
Marko Márton, alkirálybíró, 1742. 4I7. 

432, 433-
Márkus János, (taploczai), I 7 I I . I73 
Mármaros 346. 
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Maros folyó, több oklevélben. 
Marosszék 27, 30, 3I, 32, 44, 5I, I96, 

I97, 2II , 2I2, 24I, 349, 350. 
Marosi Dávid, (héjasfalvi), Í730. 344. 

346. 
Marosi György, pereeplor, I745. 42;. 
Maros-Tonía megye 3 19, 339. 
Maros-Vásárhely 27, 83, I Í7, I42, I7I , 

329-
Marosvásárhelyi híd 3S2. 
Marosvásárhelyi vár 383 
Maróthi Ferencz (belfalvi), 1750. 345. 
Marólhi György (Udvarhclyvm ), 426, 

427, 433-
Martonfalva (Csikvm.) 222. 
Márlonfalva (Háromszékül.) I32 
Mártonhely I23 
Márton András, (dályai), [745. 43I. 
Márton István I7I0. I55. 
Márton Mihály, (alsó-torjai), I711.17I. 
Márton Miklós, rector, (alsó-torjai) 

I702. I06, I07 
• Má Honos (Udvarhelyvm ) I92 

Márton Tamás, (csíkszeredai), I7I0. 
I50. 

Mártonfi György, r. k. püsp I7I7 2I0. 
Máthé Mihály, (rá kosi), I70I. 77. 
Mátisfalva (Udvarhelyvm.) I90. 
Mátyás király 9I. 
Medesér (Udvarhely vm.) I9I. 
Meggyes (Media) 83', 167, I74, I79, | 

•92. 3l3, 396- 39«, 400. 
Medgyesfalva I94. 
Ménaság (Csikvm.) 60, 233, 282 390, 

42I. { 
Ménasági drabantok I70I. 60. 1 
Ménasági lófejek I70I. 60. 
Ménasági lovaspuskások I70I. 60. 
Mezei György, (dilrai), I734- 375-
Mezőség 232. 
Mihálcz Bálás I705. I33. 
Mihálcz István I705. I33. 
Mihálcz László (polyáni), I7I0. I50. 
Mihálcz Mihály ifj. 1705. I33. 
Mihálcz Mihály, (alsó-torjai), I705, 

I32, 17J-
Mihálcz Miklós, (alsó-torjai), I699. 39. 

I06, I07. 
Mihálcz Miklós ifj., (alsó-torjai), 1075. 

I32 
Mihálcz Tál, (alsó-torjai), I705. 832 
Mihálcz Péter I705. I33. 
Mihály János, (karácsonyfalvi), I709. 

143-

Mihály János, (dánfalvi), 1712. 186. 
Miháls Judith 1700. 43. 
Mikes István gr., (borszéki), 1740. 43•«. 
Mikes Kelemen, (zabolai). 1705. 132. 
Mikes Mihály, (cs;k-kozmási), HülfTA. 
Miklósl'alva (líd várhely vm.; 1H9. 
Miklósvárszék 32, 42, 42, 47, 51, 78, 

342. 
Mikó János, (sögöthi). 1701. 58, 155. 
Mikó Judith (Sándor Mihályné), 1710. 

265. 
Mikóvár (Csíkvmegye) 208, 209, 215. 
Mindszent (Csikvm) 59, 158,233,390, 

419, 420, 421. 
Mindszenti drabantok 1701. 59. 
Mindszenti liliurlinusok 1701. 59. 
Mindszenti lófejek 1701. 59. 
Mitács tető 20á. 
Moldva (Molduva) 74, 89, 107, 109, 

111, 116, 180, 195, 280, 247, 258, 
262, 264, 287, 304, 307, 328, 829, 
331, 337, 348, 351, 352, 380, 382, 
383, 398, 412, 440, 44 ' , 412. 

Moldvába kibujdosott csíkszéki neme
sek 1711. 172, 173. 

Molk kapitány 1741. 414. 
Molnár János 1709. 113. 
Molnár Mihály, (madarasi), 1712. 184. 
Musna (Udvarhclyvm.) 190. 

Nagy-AfU (Háromszékm.>201, 300, 
302, 343, 363, 378, 419, 420. 

Nagyajtai Miklós 1731 363. . 
Nagy Andrásné Erzsébet 1719. 265. 
Nagy-llaczon (Ud varhely vm.) Sál. 
Nagy Boldizsár 1729. 3 « 
Nagvboldogasszony (falu, Csíkvmegye) 

233 
Nagy Boros István 1701. 78. 
Nagyerdő 263, 382 
Nagy-Galambfalva (Udvarhelyvmegye) 

190, 432 
Nagy-görgényi havasok 210. 
Naay István ifj., assessor, (nagy-ajtai), 

1700. 42, 44. 
Nagy-Kászon 233. 
Nagy-Kedc (Udvarhclyvm. 190. 
Nagy-Kiiküllő folyó 288. 
Nagy Mihók, (telekfalvi), 1709. 143. 
Nagy Pál, (polyáni), 1705. 132. 
Nagy-Saj mellékszoros (Al-Csík) 375. 
Nagy-sinki articulus 340. 
Nagy-Solymos (Ud varhely v m ) 190. 



455 -

Nagy-Szeben (Cibinium) í l , 16, 28, 
35, 42, 45. 131, 135, 141, 142, 141, 
145, 146, 148, 150, 159, 179, 19:4, 
195, 196, 198, 202, 203, 207, 218, 
215, 216, 218, 223, 224, 225, 227, 

. 253. 254, 281, 306, 310, 312, 314, 
365, 368, 370, 376, 387, 391, 401, 
40 ' , 412, 420, 423, 424, 436, 437, 
443. 

Nagy-Szombat 201. 
Naláczi Lajos, secretarius, 1698. 29, 

31, 135, U2, 147, 174. 
Nándorfehérvár 225. 
Nciperg-regemcnt 1711. !81 . 
Nemes Mátyás, (hídvégi), 1730. 345. 
Nemes só 298, .:(29, 341 
Nyárád-Szcnl-László 7 '. 
Nyírség 208. 

Ojtozi szoros 126, 380. 
Ojtozi vég 387. 
OkJúnd (Udvarhelymegye; 143, 189. 
Olasz Mihály, secretarius, 1698.24,36. 

40, 41. 
Olaszlclck (Bardóezszék) 191, 407. 
Oláhfalu (Udvarhelymegye) 85, 170, 

06, 233, 255, ',96, 338, 364. 
Oláh György 1705. 132. 
Oláh János és fiai 1705. 132. 
Oláh Miklós 1705. 132. 
Oláhország 204. 
Oláh Vaszi 1705. 132. 
Oláh zlotok, (pénznem), 313, 
Olt Tolyó 263, 306, 333, 382. 
Onucz oláh tolvaj 1713. )9>. 
Opesina mellék-szoros (Gyergyobcin) 

375. 
Orbai szék 32, 47 51. 
Orbán Klek 1700. 9 ' . 
Orbán János, (ábrahámfalvi), 745, 431. 
Ormánkövi György 1">30. 83. 
Oroszhegy (Udvarhelyvármegyc) 191. 
Osdola (líároinszékvármegye) 232. 
Osfalva (Udvarhelyvármegye) 190. 
Örmény kereskedők Moldvában (Ar-

meni Brasovani) 1749. 439. 

Pori nevű hely Nagy-Ajtán 43. 
J'ál András, (nagy-ajtai) 1700. 43. 
Pálfalva (Csíkvármegye) 159,422. 
l.'álfalva (Udvarhelyvármegye)192, 29. 
Pálffi rcrencz. nótárius 1702, 93. 
1'állTi István id., (gagyi), 1730. 345. 
Pálii Mihály, (gagyi), 1703. 118, 345. 

Pálffi Miklós 1730. 345. 
Pálffi Pál, (gagyi udvarhelyszéki,) 1699 
Pálíi Zsigmond, (gagyi, udvarhelyszéki), 

1700, 92, 345. 417. 
Pálfi Zsigmond, jur. nótárius, (kercsz-

túrszéki), 1(56 322, 345, 426, 427, 
433. 

Pápai Ferencz 1699 32. 
Pápai János 1704. 126. 
Papolez (lláromszékvmegye) 53. 
Parajd (Udvarhelyvmegye) 50, 181, 

191, 329, 330, 384. 
Partinni '246, 247.' 
Patak fal va (Ud varh ely vmegye) 143,190. 
Patej főstrásamester 1702. 95. 
Páter János 1712. 184. 
Patkó pénz 139, 377. 
Pekri Lőriucz gróf, főkapitány, (pek-

rovinai), 1701. 11, 12. 50, 5 \ 119, 
120, 136. 167, 168, 212. 

Péter Bálint, (cs.-szt.-damokosi) 1701, 
70. 

Péter István, lovaspuskás, (cs.-szt. 
györgyi), 1701. 61. 

Péter János, (madarasi). 1712. 181. 
Pélerli Mihály, (nagyajtai), 1700. 43. 
Péter várad 21.', 2:'5. 
Petki Dávid gróf, főkapitány, (király

halmi), 1706. 135, 136, 137. 
Petki István, főkapitány, 1712. 184 

186, 187. 
PíiíFcrhoffen generalis 21, 42. 
Petk falu 343. 
Piricsko 438 

-Pla jások és gornyikok 20, 337, 384 
396. 

Pókai Ferencz, (sögöthi), 1701. 58. 
Pólyán (lláromszékvmegye) 132. 
Pomana 28. 
Pongrácz György 1716. 214. 
Pongrácz P. György báró, kancellár, 

1744, 423, 425, 436, 437. 
Poroszka Thodor 1702. 107. 
Porumbák 1:̂ 3 
Polyó Gergely, (cs.-szt.-mártoni), 1701. 

6*. 122. 
Pronai György id. 1699. 32. 
Provinciális coinmissariatus 28. 
Puskás Tamás, jurát, nótárius, 1741. 

414. 
Pünkösti György, (uzoni), 1712. 127. 

Jiabutin tábornok 1697. 11, 21, 89, 
89, 110, 130, 139, 172. 

Hácz István, pereoplor, 1699. 36. 
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Rácz militia 307. 
Radó Márton (telekfalvi), 1709. 143. 
Raduly czigány, (bülöni), 17--'5. 3~8 
Raduly Bálint, (palakfalvi), 1709. 143. 
Ráducz oláli tolvaj I7l3 ií)5. 
I. Rákóczy György, fejedelem, 1031. 

80. 
II. Rákóczy György 184, 180, 187. 
II. Rákóczi Ferencz, fejedelem, (felső-

vadászi), 1701 1-22, 126, 1*8, 152, 
284, 3s8, 440. 

II. liákóczi-réle fölkelés 1703. 300, 357. 
Rákóczi József, (Ferencz fia), 1738. 

388, 381', 390, 3!)7. 
Rákos (Aranyosszék) 235 

-diákos «Csikviiicgye) 47, 7G, 77j 159, 

Rava (UtTvaruelyvmegye) 190. 
Rccsinéd (Recsenyéd, Udvarhclyvm.) 

143, 189. 
Remete (Gyergyószék) 94,95,157, 158, 

432. 
Réthi Anna 1705. 132. 
Rhédei Ferencz, (kis-rhédei), 1739. 

397. 
Rhédei László, (kis-rhédci), 1739.397. 
Rosenczvein (Rozenzweig) 1711. 171, 

225, 268. 
Rugonfalva (Udvarlielyvmegye) 190. 

Szadmaranczki (Szamaráczki) ka
pitány, 1698. 17, 19. 

Saj (cs.-szt.-márlont havas neve) 337. 
Salamon István, (.rákosi), I Oi. 70. 
Salétrom és büdöskövek vecturája 

:t07. 
Salétromfőzés 170 és több oklevélben. 
Sándor Uorbára P 90. :-i9. 
Sándor Ferencz 1700. 9-'. 
Sándor Gergely, registrator, 1706.135, 

167. 
Sándor Gergely 1b99. 31. 
Sándor János, (cs -szt.-mihályi), 1701. 

47. 
Sándor Mihály, (cs.-szt-mihályi), 1090. 

39, 155, 173, 265 
Sándor Mihály (agyagfalvi) 1745. 4 3 ' . 
Sándor Mihály (cs -szt.-domokosi) 1702. 

95, 185, 187, 204. 
Sándor Pál, deputatus, (nagy-galamb

falvi), 212, 420' 432, 433. 
Sándor Péter, dcpulatus, i 7 Í 2 . 308. * 
Sándor Péter, deák, (̂ cs -szt.-darnokosi), 

1734. 375. 
Sándor Zsigmond 1G99. 32. 

Sándor Zsigmond, (Udvarhelym ), 1745. 
426, 433. 

Santcr özvegye 240. 
Sárosi Ambrus, (rákosi), 1701. 76. 
Sárosi János, (szcnt-lászlai), főcom-

missarius, 1696. 11, 16, 17, 25. 30, 
37, 38, ' 2 , 45, 50, 89. 

Savanyu víz 3Pf. 
Schräm br., brassói parancsnok, 1708. 

139, 240, 319, 376, 401. 
Scythia 91. 
Sebesi István, jegyző, 1848. 4'V. 
Sebesi Jób, királybíró, orsz követ, 1 ;03. 

120, 170. 
Sebesi Miklós 417. 
Sebestyén István, (zelclaki), 1701, 78. 
Sebille kapitány W01. 95. 
Segesvár (Segeswar) 31, 35, 51, 130, 

Í31, 134, 171, 288, 3 i7, 383. 
Scménfalva (Udvarlielyvmegye) ISO. 
Scpsi-Gidófalva 33. 
Sepsi-szék 32, 47, 51, 371. 
Sepsi-Szt -György (Háromszékvmcgye) 

k0, 32, 33. 34, 35, 117, 368, 371. 
Siklód (Udvarlielyvmegye) 191,329. 
Símén György 1716. 212. 
Sófalva (Udvarlielyvmegye) 50, 192, 

214, 223, 329. 
Sótalvi kamara háznál levő máglyás 

298. 
Sófalvi solymárok 92 
Sólyomkő 319. 
Sólyom István, vicekirálybíró, 711,179. 
Sólyom István, királybíró, 1708. 140, 

179, 226, :-:64. 
-Solymárok K9, 9-3, 93. 
Sólyom Tamás, jur. nótárius, (újfalvi), 

1H98. 19, 108, 110. 
Sólyomlál mcllékszoros (Al-Csík) 375. 
Solth 120. 
Sorger Gergely br erdélyi püspök és 

a gubernium elnöke 1732. 363, 304, 
365. 

Sögölh 58, 340,390,421. 
Sögöthi drabantok 1701. 58. 
Sögöthi lófejek 1701. 58. 
Sögöthi lovas puskások 1701. 58. 
Sögöltfalva (Csíkvmcgye) 317. 
Staremberg 339. 
Steinville (Stainwill) János István gr., 

vicecol. 1700. 45, 47, 77, 109, 111; 
114, 115, 116, 151, 174, 177, 188, 
224, 281, 303, 360, 385 

Stenczel János 1699. 32. 
Siikő (Udvarlielyvmegye) 191. 
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Szabó András, commissarius, 1699. 
41 , 44, 88. 

Szabó György né 1701. 63. 
Szabó István, (bánkfalvi/, 1701. 61. 
Szabó János 1713. 127. 
Szabó János 1699. 29. 
Szabó Mihály, (kézdi-vásárhelyi), 1720. 

287. 
Szabó Mihály Deákné assz. 1701. G3. 
Szabó Mihály, (kászoni), 1702. 109. 
Szabó Péter, (bánkfalvi), 1701. 61. 
Szabó Tamás, (dánfalvi), 1712. 187. 
Szabolchi István 1713. 127. 
Szakács István (cs.-szt.-imrehi), 1702. 

96. 
Szakács Istvánné Erzsébet 1702. 96. 
Száldobos (Bardóczszók) 191, 407. 
Szamosfalva (Kolozsmogye) 230, 310 
Szárazság, éhség és pestis Csíkszék

ben 1717-1719. 231. 
Szárhegy (Szaárhcgy, Gycrgyószék) 

94, 95, 109, 156, 157, 158,233,309, 
394, 398. 399, 400, 422. 

Szárhegyi legistrum 156, 158. 
Szász Miklós, (esztelneki), 170^. 132. 
Szathmári béke (transactio) 304. 
Szegedi Pál 1711. 173. 
Székely Boldizsár 1699. 33. 
Székely Erzsébet 1718. 234, i35. 
Székelyföld (Siculia stb.) több okle

vélbe«. 
Székely György, (cs.-szt.-imrehi), 57, 

260. 
Székely István, juratus nótárius, 1733. 

368, 372. 
Székely Mihály, (killyéni), 1701. 88, 

234. 
iSjékely-Udvarhely (Udvarhely) 41, 50, 

5!, 52, 78, 81, 82, 9?, 93, 117, 118, 
127, 128, 225, 2!>7, 300, 307, 415, 
416, 418, 421, 432. V| {• 

Székely (Székel) Zsigmond 1698. 18. 
Székely Zsigmond, (killyéní), 1701.47. 
Szemerja, háromszéki falu, 331. 
Szent-Ábrahám (Udvarhelyvm.) 190, 

192. 
Szent-Benedek 361. 
Szent-Demeter (Udvarhelyvm.) 192, 

374. 
Szent-Erzsébelfalu (Udvarhelyvm.) 190. 
Szent-Imreh 1. Csík-Szt.-Imreh. 
Szentkereszti András 1699. 34, 218. 
Szent-Király (Udvarhelyvm.) 191. 
Szent-László (Udvarhelyvm.) 189. 
Szent-Lélek (Udvarhelyvm.) 191. 

Szent-Lélek (Csíkvmegye) 59, 233,317, 
390, 421. 

Szent-léloki drabantok. 1701. 59 
Szent-léleki tófejek 1701. 59. 
Szent-léleki lovaspuskás: Lázár Mi-

, hály 1701. 59. 
;j Szent-Márton (Udvarhelyvm.) 418. 

Szcntmártoni járás (Udvarhelyvmegye) 
415, 418, 431. 

Szent-Mihály (Udvarhelyvm.) 191. 
Szentmihályi István 1699. 32. 
Szent-Miklós (Udvarhelyvm.) 190. 
Szent-Pál W. Csík-Szt.-Pál. 
Szentpáli János 1712. 187. 
Szentpáli Jánosné 1712. 185. 
Szent-Tamás Id. Csík-Szent Tamás. 
Szent-Tamás (Udvarhely) 191. 
Szépvíz (Csikvm.) 21, ÓH, 75,115, 159, 

172, 209, 244, 422. 
Szigethi István ref. superintendens 

1739. 397. 
Szikszai István 1699. 32. 
Szilágyi János 1705. 132. 
Szolokma (Udvarhelyvm.) 191. 
Szombatfalva (Udvarhelyvm) 191. 
Szombalfatvi uram 1716. 222. -
Szombati szolgaság Csíkban 408. 
Szotyor (Háromszék vm ) 86. 
Szováta 330. 
Szőcs András, (cs.-szt -domokosi), 1701, 

70. 
Szőcs György, (dánfalvi), 1712. 184. 
Szőcs György, (mádéfalvi), 1701. 76. 
Szőcs Mihály, (cs -szt.-mihályi), 1701. 

74. 
Szőke András, (cs.-szt.-mártoni), 1701. 

63. 
Szőkefalva 25, 56, 223. 
Szőke Márton, (cs -szt.-mártoni), 1701. 

63. 
Szöllő-Máj erdő (Szcmerján) 336. 
Szőrcse (Háromszékvm.) 234. 
Szörcsci Gáspár, (szörcsei), 1718. 234. 
Szlán Baltesh oláh, (vesztemónyi), 1713. 

Tana, kapitány 1698. 17. 
Taplocza (Tapolcza, Csikm.) 47, 156, 

159, 179, 244, 282, 422. 
Tarhavas mcllékszoros (Fel-Csík) 375. 
Tarsaly Gergely 1699. 32. 
Tartsafalva (Udvarhelyvm.) 191. 
Tatárország 95 
Tekerőpatak (Gyergyószék) 94, 109, 

157, 158, 159, 422. 
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Telegdi-Baczon (Uardóczszék) '07. 
Tclekfalva (Udvarhelyvrn.) 143, 189. 
Teleki Mihály 170*. 121. 
Teleki Sándor 1729. 343. 
Temesvár ff hemcsvár, Tömesvár) 153, 

213, 221, 222, 225. 
Thamás András, (bánkfalvi), 1715 203. 
Thamás Deák, v. kir. biró, 1701. 68. 
Thamás Gergely, (jenőfalvi), 1G99. 29. 
Thamás Gergelyné. (jenőfalvi), 1699. 

29. 
Thige br., generalis, 1725.224. 246,317, 

440. 
Tholdalaghi János 1706. 135. 
Tholdalagi Mihály, (eresei), 1739 397. 
Thordai József, (csapói), 1739. 397. 
Thoroczkay Islván, főstrázsamester 

generalis, 1704. 121, 122, 123, 124, 
126. 

Thoroczkai János 1722. 308. 
Thoroczkay Zsigmond, (toroczkó-szt -

györgyi), 1739. 397 
Thulmann kapitány 1712. 188. 
Thúri Erzsébet 1705. 132. 
Tliúri Ferencz, (tamásfalví), 1705. 132. 
Tbuii Mihály, assossor, 1715. 211. 
Tibold (Udvarhelyvrn.) 191. 
Tiboldi Pál, nobilis, 1709. 143. 
Tibiscus 1. Tisza. 
Tirnafalva (Udvarhelyvrn) 190. 
Tis br. (Tige) generalis 1717. 224. 
Tisza( Tibiscus) folyam 11. 
Tisza László 1745. 433. 
Tódor nevű oláh 1711. 171. 
Toldy 1745. 431. 
Tolvajos tető 208. 
Tompa Miklós 1701. 8G. 
Tompos János deák, (szt.-györgyi), 

1734. 375. 
Tompos Kelemen, (cs -szt -györgy), 

1702. 96. 
Tompos Péter, commissarius, 1739. 

402, 403. 
Torda 121, 329. 
Tordai Ferencz 1699. 32. 
Tordamegye 329, 339. 
Tordátfalva (Udvarhelyvrn.) 191. 
Tornay György, (zetelaki albiró), 1701, 

78. 
Tornay Mihály, (zetelaki), 1701. 78. 

120. 
Toroczkai János, (lázárfalvi), 1701. 

65, 215. 
Toroczkó 384. 
Tóth Gergely 1716. 201. 

Tömösi báhátus 247. 
Törcsvári passus 209. 
Törők István 1745, 433. 
Török Menyhárt, királybíró, (kadics-

falvi), 1742. 416, 43Í. 
Törökország 321, 363 
Török-tatár háború 410, 441. 
Törvényes birságialis poenák. 340. 
Túr fa!u223. 
Túróc/.i János, (csapói), 1739. 397. 
Tusnád (Csíkvm.) 68, 199, 200, 390, 

421 . 
Tusnádi drabantok 170'. G6. 
Tusnádi Iófejek 1701. 66. 

Udvar hely széki szegény nemes em
berek sérelmei 1711 160. 

Udvarhelyszéki havasok"210. 
1 í/tJvaríieíysze'fc (712-iki ÜMrumánofc 

összegezése 189. 
Udvarhelyszék általános leírása és la

kosainak, termesztményeinek táblá
zatos kimutatása s Aranyosszékkel 
párhuzamban állítása 1720-ból. 287, 
5Í88. 289, 290, 291, 29 ?, 293, V94. 

Udvarhelyvmegyo 44, 50, 51, 52, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 90, 93, 127, 143, 
145, 159, 193. 166, 196, 197, 208, 
211, 212. 240, 241, 253, 287, 288, 
295. 299, 330. 344, 345, 349, 350, 
403, 415, 416, 517, 418, 421, 426, 
427, 430, 431, 432. 

Ugrón András 427, 430. 
Ugrón ferencz 1745. 426, 430, 433. 
Ugrón Ferencz kapitány 1742. 416,426. 
Ugrón János, (szeut-mihályi) 1701 48. 

50. 52, 92, 212, 430. 
Ugrón János ifj., judex curialis, 1745. 

430, 431. 
Ugrón József 1745. 430, 433. 
Ugrón Thamás 1700. 92, 344, 315. 
Uj-lkna 148. 
Újfalu (Gyergyószék) 93, 94, 103, 156, 

157, 158, 233 282, 421, 422. 
H.-Újfalu (Udvarhelyvmegye) 190. 
Ujraivi Gábor 1699. 32. , 
Újfalvi János 1699. 32. 
Uj Székel (Udvarhelyvmegye) 199. 
Ukrajna Lengyelországban. 346, 

, Ulfeld (Ulfeldianus) főcolonellus, lr,98. 
17, 18, 42, 45, 113. 

Uzon elpusztulása 1704. 126. 
Uz mellékszoros (Kászon) 375. 
Ürmös 363. 
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Vacsarcsi (Csíkvmegye) 169, 422. 
Vágás (Udvarhelyvmegye) 190 
Vajda-llunyad. 20, 117. 
Ványolós Lázár, ménasági plébános, 

1701. 60. 
Várallya (Udvarhelyvmegye) 192. 
Várdolfalvi congregatio 1702. 108. 
Várdodfalva (Várdoltfalva Csíkvár

megye) 75, 108, 134, 159, 422, 413. 
Vargyas (Pardóczszék) 93,191, 407. 
Vargyasi solymárok 1702. 93. 
Városfalva (Udvarhelyvmegye) 189, 

431. 
Vass Dániel 1715. 210. 
Vashámor 183. 185. 
Véber Péter 1709. 142, 147, 148, 150. 
Veczel kapitány 282. 
Végh Mihály. (héjasfalvH, 1730. 344, 

346. 
Veltestem (Waltcstein) gener. 1708.140. 
Vorder György, commissarius, 1716. 

215, 216, 223. 224, 
Verebes falu (Csíkvmegye) 390, 421. 
Verébfők szedése 312. 
Veres András 1711. 173. 
Veresegyháza 223. 
Veres Kercncz, (csekefalvi), 1701. 64. 
Veress István, (cs-szt-simoni), 1701. 

67, 122. 
Veress János, (cs -szl.-simoni), 1704. 

122. 
Veress János, (szent-léleki), 59. 
Veress Mihály, (cs.-szt.-simoni), 1701. 

«7, 122. 

Veress Péter (cs.-szt.-simoni), 1701. 
(i7. 

Vermati kapitány 1698. 18, 19. 
Vest Sámuel 1717. 218. 
Veleráni regiment 230. 
Vienna hl ífécs. 
Vildinhar kapitány !698. )7. 
Vinczy János 1699. 32. 
Virmoiid gróf, generalis commendans, 

1721. 303, 310. 
Visarion (líesarion) kaluger. 1744. 

422. 
Vízakna 20. 
Wallis Pál Ferenczgróf, generális com

mendans stb. 1732. 365, 1734. 375, 
376, 369, 401. 

Wallenstein ld. Vellcslein. 
Wesselényi br. 1729. 343. 
Wesselényi István br. 1711. 174. 

Zágon (Háromszékvm.) 243. 
Zajzon Mihály 1707. 126. 
Zajzon Péter 1705. I2fi. 
Zamphir Emánuel, kapitány í 749. 437. 
Zenta 11. 
Zetelaka (Udvarhelyvm.) 78, 79, 82, 

83, 84, 85, 86, 1<9, 191, 208. 364, 
4 15. 

Zolija Péter, commissarius, 1734. 374. 
Zonda István 1705. 132, 
Zonda Islvánné ld Thuri Erzsébet 

1705, 182. 
Zsigmond (Sigmond) magyar király 


