




Az olvasóhoz

A Szé kely föld le írá sa, ame lyet gyak ran csak mint „az Or -
bán Ba lázst”-t em le ge tünk, a tér ség leg hí re sebb, több szem -
pont ból ki vé te les ér té kű is me ret tá ra, egy ben úti ka la uz és
sze rel mes val lo más a szü lő föld ről. „A leg na gyobb szé kely”
egy tel je sebb, ja ví tott ki adást ter ve zett. A hat kö te tes mű
meg je le né sét kö ve tő en a sa ját pél dá nyát nagy szá mú ki egé -
szí tés sel lát ta el. Lap jai kö zé üres íve ket köt te tett, azok hoz
újab ba kat il lesz tett, az ide és a mar gók ra, so rok kö zé írot tak
a Há rom szék kö tet ese té ben az ere de ti ter je de lem har ma dát
te szik ki. Tö rölt is – a ter ve zett vál toz ta tás szá mot te vő. 

Ami kor Il  lyés Elem ér 1981-ben, há rom ne gyed év szá zad si -
ker te len kí sér le tei után vég re meg va ló sít ja a – fi ren zei–mün -
che ni – má so dik, ha son más ki adást, Or bán Ba lázs szán dé kát
kö vet ve há rom kö tet be ren de zi a hat ré szes mű vet. Hoz zá jut -
nia a Há rom szék és a Marosszék ki egé szí té se i hez si ke rült, azo -
kat a meg fe le lő kö tet vé gé re il lesz ti. A szö veg kö zi és mar gó -
jegy ze te ket rész ben át ír ja, a módosítást és a köz be il lesz tett
kézírásos íveket, tol dá sokat na gyobb részt fak szi mi le for-
mában köz li. Az em lí tett anyag így jóval nagyobb nyil-
vánosságot nyer, és bár in kább il luszt rá ció értékkel, A Szé kely -
föld le írá sának kiteljesítéséhez az óta is ez a legjelentősebb hoz -
zá já ru lás.

A Charta Ki adó a Kiegészítéseket most gon do zott szö veg -
ként kívánja a nagy kö zön ség ren del ke zé sé re bocsátani. A
Há rom szék kö tet kiegészítéseit közelebbről a Ma ros szék ha son -
ló anya ga követi. A köz lés az 1982-es vá lo ga tás szem pont ja -
it te kin ti irány adó nak (Or bán Ba lázs, A Szé kely föld, szerk. Ka -
to na Ta más, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest).
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Az én tisz tem nem más, mint szü lő föl dem, a szép Szé -
kely föld min den tal pa lat nyi föl dét be jár va fel je gyez ni mind -
azt, mit a múlt ból és je len ben fel mu tat; re giszt rál ni mind -
azon ro mo kat, erődítvényeket, em lék épü le te ket, mű em lé ke -
ket, me lyek ed dig sen ki ál tal nem ku tat va, min den ki ál tal fe -
led ve, kí mé let le nül rom bol tat va por la doz nak ős ren ge teg je -
ink ben és la kott vi dé ke in ken egy aránt. Én azo kat fel fe dez -
tem, a tu do má nyos bú vár lat nak meg je löl tem az utat azok -
hoz, s ez ál tal a célt, mit ma gam eli be tűz tem volt, el ér tem.
Óhaj tom, hogy le gye nek má sok a hi va tot tabb szak ér tők kö -
zül, kik nyom do ka i mon meg in dul va, amit én egé szen ön erő -
mön s tel je sen ve ret len úton meg kez det tem, azt be ha tób ban
foly tas sák to vább, hogy a hon is mé nek fé nye be ra gyog ja a
múlt nak di cső sé gé vel a csüg gesz tő je lent, s re ményt és ön -
bi zal mat nyújt son a jö vő re.
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Százhuszonöt éves történetek

(LÉNÁRT ANNA)

1.

A Szé kely föld le írá sá nak vi szon tag sá gos-for du la tos utó tör -
té ne tét Fa ra gó Jó zsef, Il  lyés Elem ér, Imreh Bar na, Ka to na Ta -
más, Kisgyörgy Zol tán, Kósa Lász ló, Már kos Je nő mun ká já -
nak kö szön he tő en ma már kön  nyű meg raj zol ni. A Szé kely föld
le írá sa tör té nel mi, ré gé sze ti, ter mé szet raj zi s nép is mei szem pont ból
1868 és 1873 kö zött je lent meg, hat kö tet ben. Elő sza vá nak
el ső mon da ta: „Alig van or szág, mely több ter mé sze ti, tör té -
nel mi és nép éle ti kinc  csel bír na, mint a Kár pá tok ál tal kö -
rül ölelt ma gyar ha za; alig van or szág, mely az ész lel ve vizs -
gá ló dó nak több ér de ket nyúj ta na, mint ha zánk, s még is alig
van a ci vi li zá ció kör vo na lá ba fog lalt, sőt még azon kí vül eső
te rü let is, mely oly ke vés sé len ne is mer ve és mél tá nyol va,
mint ép pen ha zánk.” A cél te hát lel ki is me re te sen, hű en meg -
örö kí te ni a leg ke vés bé is mert nek ér zett sze rel mes szű kebb
ott hont – úgy, hogy na gyobb ol va só kö zön ség szá má ra is él -
vez he tő le gyen a be vég zet len, mert be vé gez he tet len adat tár.
Ter mé sze tes, hogy alig je le nik meg a ha to dik kö tet, a szer -
ző, Or bán Ba lázs már a bő ví tett, ja ví tott ki adá son dol go zik. 

Az el ső kö te tet az 1868-as Pes ten nyom tat ták, a ha to di -
kat 1873-ban már az egye sí tett Bu da pes ten. A kor nagy vál -
to zá sok ko ra. 1868-ban egy éve múlt, hogy lét re jött a ki egye -
zés, 1873-ban csak há rom év van hát ra az új, mo dern me -
gye rend szer ki ala kí tá sá ig. A Szé kely föld le írá sá nak szü le té si
évei a szé kely szé kek mint köz igaz ga tá si egy sé gek utol só esz -
ten dői. A bá rói cí mé vel nem élő Or bán Ba lázs is be le ve ti ma -
gát a po li ti ká ba. Olyas mi ért fog har col ni a ma gyar or szág -
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Az új és ja ví tott ki adást, ír ja egy év ti zed del ké sőbb Vám -
szer, sem anya gi lag, sem szel le mi leg nem si ke rült még egye -
sült erő vel sem biz to sí ta ni. Bá nyai fi no mabb fo gal ma zá sá ban
a vég kö vet kez te tés az volt, hogy a terv ke resz tül vi tel éhez
nyu god tabb kö rül mé nyek szük sé ge sek. A Szé kely föld le írá sa,
jegy zi meg köz vet le nül a má so dik bé csi dön tés előtt Vám -
szer, „még is él kö zöt tünk, és ha tás sal van azok ra, akik – fa -
lu mun kát vé gez nek so ra ink kö zött.” Az Or bán Ba lázs-könyv -
ről te hát már rég a hon is me re ti mun ká ra, ne vez zük így Bá -
nya i val, az „Or bán Balázs-i gon do lat ra” te vő dött át a hang -
súly. Az újabb im pé ri um vál tás va ló ban más kö rül mé nye ket
hoz, de nyu god ta kat sem mi képp. A „ma gyar vi lág ban” az in -
téz mé nyes szer ve zés kön  nyebb ugyan, de a vi lág há bo rús, ba -
rát ság ta lan ha tá rok kö zé éke lő dő Szé kely föl dön, Herepei Já -
nos tól tud juk, vé gül már min den hon is me re ti ku ta tás el le -
he tet le nül. Az in du ló, te het sé ges és tett erős egye te mi hall -
ga tó Fa ra gó Jó zsef ilyen ál dat lan kö rül mé nyek kö zött pró bál
cse le ked ni, és jó zan szak mai íté le tét is ezek a fel té te lek szab -
ják meg. Ő új ra az egy ko ri könyv ki adá sá ban gon dol ko dik.
Visz  sza kell tér nünk a má sik száz hu szon öt éves tör té net re,
mert a mo za ik cse re pe ket ös  sze rak ni csak ko ra be li do ku men -
tu mok kal le het – és van egy in téz mény, amely nek el fe le dett
irat tá ra ezt le he tő vé is te szi. 

2.

Az egyet len ki sebb sé gi vé vált ma gyar tu do má nyos és mű -
ve lő dé si in téz mény, amely nek mű kö dé se in du lá sa óta tö ret -
len, és ahon nan rá lá tá sunk le het a tér ség ilyen tö rek vé se i re,
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um. Lá to ga tá si nap ló já ban 1875-ben,
az el sők kö zött sze re pel Or bán Ba lázs ne ve. 1876 vé gén az
ala pí tó Vasady Nagy Gyu la Kos suth tá mo ga tá sát ké ri, és a
collegnoi re me te el is kül di, az egész szé kely ség nek 
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gyű lés ben, a hon is me re ti mun ka so rán be gyűj tött jog tör té -
ne ti ada tok fegy ve ré vel is, mint a szé kely kö zös sé gi va gyon.
1889-ben még meg je le nik a töb bek ál tal A Szé kely föld le írá sa
he te dik kö te té nek aposzt ro fált Torda vá ros és kör nyé ke, de a
leg na gyobb szé kely úgy tá vo zik az élők so rá ból 1890-ben,
hogy új ki adás ra sor már nem ke rül. Ro ko nát, gróf Mi kes Ár -
mint fog lal koz tat ja en nek gon do la ta az 1900-as évek ele jén,
de a ki vi te le zés el ma rad. A kéz írá sos jegy ze tek kel ki iga zí tott
mun ka pél dány-kö te tek nek is nyo ma vész, nem an  nyi ra a tör -
té ne lem be kö vet ke ző ren gé se i ben, vi lág há bo rú ban, im pé ri -
um vál tás ban, mint in kább szo mo rú, ál ta lá nos ér dek te len ség -
ben.

A ki sebb sé gi lét az ön ér té ke lés vál sá ga is. Nem vé let len,
hogy a két vi lág há bo rú kö zöt ti ro má ni ai ma gya rok azok,
akik nek új ra fon tos lesz a köz ben csak nem el ér he tet len né
vált nagy val lo más. Az sem volt vé let len, hogy ki al kot ta azt
meg. Er re a tel je sít mény re csak olyas va la ki le he tett ké pes,
aki ben év ti ze des emig rá ci ó ban érett ki apad ha tat lan, ne mes
szubsz tan ci á vá a hon vágy, a meg kér dő je le zett ha za. 1928 és
1930 kö zött, Or bán Ba lázs szü le té sé nek 100. év for du ló ja al -
kal má ból Bá nyai Já nos szor gal maz za mun ká já nak foly ta tá sát,
köz zé té tel ét. A székelykeresztúri ka szi nó em lék fü ze té ben
Ke le men La jos és Keöpeczi Se bes tyén Jó zsef ír raj ta kí vül a
„csont bá ró ról”, majd a Csí ki La pok ban és a Szé kely Köz élet ben
fo lyik ar ról fél év nél hos  szabb ide ig a vi ta, mit is kel le ne, és
ho gyan le het ne most ki ad ni. Vi lá gos sá vál nak a ne héz sé gek,
ame lye ket Fa ra gó Jó zsef fog majd a leg lé nyeg lá tób ban ele -
mez ni, és ame lyek kap csán egy elő re an  nyit emel jünk ki,
hogy két fé le, jól el kü lö nü lő mun kát lát nak szük sé ges nek: a
for rá so kat  is me rő nagy tu dá sú szak em ber ekét és a he lyi
erők kel vég zen dő adat gyűj tést, mely utób bi a je len tár sa dal -
mi hely ze tet mér he ti fel. Vám szer Gézáék jut nak ta lán leg -
mes  szebb re a ter ve zés ben, ők, úgy tű nik, csí ki fal vak so rát
mér ték fel új ada tok vé gett.
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gyű lés ben, a hon is me re ti mun ka so rán be gyűj tött jog tör té -
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ho gyan le het ne most ki ad ni. Vi lá gos sá vál nak a ne héz sé gek,
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mi hely ze tet mér he ti fel. Vám szer Gézáék jut nak ta lán leg -
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mér ték fel új ada tok vé gett.
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ajánl va, azt a negy ven nyol cas erek lyét, amely a mú ze um gya -
ra po dá sá ban for du ló pon tot je lent. Az 1848–49-es ma gyar ka -
to nai ér dem rend csil lag ke reszt jé nek egy pél dá nyát tűz ték fel
a nagy idők alatt. Bem ről van szó – lé nye gé ben Er dély fel -
sza ba dí tá sá ért kap ta. Az ér dem rendet Vasady Gyu la Or bán
Ba lázs tól ve szi át Bu da pes ten, és ün nep lő vá ro so kon át ér -
ke zik a há rom szé ki Imecsfalvára. Or bán kép vi se lő ként is har -
col ni fog a mú ze u mért, in téz mé nye sü lé se ide jén, és az is mer -
tebb ala pí tó, özv. Cserey Já nos né le ve le zé sé ből tud juk, hogy
a Mú ze um nak szán ta A Szé kely föld le írá sa kéz ira tát. Ma a Csík -
szék kö tet kor rek tú rá zott ke fe le vo na tát őr zik ott. És Csu tak
Vil mos, a nagy igaz ga tó le ve lé ből idéz zük: „So ha sem le het
tud ni, hogy amit a gróf Mi kes Ár min tá mo ga tá sá val még a
há bo rú előtt ter vez tem, ami nek a gró fot már meg nyer tem,
nem le szünk-e még va la ha ké pe sek meg va ló sí ta ni: A szé kely -
föld le írá sát 2. ki adás ban ki ad ni... En nek a gon do lat nak az éb -
ren tar tás ára és meg va ló sí tá sá ra pe dig min dig a Szé kely Nem -
ze ti Mú ze um lesz el ső sor ban hi va tott.” 

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um az 1881-es Alap sza bály ok ér -
tel mé ben a szé kely nép el ide ge nít he tet len tu laj do na, ezt ön -
ma gát meg újí tó tes tü le tei ál tal, mint önál ló jo gi sze mély ala -
pít vány biz to sít ja az 1949-es kom mu nis ta ki sa já tí tá sig. Ez a
jo gi stá tus és Lász ló Fe renc eu ró pai hí rű ása tá sai men tik meg
az im pé ri um vál tás kor. A ro mán jog rend, mi helyt az új ala -
pít vá nyi tör vény le he tő vé te szi, 1924-ben el is me ri a Mú ze -
um jog ál lá sát, és 1927-re si ke rül ezt a mű ve lő dé si mi nisz té -
ri um mal is tu do má sul vé tet ni. Csu tak idé zett le ve le 1925. au -
gusz tu si, az ere de ti dú cok fe lől ér dek lő dik ben ne, egy új ki -
adás hoz szük ség lesz majd rá juk. 1928-cal kez dő dő en a ve -
ze té se alatt ál ló in téz mény nagy ívű prog ra mok ba kezd. Ami
té mán kat il le ti, társ szer ve zés ben a geo ló gus Bá nyai Já nos sal
még eb ben az év ben be in dít ja a komp lex re gi o ná lis ku ta tó -
uta kat, és meg kez di az elő ké szü le te ket 1929-es ju bi le u mi Em -
lék könyv ének, a leg je len tő sebb két vi lág há bo rú kö zöt ti ki sebb -
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sul ni. Ami kor az 1930-as új ko lozs vá ri le he tő sé gek kel, Er dé lyi
Mú ze um né ven új ra szer ve ződ nek az Er dé lyi Iro dal mi Szem le kö -
rei, Csu tak nem tö rő dik be le azon nal a meg vál to zott erő vi -
szony ok ba. A prag ma ti kus Bá nyai vi szont, le het, hogy sze mé -
lyi am bí ci ók ból is, de nem haj lan dó a meg hi ú su ló nagy ál mot
ál mod ni to vább, és 1931-ben be in dít ja a Szé kely sé get. Csu tak
ezt so ha sem fog ja ne ki meg bo csá ta ni, a kö zös szé kely föl di ku -
ta tó utak is szünetelnek 1934-ig. 

3.

Sem együtt, sem kü lön. A sors, vagy in kább a he lyi (és
er dé lyi) szel le mi le he tő sé gek na gyon is be ha tá rolt vol ta? A
szé kely föl di mo nog rá fi á ba sik lott „új Or bán Ba lázs” ki té rő -
jét Bá nyai ne ve fém jel zi in kább, még is a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um ban do ku men tál ha tó. 

Bá nyai ko ránt sem hűt len a leg na gyobb szé kely leg na -
gyobb mű vé hez sem. Idéz zük 1929. vé gi vé le mé nyét: „Em lé -
ke zé sé nek hó dol ni min den eset re az ere de ti mun ka vál to zat -
lan ki adá sa vol na a leg meg fe le lőbb! Azon ban ta lán ép pen Or -
bán Ba lázs til ta koz na leg job ban a gá láns, de a mai sze rény
vi szo nya ink közt prak ti kus nak egy ál ta lán nem mond ha tó
gesz tus el len! Már csak azért is el le nez né, mert ő ma ga is a
ja ví tott új ki adá son dol go zott, s ar ra szép anya got is gyűj -
tött ös  sze (...) Mi mó don kel le ne te hát A Szé kely föld le írását
új ból ki ad ni? Min den eset re úgy, hogy az Or bán Ba lázs ál tal
meg mu ta tott s be vált mód szer től és tech ni kai be osz tás tól ne
tér jünk el! Or bán Ba lázs mun ká já ból szó sze rint át ve en dő
vol na mind az, amit még ta lán ma nap ság sem tu dunk job bal
he lyet te sí te ni. (E ré sze ket azok fel tű nőbb ki eme lé se cél já ból
más tí pu sú be tűk kel kel le ne szed ni! Ez szol gál ná egy ben a
ke gye le tet.) Fel tét len be kell ven nünk a tö ké le tes ség ked vé -
ért is a tu do má nyos iro da lom ed dig le szűrt ada ta it. Vé ge ze -
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sé gi ma gyar tu do má nyos ki ad vány nak a ki ho zá sá ra. Pár hu -
za mo san ez zel a Szé kely Ok le vél tár VIII. kö te tét ké szí tik elő.
Ez a ma gya rá za ta, mi ért nem tud ják fel vál lal ni az 1929-es Ki
volt Or bán Ba lázs? c. em lék fü ze tet. Bá nyai ere de ti leg azt is a
Mú ze um mal szán dé koz ta ki ad ni – a négy év vel ko ráb bi,
Székelyudvarhelyre cím zett le vél is me re té ben azt is ért jük,
mi ért. 

A két ki tű nő szer ve ző már 1928-ban szé kely föl di mo no -
grá fia-fü ze te ket ter vez. Bá nyai fel do bott öt le té re Csu tak fel -
ajánl ja, hogy amen  nyi ben va ló ban elő ke rül né nek még Or bán
Ba lázs-ha gya ték ré szek, meg vá sár lá suk ra, te hát köz gyűj te -
mény be men té sük re a Mú ze um min den kép pen elő te rem ti az
anya gi a kat. 1929 ja nu ár já ban Csu tak Tordán, Ma ros vá sár he -
lyen, Gyergyószentmiklóson, Csík sze re dá ban, Kéz di vá sár he -
lyen és Bras só ban is elő ké szít te ti az Or bán Ba lázs-meg em lé -
ke zést, a sep si szent györ gyi sa ját est re pe dig ezer da rab meg -
hí vót nyo mat nak. A lel ke se dés ál ta lá nos: Csík sze re dá ban in -
dít vá nyuk nem ki sebb el kép ze lés sel ta lál ko zik, mint a Csí ki
Szé kely Mú ze um ala pí tá sát előlegező már ci u si nép raj zi ki ál -
lí tás. Áp ri lis ban Bá nyai hi va ta lo san is meg ke re si a Szé kely
Nem ze ti Mú ze u mot, a szé kely föl di ku ta tá so kat ös  sze sí tő fü -
zet so ro zat ki adá sa tár gyá ban. Az in du lást biz to sí tan dó, ír ja,
György Lajosék hoz zá já rul tak az Er dé lyi Iro dal mi Szem lé ben
meg je lent ide vá gó dol go za tok kü lön nyo mat ként, a Mú ze um
ne ve alatt tör té nő meg je len te té sé hez.

In nen ku szá lód nak ös  sze a szá lak. Csu tak aka dé mi ai szin -
tű ki ad vány ban gon dol ko zik, és mi helyt az Em lék könyv meg -
je le nik, szer vez ni kez di mél tó foly ta tá sát. A ter ve zett Szé kely
Mú ze um fo lyó irat szer ző je lölt jei Roska Már ton, Keöpeczi Se -
bes tyén Jó zsef, Kós Kár oly, Ke le men La jos, Ba logh Jo lán... A
gya kor la ti as Bá nyai ez zel szem ben egy pro vin ci á lis la pocs kát
ter vez, amely ben a „na gyok” rész vé te lé re is szá mít, de amely
el ső sor ban a he lyi erők nek te remt fó ru mot, és így te szi le he -
tő vé ada tok apránkénti ös  sze hor dá sát. Utób bi fog meg va ló -
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a ta lok kez de mé nyez te fa lu ku ta tó moz ga lom ko rább ról gyö ke re -
ző, pár hu za mos al ter na tí vá já ról vagy – előz mé nyük ről. Az Er dé -
lyi Fi a ta lok fő szer kesz tő je a nagy mú ze um igaz ga tó Lász ló Fe renc
fia. Lász ló De zső titkári munkával segédkezett már a Mú ze um
jog ál lá sá nak 1924-es el is mer te té sé nél is Sep si szent györ gyön. A
fa lu ku ta tók pe dig vá rat lan irány ból je lent kez nek: 1931-ben Ka -
csó Sán dor for dul Csu tak hoz, Bras só ból.

4. 

Ka csó vá zol ja az el kép ze lést. Az öt le tet, ír ja, a nyárád -
remetei plé bá nos, Mol nár Mik lós fa lufü ze te ad ta. Így kel le -
ne fel dol goz ni az ös  szes er dé lyi ma gyar fa lut, in du lás ból a
Szé kely föl det és a szom szé dos ma gyar több sé gű fal va kat, va -
la mint a bar ca sá gi csán gó föl det, he ti fo lyó irat for má já ban,
ez zel ál doz va Or bán Ba lázs em lé ké nek. Húsz vi dé ki szer ve -
ző pon tot lát szük sé ges nek az adat fel vé telt irá nyí ta ni, Csu tak
vé le mé nyét ké ri. 1931 de cem be ré ben Paál Ár pád egy vo nat -
ko zó ter ve ze te is Bras só ba ér ke zik. Ja nu ár ra Csu tak utá na -
néz a nyárádremetei fü zet nek, ba rá tai gyen gé nek tart ják. A
moz ga lom nak azon ban örül, se gít sé gé ről biz to sít ja a le vél tá -
ri for rá so kat il le tő en, és há rom szé ki szer ve ző ket ajánl. Va -
la mint gya nút fog, és rá kér dez: mi a Ka csó vé le mé nye a Szé -
kely ség ről, kü lö nö sen, hogy Bá nyai ugyan csak ilyen fü ze tes
fa lu mo no grá fia-ki adás ban gon dol ko dott, és Vámszerék gyűj -
töt tek is ne ki er re a cél ra. Egy más ra ne szervezzenek.…

A kö vet ke ző le vél dá tu ma két év vel ké sőb bi. 1934 el ső
nap ja i ban Szécsi Sán dor bras sói ke res ke del mi is ko lai ta nár
je lent ke zik. Ka csó ter vét fel ka rol ta az Ágisz, az Ál ta lá nos
Gaz da sá gi Szö vet ke zet. A tör té nel mi Szé kely föld del kez dik a
fü ze tes Fa lu Mo nog rá fi ák so ro za tot, el ső fü ze te Lé vai La jos
mun ká ja Len gyel fal vá ról, Or bán Ba lázs bá ró em lé ké nek ál -
do zan dó (is mét ez a for du lat, a Bá nyai János el kép zel te mo -
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tül pe dig ki kell egé szí te nünk olyan ada tok kal is, me lyek a
je len kor kon zer vá lá sát jelentik…” Bá nyai uni for mi zált adat -
tá rat fűz ne min den hely ség le írá sa elé (mel lé ke li a ja va solt
kér dő ívet), az ada tok ból a le író szö veg be is ke rül het ne, az
adat gyűj tést pe dig az egyes hely sé gek in tel li gens, ön kén tes
vál lal ko zó i tól vár ja. Pár hu za mo san min de nütt el kez de nék, és
vég ső sor rend től füg get len fü ze ten ként je len tet nék meg, így
kön  nyebb len ne meg vá sá rol ni is.

A tel je sen új mo no grá fia gon do la tá hoz Csu tak állt kö ze -
lebb. Két hó nap pal ké sőbb, 1930 már ci u sá ban azt ír ja Haáz
Re zső nek, hogy már ko moly re mény sé ge van a Szé kely föld ter -
ve zett mo nog rá fi á ját ha ma rabb meg csi nál ni, mint a ke reszt -
úri ak nak az új Or bán Ba lázst, amely nek ér de ké ben kü lön ben
Bá nyai dol go zik a leg töb bet. Csu tak még vé le mé nyez te ti a
Bá nyai-fé le el kép ze lést Roskával, aki nek ko moly el len ve té sei
lesz nek, majd 1931-ben fel ké ri Roediger La jost a Szé kely föld
és né pe et nog rá fi á já nak elő mun ká la ta i ra. Egy, A Szé kely föld
le írá sát fel dol go zó ös  sze ál lí tás után nem so ká ra az anya or szá -
gi nép raj zi szak ma ér dek lő dik. Roska a Mú ze um ré gi ség tá rá -
nak ka ta ló gu sán dol go zik, foly tat ják a tér ség mű kincs- és
mű em lék-in ven ta ri zá ci ó ját, a le vél tá ri ku ta tást, a ter mé szet -
tu do má nyi ki szál lá so kat. Csu tak ék nem fog ják meg va ló sí ta -
ni a ter ve zett szak mai mo nog rá fi á kat, de skan zent ala pí ta -
nak, in téz mé nyi bá zist biz to sí ta nak az anya or szá gi és a ro -
má ni ai ma gyar tu do má nyos ság nak, és az egyes szak mák ve -
ze tő sze mé lyi sé ge i nek fi gyel mét va ló ban si ke rül a tér ség re
irá nyí ta ni uk. Ki-ki a ma ga ered mé nye i vel: Csu tak és Bá nyai
út jai szét vál nak.

Mint ha csak azért vál ná nak szét, hogy új ra ta lál koz za -
nak. A fa lu ku ta tás je gyé ben is. Azt most ne rész le tez zük,
hogy a Gusti-iskola ma gyar nép sze rű sí tő jé nek, az if jú Lükő
Gá bor nak is a Mú ze um a ro má ni ai tá masz pont ja. Ki sik lás
vagy sem az Or bán Ba lázs új ki adá sá ban gyö ke re ző fa lu mo -
nog rá fi ák ter ve, nem ke ve sebb ről van szó, mint az Er dé lyi Fi -
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mány mű fa ját dr. Bo dor An tal nyo mán Ba ra bás End re dé vai
ta ní tó kép ző-in té ze ti ta nár tól ere dez te ti, 1906-ban ő adott er -
re ve zér fo na lat a ta ní tó ság ke zé be. Min den kit tár gyal, az If -
jú Er dély től az ESZME-csoportig, a szé kely föl di ta ní tó kép zők -
től a ko lozs vá ri Mailath-körig. Az ad di gi szét szórt mun kál -
ko dás iga zi ko ro ná já nak az Ágisz ál tal na gyobb ap pa rá tus sal
be in dí tott fü ze tes vál lal ko zás tű nik szá má ra, amely a ko ráb -
bi ta pasz ta la tok alap ján rész le tes mun ka ter vet és kér dő ívet
bo csá tott ki  Er dély mo nog ra fi kus fel dol go zá sá hoz. Ez már
olyan nagy adat hal maz ös  sze hor dá sát je len te né, amely nek
alap ján hoz zá le het ne fog ni az Or bán Balázs-i mun ká nak, a Szé -
kely föld s eset leg az er dé lyi ré szek fel dol go zá sá nak... 1935.
április–július: is mer te ti Lé vai La jos tól a meg íran dó szé kely
mo nog rá fi át elő le ge ző el ső, most meg je lent, min ta sze rű fel -
dol go zást – Len gyel fal vá ról. Ter mé sze ti vi szo nya it Bá nyai Já -
nos mu tat ta be. 1938. ja nu ár: Benkő Jó zsef Transsilvania spe-
cialisának szé kely föl di ré szét for dít ja la tin ból Sza bó And rás.
Gyö ke rek és tár sak ke re sé se, ha sze gé nyes is, de ál lan dó fó -
rum, pro vin cia, de cse lek vő pro vin cia.

5. 

Az Ágisz ter ve a hatóságok hozzáállásán bukik meg. 1934-
től Bá nyai új ra kö zö sen szer vez a Mú ze um mal ku ta tó uta kat.
1936 má ju sá ban el ve szí tik Csu ta kot, vi szont a nyá ri ku ta tás
vég re csak ugyan ered mé nyez het ne egy Kászon-monográfiát.
Ez út tal nem pénzen, adat fel vé te len mú lik, a Múzeumnak, Bá -
nya i nak, Ferenczinek, Vám szer nek pénze, anya ga van hoz -
zá. Az ügyön mint ha átok ül ne. Az anya or szá gi ak sem si ke -
re seb bek, Deb re cen ben Milleker Re zső ha szon le ső konkuren-
ciát em le get egy ál ta la meg írt „új Or bán Ba lázs” meg hi ú su -
lá sá nak kap csán. A Szé kely ség fe le más és vi dék sza gú? A sze -
ge di Hargitaváralja jó aka ra tú di let táns. Iga zá ból az 1940-es
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no grá fia al cí me!), amúgy nagy já ból a ré gi terv. Há rom szé ken
Il  lyés Elem ér (!) jog hall ga tó vál lal ta Tor ját. Mel lé kel ve rész -
le tes szo ci og rá fi ai kér dő ív. Csu tak két hét múl va vá la szol: a
ter ve ze tet el ol vas ták és meg be szél ték. A kér dő ív, bár ki csi -
nál ta, na gyon jó. Leg fel jebb a tör té ne ti és nép raj zi ré szek től
ta ná csol ja el őket, ah hoz nincs el vé gez ve az alap ku ta tás. Ő
ma ga vi szont nem tud be száll ni a Szé kely Mikó Kol lé gi um és
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ve ze té sé vel rá há ru ló ter hek mel -
lett. 

Idéz zük a Szé kely ség egy ko rú hí re it. 1931. ok tó ber: a fo -
lyó irat leg el ső cí me Or bán Ba lázs. „E so rok kal meg in du ló
mun kánk el ső lé pé se le gyen a meg em lé ke zé sé. Áll jon itt leg-
elül Or bán Ba lázs ne ve, aki nek 100 éves szü le té si év for du ló -
ja volt az élesz tő ko vá sza an nak a mun ká nak, ame lyet Ő meg -
kez dett, s ame lyet ne künk fa junk, föl dünk ér de ké ben foly -
tat nunk kell.” 1931. no vem ber, a fo lyó irat má so dik szá ma:
Paál Ár pád üzen Ko lozs vár ról, Kós Kár oly tár sa az 1921-es
Ki ál tó Szó ban. Egyet ért a lap cél já val, fel ajánl ja köz re mű kö -
dé sét. Ugyan ab ban a szám ban tá jé koz ta tás: Nagy La jos re for -
má tus es pe res kér dő íve ket kül dött szét ke rü le te pap ja i nak
(ha tár-, dű lő-, csa lád ne vek re), Ud var hely mel lett Var gha Bé -
la csekefalvi lel kész jár ja a fal va kat, Csík ban Vám szer Gé za
és mun ka tár sai. Ugyan csak em lí ti a lap az Er dé lyi Fi a ta lok
nyá ri gyűj té sét. 1932. feb ru ár: Mol nár Mik lós Nyárádremete-
füzetét is mer te tik. 1933. szeptember–október: ada tok Var gha
Bé la szentábrahámi gyűj té sé ből, meg em lé ke zés az el ső Szé -
kely föld-le írás ról (D. G. Scheint). 1934. január–február: Or -
bán Ba lázs nagy mű vét akar ja a bras sói Ágisz fa lu mo nog rá -
fi ák alak já ban ki ad ni, amint azt Bá nyai 1930–31-ben a Csí ki La -
pok ban ki dol goz ta. Csu tak nak jó oka volt gya nút fog ni.

Foly tas suk a szem lét. 1934. március–április, K. Tö rök Dé -
nes írá sa: Hogy is ál lunk a hon is me ret tel. Or bán Ba lá zsig visz -
 sza te kint ve szám ba ve szi a je len le gi moz gal ma kat: fa lu mun -
ká kat, fa lu mo nog rá fi á kat, fa lu ta nul má nyo kat. A fa lu ta nul -
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A két vi lág há bo rú kö zött pe dig – is mé tel jük meg – nem volt
a hon is me ret re, ír ja, ele gen dő erő, sem anya gi, sem szel le -
mi.

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um szer ve ző ké pes volt, és a szak -
mai igé nyes sé get is biz to sít hat ta, ám nem volt mi ből ál lan dó
mun ka tár sa kat fi zet nie és rend sze res szak ki ad vá nyo kat biz to sí ta -
nia, így csak kér he tett. A Szé kely Ok le vél tár VIII. kö te tét Csu -
tak nem nagy vo na lú ság ból en ge di át több évi mun kát és utá -
na já rást kö ve tő en a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á nak.
Herepei sem egy sze rű en kis hi tű ség ből uta sít ja el Vám szert,
mi kor az ki adás ra ajánl ja fel ne kik a Szakadát-mo no grá fiát.
Bá nyai pe dig, aki szin tén ki tű nő szer ve ző volt, az adat gyűj tés
al kal mi, he lyi le he tő sé ge it be csül te túl. Az nem igaz, hogy nem
va ló sult meg sem mi. Roska Már ton ide vá gó mun ká ja a tá -
gabb ki te kin té sű, er dé lyi ré gé sze ti re per tó ri um ba ta go ló dott,
Vám szer csí ki kor sza ka, a nagy szá mú meg je lent dol go zat el -
le né re, ma sem te kint he tő tel je sen fel dol go zott nak. Bá nyai
va ló ban meg ír ta 1933–38-ban a ma ga szak mai fe je ze tét, és a
Szé kely ség kü lön  nyo ma ta i ból kö tet té is ös  sze állt A Szé kely föld
ter mé sze ti kin csei és cso dás rit ka sá gai. A Szé kely föld le írá sa ja ví -
tott, bő ví tett vál to za tá ra is ki dol goz ta, nem csak az el mé le ti
ter vet, de a gya kor la ti min tát is. Az 1940-es Or bán Ba lázs-
em lék szám ban meg je lent Tus nad für dő kö ze li ki rán du ló he lyei
vi tat ha tó sá gá ban és fé sü let len sé gé ben is el is me rést ér de mel:
Or bán Ba lázs-be té tei ki sebb ha sáb szé les ség gel il lesz ked nek
az új le írás ba. Kár, hogy az el kép ze lés ki tel je sí té sé nek szánt
A Szé kely föld írás ban és kép ben nem tud ta ezt a szin tet 
tar ta ni.  

Egye bek ben Fa ra gó Jó zsef nek volt ma ra dék ta la nul iga za.
Az Or bán Ba lázs-sze rű új mo no grá fia meg írá sá nak és az ere -
de ti új ki adá sá nak kér dé sét szét kel lett vá lasz ta ni. Bár meny -
 nyi re ter mé ke nyí tő ha tá sú is volt az előb bi gon do la ta, a rá
va ló hi vat ko zás és utal ga tás csak kés lel tet te az utób bi meg -
va ló sí tá sát. Új mo nog rá fi á nak szin te ti kus mű nem volt vár -
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észak-er dé lyi im pé ri um vál tás sal vá lik át lát ha tó vá a „szé -
kely” vál lal ko zás anya or szá gi ol da la. 1939-ben je lent meg a
deb re ce ni Rugonfalvi Kiss Ist ván köny ve, A ne mes szé kely nem -
zet ké pe. El ső kö te te tör té ne ti mun ka, itt hadd ne ele mez zük.
Má so dik, gyűj te mé nyes kö te té nek szer zői 1940-ben lep le zik
le ma gu kat. Köz tük Bá nyai, Bözödi György, Venczel Jó zsef,
Paál Ár pád, Do mo kos Pál Pé ter. 1941–42-ben A Szé kely föld
írás ban és kép ben mo no grá fia meg je le né se ad al kal mat az ön -
vizs gá lat ra. A kö te tet Tö rök An dor elő sza vaz ta, a Mú ze um
igaz ga tó-vá laszt má nyá nak el nö ke, de a szer kesz tő nek fel tün -
te tett Bá nyai men te ge tő zé se sze rint az er dé lyi szer zők nem
is tud tak egy más ról. Az egyes köz sé gek nek a fő vá ros ban ös -
 sze ál lí tott adat tá rá ról más részt a Mú ze um igaz ga tó ja,
Herepei Já nos kény te len meg sem mi sí tő bí rá la tot ír ni. Az,
hogy Páldy Ró bert 1941-es csík sze re dai cik ke már nem kelt
ér dek lő dést, vár ha tó. Ide je ös  sze gez nünk.

Vám szer vé le mé nyé ből már idéz tünk. A Szé kely ség 1940.
ta va szi em lék szá má ban, Or bán Ba lázs ha lá lá nak fél év szá za -
dos év for du ló ján ezt ír ta még: „ma gyar és szé kely em be rek
szá zai kel lett vol na ne ki men je nek fal va ink nak, hogy Or bán
Ba lázs mun ká ját foly tas sák, ki egé szít sék. Ké sőbb ugyan va -
la mi sze rény kis mun ka meg in dult! Mind ezt azon ban túl sá -
go san tu do má nyos és el mé le ti szin ten vé gez ték, a kel lő len -
dü let és nép sze re tet nél kül, s fő ként bá mu la tos las sú ság gal
és ké nye lem mel. Mi min den nel rá érünk, s köz ben há bo rúk
és for ra dal mak le vél tá ra in kat, nép raj zi anya gun kat elseprik,
s a vé gén nem lesz mit le je gyez ni és gyűj te ni. S mily szo mo -
rú ös  sze ha son lí tást kell ten nünk, ha meg ál la pít juk azt, hogy
amit Or bán Ba lázs szel le mi és anya gi té ren ön ma ga ere jé ből
ál do zott és te rem tett, azt mi gyar ló utó dok tu do má nyos in -
té ze tek kel és ál la mi tá mo ga tás sal sem tu dunk kel lő leg foly -
tat ni.” Ez még az el ső vi lág há bo rú előt ti ér dek te len ség fö löt -
ti íté let. Vám szer ki csit igaz ság ta lan, nem is me ri az ak kor
tör tén te ket. Amit ír, nagy ál ta lá nos ság ban még is jo gos. 
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vá ri Ma gyar Di ák szö vet ség év vé gén meg ala ku ló Szé kely föl -
di Mun ka kö zös sé ge át ven né a fo lyó ira tot, az 1943. vé gi szám
Bo kor Zol tán be szál lá sát jel zi. A lap- és könyv ki adó szö vet -
ke ze tet lét re ho zó di á kok az 1944. évi má so dik szám ban a
szer kesz tést is át ve szik, de ez a szám, amely ben Bá nyai be -
je len ti vis  sza vo nu lá sát, az utol só egy ben.

Fa ra gó Jó zsef ugyan ek kor, 1944 nya rán ös  sze gez. Az utol -
só évek kró ni ká ja: 1942-ben szentgericei Ja kab Je nő ko lozs -
vá ri könyv ke res ke dő és ki adó pró bál ta elő ke rí te ni az Or bán
Ba lázs ál tal má so dik ki adás alá ren de zett pél dá nyo kat. Nem
si ke rült. 1943 ele jén a bu da pes ti Táj- és Nép ku ta tó In té zet
akar ta gyor san ki ad ni. A nép raj zos Haáz Fe renc, a mú ze um -
ala pí tó Haáz Re zső fia csen de sí tet te le őket le ve lé vel, mi u -
tán ta ná csát kér ték, meg mu tat va a kér dés min den ne héz sé -
gét és a fel adat tu do má nyos fe le lős sé gét. Ugyan csak 1943-
ban, Székelyudvarhelyen is ala kult a saj tó sze rint a mű ki -
adá sát elő ké szí tő bi zott ság. Pé ter La jos igaz ga tó kér te a szé -
kely me gyé ket anya gi ál do zat ra. A ké rés fej le mé nye ként Ma -
ros tor da me gye le vél ben ke res te meg Ke le men La jost, aki po -
zi tí van vé le mé nyez te az ügyet, és fel aján lot ta sa ját szol gá la -
ta it is.

„Va ló ban nem úgy kel le ne ki ad ni, amint van – ír ja Fa ra -
gó –, ha nem úgy, amint Or bán Ba lázs el kép zel te. So kan tud -
ják, hogy mű vé nek né hány kö te té be üres la po kat ra gasz tott,
s azo kat te le rót ta ja ví tá sok kal, meg jegy zé sek kel és az újab -
ban ke zé be ke rült ada tok kal. E tisz tes, saját kezűleg má so -
dik ki adás alá ren de zett pél dá nyo kat mos ta ni tu laj do no sa
csak ak kor haj lan dó ke zé ből ki ad ni, ha a ko moly mun ka
meg in du lá sá ra ko moly je lek mu tat koz nak. Szin te azt mond -
hat juk te hát, hogy Or bán nak egy het ven éves kéz ira tát kell
nap vi lág ra hoz nunk, hogy meg ment sük az örö kös enyé szet -
től, s meg is mer tes sük az egész ma gyar ság gal. (…) „Azo kat az
ada to kat, ame lyek ről nyil ván va ló an ki de rült már, hogy té ve -
sek és hely te le nek, a meg fe le lő szak em be rek jegy ze tek kel
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ha tó, mert az Or bán Ba lázs utá ni adat gyűj tés er re nem volt
al kal mas. Az újabb mo nog rá fi ák, ír ja Fa ra gó, vagy té ve dé se ik
ren ge te gé vel szomorítanak, vagy ka le i dosz kóp sze rű ek, il let -
ve kis rész let kér dés re szű kí tet tek a rész le te ik. Po zi ti vis ta
adat gyűj tés nek más fe lől sem mi kö ze nem lett vol na Or bán
Ba lázs hoz, az egy szer ve zett, multidiszciplináris ku ta tást je -
lent. Az a vé le mény, foly tat ja, mely sze rint egy új, Or bán Ba -
lázs-sze rű mo no grá fia fö lös le ges sé ten né A Szé kely föld le írá -
sát, ko moly ta lan. A „vi dé ki mun ka tár sak ról” pe dig, akik ezt
úgy mond el vé gez het nék, hadd hall gas sunk in kább, fá jó és
ké nyes kér dés. Zár juk a pa ra frá zist.

De mi ért nem pró bál ta meg sen ki, tíz hos  szú év alatt, a
so kat em le ge tett sa ját ke zű ki egé szí té sek kel ja ví ta ni fel a so -
kat em le ge tett mű vet, hogy egy szer zői szán dé kot re konst -
ruá ló Szé kely föld le írá sává gon doz za azt? A ma gya rá zat rö vid:
„na gyon jó vol na, s meg kön  nyí te né az új ki adást, ha ki ke rül -
het ne rej tő ző ho má lyá ból az Or bán Ba lázs ál tal már elő ké -
szí tett kéz irat” – ír ja 1940 ta va szán Bá nyai. Azt tud ni il lik
egyik szer ve ző sem lát ta sze mé lye sen. Fa ra gó Jó zsef is ez zel
szem be sül. 

6.

Bá nyai Já nos Szé kely sé ge 1942-re vál ság ba ke rül, 1943-ban
már „Székelyudvarhely egye te mi if jú sá ga mun ka kö zös ség -
ének tá mo ga tá sá val je le nik meg”. „A csen des ku ta tó mun kát
nagy fo kú ér dek lő dés vál tot ta fel. Egy részt a fa lu mo nog rá fi -
ák ké szí té sét a ta ní tó ság vet te ke zé be, más részt a MTA és a
kü lön bö ző egye te mi és más tu do má nyos in té ze tek. Nem kel -
le ne-e az egy sé ges irá nyí tás ra egy kü lön in té zet?” – kér de zi
Bá nyai, és eb ben, min den igaz ság mel lett, ben ne van az is,
hogy a székelyudvarhelyi lap, jó részt egy sze mé lyes mű he lye,
el ve szí tet te ad di gi, bár re gi o ná lis fó rum jel le gét. A Ko lozs -
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men La jos révén sem kerülnek elő. Ko lozs vá ron nincs, ki
moz gas sa az ügyet – a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak en ge -
dett ki adá si jog va ló szí nű leg így ér tel mez he tő.

Fa ra gó vis  sza tér egy ré geb bi gon do lat ra: pony vá nak, fil -
lé res áru ként is ki ad ná már „az Or bán Ba lázs”-t, leg alább a
si ke rül tebb, még tel jes mér ték ben helyt ál ló ré sze ket. Ar ra
ké ri Há rom szék me gyét, ad ja az 1000 pen gőt egy meg in dí -
tan dó Szé kely Nép könyv tár so ro zat ra, amely ben Or bán Ba lázs
is je len tő sé gé hez mér ten kép vi sel tet ve lesz. A me gye a ter -
vet el fo gad ja, Fa ra gó a Méh kas Di ák szö vet ke zet tel tár gyal, és
meg pró bál ja en ge dé lyez tet ni a mi nisz té ri um ban a pony vaki -
adást. Herepeinek iga za volt, túl nagy a kö zöny. A sep si szent -
györ gyi tu dós igaz ga tó jú li us vé gén még fi gyel mez te ti: rend -
ben van nak-e a szer zői jo gok? Egy hó nap múl va a Vö rös Had -
se reg be nyo mul a Kár pá tok há gó i ba...

7.

Ke le men La jost a hú szas évek vé gé től ha lá lá ig fog lal koz -
tat ta A Szé kely föld le írá sa jegy ze telt új ra ki adá sa, ír ja Il  lyés
Elem ér. „A Szé kely föld le írá sá nak azt a sa ját ke zű leg elő ké szí -
tett, bő ví tett és ja ví tott ki adá sát, me lyen úgy szól ván éle te vé -
gé ig dol go zott, ma is mér he tet len ér té kű szol gá lat vol na né -
pe ke zé be jut tat ni” – idé zi fel jegy zé se i ből. Ke le men La jos nak
nem csak a tu dá sá ról, de se gí tő kész sé gé ről, em be ri kva li tá -
sa i ról is le gen dák szü let tek. A har min cas évek ben taníványa,
Ger gely Pál lá tott la ká sán Or bán Ba lázs ál tal ki egé szí tett egy
vagy két kö te tet. Ha nem bo csá tot ta a Fa ra gó Jó zsef ren del -
ke zé sé re, volt-e még ná la va la mi a negy ve nes évek ele jén? Ha
leg alább Ko lozs vá ron van nak a pél dá nyok, ak kor kön  nyen el -
ér he tő ek let tek vol na. Szé kely ke resztúron sem vol tak, az ere -
de ti fény ké pek és Or bán Ba lázs fel jegy zé sei mel lett, mert ak -
kor pe dig Bá nyai tu dott vol na ró luk. Hol rej tőz tek a kö te tek?
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lát nák el, anél kül hogy az ere de ti szö ve get meg cson kí ta nák.
A hat kö tet hez ha son ló kön tös ben je len né nek meg idő vel Or -
bán egyéb mun kái, el ső sor ban le ve le zé se s eset leg is me ret -
len kéz ira tai.” Egy pi ac szem pon tú, rossz ki adás pe dig csak
meghi ú sít hat ja a ter ve ket. Fa ra gó Jó zsef nem csak a Torda vá -
ros és kör nyé ke, de az Or bán Ba lázs-ös  szes kri ti kai ki adá sá nak
gon do la tá val ját szik, és va la ki tud ja már, hol van nak A Szé -
kely föld le írá sa Or bán Ba lázs ál tal ki egé szí tett kö te tei. 

Az a va la ki Ke le men La jos. 1944 feb ru ár já ban Fa ra gó már
ve le is, Herepeivel is egyez te tett. El dőlt, ki ket akar nak fel -
kér ni a jegy ze tek ös  sze ál lí tá sá ra. El dőlt az is, hogy a ki ad -
vány a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ki ad vá nya lesz. A Szé kely -
ség szak ma ib bá té te lét is ter ve ző KMDSz Szé kely föl di Mun -
ka kö zös ség a ja nu á ri ván dor gyű lé sén fog lalt ál lást A Szé kely -
föld le írá sa új ki adá sa ér de ké ben, és ter mé szet sze rű part ne -
rük a Szé kely Tu do má nyos In té ze tért har co ló Szé kely Nem -
ze ti Mú ze um. Ti zen négy év vel Csu tak és Bá nyai sze ren csét -
len meg ha son lá sa után a fo nal szét fosz lott szá lai ös  sze sod -
ród ni lát sza nak. Fa ra gó a Mú ze um meg bí zó le ve lé vel in dul -
hat a ki sze melt mun ka tár sak hoz, a nyom dai ár aján lat ért, és
fő leg a tá mo ga tást ígé rő me gyei ha tó sá gok hoz. Ki sebb né zet -
kü lönb sé gek fel me rül nek ugyan – Herepei a Mi ner vá val sze -
ret ne dol goz tat ni, egy ko ri mun ka he lyé vel, Ke le men a kar ca -
gi a kat ajánl ja –, de en nek nincs kü lö nö sebb tét je. A baj az,
hogy csak Há rom szék és Csík bo csá ta na ren del ke zé sük re
egy-egy ki sebb ös  sze get. 1943-ban ta lán még mind a négy
szé kely me gye meg ítél te, és a ke res ke del mi és köz le ke dés -
ügyi mi nisz ter is ígért je len tő sebb ös  sze get, te kin tet tel a ki -
adan dó mű ide gen for gal mi je len tő sé gé re, de ak kor nem volt,
aki szer vez ze az ügyet. Két ezer mos ta ni pen gő vel pe dig nem
le het ki ad ni A Szé kely föld le írá sát. Át ven ni sincs mi ért ad dig,
a Mú ze um be fek tet ni sem tudná, hogy ér té ke ne ves  szen –
már nyom da pa pír hoz sem le het, csak ki uta lás sal hoz zá jut ni.
A ki egé szí té se ket tar tal ma zó kö te tek sin cse nek se hol, Ke le -
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tős, 3-400 ezer fo rint nyi ös  sze get kü lö nít el a cél ra – a Nép -
raj zi Tár sa ság és az Aka dé mi ai Ki adó ad ta vol na ki. Az öt let
nem Ortutay Gyu láé ugyan, de Ortutay, akit már 1943-ban
fog lal koz tat Or bán Ba lázs, tá mo gat ja. A ha son más meg ol dást
a tár sa ság fő tit ká ra, Föl des Lász ló ja va sol hat ta – az Etno gra -
phia ko rai év fo lya ma it is ő adat ta ki új ra, a ha zai rep rin tek
elő fu tá ra ként. Ortutay meg ke re sé sé re Ber nát György, az Aka -
dé mi ai Ki adó igaz ga tó ja vál lal ja a ki adást, Kósa Lász lót ké rik
fel a lek to rá lás ra. Ber nát György fel té te le an  nyi, hogy a párt
(MSzMP) Köz pon ti Bi zott sá gá nak írás ban en ge dé lyez nie kell.
A párt nál azon ban ra gasz kod nak ah hoz, hogy a ro má no kat
érin tő ré sze ket hagyják ki, ami po li ti ka i lag csak vi tat ha tó, de
szak ma i lag el fo gad ha tat lan. 

A Szé kely föld le írá sát vé gül a nyu ga ti ma gyar emig rá ci ó -
ban ad ja ki új ra elő ször, 1981-ben, a tor jai szü le té sű, bra zil
ál lam pol gár, Er dély-ku ta tó Il  lyés Elem ér, aki a fél év szá zad -
dal ko ráb bi ter vek ben is érin tett volt. Ő Imreh Bar na át írá -
sát is fel hasz nál ja, de az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba ke -
rült kéz ira tos ki egé szí tést túl nyo mó részt fak szi mi le for má -
ban csa tol ja ki adá sá hoz. Egy év re rá kö vet ke zik be a bu da -
pes ti át tö rés: egyidőben je le nik meg Ka to na Ta más gon do -
zott vá lo ga tá sa az Eu ró pa Ki adó nál és a He li kon Ki adó két -
kö te tes ha son má sa – utób bi nak a bé kés csa bai Kner nyom tat -
ta, 1982-es meg je le né sét 1991-ben, a Babits – Magyar Ame -
ri kai Ki adó Rt. köz re mű kö dé sé vel szek szár di után nyo más kö -
ve ti. Ez utób bi ak nem tar tal maz nak ki egé szí té se ket, fel ada -
tuk nak az ere de ti ki adás szé les  kö rű nép sze rű sí té sét te kin -
tik, il let ve a szé les kö rű hoz zá fé rés biz to sí tá sát. 

Az 1989. vé gi ro má ni ai for du lat a szé kely föl di kez de mé -
nye zé sek előtt is új ra meg nyit ja az utat, egy ben fel mér het -
jük, mi lyen sze rű ered ményt hoz hat tak vol na, ha meg nem
hi ú sul nak, a Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Bá nyai Já nos, a fa lu -
ku ta tók ter vei. A ki lenc ve nes évek ele jén a sep si szent györ -
gyi Eu ró pai Idő Ki adó ol csó pa pí ron és nyo más sal, fü ze tek -
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Az egy be kö tött III–IV. kö tet 1937-ben már Biás Ist ván ma -
ros vá sár he lyi le vél tá ros nál volt. Imreh Bar na hasz nál ja – má -
sok is hasz nál hat ták, ál la po tá ból ítél ve. Imreh 1954-ben vá -
sá rol ja meg Biás Bé lá tól, Biás Ist ván fi á tól, ak kor mint egy
két ha vi ér tel mi sé gi fi ze tés árán. 1965-ben a gaz dag kéz ira -
tos anya got tar tal ma zó köny vet dr. Kár oly Jánosnénak aján -
dé koz za, utóbb az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár kéz irat tá rá -
ban ér rév be. Imreh Bar na elő ző leg, 1956-ban a ko lozs vá ri
Egye te mi Könyv tár nak is fel ajánl ja meg vé tel re a köny vet,
hogy mél tó hely re ke rül jön, de hos  szas tár gya lá sok és utá -
na já rá sok nyo mán sem nyí lik mód meg vá sár lá suk ra. 1958-
ban a Há rom szék, 1962-ben a Ma ros szék tol dá sa it gé pe li le öt-
öt pél dány ban. Egy-egy pél dányt a Ro mán Aka dé mia ko lozs -
vá ri Tör té ne ti Le vél tá rá nak (volt Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um
Le vél tá ra), a sep si szent györ gyi Tar to má nyi (az át ke resz telt
Szé kely Nem ze ti) Mú ze um nak, a ma ros vá sár he lyi Te le ki Té -
ká nak és a ko lozs vá ri Egye te mi Könyv tár nak en ged át. 1970-
ben a há rom szé ki ki egé szí té sek sa ját gé pelt pél dá nyá ról a
sep si szent györ gyi Ko vács Je nő, volt mú ze u mi ve ze tő sé gi tag
ké szít hat újabb má so la tot, kö zü lük egy a Nagyenyedi Kol lé -
gi um könyv tá rá ba ke rül. 1980-ban Kisgyörgy Zol tán ír mind -
er ről, és vá lasz ként Vá ró György  leb ben ti fel a fáty lat, akinek
erdélyi falukutató pályakezdése ugyancsak az Erdélyi Fiatalok
zászlóbontásához kötődött: az I–II. kö tet kiegészített
példánya is jó ke zek ben, az anya or szág ban ta lál ha tó. Már kos
Je nő a hír adást még eb ben az év ben el len őr zi, a Há rom szék
ki egé szí té se i ből pe dig sepsiszentiváni rész le tet tesz köz zé. A
lab da az anya or szá gi tér fé len van, ahol a má so dik ki adás ra
is fe le lős pró bál ko zá sok tör tén nek.

Az anya or szág ban a má so dik vi lág há bo rú után Kósa Lász -
ló ír elő ször tu do má nyos ér te ke zést Or bán Ba lázs ról, 1968-
ban. 1972 kö rül, em lé ke zik vis  sza, a Ma gyar Nép raj zi Tár sa -
ság szán dé koz ta új ra ki ad ni A Szé kely föld le írá sát. Erdey-Grúz
Ti bor, ak kor a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke, je len -
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ben dob ja pi ac ra, har ma dik ha son más meg je le né se ként, az
ere de ti Szé kely föld le írá sát. Az év ti zed szá mos szé kely föl di
szak mai mű hely ak ti vá ló dá sát, in du lá sát ered mé nye zi, tel je -
sít mé nyük ér té ke lé se, a meg ol dás ra vá ró fel ada tok át te kin -
té se las san ma ga is ku ta tó mun kát igé nyel, nem le het fel ada -
tunk. 1998-ban ad ja köz zé Vofkori Lász ló két kö te tes Szé kely -
föld úti könyv ét a bu da pes ti Cartographia Kft., eb be ke rül nek
be le a székelyudvarhelyi ta ní tó kép ző hall ga tói ál tal több év
alatt ös  sze hor dott ada tok is. Ugyan csak 1998-cal kez dő dő en,
sep si szent györ gyi fi a tal ku ta tó mu tat ja fel, mi lyen ered mé -
nye ket hoz hat ma egy egy sze mé lyes re gi o ná lis adat gyűj tés
és fel dol go zás – Sepsiszéki Nagy Ba lázs Szé kely föld fal vai a hu -
sza dik szá zad vé gén so ro za tá ból ed dig a Kovászna me gyei és a
Csík–Gyergyó-kötet je lent meg (bu da pes ti Nap Ki adó). 1999-
ben a Kriterion Könyv ki adó nak kö szön he tő en ke rül könyv -
üz let be Benkő Jó zsef há nya tott sor sú Trans sil va nia specialisá-
nak nem kü lön ben há nya tott sor sú ma gyar for dí tá sa, Sza bó
György nagy mun ká ja. Vé gül a csík sze re dai Pal las–Aka dé mia
Könyv ki adó úti könyv so ro za tá nak 2000-ben már har ma dik
szé kely föl di kö te te az a Kovászna me gye, ame lyet Bá nyai Já -
nos szel le mi utód já nak, Kisgyörgy Zol tán nak sok év ti zed
alatt fel hal mo zott tu dá sa és írói kva li tá sai, úgy érez zük, leg -
in kább tesz „egy újabb Or bán Ba lázs” mél tó, A Szé kely föld le -
írá sát is nagy ban fel hasz ná ló, rész le ges meg va ló sí tá sá vá.

Ha gya té kok fel dol go zá sa, te re pe zés, el kö te le zett, szí vós
fi lo ló gi ai mun ka nyo mán egy szer ta lán meg szü le tik A Szé kely -
föld le írá sá nak az a kri ti kai ki adá sa is, ame lyen Ke le men La -
jos dol go zott. Kí ván junk hoz zá vál lal ko zó ku ta tót, szer kesz -
tőt és szer ve zőt, alá za tot és ered mé nyes, mun kás éve ket.

2000–2001
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mis ok le ve lek kér dé sét csak a szá zad for du ló kö ze led té vel kez -
di ér dem ben tár gyal ni Tagányi Kár oly, Ka rá cso nyi Já nos. 

Hadd él jünk néhány pél dá val. A Szé kely Ok le vél tár I. kö te -
té ben je lent meg az az 1421. évi, küküllővári kel te zé sű ok le -
vél, amely a bükszádi Só lyom kő-vá ra tö rök ost ro má ról szá-
mol be. Sza bó Kár oly gróf Ke mény Jó zsef má so la ta alap ján
köz li, Ke mény fel jegy zé se sze rint a for rás Benkő Jó zsef Trans -
sil va nia specialisának egy bá ró Naláczi Jó zsef szá má ra má solt
pél dá nya, an nak utó la gos Benkő-bejegyzése. Ferenczi Sán dor
1940-ben ma gát a kéz irat pél dányt kö rö zi, hogy meg ál la pít -
has sa, ki ha mi sí tott. Ő Benkőre gya nak szik. Ma már tud juk,
hogy gróf Ke mény Jó zsef, aki nek ha tal mas ok le vél gyűj te mé -
nyé ből Or bán is oly bő ven dol go zik, egy ben a 18. szá zad vé -
gé nek nagy ok le vél-ha mi sí tó ja volt. Tudományos hiúságból
olyan forrásokra utalva jelentetett meg sorozatosan doku-
mentumokat, ahol azok eredetijét hiába is keresnénk. Mit te -
he tünk? Ejt sük a komp ro mit tált Ke mény-ada to kat? Az Erdé-
lyi Múzeumot alapozó tudós gróf le vél tá ri és kéz irat ha gya -
té ka ér té kes anya gok kin cses tá ra ugyan ak kor.

Más részt le vél tá ri ku ta tás so ha sem te kint he tő le zárt nak.
Or bán két ség be von ja, hogy a vár he gyi vá rat Szé kelybán ja-vá -
rának ne vez ték vol na, de már 1886-ban, mikor még javában
dolgozik a Kiegészítéseken, elő ke rül nek olyan ok má nyok,
ame lyek iga zol ják az el ne ve zést. Or bánt va ló ban el-el ra gad -
ja a ro man ti kus lel ke se dés, és az ősi sé get bi zo nyí tan dó ké -
tely nél kül hasz nál ja Benkő József Milkoviájának olyan ada -
ta it is, ame lye ket már a 19. szá zad ele ji tör té net írás két ség -
be vont. Sze pes sé gi hely sé get té veszt más kor ha son ne vű há -
rom szé ki vel, örö mé ben, hogy ez zel is szü lő föld je múlt já nak
ok le ve les for rá sa it gya ra pít hat ja. De nem ez a jel lem ző. A
gond is in kább az, hogy már a hat kö tet ben mu tat ha tó ki kö -
vet ke zet len ség for rá sok be tű hív vagy át írt idé zé sét il le tő en,
a ki egé szí té sek pedig rá adá sul be fe je zet le nek, szer ző jük le
sem tisz táz hat ta őket.

31

A kötet használatához

A Ki egé szí té sek sa já tos jel le gé ből adó dó an szá mos ne héz -
ség gel szem be sül tünk. Tartalmiakkal és szer kesz tés be li ek kel
egy aránt. 

*
Nem te kin tet tük fel ada tunk nak az Or bán Ba lázs egy be -

gyűj töt te ada tok ér té ke lé sét: mi bi zo nyult utóbb té ves nek,
mi az, ami már ak kor sem volt el fo gad ha tó, mi az, ami ma
már pó tol ha tat lan le írás, mi a he lyük a kü lön bö ző hon is me -
re ti disz cip lí nák tör té ne té ben. Or bán Ba lázs tu do mány tör té -
ne ti sze re pét je les szer zők mél tat ták, a ki me rí tő ér té ke lést
pe dig nem a Ki egé szí té se ken, ha nem az ere de ti hat kö te ten
kell kez de ni. Komoly, in ter disz cip li ná ris csa pat mun ka nél kül
meg sem va ló sít ha tó. Ezt a kö te tet te hát ugyan azok kal az el -
vá rá sok kal kér jük ol vas ni és hasz nál ni, mint ma gát a száz -
har minc éves A Szé kely föld le írá sát. Ugyan azok kal a kri ti kai
fenn tar tá sok kal, és ugyan az zal a cso dá lat tal. 

A Ki egé szí té sek el ső sor ban le vél tá ri ada tok kal pró bál ja gaz -
da gí ta ni az egyes hely sé gek re vo nat ko zó is me re te ket. Ös  sze -
ál lí tá sa ide jén azon ban a ma gyar tör té ne ti for rás ki adás is a
hős ko rát éli. Sza bó Kár oly tu do má nyos nagy sá gát ma sem
von ja két ség be sen ki, de Szé kely Ok le vél tá rá nak el ső kö te te i -
ben akad olyan, Or bán Ba lázs ál tal is át vett do ku men tum,
ame lyet a so ro zat két vi lág há bo rú kö zöt ti, VIII. kö te té ben Ba -
ra bás Sa mu kény te len új ra kö zöl ni – a Tor ja kör nyé ki be se -
nyők így vál toz nak vis  sza ru té nek ké. És ez csak hi bás ol va -
sat. A sú lyo sabb prob lé mát, a ma gyar or szá gi–er délyi ré gi ha -
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került, akárcsak az erdélyi guberniumi levéltár. (Ismertetésüket
lásd Trócsányi Zsolt, Erdélyi kormányhatósági levéltárak, Akadémi-
ai Kiadó, Budapest, 1973.) 

*
Ki adá sunk el ső sor ban a Ki egé szí té sek szé les kö rű hoz zá -

fér he tő sé gét kí ván ta biz to sí ta ni. En nek meg fe le lő en a Ka to -
na Ta más szer kesz tet te 1982-es vá lo ga tás gon do zá si-szer -
kesz té si szem pont ja it te kin tet tük irány adó nak. A Ki egé szí té -
sek azon ban, bár helyét ön ma gá ban is megálló olvasmány,
elsősorban A Szé kely föld le írá sá val együtt ol va san dó szö veg,
így ter mé sze te sen egye di meg ol dá so kat kért. 

A Szé kely föld le írá sa kö te te it saj tó hi bák, hely re iga zí tá sok
jegy zé ke egé szí ti ki. Az ötö dik, Aranyosszék kö tet vi szont Tol -
da lé kot is tar tal maz. Imreh Bar na, és az ő kéz ira tát kö vet ve
Il  lyés Elem ér, az Or bán Ba lázs ál tal ott hasz nált szer kesz tői
el já rást ve szi át (pl. „a 13. lap el ső ha sáb já nak fe lül ről szá -
mí tott 6. so ra után ez il lesz ten dő be: ...”). A vál toz ta tá sok el -
ső ki adás be li he lyét eh hez ha son ló an, de egy sé ge seb ben és
rö vi deb ben pró bál tuk meg ad ni, hogy az uta lá sok, ma gya rá -
za tok mi nél sem le ge seb bek ma rad ja nak, és ne za var ják ma -
gát az Or bán Ba lázs-szö ve get. 

A tol dá sok, hú zá sok he lyé re A Szé kely föld le írá sa meg fe le -
lő szö veg ré sze i nek vég sza va zá sá val utal tunk (az idé zett vég -
sza va k dőlt betűsek). A szö veg egy sé ges jel le gé nek ér de ké -
ben eze ket az idé ze te ket is gon do zott for má ban ad tuk meg.
A ki ha gyá so kat az ere de ti szö veg be vis  sza irá nyí tó vég szó után
je lez tük: „.. sor nyi ki ma rad, foly ta tás a .. sor ban”. Rö vid be -
szú rá sok ese tén a dőlt betűs vég szó ban kur zi vá lat la nul je len -
nek meg az új sza vak, be he lyet te sí tés kor vi szont „dőlt betűs
ere de ti ki fe je zés he lyett dőlt betűs új ki fe je zés” meg ol dást hasz -
nál tunk.

A Ki egé szí té sek ös  sze ol va sá sa az ere de ti szö veg gel csak ol -
da lan ként tör tén het, és az ere de ti jegy ze tek lap al ji ak. Így a
Ki egé szí té sek ben sem tet tünk kü lönb sé get az ere de ti alap szö -
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Bár szán dé ka gyak ran a hely- és sze mély ne vek tör té ne ti
alak já nak pon tos is mer te té se volt, a Ki egé szí té se ket – már ösz -
 sze ál lí tá sa ide jé ből, kö rül mé nye i ből egy ér tel mű – ma ga sem
te kin tet te szak sze rű for rás köz lés nek. An nál in kább fi gye lem -
fel kel tés nek. Kötetünkben, hűen Orbán szerzői szándékához,
ott, ahol ak kor már nyom ta tás ban is közzétett okleveles for -
rá so kra hivatkozva idéz, pl. a helységek általános ismer-
tetésénél, igye kez tünk a már közölt alak nak meg fe le lő en he -
lyes bí te ni az el írá so kat. A Kiegészítések forrásanyaga, korábbi
közléseket követően, nagyrészt a Székely Oklevéltár 1872. évi,
I. kötetében is megjelent. Figyelemmel követték egymás
munkáját: Szabó Károly már itt többször idézi A Székelyföld
leírása első három kötetét, sőt jelzi, hogy a megjelenés alatt
álló ötödikben mire számíthat az olvasó. Az utalások
helyleírásokra vonatkoznak, amelyekhez Szabó most lev-
éltári adatot talált. Orbán Balázst valószínűleg épp ez
késztette arra, többek között, hogy a közzétett források ere-
detijében is elmélyedjen. Nem véletlen, hogy Kiegészítések olyan
ritkán utal az Oklevéltár I. kötetére. Az 1876-os második
kötetből való bő idézés már a fáradás jelének tűnik. Ahol
Orbán köz vet le nül a le vél tá ri anyag ra hivat ko zik, ott akkor
is, ha azt korábban vagy időközben szakszerűen közölték, az
ő olvasatát adjuk vissza. A példaként felhozott eseteket,
mivel a nagy székely munkáját szakmailag is értékelhetőbbé
teszik, a jegyzetekben is jelezni fogjuk. 

Ami a források későbbi sorsát illeti: a Kemény József-
gyűjtemények ma is Kolozsváron, az Akadémiai Könyvtár kézi-
rattárában, valamint az Állami Levéltárban találhatóak. A
kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveit 1990-ben tette közzé
Jakó Zsigmond, a gyulafehérvári káptalan jegyzőkönyveinek,
illetve az erdélyi királyi könyveknek a kiadásán jelenleg is dol-
goznak a kincses városban. A kolozsmonostori konvent és a gyu-
lafehérvári káptalan levéltára egyébként már 1882-ben, Orbán
Balázs kutatásai idején Budapestre, az Országos Levéltárba
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került, akárcsak az erdélyi guberniumi levéltár. (Ismertetésüket
lásd Trócsányi Zsolt, Erdélyi kormányhatósági levéltárak, Akadémi-
ai Kiadó, Budapest, 1973.) 
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A Szé kely föld le írá sa

KI EGÉ SZÍ TÉ SEK A JA VÍ TOTT ÉS BŐ VÍ TETT
KI ADÁS HOZ 

I.
Há rom szék

Há rom szék előismertetése1

1. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 4–5. sor: ... kön  nyí tő elő is mer te -
té sét ad ni, s min de nek előtt múlt já ra vo nat ko zó né hány fon tos
ok mányt elő bo csá ta ni, ezek közt né mely oly ok mányt, amely
val lás tör té nel mé re nyújt fon tos ada to kat. Ezek közt leg ér de -
ke sebb s egy szer smind a Szé kely föld re vo nat ko zó lag a leg ré -
gibb ok má nyi ada tot Lő rinc milkóviai püs pök nek egy 1096-
ban kelt pász tor le ve le nyújt, eb ben a püs pö ki me gyé jé hez tar -
to zó Keesd (Kézdi), Orbou (Or bai) és Sepus (Sep si) szé ki pres -
bi te rek hez ír, fel hív ja őket, hogy püs pö ki szék hely ének elő -
de ik ál tal épí tett, de pusz tu lás nak in dult egy há za épí té sé hez
se gélyt küld je nek, fel szó lít ván mind két rend be li loohfeu (ló -
fő) és giharlag (gya log) szé kely sé get az adakozásra.2

Kézdiszékben, úgy lát szik, hogy káp ta lan is volt a ré gi
idő ben, leg alább ilyes mit sej tet X. Leó pá pa 1512-i bul lá ja,
mely ben brassai és kézdi káp ta la nok ról tesz említést.3

Ezek Há rom szék ka to li kus kor szak ára vo nat koz nak, azon ban
a nem ze ti fe je del mek kor sza ká ban, an nak már kez de te kor, a ka -
to li ciz mus egész Há rom szé ken tért vesz tett, s csak Csík kal szom -
szé dos né mely fel ső fa luk ban ma rad tak cse kély szá mú hí vek. Já -
nos Zsig mond alatt az uni tá ri us hit csak nem egész Há rom szé -
ket meg hó dí tot ta úgy, hogy több mint nyolc van egy ház köz ség
fo gad ta el a tisz tult val lás hit el ve it, de ké sőbb az egy mást kö ve -
tett ev. re for má tus fe je del mek, különö sen Beth len Gá bor és I.
Rá kó czi György alatt az orthodox püs pö kök fel ada to kul tűz ték
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veg, il let ve az ere de ti jegy ze tek ki egé szí té se kö zött. Kö te -
tünkben végjegy ze t nek a Ki egé szí té sek sa ját jegy ze tanyagát
vit tük hát ra, az ös  szes iro dal mi és for rás hi vat ko zást, va la -
mint Or bán Ba lázs szer kesz tői megjegy zése it. Az 1982-es vá -
lo ga tás el hagy ja a szö ve get ter he lő hi vat ko zá so kat, ki adá -
sunk má sik fő cél ja azon ban ép pen az volt, hogy a ki egé szí -
té sek tel jes szö ve gét hoz zá fér he tő vé te gyük. Sa ját jegy ze te -
in ket a Szerk. megj. rö vi dí tés sel kü lön böz tet tük meg. A kö tet -
ben va ló el iga zo dást meg kön  nyí te ndő, a szö ve get a Há rom -
szék fe je zet cí me i vel ta gol tuk, fel tün tet ve az ép pen tár gyalt
hely sé gek ne vét és a Há rom szék kö tet be li ol dal szá mu kat.

Az Orbán-szöveget és jegyzeteit személynév-, valamint
település- és egyház-, illetve közigazgatási földrajzi helynév-
mutatóval láttuk el. A gyakoribb családneveket és az azonos
nevű személyeket lehetőség szerint megkülönböztettük, de a
zárójelben feltüntetett „hidvégi” pl. egyaránt jelenthet nemesi
előnevet vagy csupán a lakóhelyre való utalást. A település-
neveknek megadtuk a mai hivatalos nevét, de az erdélyi
településnevek esetében nem tüntettük fel külön az országot,
a Háromszék megye utódjának tekintett Kovászna megyeiek
esetében pedig a megyét sem. A történeti névváltozatokat a
mutató szintjén is megkülönböztettük, a levéltári névalakokat
viszont nem, mert nem az elsődleges forrásanyagon dolgoz-
tunk.

Tekintettel arra, hogy a kiadványt szélesebb közönségnek
szántuk, a Kiadó kérésére a szöveg között helyet adtunk egy
korlátozott ábraanyagnak, amely egyben a Kiegészítések korba
ágyazottságát, elvarratlanságát és elvarrhatatlanságát is
ézékeltetheti. A borító az Or bán Ba lázs ös  szes fény ké pe a Szé -
kely föld ről (Bu da pest, 1993) kötet ábrája alapján készült.
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Má sod szor. Ha az uni tá ri us lel ké szek és mes te rek had
ide jén vagy ter mé sze tes ha lál lal is ki múl nak, öz ve gye ik –
mind ad dig míg fér je ik ne vét vi se lik –, va la mint ár vá ik is a
fen neb bi mentelmekben ré sze sül nek.

Har mad szor. Mi ó ta Is ten a lel ke ket meg vi lá go sí tot ta, az
uni ta ria val lás min dig sza ba don gya ko rol ta tott, s bár más fe -
le ke ze tű ek kö zött, de bá mu la tos egyet ér tés ben, ös  sze tar tás -
ban él tek, s csak püs pö kük és senioroktól függ tek, ami ez -
után is fenn tar tan dó.

Ne gyed szer. A seniorok fe je del mi vé de lem, s ha szük ség,
kar ha ta lom mal is tá mo gat va, éven ként egy ház ke rü le te ik
egy há za it meg vizs gál ják. 

Ötöd ször. A rend fenn tar tá sa ér de ké ben a seniorok és
mes te rek ti zen öt na pon ként min den egy ház ke rü let ben a vi -
tás kér dé se ket el in téz zék.

Ezen ok mányt Beth len Gá bor ma ga és Péchi Si mon alá -
írá sá val ad ja ki, azt át ír ta és hely ben hagy ta Rá kó czi György
1647. má jus 10-én Fogarasból ki adott  confirmatoriumában,
s vé gé re még kö vet ke ző ket il lesz tett:

Elő ször. Hogy vacans rectorok szá ma csak oly arány ban
töl tes sék be, hogy ab ból vis  sza élés ne szár maz zék. Má sod -
szor. Ne hogy rectorszámban egy há zi sze mé lyek ként csem -
pész tes se nek be olya nok, kik nem azok. Har mad szor. A pa -
pok és rectorok fi ai s ezek utó dai, még ha job bágy ház ból
ered né nek, s még ha atyá ik nyom do kát nem kö vet nék is, a
ple be ju si sta tus ból ki vé tet nek, de tar toz nak más ne me sek -
hez ké pest ló val, fegy ver rel ne künk, utó da ink nak és a ha zá -
nak szol gál ni. Ne gyed szer. A há rom szé ki uni tá ri us ek lé zsi á -
kat ez után az orthodox püs pök vizitálja.4 Ötöd ször. A
tizenötödnapi vi zi tá ci ót szi go rú an tart sák, stb.

Hely ben hagy ta és át ír ta ezt II. Rá kó czi György Fe hér várt,
jú li us 13-án, 1654-ben. Ki hir det te tett 1655. áp ri lis 14-én, Há -
rom széknek Maksán tar tott köz gyű lé sén, Ba sa Ta más fő ka -
pi tány, Béldi Pál fő ki rály bí ró je len lét ében, s hely ben is ha -
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ki a há rom szé ki uni tá ri u sok át té rí té sét, de mi vel itt a szom ba -
tos ság er re nem szol gál ta tott plausibilis ürü gyet, a ha tal mas ko -
dás fegy ve re it hasz nál ták, s Há rom szé ken Beth len Gá bor és Rá -
kó czi alatt hat van két uni tá ri us egy há zat fog lal tak el erő ha ta -
lom mal az uni tá ri u sok tól, s azok kal a hí ve ket is át té rés re
kényszeríték, és hogy e hódítmányukat meg tart has sák, az uni -
tá ri us püs pö köt hos  szú időn át meg ma radt egy ház köz sé gei lá -
to ga tá sá tól is el til tot ták. Azon ban hogy a nagy Beth len Gá bor
emel ke dett lel kü le te s sza bad szel le me tá vol tar tóz ko dott a lel -
ki is me ret-sza bad ság ra gya ko rolt e dur va erő szak tól, azt leg in -
kább ta nú sít ja azon 1614. au gusz tus 10-én, Medgyesen ki adott
ki vált ság le ve le, mely ben az uni tá ri us lel ké szek nek ugyan azon
ki vált sá go kat és sza ba dal ma kat biz to sít ja, mint ami nők kel az
orthodox pa pok bír tak. Az igen ér de kes ok mányt ki vo na ti lag
köz löm, ama kor fel vi lá go so dott sá gá nak fé nyes bi zo nyít vá nya -
ként. 

A nagy fe je de lem így mond. A Sepsi-, Kéz di- és Orbai szék -
ben le vő orthodoxa és az ari á nus, vagy mint ma gu kat ne ve -
zik, unitaria val lás egy Is tent és Krisz tust mint fő köz ben já -
rót hí vők nek pap ja it adók kal, más ter hek kel és ha di expedi-
tiókkal ter he lik stb., de mi vel mi a val lás sza bad sá got min den
irány ban ter jesz te ni s an nak ál dá sa i ban min den kit val lás kü -
lönb ség nél kül ré szel tet ni akar juk, azért ren del jük.

Elő ször. Hogy az uni tá ri us val lás pap jai, mes te rei bár mily
épü le tet, akár ek lé zsi a it, akár is ko lai cél ra va lót, vagy az olyat
is, me lyet ma gán sze mély ként bír nak, va la mint sze mé lye ik is,
míg szol gá lat ban ál la nak, vagy azon kí vül is, va la mint aty juk
nyom do ka it kö ve tő gyer me ke ik, sőt még ezek job bá gyai is
(inquilini eorum) min den ren des és rend kí vü li adók, fiscalis
és ka ma rai hasz nok fi ze té sé től, né pi es és pol gá ri szol gál má -
nyok tól, ál ta lá nos és rész le tes ha di szol gá la tok tól men te sít jük,
s meg en ged jük, hogy a vi lá gi ha tó ság fe let tük sem mi ne mű
jurisdictiót ne gya ko rol has son, ha nem sa ját egy há zi tör vé -
nye ik kel él je nek, és egy há zi ha tó sá ga ik tól függ je nek.
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szám mal vet tek részt azon roham[…?] tá mo ga tá sá ban, ame -
lyet a va jai rét ről el in dí tot tak, s mely a szé ke lyek szét ve ré -
se s so kak nak job bágy ság ra ve té sét von ta ma ga után; a há -
rom szé ki ek leg tö me ge seb ben vevén részt e moz ga lom ban,
nagy szám mal vet tet tek job bágy ság ra, s ren del tet tek a vár -
he gyi vár alá, amely nek S z é  k e l y  b á n  j a gúny ne ve ez
okon na gyon is iga zolt volt. Az ek ként vár job bágy ság ra ju -
tot tak kö zül az tán Já nos Zsig mond 1567-ben so ka kat el ado -
má nyo zott, leg in kább azon  pri mo rok nak, akik hí vei és a szé -
kely for ron gás el nyo má sá ban se gí tői vol tak. A há rom szé ki
el ado má nyo zot tak nagy szá ma ki tű nik egy Tor dá ról már ci us
5-én, 1567-ben Telegdi Mi hály, Zekeltámadt vá ra pa rancs no -
ká hoz in té zett iratából,8 mely ben tu dat ja, hogy Há rom szé -
ken a szé kely ne me sek nek a kö zön ség ből a kö vet ke ző mó -
don sza kí tott ki:

S e p  s i  Z e k ben

K i j s  B o r o s n i j on Borosnijaij Leorincznek 5 ház jobbágyot

W z o nban Beldij Kelemennek 20 „

I l l i e f a l w an Mihacz Demeternek 2 „

„Horwat Jánosnak 4 „

D o b o l i jban Mihacz Balintnak 2 „

K i j l i j e nben Nemes Casparnak 5 „

Janko Boldizsarnak 5 „

Z e n t  M a r i a  a z z o nba (Szemerja)

Janos Gerebnek 5 „

Z e n t g i j e r g i jen Daczo Palnak 40 „

Daczo Gergnek 17 „

K e r e s p a t a kon Kalnokij Balintnak 

es Tamasnak 12 „

M y k l o s w a r an wgyan ezen Kalnokij Balintnak 3 „

Z a l a nba Janko Istwannak 6 „

O l t h s z e men Miko Ferencznek 4 ház jobbágyot
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gya tott, a har ma dik pont kivételével,5 mely nek ellentmon-
dottak.6

Már most lás sunk né hány vo nást Há rom szék po li ti kai éle -
té ből.

Záp olya, az er dé lyi fe je de lem ség meg ala pí tó ja, ki vál óan
ke gyel te az ügye mel lett oly ki tar tó an s el szán tan har co ló szé -
ke lye ket; fia, Já nos Zsig mond, ha ele in te a sza bad sá ga ik vé del -
mé re fegy vert fo gott szé ke lye ket vas kéz zel fékezé is, s túl szi -
go rú an érez tet te ha tal má nak sú lyát, ké sőbb azt mint egy jó vá -
te en dő, ki vá ló ked vez mé nyek ben ré szel tet te; ne ve ze te sen Há -
rom szék re vo nat ko zó lag bír juk egy 1564. jú li us 5-én, Fe hér -
vár ról ki adott biz to sí tó le ve lét, mely ben a há rom szé ki szé ke -
lyek, job bá gyok és inquilinusok pa na szá ra, mely sze rint a pri -
mo rok és ka to nai pa rancs no kok ál tal zsa rol tat nak és igaz ság -
ta la nul ter hel tet nek, szi go rú an ren de li. Elő ször. A ka to nák
ren de sen dí jaz va lé vén, élel mi sze re ket bár mily ál lás ban le vő
egyé nek től ne zsa rol ja nak, mit szük sé gel nek, il lő áron kész -
pénz zel vá sá rol ja nak. Má sod szor. Ha go nosz te vők ül dö zé sé re
ka to na ság száll ki, sa ját pén zén, a nép ter he lé se nél kül él jen,
s a go nosz te vők től el sze dett hol mik kal s azok bír sá gá val meg -
elé ged jék. A falusbírók két fo rin tig me nő ügy ben ítél je nek, ki
az íté let tel meg elé ged ve nin csen, az a há rom szé ki sedriához
fel leb bez het, és a ki rály bí ró hoz is fel vi he ti, ez és ka pi tá nyunk
út ján bár mely alatt va lónk hoz zánk is felfolyamodhatik. Azért
Petky Gá bor vár he gyi pa rancs no kunk nak és hat szék fő ka pi -
tá nya i nak, fő- és al kir ályb íráink nak, ül nö kök és pri mo rok nak
ko mo lyan ren del jük, hogy a há rom szé ki la ko sok kö zül ezen
constitutio el le né re sen kit se sze mé lye-, se va gyo ná ban ne
károsítsanak. Ezt Rá kó czi György is 1641-ben, má jus 8-án hely -
ben hagy ta és meg erősí tet  te.7

A háromszékiek, amint minden időben szabadságaikra
legféltékenyebbek és annak védelmében legszívósabbak vol -
tak, úgy a Já nos Zsig mond centralisationális tö rek vé se i vel
szem ben is a leg eré lye sebb ellent ál lást fej tet ték ki, s nagy
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P a k eba Zeorcheij Casparnak 6 „

P a p o c zon Mijkes Mijklosnak 12 „

Z a g o nba Lazlo Mihalnak 2 „

T h e l e ken Donath Martonnak es Istwannak 4 „

Z e o r c h en ... ... Menijhartnak es

Zeorcheij Mihalnak 3 „9

Mindezen birtokokat kiszakítani, összeíratni s a székely
királybírák jelenlétében a fenn jelölteket beiktatni rendeli. 

Nem kevésbé érdekes az 1567-i regestrumnak10 Három -
szé ket illető része, amely a községek akkori neveire és ter-
jedelmére nézve fontos adatokat tartalmaz, azért azt egész
terjedelmében ideiktatom.

41

M a l n a son wgyan ezen Mijko Ferencznek 13 „

N a g a i j t an Henter Miklosnak 6 „

Henter Benedeknek 5 „

Henter Mihalnak 4 „

Ilijesij Casparnak es Andrasnak 6 „

Z o l t a nban Czijrijek Witalisnak 4 „

B a r o ton Barothij Palnak es Baroti Ferencznek 6 „

K i j z d i j  Z e kbe

M a x an Besnijeij Demeternek 10 ház jobbágyot

Janko Ferencznek 5 „

D a l n o kon Palossy Mijklosnak 5 „

A l c h a r n a t o n Bernald (My)klosnak 6 „

Damokos Peternek, Tamasnak 

es Dama(kos Dama)kosnak 9 „

Damakos Istwannak 6 „

F e l s e o - t o r i j an Apor Mijklosnak es Ijmrehnek (…)

A l s o  T o r i j an Apor Istvannak 10 „

Apor Ja(nosnak) es Peternek 10 „

Terek Balintnak 4 „

M a r k o s f a l w an Terek Mattyas fiai (…)

L e h m i j nben Chijomortanij Lazlonak 10 „

M a r t o n f a l w an Bekes Pe(ternek) 4 „

O r b a i j  Z e k be

G e l e n ( c z en) Mihalcz Mijklosnak 6 ház jobbágyot

I m e c h f a l w an Imech Damokosnak 4 „

(Z a )b o l an Ba(sa) ... ... 16 „

Mijkes Janosnak es Mijkes ... ... 8 „

K o a z n a n Mihalcz Gergnek es 

Mihalcz Istwannak 8 „

Zeorcheij Demeternek 6 ház jobbágyot

40

K i j z d i j  Z é kben

Zenth Katholna 13 porta

Zenth Lélek 54 „

Kws Kázon 12 „

Polijan 39 „

Zázfalw 10 „

Bélaffalwa 20 „

Lemhén 51 „

Veneche 17 „

Salfallwa 14 „

Bereczk 16 „

Nijwythod 25 „

Eztelnek 25 „

Kurthapathak 7 „

Chjomorthán 6 „

Hatolka 12 „

Almás 11 porta

Martonffalwa 10 „

Martonos 10 „

Osdola 40 „

Kijzdij Wasarhel 60 „

Alsó Torya 40 „

Felseo Torya 22 „

Fwtásffalwa 13 „

Also Chernaton 68 „

Ikaffalwa 17 „

Albijs 13 „

Felseo Chernathon 36 „

Markosffalwa 21 „

Dalnok 42 „

Bytha 5 „

Maxa 34 „

Leczfalwa 28 „
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Még he lyén lá tom ideik tat ni Já nos ki rály nak Gyu la fe hér -
vár ról, 1531. jú li us 5-én ki adott s Werbőczy ke ze ál tal írt ok -
má nyát, mely Mik lós vár és Sep si szé kek köz jo gi vi szo nya it
vi lá gít ja meg. Eb ben aijythani Henther Gaspar, bewlewni Elli-
jesij Valentinus (Il  lyé si Bá lint), barothi Gregorius litteratus
(Litterati Ger gely), hijdwegi Ne mes Michael (Ne mes Mi hály)
és zaraz aijthai Daczo Sandrinus (Daczó Sán dor) ké ré sé re át -
ír ja Joannis de Labathlan (Lá bat lan Já nos) egy ko ri szé kely is -
pán nak sza ba da lom le ve lét, mely ben ren del te tik, hogy Mik -
lós vár szék bí rái egy szer smind min dig Sepsiszék bí rái is le -
gye nek, s a fő szék mód já ra ítél je nek. Ez ok mány ban Mik lós -
vár szék min de nütt Sedes Zenth Mijkloswaranak, Sepsi szék
pe dig Sedes Sepsij, Zenth gijerghzeek vocata íra tik, ami ből ki -
tet szik, hogy ré gi kor ban Sepsiszék a Szent györgy szék mel -
lék ne vet is használta.11

Ugyan ez el ne ve zést ta lál juk Já nos ki rály nak kö vet ke ző,
1532. év ja nu ár 16-án, Se ges vár ról ki adott ok má nyá ban,
mely  ben Sedes Sepsy aut Zenthgewrgh ka pi tá nya i nak, had -
na gya i nak, bí rá i nak, pri mo ra i nak ren de li, hogy a zenthmyk-
loswari há rom rend be li szé ke lye ket tör vény ke zé si ha tó sá -
guk ban ne há bor gas sák, szó val, tet tel ne bán tal maz zák, ha -
nem ha ke re se tük van el le nük, tör vé nyes bí ró sá gunk előtt
ke res sék, stb.12

És most ezen tör té nel mi tal ló zás után lás suk Há rom szék
el he lye zé sét és fekvrajzát.

Há rom szék Csík- és Kászonszéken alól ...
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S e p s i j  Z e k ben

Beoleon             130 porta

Nagij Aytha 61 „

Mijkloswara 19 „

Zarazaytha 33 „

Felaytha 43 „

Keopeotz 46 „

Bachon 30 „

Bodos 22 „
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Aldobolij 40 „

Zotijor 33 „

Keokeos 34 „

Zentgeorgij 63 porta
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Zenth Kijrál 30 „

Barot 73 „
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Laborffalwa 22 „
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Malnas 15 „
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Feldobolj 20 „
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I. MIKLÓSVÁRSZÉK 

11. ol dal, 1. hasáb, 2. sor: ... ke res nek éji 
ta nyát.
Köpec bi rtok vi szo nya i ra vo nat ko zó né hány

ér de kes adat áll ren del ke zé sünk re, így 1582-ben nagybölöni
Illyéssy Koz má né Köpecen le vő bir to kát Cseffey Já nos nak ad -
ja el, amely vá sár ra Báthori Zsig mond 1583-ban be le egye zé -
sét adja.13 1583-ban Daczó Fe renc nyer új ado mányt köpeci
jószágaira.14 1590-ben Báthori Zsig mond a köpeci fe je del mi
bir to kot Ravazdy György vár he gyi pa rancs nok nak ado má -
nyoz za, ki úgy a had me ne tek ben, mint a fé nyes por tá hoz va -
ló kül de té se al kal má val nagy ön fel ál do zást és hő si es sé get
tanúsított.15 Köpecen bir to kos volt a Daniel csa lád is. Daniel
Mi hály 1621-ben nyer Beth len Gá bor tól új ado mány le ve let
köpeci ősi birtokaira.16 1694. ok tó ber 5-én a há rom szé ki tiszt -
ség a ka to na ság el he lye zé sé re vo nat ko zó lag egy je len tést
nyújt be Bánffy György kor mány zó hoz, me lyet Donáth Györ-
gy al ki rály bí ró és Baksi Lász ló jegy ző ír nak alá, eb ben
Köpecre vo nat ko zó lag ez áll: „Köpecet sza bad nép lak ja, kö -
ze pes falu.”17

Kisköpec-patakában agyag- és ho mok ré teg kö zé fész kelt lig nit -
sze rű bar na kő szén jön elő. Ezt egy rész vény tár su lat a het ve -
nes évek ele jén mű ve let alá vet te, s a ke le ti vas út hoz egy
szárny vo na lat épít vén most meg le he tős si ker rel hoz za for -
ga lom ba nem csak itt a ha zá ban, ha nem a szom széd Oláh or -
szág ban is. 

Köpec múlt ját vizs gál va ...

Köpec 
(10–11. ol dal)

4544

2. áb ra A köpecbányai ipar vas út Há rom szék el ső vas út ja. A sí ne ket 
1877-ben fek tet ték le, és Or bán Ba lázs ide jé ben ló vas út volt, csak két
év vel ha lá la után, 1890-ben ál lí tot ták üzem be raj ta az el ső gőz gé pet. 

(Rész le t Gönczy Pál 1890-es évek be li tér kép éből.) 
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14. ol dal, 1. ha sáb, 24. sor: ... erőd le he tett,
mert fel te he tő leg a most le hor dott, de egy -
kor ha tal mas föld töl tést pali szá dok övez ték,

s így az egy ha tal mas külerődöt al ko tott, mely nek be vé te le
után le he tett csak a bel ső temp lom kas tély hoz kö ze lí te ni. Nin -
cse nek ada ta ink múlt ban va ló sze rep lé sé re, bár két ség te le nül
ne megy szer nyúj tott men he lyet a köz ség ta tá rok s más el len -
ség ál tal zak la tott la kó i nak, hisz még a múlt szá zad ban is érez -
tet te vé del mét. Ugyan is Cse rei elő adá sa sze rint 1710-ben a ku -
ru cok Nagyajtán ga ráz dál kod tak, Al vé gen több há zat fel gyúj -
tot tak, Donáth György és Pál ne me sek há zá ra üt vén amit ta -
lál tak, ma guk kal vit ték, ők ma guk (Donáthék) a kas tély ban hál -
tak, egyet-má suk ja va is ott lé vén, men te sült. A kas tély azu tán
el ha nya gol ta tott. Láz ár Ist ván uni tá ri us püs pök ér te sül vén ar -
ról, hogy el ha gya tott sá ga leg in kább on nan ered, hogy Nagya-
jta nem uni tá ri us la kói is jo got for mál nak hoz zá, 1789-ben fel -
szó lít tat ta a gond nok ál tal a ne me se ket s más fe le ke zet be li e -
ket, hogy já rul ja nak a kas tély ki iga zí tá sá hoz, de azt meg ta gad -
ván, az uni tá ri us hí vek ki iga zí tot ták és bir tok ba vet ték. 1802-
ben föld in gás a temp lom egy ré szét be ont ván s a kas tély bás -
tyá it is meg ron gál ván, is mét ered mény te le nül szólítá fel az
uni tá ri us püs pök a más val lá sú a kat a ki iga zí tás hoz va ló hoz -
zá já ru lás ra, s így a kas tély las san sor vad, fedéltelen bás tyái om -
la doz nak, bár vé dő sze re pét még ma is gya ko rol ja, amen  nyi -
ben a la ko sok ga bo ná ju kat s fél tet tebb hol mi ju kat ott tart ják
zá ros kam rák ban, egy fel es ke tett őr – kit vár por ko láb nak hív -
nak – fel ügye le te alatt.

Há rom szé ken, mint be üté sek nek ki tett he lyen, szá mos
erő dí tett temp lom volt, ezek két ség te le nül a szá szok pél dá -
já ra s azok után zá sá val épül tek, s ne megy szer szol gál tak vé -
del mül ki sebb kó bor gó el len sé ges csa pa tok el len. A szé ke -
lyek nem igen ked vel ték az ily erő dö ket, ne hogy el nyo ma tá -
suk ra hasz nál tas sa nak fel, s azért az ő be fo lyá suk ered mé -
nye volt az 1545-i zekelvásárhelyi (Marosvásárhely) ország-

Nagyajta 
(13–14. ol dal)

47

12. ol dal, 1. ha sáb, 3. sor: ... je len té keny hely -
ség volt. A Szent Mik lós ne vet nem csak la -
tin el ne ve zé sé ben, de a ma gyar el ne ve zés -

ben is hasz nál ta, amint ki tet szik a Má tyás ki rály alat ti szé -
kely is pán, Lá bat lan Já nos 1450-ben ki adott ki vált ságleve-
léből, mely ben Miklósvárról ne ve zett Mik lósvárszék Zenth-
mykloswárzeeknek íra tik. Az 1567-i regestrumban Mikloswara
né ven ti zen ki lenc ka pu val van be je gyez ve. Ugyan ezen év ben Já -
nos Zsig mond az elő is mer te té sünk ben közlött ado mány le vél
sze rint há rom ház job bá gyot ado má nyoz Miklósvárán Kál-
noky Bá lint nak. 1582-ben bölöni Illyéssy Koz má né ad ja el
mykloswári jó szá gát Cseffey Jánosnénak.18 Az 1694-i tiszt sé -
gi je len tés ben Miklósvárról be van je gyez ve, hogy: öt sza bad
szé kely lak ja, a töb bi Kálnoky Sá mu el job bá gyi, ki csin fa lu.
Az ak kor ki csin fa lu ma te kin té lyes köz ség gé fej lő dött. A mos -
ta ni Mik lós vár ...

13. ol dal, 1. ha sáb, 17. sor: ... csa lád ős fész -
ke, s mely előjóslatomnak meg fe le lő leg az
új be osz tás kor Há rom szék hez csa tol ta tott.

Ür mös ős bir to ko sai a Sükösdök vol tak. Sükösd György ha lá -
lá val a ko ro ná ra szállt Ür möst Herselly Kris tóf nak
inscribálták 3500 fo rin tért. En nek ha lá lá val öz ve gyé re, Fej ér
Mar git ra szál lott. 1642. jú li us 27-én Rá kó czi Zsig mond Fe hér -
vár ról fő po hár no ka (supr. pocillatori), Maurer Mi hály nak
inscribálja 4500 fo rin tért, 500 fo rint épí té si en ged mén  nyel
azon ér de me i ért, me lyeket tö rök or szá gi kö vet sé ge ál tal szer -
zett, úgy azon ban, hogy Hersellynének a 3500 fo rint ját meg -
térítse.19 A Maurerek ke zén ma radt egé szen nap ja in kig, job -
bágy la kói azon ban 1848-ban fel sza ba dul tak. A vi dék itt igen
fes tői …

Ür mös 
(13. ol dal)

Mik lós vár 
(11–12. ol dal)
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Ür mös 
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Mik lós vár 
(11–12. ol dal)
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1609-ben a fe je de lem ál tal Er dő vi dék re egy de le gált tör -
vény szék volt ki küld ve, mely nek tag jai Sennyei Pong rác,
Petky Já nos és Kálnoky Já nos vol tak. Ez tár gyalt jú li us 3-án
Baróton egy Nagy Ajtafalva (így) és Bölönfalva köz ti bir tok -
há bo rí tá si pert, e per ben a nagyajtafalviak a V i s   s z a  f o  -
l y ó  b é r  cen csi nált útért a N a g y  á r  n y é k ,  F e  k e  t e
e r  d ő és Ü l  l ő  k őn va ló le gel te té sért minor potentián kér -
ték el ma rasz tal ni a bölönfalviakat, va la mint azért is, hogy a
M é l y  p a  t a k ban egy da rab er dőt el fog lal tak. A vég zés a
lett, hogy a pe res he lye ken, mi ként ed dig, úgy ez után is a
két fa lu kö zö sen le gel tet het, s kö zös út juk is le gyen az Ül lő -
kőn és Vis  sza fo lyó bér cen, mi kor ott szé na fű nin csen. Egye -
bek ben a szék tör vé nye elé uta sít tat tak, mi vel bi zo nyí té ka -
ik kal nem vol tak ké szen; de ott az íté let gyor san és finaliter
hozassék meg.26 Ezen íté let nem csak tár gyá nál, ha nem azért
is ne ve ze tes, hogy ab ban Ajta és Bölön ne vé nek sa ját sze rű
vál to za tá val ta lál ko zunk.

Nagyajtán az uni tá ri u sok gyak ran tar tot ták zsi nat ju kat,
ne kem 1711, 1759, 1786 és 1810-ben tar tot tak ról van tudomá-
som.27 Nagyajta újabbkori emel ke dé sé re... 

14. ol dal, 2. ha sáb, 3–4. sor: ... vis  sza vi te tett Barótra. Nagy -
ajta az újabb be osz tás sze rint 1867 óta egy já rás bí ró ság és
szol ga bí ró ság szék hely évé té tet vén, Er dő vi dék tör vény ke zé si
és köz igaz ga tá si szék hely évé lett. Nem hagy hat juk el ...

14. ol dal, 2. ha sáb, 21. sor: ... ma lom nak hív -
nak. 
1569-ben jú li us 7-én Hen ter Mik lós nak ad

Já nos Zsig mond új ado mány le ve let kö zép aj tai jó szá ga i ra.
1608-ban ok tó ber 22-én Báthori Gá bor kö zép aj tai Dé nes Bá -
lin tot ugyan kö zépaj tai Ke resz tes Pé ter től nyert örökségében
megerősíti.28 Bethlen István Kolozsvárról 1630. október 18-
án kiadott dekrétumával Keozep aythai Vajda Már tont és ál -

Középajta
(14–16. ol dal)

49

gyűlés azon vég zé se, mely az ily kas té lyok le ron tá sát, anyag -
juk nak Bras só, Szeben, Se ges vár és Szász se bes meg erő sí té sé -
re va ló fel hasz ná lá sát, ágyú ik, lőkészleteik oda szál lí tá sát
ren de li; de ez nem haj ta tott vég re, mert úgy a Szász-, mint
a Szé kely föl dön meg ma rad tak az ily temp lom kas té lyok. Az
1603-i dési or szág gyű lé sen hi vat ko zás is tör tént ezek re,
ugyan is a szé ke lyek a zekelvásárhelyi újon nan ke let ke zett
vár le ron tá sát szor gal maz ták, mi re a vá sár he lyi ek a Há rom -
szé ken s má sutt le vő kas té lyok ra mu tat tak, de er re a szé ke -
lyek fe lel ték, hogy Há rom szék mint ha tár szé len fek vő hely
a be üté sek nek ki lé vén té ve, ott ily kas té lyok meg en ged he -
tők, de kü lön ben is azok a p  r ó  k e  r í  t é  s e k , nem pe dig
vár, mint ami nő a vá sár he lyi. A temp lom tól dél re ...

14. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 6. sor: ... van be je gyez ve.
Ugyan ezen év ben ado má nyoz Já nos Zsig mond Nagyajtán
Hen ter Mik lós és Be ne dek nek ti zen egy, Mi hály nak négy,
Ilyéssi Gás pár és And rás nak hat ház jobbágyot.20

1569-ben, jú li us 17-én Hen ter Mik lós nak ad új donatiót
Já nos Zsig mond, az ad dig is tör vé nye sen és bé ké sen bírt
nagy-, kö zép- és szá raz aj tai és kis-sepeszi (így), mind Sep si -
szék ben fek vő birtokaira.21

A ké sőb bi ku ta tá sok fel ada ta lesz meg fej te ni, hogy ezen
Kis-Sepesz hol fe küdt, va jon az nem volt-e egy Ajtába be ol -
vadt ki sebb fa lu, mert az iránt, hogy Sep si szék ben fe küdt,
két ség fenn nem fo rog hat.

1570-ben ugyan Já nos Zsig mond nagy aj tai Pethő Ba lázs -
nak ad új ado mányt sepsimartonosi szé kely örökségére.22

1583. jú li us 2-án Bá tho ri Zsig mond ad Fehévárról új ado -
mány le ve let nagy aj tai Rad[ó] Má tyás jószágaira.23 1591. áp -
ri lis 27-én pe dig Tor dá ról nagy aj tai Ko vács Ba lázs pri mi pil -
lus nak nagy aj tai curiájára s ősei ál tal is bírt szé kely örök sé -
gé re.24 Ugyan ez év és na pon Hen ter Be ne dek táb lai ül nök -
nek nagy aj tai, miklósvári, bodosi, felbölöni rész jó szá ga i ra és
a kö zép aj tai F e  k e  t e  e r  d ő n le vő osztályrészére.25
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tör tén vén, vég ín ség be so dor ta tott; csu da-e, ha ily… (Egy sor -
nyi ki ma rad, foly ta tás a jegy zet 39. so rá ban.)

16. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 10. sor: ... ér -
tő dött-e? 1481-ben Z a r a z a y t h a  elő -
for dul egy per ok mány ban, mely sze rint

Agatha, zarazaythai Barlabássy Lukácsné, reyhi (rethi) és
be se nyüi Simonffy Ger gely, Ta más és felaythai (így) Nagy
Bar na bás el len pert foly tat, amely per ben a sepsij szé ki bí -
rák Aga-thának ad tak iga zat; de al pe re sek a vaj da szé ke eli -
be fel leb bez tek, s Telegdy Ist ván vaj da Ko lozs vár ról 1484.
de cem ber 8-án sepsy szék ki rály és tör vény szé ki bí rá i nak
ren de li, hogy a hely szí né re ki száll va, ha a nyer tes fél ügyét
a la ko sok nak hit pe csét je alat ti bi zo nyí tá sa tá mo gat ja, ak -
kor őt azon nal ik tas sák be a kér dé ses zarazaythai örök-
ségbe.30 Az 1567-i re ges trum ban S z á  r a z  A y t h a né ven negy -
ven há rom ka pu val van be je gyez ve, mi mu tat ja, hogy ezen idő ben
már na gyon te kin té lyes hely ség volt. 1569-ben Já nos Zsig mond
Hen ter Mik lós nak ad új donatiót mind a há rom Ajtán le vő
jó szá ga i ra, amint azt fen nebb lát tuk. Beth len Ist ván pe dig
Keoreospataki Kálnoky Bá lint nak ado má nyoz za Zaraz -
aythán az E g y e d  m e  z e  j e ne vű ré tet, ha son ne vű pa tak -
kal; en nek azon ban el lent mon dott zaláni Jan kó Bol di zsár, mi -
ért Kálnoky a fe je del mi táb lá ra evocálta, hol Kálnoky jo ga ér -
vé nye sült, amint azt Bá tho ri Zsig mond nak 1586-ban Zekel
Wásárhelről ki adott újabb be ik ta tá si ren de le te mutatja.31

Az 1694-i tiszt sé gi je len tés ben a van fel je gyez ve, hogy
„Szárazajta sza bad rend”. 

Szárazajtán nem sok ...
17. ol dal, 2. ha sáb, 32. sor: ... észa ki tor ko lat ját fe de zett csí -

ki vár is és a krizbai Höltövény vá ra, me lyek kel láttani egy be -
köt te tés ben le he tett.

A vár nak Benkő sze rint még a múlt szá zad ban (1781-ben)

Szárazajta 
(16–17. ol dal)

51

ta la Maark De me ter libertinusokat va ló di szé kely primipil-
lusokká te szi, s keozep aythai há zu kat – me lyet egy fe lől
Maark György hadangy (így) há za, más fe lől a ma lom árok ha -
tá rol – adó, ta xák stb. alól felmenti.29 Az 1694-i tiszt sé gi je -
len tés ben ez áll: „Középajta sza bad rend, csak Kálnokyaknak
van né hány job bá gya.” 

Középajta temp lo ma ...
15. ol dal, 1. ha sáb, jegy zet, alul ról a 3. sor: ... s ott élt a

főconsistorium ál tal – nagy te het sé gé re va ló te kin tet ből – el -
he lye zé sé ig ren delt évi két száz fo rint ból mint magányzó ...

15. ol dal, 2. ha sáb, jegy zet, 8. sor: ... hat év múl va el za var -
ták azon ürügy alatt, hogy né mely te me tés re el gyen gül ve je -
lent meg, s a meg ha gyott fél ...

15. ol dal, 2. ha sáb, jegy zet, 37–38. sor: ... szamosújvári bör -
tön re ítél te. Az eset az volt, hogy 1803-ban a Benkő gyen ge -
sé gét fel hasz ná lók fur fan go san rá vet ték, hogy brassai Schu -
bert Ja kab ka to li kust Zebelin Zsuzsánna lutheránával ös  sze -
es ket te. A túl szi go rú íté le tet a ki rá lyi táb la fel leb be zés foly -
tán e l e  v e n  d í  j á n  l e  e n  d ő  v á l  t o  z á s  r a oly hoz zá -
adás sal vál toz tat ta, hogy a Szék szí ne előtt ke mé nyen meg -
fed des sék. A fed dés kor meg tö rő dött lé lek kel szán ta cse le ke -
de tét, ami dőn er ről Mik lós vár tiszt sé ge 1804. má jus 29-én a
fő kor mány szék hez je len té sét meg ten né, ké ri, hogy te kint ve
ezen most el esett, de egyébaránt hasz nos s nagy tu do má nya
ál tal még a kül föld előtt is ma gát ér de me sí tett em ber ál la -
po tát – a pénz be li bün te tést en ged je el, mi vel ami ke vés jó -
szá ga volt, há rom fegy ver vi se lő fia közt fel osz tot ta, s fi ai ál -
tal táp lál ta tik. A gubernium 1804. jú ni us 23-án kelt át ira tá -
ban az ak ták fel kül dé sé re uta sít ja Há rom szék universitását,
a tiszt ség azon év au gusz tus 10-én azt tel je sí tet te is, de ered -
mény te le nül, mert a gubernium szep tem ber 29-én az ira tok
vis  sza csa to lá sa mel lett ki mond ja, hogy a tiszt ség represen-
tatiójának he lye nem lé vén, a ki rá lyi táb la sententiája tel je -
se dés be vi tes sék, va gyis a pénz bír ság fel vé tes sék, ami meg -
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mény te le nül, mert a gubernium szep tem ber 29-én az ira tok
vis  sza csa to lá sa mel lett ki mond ja, hogy a tiszt ség represen-
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Sandor fel ajtarol, Barrabassij Balas, Ferench Be ne dek, Fe -
renc Mihal, Nagh Peter (bölöniek) és zaláni Janko Gijorgh-
ből ál ló bé ke bí ró ság – mint az ok mány mond ja: f o g o t
B i j r a k – hoz nak Illijessij Cozmane és Illijessij Christoph
osz tály pe ré ben; ez ok mány ban Bölön B e o l o n né ven for -
dul elő. E név va ri án son kí vül fon tos ez ok mány ban az is,
hogy a fo gott bí rák íté le té nek meg nem tar tá sát két száz fo -
rint kötpénzhez kö tik, s az ügy nek más fó rum ra va ló fel leb -
bez he té sét a két száz fo rint le fi ze té sé nek fel té tel éhez kötik.35

Ez az Illyéssyné na gyon per le ke dő öz vegy le he tett, mert
1558-ban egy ál ta la foly ta tott per ben Ba ra bá si Ba lázs és Bene
Ger gely pa na szá ra Iza bel la ki rály né a fe je del mi szék eli be
idé zi ne ve zett özvegyet.36

Az 1567-i regestrumban Beoleont száz har minc ka pu val
ta lál juk mint a Szé kely föld leg na gyobb köz sé gét, amely
nem csak Há rom szék két vá ro sát, ha nem Ud var helyt és Zekel
Vá sár helyt (Ma ros vá sár hely) is túl szár nyal ta ka pu i nak szá -
má val. 

1573 és 1582-ben nagybeoleoni Ta tár An tal és Be ne dek
egy felbeoleoni ma lom he lyet ad nak el örök áron nagyaythai
Hen ter Benedeknek.37 Fenn em lí tett Illyéssy Koz má né
(Szent ron tá si For ró Klá ra) 1582-ben el ad ja nagybeoleoni,
felbeoleoni, miklosvári és keopeczi jó szá ga it ezer arany fo -
rin tért pá lo si Cseffey Já nos né (Héjasfalvi Ka ta lin nak), mely
vá sár ra 1583. no vem ber 4-én Báthori Zsig mond be le egye zé -
sét adja.38

1583. no vem ber 7-én Báthori Zsig mond Ko lozs vár ról új
ado mány le ve let ad szentgyörgyi Daczó Fe renc nek min den
há rom szé ki, azok közt nagybeoleoni, keopeczi, barothi jó szá -
ga i  ra és W o n c z  p r a e d i u mra.39 Hogy ez a Woncz
praedium hol fe küdt, nem le het tud ni, bár ab ból, hogy mik-
lósvárszéki fa luk kal kap cso lat ban jön elő, azt kö vet kez tet -
het jük, hogy az va la mely e tájatt fe küdt, de már most nyom -
talanul el tűnt te lep le he tett, amely nek holfektét fel ku tat nom
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je len té keny ma rad vá nyai, sőt fa la i nak rom jai is lát ha tók vol -
tak, ma azon ban sem mi vagy igen cse kély nyo mai ... 

19. ol dal, 2. ha sáb, alul ról az 1. sor, ... szi -
ge ten (ki egé szí tés-jegy ze te): 1543-ban Já nos
Zsig mond hely ben hagy ja azon vá sárt, mely

sze rint az Olt közt le vő Ma lom szék ne vű szi ge tet Apá ca mel -
lett Hen ter Mik lós, Bol di zsár Já nos és Pé ter An tal el ad ták
Bras só városának.32 Va jon nem ez a szi get volt-e, me lyen a
vár fe küdt?

21. ol dal, 1. ha sáb, 8. sor: (... 1155 s kö vet ke -
ző lap ja in.)
Bölön egyi ke a Szé kely föld leg ré gibb fa lu i -

nak, a pá pai dézs mák regestrumában (740. lap) B e l e n né -
ven ta lál juk be je gyez ve, György ne vű pap ja két ré gi banalist
fi zet az 1332. év re. 1415-ben B e w l e n né ven ta lál juk egy
el adá si ok mány ban, mely ben Bras só ban ez év ben tör vényt
ülő Nádash Mi hály er dé lyi vaj dá hoz ment szé kely kül dött ség
tag jai név sze rint elő szá mít tat nak, azok közt b e w l e n i
F o r r o  P é  t e r is.33 1475-i íté let ben Beöleni Györg  gyel ta -
lál ko zunk. (Lásd Hidvégnél.)

A bölöniek hos  szas pert foly tat tak S i m o n á r k a  ne vű
szán tó föld ért s né mely más te rü le te kért, me lyek bewleni
For ró Si mon bir to ká ban lé vén, a Szé kely föld ré szét al kot ták,
de az Olt ál tal el vá gat ván, a szom széd Magyarós (possessio
Regie Monyoros) la ko sai ál tal el fog lal tat tak. Ezen bewlleni
Illyésy Bá lint ál tal foly ta tott per fel leb bez te tett a szebeni
szász egye tem hez, hol 1546-ban a két szán tó ra néz ve a szé -
kely bir tok lás jo go sult sá ga megállapíttatott.34

Bí runk egy 1554. jú ni us 9-ről kelt, igen ér de kes ma gyar
szö ve gű íté le tet, me lyet Barothij Balas, Bedeo Lazlo, Inche

Bölön
(20–23. ol dal)

Apá ca 
(17–20. ol dal)
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II. FELSŐ-FEHÉR VÁR ME GYE EGY FOL TOCS KÁ JA

24. ol dal, 1. ha sáb, 19. sor: ... sza bad pol gá ro kat min den hol meg -
te rem te ni. Ezt nagy mér ték ben se gí ti elő azon kö rül mény,
hogy e da rab föld 1878-ban Há rom szék hez csa tol ta tott.
Bölöntől egy jó órá nyi ra van Lüget ... (A sza kasz vé ge ki ma rad,
foly ta tás a 24. sor ban.) 

25. ol dal, 1. ha sáb, alul ról az 1. sor:
... fel cse rél het tek. 1475-ben pert foly tat nak a
hidvégi ha tá ron le vő B e s z e ne vű he lyért

Hid véghi Bá lint fia Mi hály és beleni For ró Si mon fi ai; e per -
ben Ma gyar Ba lázs er dé lyi vaj da és szé ke lyek is pán ja a ko -
lozs mo nos tori kon ven tet bíz za meg a hely szí ni szem le és ta -
nú ki hall ga tás sal, a kon vent kül dött je György test vér, a vaj -
da kül dött je Bá nya bük ki Ta más sal ki száll ván, s a szom szé -
dok, azok közt Árapataki And rás, hidvégi Mikó Lő rinc és Pé -
ter, Beoleni György (Pé ter fia), a feuldvári bí ró Mi hály, a ve -
res mar ti bí ró Luk ács Fe hér Pé ter s má sok ki hall ga tá sa után
Hid véghi Bá lint nak ítél ték oda, s ab ba For ró fi a i nak el len -
mon dá sá val be is iktatták.42

Má tyás ki rály 1462-ben ...

25. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 16. sor: ... szár -
ma zik. Ár va pa tak né ven ta lál juk egy má sik,
1360-i okmányban.43 1415-ben Árapathaki

And rás, Jan kó és An tal említtetnek.44 1597-ben Ge réb 

Árapatak
(25. ol dal)

Hidvég 
(25. ol dal)
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nem si ke rült. Bölön 1609-ben egy íté let ben (lásd Nagyajtánál)
Bölönfalva né ven sze re pel. 1651. szep tem ber 22-én Rá kó czi
György a radnóti tá bor ból nagy aj tai Cse rei Mi hály nak ado -
má nyoz za a bölöni ha tá ron le vő Kis szeg ne vű szénafüvet.40

A há rom szé ki tiszt ség nek 1694-i je len té sé ben Bölönre vo -
nat ko zó lag ez áll: „Bölönt nagy részt sza bad em ber lak ja.”
Bölön la kói nagy részt uni tá ri u sok ... (Ki ma rad: E fa lu)

22. ol dal, 1. ha sáb, 6–7. sor: ... lég ből ka pott ál lí tás. Bölön-
ben, mint az uni tá ri u sok leg te kin té lye sebb egy ház köz ség -
ében, gyak ran tartá e hit fe le ke zet zsi na ta it, ne ve ze te sen
1698-ban, ami dőn a há rom szé ki uni tá ri us egy ház köz sé gek -
nek ad dig el til tott visitatióját és egy há zi igaz ga tá sát az uni -
tá ri us püs pök és sta tus is mét ke zé be vet te; zsi na to kat tar -
tot tak it ten 1774- és 1795-ben.41

Bölön Iza bel la ki rály nő től ... (A sza kasz vé ge ki ma rad, foly -
ta tás a 11. sor ban.) 

22. ol dal, 2. ha sáb, 1. sor: ... meg ün nep lik. Bölön nem csak
a 16. szá zad ban, ha nem még 1600-ban is a Rikán be lü li rész
leg je len té ke nyebb ... (Hat sor ki ma rad, foly ta tás a 8. sor ban.) 

23. ol dal, 2. ha sáb, 10. sor: ... ered het Vár hegy ne ve. Fel ta -
lál juk Bölön er de i ben a K i s b ö l ö n - p a t a k á t , mely nek
völ gyé ben fe küdt a haj dan kü lön fa lut al ko tott K i s b ö l ö n ,
és ta lá lunk az O r o t á s - t e t ő n egy má sik ré gi fa lu nak
nyo ma i ra, hol a kút- és pin ce he lye ket még most is mu tat ják,
bár az eke szá za dos mun ká ja el egyen get te a ta lajt. Kér dés,
va jon a fen nebb, Nagyajtánál em lí tett K i s  S z e p e s ne vű
fa lut, vagy a fen nebb em lí tett W o n c z praedium fek he lyét
nem it ten kell-e ke res nünk.
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III. HÁ ROM SZÉK AL VI DÉ KE

30. ol dal, 1. ha sáb, 13–14. sor: ... Há rom szék
al vi dék ének.
Alig ten né fel va la ki, hogy e pro tes táns fa -

lu nak ma gya ros hang za tú, ősies za ma tú ne ve bib li ai ere det -
re vall, pe dig ez így van, mert Szemerja ős ne ve Szent Má -
ria volt, amint ez ki tű nik a reá vo nat ko zó el ső ok má nyi adat -
ból, a pá pai dézs mák regestrumából, hol e be jegy zést ta lál -
juk: „Ladislaus sacerdos de vil la Sancte Mariae solvit pro an -
no 1332 sex ban. ant.”. A la tin nal össz hang zó ős ma gyar ne -
vé nek kü lön bö ző vál to za ta i val ta lál ko zunk ké sőb bi ok má -
nyok ban, így Z e n t h  M a r i a né ven ta lál juk egy 1407-ben
kelt adás ve vé si szer ző dés ben, mely nek ér tel mé ben Ilo na,
Perényi Lászlóné egy sepsiszéki Z e n t h m á r i ában le vő
mal mát át ad ja zenthgiorgi Daczó Lász ló nak oly fel té tel lel,
hogy ő egy ha sonszer ke ze tű má sik mal mot építend Perényi -
nének; e cse re vá sár ról Nádasi Mi hály szé kely is pán az or -
szág gyű lés ről (hogy hol tar ta tott ez or szág gyű lés, nincs meg -
ne vez ve) 1407-ben hely ben ha gyó bi zo nyít ványt ál lít ki.47

1567-ben Já nos Zsig mond Z e n t  M a r i a  a z z o nban
(Szent Má ria as  szony ban) öt ház job bá gyot ado má nyoz Já nos
Gerébnek,48 de már ugyan ezen évi regestrumban Z e m e -
r i j a né ven ta lál juk hu szon há rom ka pu val be je gyez ve, ami
mu tat ja, hogy a név át ala kí tás a szent ne ve ket nem szí ve lő
protestantizmus feltüntével azon nal lét re jött. Még csak egy -
szer ta lál juk visszemlékét, il le tő leg a ré gi és újí tott ne vé nek
sa ját sze rű ös  sze té tel ét, egy 1583-i ado mány le ve lé ben Báthori
Zsig mond nak, ki jel zett év ben szentgyörgyi Daczó Fe renc nek

Szemerja 
(30. ol dal)
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Fe renc, mint gyer mek te len, árapataki és erősdi jó szá gát ne -
jé nek, Mihálcz Er zsé bet nek ha gyo má nyoz za, mit Báthori
Zsig mond is ez év ok tó ber 12-én helybenhagyott.45 Az öz -
vegy ha lá lá val vis  sza szállt a Ge ré bek re, kik egé szen nap ja in -
kig Árapatak fő bir to ko sai vol tak. 

A re for má tu sok nak 1665-ben ...

27. ol dal, 1. ha sáb, alul ról az 1. sor: ... mint
ha tár hegy em lít ve van. Még elő for dul a
Veczer egy 1349. szep tem ber 9-én Fel vinc -

ről ki adott ren de le té ben Nagy La jos ki rály nak, mely sze rint
Nagy Ger gely ud va ri em be rét kül di ki, hogy hidvégi Ja kab
mes ter, Mikó fia és test vé re i nek a sebusi (sepsi) szé ke lyek -
kel szom szé dos te rü le tét úgy fenn Mál nás nál, mint lent Ára-
pataknál ki já ras sa. Nagy Ger gely je len té se sze rint a ki já ra tás
fenn Mál nás nál el len mon dás sal, lenn min den el len mon dás
nél kül haj ta tott vég re a kö vet ke ző leg. El ső mé tá ja V e c h u l
(Veczer) he gyén van, on nan az Olthoz száll, azu tán K ü z e p -
b e r c h en 8 mé ta van, hon nan a D e  r e u  f e u höz, K a v a d-
hoz, K o r l á t h p a t a k á n és Z o l  t h a n  n i j r e w nél ha -
lad, s is mét az Olthoz száll, mely fo lyó ké pe zi a B o r  z a
(Barca) fe lől min de nütt an nak ha tá rát.46

A Veczer ma gas hegy csú csát köz vet le nül kö rül foly ja ...

Erõsd 
(26–27. ol dal)
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III. HÁ ROM SZÉK AL VI DÉ KE

30. ol dal, 1. ha sáb, 13–14. sor: ... Há rom szék
al vi dék ének.
Alig ten né fel va la ki, hogy e pro tes táns fa -

lu nak ma gya ros hang za tú, ősies za ma tú ne ve bib li ai ere det -
re vall, pe dig ez így van, mert Szemerja ős ne ve Szent Má -
ria volt, amint ez ki tű nik a reá vo nat ko zó el ső ok má nyi adat -
ból, a pá pai dézs mák regestrumából, hol e be jegy zést ta lál -
juk: „Ladislaus sacerdos de vil la Sancte Mariae solvit pro an -
no 1332 sex ban. ant.”. A la tin nal össz hang zó ős ma gyar ne -
vé nek kü lön bö ző vál to za ta i val ta lál ko zunk ké sőb bi ok má -
nyok ban, így Z e n t h  M a r i a né ven ta lál juk egy 1407-ben
kelt adás ve vé si szer ző dés ben, mely nek ér tel mé ben Ilo na,
Perényi Lászlóné egy sepsiszéki Z e n t h m á r i ában le vő
mal mát át ad ja zenthgiorgi Daczó Lász ló nak oly fel té tel lel,
hogy ő egy ha sonszer ke ze tű má sik mal mot építend Perényi -
nének; e cse re vá sár ról Nádasi Mi hály szé kely is pán az or -
szág gyű lés ről (hogy hol tar ta tott ez or szág gyű lés, nincs meg -
ne vez ve) 1407-ben hely ben ha gyó bi zo nyít ványt ál lít ki.47

1567-ben Já nos Zsig mond Z e n t  M a r i a  a z z o nban
(Szent Má ria as  szony ban) öt ház job bá gyot ado má nyoz Já nos
Gerébnek,48 de már ugyan ezen évi regestrumban Z e m e -
r i j a né ven ta lál juk hu szon há rom ka pu val be je gyez ve, ami
mu tat ja, hogy a név át ala kí tás a szent ne ve ket nem szí ve lő
protestantizmus feltüntével azon nal lét re jött. Még csak egy -
szer ta lál juk visszemlékét, il le tő leg a ré gi és újí tott ne vé nek
sa ját sze rű ös  sze té tel ét, egy 1583-i ado mány le ve lé ben Báthori
Zsig mond nak, ki jel zett év ben szentgyörgyi Daczó Fe renc nek

Szemerja 
(30. ol dal)
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Fe renc, mint gyer mek te len, árapataki és erősdi jó szá gát ne -
jé nek, Mihálcz Er zsé bet nek ha gyo má nyoz za, mit Báthori
Zsig mond is ez év ok tó ber 12-én helybenhagyott.45 Az öz -
vegy ha lá lá val vis  sza szállt a Ge ré bek re, kik egé szen nap ja in -
kig Árapatak fő bir to ko sai vol tak. 

A re for má tu sok nak 1665-ben ...

27. ol dal, 1. ha sáb, alul ról az 1. sor: ... mint
ha tár hegy em lít ve van. Még elő for dul a
Veczer egy 1349. szep tem ber 9-én Fel vinc -

ről ki adott ren de le té ben Nagy La jos ki rály nak, mely sze rint
Nagy Ger gely ud va ri em be rét kül di ki, hogy hidvégi Ja kab
mes ter, Mikó fia és test vé re i nek a sebusi (sepsi) szé ke lyek -
kel szom szé dos te rü le tét úgy fenn Mál nás nál, mint lent Ára-
pataknál ki já ras sa. Nagy Ger gely je len té se sze rint a ki já ra tás
fenn Mál nás nál el len mon dás sal, lenn min den el len mon dás
nél kül haj ta tott vég re a kö vet ke ző leg. El ső mé tá ja V e c h u l
(Veczer) he gyén van, on nan az Olthoz száll, azu tán K ü z e p -
b e r c h en 8 mé ta van, hon nan a D e  r e u  f e u höz, K a v a d-
hoz, K o r l á t h p a t a k á n és Z o l  t h a n  n i j r e w nél ha -
lad, s is mét az Olthoz száll, mely fo lyó ké pe zi a B o r  z a
(Barca) fe lől min de nütt an nak ha tá rát.46

A Veczer ma gas hegy csú csát köz vet le nül kö rül foly ja ...

Erõsd 
(26–27. ol dal)
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De utód ja, II. Gyu la az ős hit hez vissza ha jol ván, Szent Ist ván
had dal jött el le ne, s le győz vén a szé ke lye ket a nyu ga ti ró -
mai ka to li kus egy ház ba va ló té rés re szo rí tá rá. Mert ha bár
meg ma rad tak is a szé ke lyek közt né me lyek egész nap ja in kig
a kez det ben el fo ga dott ke le ti val lá son, de na gyobb ré sze az
or szá go san el fo ga dott ró mai val lást tet te ma gá é vá. 

A ke le ti ke resz tény sé get el ter jesz tett Hierotheosz (Ilie) ne -
vé nek em lé két őriz né Illyefalva, va la mint az Er dély ben le vő
Szentdemeterek el ne ve zé se is a gö rög ke le ti val lás szen tei közt
ki vá ló he lyet el fog la ló Szent De met rios tól ered nek. Én e fel te -
vé se ket fel em lí te ni szük sé ges nek ítél tem, an nak el fo ga dá sa mel -
lett azon ban nem kar dos ko dom.

Illyefalva, mely ké sőbb vá ro si rang ra emel te tett, haj dan
is ne ve ze tes hely ség volt, s nem csak val lá si, ha nem po li ti kai
és tör vény ke zé si köz pont ja is e vi dék nek, ne ve ze te sen tör -
vény bí ró sá ga alá tar to zott Uzon, Aldoboly és Kökös, amint
ki tet szik egy 1461. ok tó ber 21-én kelt ok mány ból, mely sze -
rint Hidvéghi Bá lint fia Mi hály, Ger gel  lyel, Mi hály fi á val
egyez ke dik Illijeffalwa, Vson, Kewkews és Dobolyl bí rói jö ve -
del me fe lett oly for mán, hogy a jö ve de lem fe lét Mi hály ve -
gye, s az ot ta ni pe re ket egye dül ő ítél je. Ezt Sepesi Bá lint,
szé ke lyek al is pán ja Zentgiorgij vá ro sá ból fen ti kel te zés alatt
ki adott le vél ál tal bizonyítja.54

Az 1567-i regestrumban I l l i j e f f a l w a hat van két ka -
pu val for dul elő, te hát te kin té lye sebb Kézdivásárhelynél, s
oly nagy, mint Sep si szent györgy, pe dig azon idő ben sok volt
Illye falván a szé kely for ron gás ban va ló rész vé tel mi att job -
bágy ság ra ve tet tek szá ma, kik nem vé tet tek fel a fi ze tő por -
ták so rá ba, ugyan is Já nos Zsig mond 1567-ben Illye falván Mi -
hacz (Mihácz) De me ter nek két, Horwat Janosnak (Hor váth Já -
nos nak) négy ház job bá gyot adományozott.55 Ez a Sussalics
Hor váth Já nos 1569-ben Já nos Zsig mond tól (Tordáról, jú ni us
13-án) is mét hat ház job bá gyot nyer Illye falván és
Sza csván.56
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Z e m e r i a  a z z o nban le vő s szá mos más sepsiszéki bir -
to ka i ra ad új donatiót.49

Szemerja ré gen uni tá ri us egy ház köz ség volt, a szin tén
uni tá ri us Szentgyörgynek filiája, de az ot tan la kó fő bir to kos
Bo ra csa lád egyik ága át tér vén az orthodox val lás ra, a fa lut
is át lé pés re bír ta, pe dig a Bo ra csa lád le kö te le zett je volt az
uni tá ri us sta tus nak, mert Bo ra Már tont és fi a it 1666-ban az
unitarium consistorium vál tot ta ki a ta tár rab ság ból. Sze -
mer jai Bo ra Ger gely 1699–1727-ben uni tá ri us es pe res és
senior volt.50 E fa lu ból szár ma zott a hí res Szemeriai Már ton,
ki Radeczky püs pök sé ge alatt consistoriális jegy ző, ko lozs vá -
ri lel kész és a Jó csa lád ala pí tó ja volt.51

S z e m e r j a or szág szer te hí res ...
30. ol dal, 1. ha sáb: az 1. sz. jegy zet ki ma rad.

30. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 13. sor: ...
Athenasa 260. lap ján. Szent ki rá lyon 1765-ben
tar ta tott uni tá ri us zsinat.52

Alább, de már az Olt te rén ...

30. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 2–3. sor: ... kü -
lön fé le mó do za ta it mu tat ják. Illyefalva le he -
tett azon idő ben a szom szé dos fa luk anya -

me gyé je, mi u tán azok – filiák lé vén – a pá pai re ges tru mok -
ban nem em lít tet nek. Illyefalvát más ok má nyok ban V i l  l a
S a n c t i  E l i a e  és I l i a  v i l  l a né ven is ta lál juk. Ne ve -
i nek mind e vál to za tai ke le ti es za mat tal bír nak, s töb ben azt
fel té te le zik, hogy azon Hierotheosz ne vű szer ze tes em lé két tar -
ta nák fenn, kit a Kons tan ti ná poly ban nö ve ke dett és ke resz tén -
 nyé lett I. Gyu la ho zott volt – mint fel szen telt püs pö köt – ma -
gá val, ki az tán a Ma ros és Olt mel lett (te hát a szé ke lyek közt
is) ter jesz tet te Cedrenus szerint a ke le ti ke resz tény sé get.53

Illyefalva 
(30–36. ol dal)

Sepsiszentkirály 
(30. ol dal)
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De utód ja, II. Gyu la az ős hit hez vissza ha jol ván, Szent Ist ván
had dal jött el le ne, s le győz vén a szé ke lye ket a nyu ga ti ró -
mai ka to li kus egy ház ba va ló té rés re szo rí tá rá. Mert ha bár
meg ma rad tak is a szé ke lyek közt né me lyek egész nap ja in kig
a kez det ben el fo ga dott ke le ti val lá son, de na gyobb ré sze az
or szá go san el fo ga dott ró mai val lást tet te ma gá é vá. 

A ke le ti ke resz tény sé get el ter jesz tett Hierotheosz (Ilie) ne -
vé nek em lé két őriz né Illyefalva, va la mint az Er dély ben le vő
Szentdemeterek el ne ve zé se is a gö rög ke le ti val lás szen tei közt
ki vá ló he lyet el fog la ló Szent De met rios tól ered nek. Én e fel te -
vé se ket fel em lí te ni szük sé ges nek ítél tem, an nak el fo ga dá sa mel -
lett azon ban nem kar dos ko dom.

Illyefalva, mely ké sőbb vá ro si rang ra emel te tett, haj dan
is ne ve ze tes hely ség volt, s nem csak val lá si, ha nem po li ti kai
és tör vény ke zé si köz pont ja is e vi dék nek, ne ve ze te sen tör -
vény bí ró sá ga alá tar to zott Uzon, Aldoboly és Kökös, amint
ki tet szik egy 1461. ok tó ber 21-én kelt ok mány ból, mely sze -
rint Hidvéghi Bá lint fia Mi hály, Ger gel  lyel, Mi hály fi á val
egyez ke dik Illijeffalwa, Vson, Kewkews és Dobolyl bí rói jö ve -
del me fe lett oly for mán, hogy a jö ve de lem fe lét Mi hály ve -
gye, s az ot ta ni pe re ket egye dül ő ítél je. Ezt Sepesi Bá lint,
szé ke lyek al is pán ja Zentgiorgij vá ro sá ból fen ti kel te zés alatt
ki adott le vél ál tal bizonyítja.54

Az 1567-i regestrumban I l l i j e f f a l w a hat van két ka -
pu val for dul elő, te hát te kin té lye sebb Kézdivásárhelynél, s
oly nagy, mint Sep si szent györgy, pe dig azon idő ben sok volt
Illye falván a szé kely for ron gás ban va ló rész vé tel mi att job -
bágy ság ra ve tet tek szá ma, kik nem vé tet tek fel a fi ze tő por -
ták so rá ba, ugyan is Já nos Zsig mond 1567-ben Illye falván Mi -
hacz (Mihácz) De me ter nek két, Horwat Janosnak (Hor váth Já -
nos nak) négy ház job bá gyot adományozott.55 Ez a Sussalics
Hor váth Já nos 1569-ben Já nos Zsig mond tól (Tordáról, jú ni us
13-án) is mét hat ház job bá gyot nyer Illye falván és
Sza csván.56
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Z e m e r i a  a z z o nban le vő s szá mos más sepsiszéki bir -
to ka i ra ad új donatiót.49

Szemerja ré gen uni tá ri us egy ház köz ség volt, a szin tén
uni tá ri us Szentgyörgynek filiája, de az ot tan la kó fő bir to kos
Bo ra csa lád egyik ága át tér vén az orthodox val lás ra, a fa lut
is át lé pés re bír ta, pe dig a Bo ra csa lád le kö te le zett je volt az
uni tá ri us sta tus nak, mert Bo ra Már tont és fi a it 1666-ban az
unitarium consistorium vál tot ta ki a ta tár rab ság ból. Sze -
mer jai Bo ra Ger gely 1699–1727-ben uni tá ri us es pe res és
senior volt.50 E fa lu ból szár ma zott a hí res Szemeriai Már ton,
ki Radeczky püs pök sé ge alatt consistoriális jegy ző, ko lozs vá -
ri lel kész és a Jó csa lád ala pí tó ja volt.51

S z e m e r j a or szág szer te hí res ...
30. ol dal, 1. ha sáb: az 1. sz. jegy zet ki ma rad.

30. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 13. sor: ...
Athenasa 260. lap ján. Szent ki rá lyon 1765-ben
tar ta tott uni tá ri us zsinat.52

Alább, de már az Olt te rén ...

30. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 2–3. sor: ... kü -
lön fé le mó do za ta it mu tat ják. Illyefalva le he -
tett azon idő ben a szom szé dos fa luk anya -

me gyé je, mi u tán azok – filiák lé vén – a pá pai re ges tru mok -
ban nem em lít tet nek. Illyefalvát más ok má nyok ban V i l  l a
S a n c t i  E l i a e  és I l i a  v i l  l a né ven is ta lál juk. Ne ve -
i nek mind e vál to za tai ke le ti es za mat tal bír nak, s töb ben azt
fel té te le zik, hogy azon Hierotheosz ne vű szer ze tes em lé két tar -
ta nák fenn, kit a Kons tan ti ná poly ban nö ve ke dett és ke resz tén -
 nyé lett I. Gyu la ho zott volt – mint fel szen telt püs pö köt – ma -
gá val, ki az tán a Ma ros és Olt mel lett (te hát a szé ke lyek közt
is) ter jesz tet te Cedrenus szerint a ke le ti ke resz tény sé get.53

Illyefalva 
(30–36. ol dal)

Sepsiszentkirály 
(30. ol dal)

58



az zal bos  szul ták meg a né me tek, hogy Veterani 9. ez re dét
Illye falván, Aldobolyban, Szent ki rályt, Szemerján, Szent györ -
gyön, Ár ko son és Kőrispatakán szál lá sol ták el, mely hely sé -
gek ben a militia ak ként garázdálkodott, hogy azok pusz tá vá
vál tak, s la kó ik, mint ta tár já rás kor, a he gyek be me ne kül tek,
s ott pusz tult el nagy ré szük éhen.58

Ily, sőt még ke gyet le nebb el bá nás ban részelteté Illye-
falvát s egyál ta lá ban Há rom szé ket a Rá kó czi Fe renc alat -
ti sza bad ság harc ok után is a ke gyet len oszt rák soldateska,
ami dőn Acton la ban cai több szö rö sen vé gig dúl ták a ha za
szent ügye mel lett szí vós ki tar tás sal küz dő Há rom szé ket,
s min dent fel dúl va kö vet kö vön nem hagy tak, né pét le -
mé szá rol ták, mit el nem vi het tek, el ham vasz tot ták. A Rá -
kó czi -moz ga lom el nyo má sa kor az oszt rá kok egyik Há rom -
szé ket dúl va fé ke ző had se re ge Illyefalán táborzott. Nem
le het te hát cso dál koz nunk, hogy az atyai oszt rák ura lom
ily vad ke gyet len ke dé sei az egy kor te kin té lyes Illyefalvát,
a fe je del mi kor e vi rág zó vá ro sát egy sze rű fa lu vá deg ra -
dál ták. Bá mul nunk le het in kább azon, hogy vég kép pen el
nem tűnt e föld há tá ról, me lyet az oszt rák zsar nok ság an -
 nyi szor ala kí tott mé szár szék évé. 1708-ban, szep tem ber 7-én
it ten tar ta tott ...

31. ol dal, 1. ha sáb, 24. sor: ... „Sigillvm Oppidi S. Ilyefalva.” 
Illyefalva val lás tör té nel mé re vo nat ko zó lag meg jegy zem,

hogy Já nos Zsig mond ural ma ide jé ben Illyefalva la kói is, mi -
ként egész Há rom szék, uni tá ri us hit re tér tek, s azt kö vet ték
egé szen a 17. sz. kö ze pé ig. Az uni tá ri u so ké volt Illyefalvának
he gyen fek vő, erő dí tett, ódon temp lo ma is. II. Rá kó czi György
ural ma alatt az ev. re for má tu sok ha tal mas ko dó püs pö ke, Ke -
se rűi Daj ka az uni tá ri us püs pö köt há rom szé ki egy ház köz sé -
ge i nek lá to ga tá sá tól el tilt ván az uni tá ri u sok erő sza kos át té -
rí té sét, egy há za ik erő sza kos el fog la lá sát meg kez det te, ne ve -
ze te sen az ak kor tisz tán uni tá ri u sok ál tal la kott Illye falván
a he gyi temp lo mot erő ha ta lom mal el fog lal tat ta, az ot ta ni
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Hogy Illyefalva mi kor emel te tett vá ro si rang ra, ar ra nin -
cse nek biz tos ada ta ink. Va ló szí nű, hogy az a Szentgyörgyöt,
Kéz di vá sár helyt és Berecket vá ros sá emelt Zsig mond ki rály
alatt tör tént, bár er re vo nat koz ha tó s min den más ki vált ság -
le ve le Illyefalvának el ham vadt az 1658-i, alább elő a dan dó ta -
tár dú lás kor. De bir to kunk ban van Apa fi Mi hály nak egy 1670.
áp ri lis 20-án, Fogarasból ki adott ren de le te, mely Illyefalva
ön kor mány za ti jo gát igen sza ba to san kö rül ír ja. Eb ben a ne -
ve zett fe je de lem Há rom szék ka pi tá nya, főkirálybírája, ül nö -
ke i nek a töb bek közt ezt ír ja: „Illyefalva vá ro si ren dén le vő
hí ve ink ta lál ván meg ben nün ket, alá za tos kö nyör gés ál tal je -
len tik, hogy rég től fog ván va ló pri vi lé gi u ma ik és im mu ni tá -
sa ik bol dog em lé kű k i  r á  l y o k (így) és fe je del mek től olyan
volt, hogy va la kik nek p e  r e k  f u  t a  m o  d o t t (így), nem
má sutt, ha nem ma gok előtt inchoáltatott, és úgy per viam
appellationis ment kül ső fó rum ra elő lük, a kül ső szék ről pe -
dig, ha ott is va la me lyik fél nek nem tet szett, mél tó sá gos táb -
lánk ra ultimate ment revisióra. Mos tan úgy in for mál ta tunk,
hogy né mely, ma gok e l m é j e k e t  f u t  t a  t ó (így) em be -
rek pe re ik re más utat akar nak ven ni; de mi illyefalvi hí ve in -
ket min den ki vált sá ga ik ban, sza ba dal ma ik ban meg kí ván juk
tar ta ni, s azért pa ran csol juk, hogy ti is meg tart sá tok, s má -
sok kal is tar tas sá tok stb.57

Illyefalva sza ba dal ma it érint ve lát juk az 1695-i tör vény -
cik kek ben, hol mint me ző vá ros sze re pel … (Há rom sor nyi ki ma -
rad, foly ta tás a 31. ol dal 1. ha sáb já nak 2. so rá ban)

31. ol dal, 1. ha sáb, 16. sor: ... igényt tart hat. Illyefalva gyak -
ran volt dú lá sok nak ki té ve. A II. Rá kó czi György le té te lé re
be jött tö rök tá bor csak nem egé szen meg sem mi sí tet te, amint
alább, a temp lom kas tély le írá sá nál tü ze te seb ben fog juk e
rém na pok tör té ne tét tár gyal ni. Alig épül te ki e csa pást, hogy
a min den ta tár nál ke gyet le nebb oszt rák ka to na ság pusz tí tot -
ta és tö röl te el a föld szí né ről, ugyan is a Thö köly be üté sét
kö ve tett idők ben a há rom szé ki ek csat la ko zá sát 
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az zal bos  szul ták meg a né me tek, hogy Veterani 9. ez re dét
Illye falván, Aldobolyban, Szent ki rályt, Szemerján, Szent györ -
gyön, Ár ko son és Kőrispatakán szál lá sol ták el, mely hely sé -
gek ben a militia ak ként garázdálkodott, hogy azok pusz tá vá
vál tak, s la kó ik, mint ta tár já rás kor, a he gyek be me ne kül tek,
s ott pusz tult el nagy ré szük éhen.58

Ily, sőt még ke gyet le nebb el bá nás ban részelteté Illye-
falvát s egyál ta lá ban Há rom szé ket a Rá kó czi Fe renc alat -
ti sza bad ság harc ok után is a ke gyet len oszt rák soldateska,
ami dőn Acton la ban cai több szö rö sen vé gig dúl ták a ha za
szent ügye mel lett szí vós ki tar tás sal küz dő Há rom szé ket,
s min dent fel dúl va kö vet kö vön nem hagy tak, né pét le -
mé szá rol ták, mit el nem vi het tek, el ham vasz tot ták. A Rá -
kó czi -moz ga lom el nyo má sa kor az oszt rá kok egyik Há rom -
szé ket dúl va fé ke ző had se re ge Illyefalán táborzott. Nem
le het te hát cso dál koz nunk, hogy az atyai oszt rák ura lom
ily vad ke gyet len ke dé sei az egy kor te kin té lyes Illyefalvát,
a fe je del mi kor e vi rág zó vá ro sát egy sze rű fa lu vá deg ra -
dál ták. Bá mul nunk le het in kább azon, hogy vég kép pen el
nem tűnt e föld há tá ról, me lyet az oszt rák zsar nok ság an -
 nyi szor ala kí tott mé szár szék évé. 1708-ban, szep tem ber 7-én
it ten tar ta tott ...

31. ol dal, 1. ha sáb, 24. sor: ... „Sigillvm Oppidi S. Ilyefalva.” 
Illyefalva val lás tör té nel mé re vo nat ko zó lag meg jegy zem,

hogy Já nos Zsig mond ural ma ide jé ben Illyefalva la kói is, mi -
ként egész Há rom szék, uni tá ri us hit re tér tek, s azt kö vet ték
egé szen a 17. sz. kö ze pé ig. Az uni tá ri u so ké volt Illyefalvának
he gyen fek vő, erő dí tett, ódon temp lo ma is. II. Rá kó czi György
ural ma alatt az ev. re for má tu sok ha tal mas ko dó püs pö ke, Ke -
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tott víz olyan se be sen fut, s oly mély med ret ásott ma gá nak,
hogy azon híd nél kül át gá zol ni nem le het, s így az sok kal
erő sebb má sod véd vo na lát al kot ja Alháromszéknek a szé les
me der ben fo lyó, s így kön  nyeb ben át gá zol ha tó Fe ke te ügy nél
és az Oltnál.

Illye falván ne gyedórá val ...

36. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 22–23. sor: ...
fegy ver ra ga dá sá ra hírt ad tak. Aldoboly a
fen nebb Illyefalvánál fel ho zott 1461-i ok -

mány ban egy sze rű en Dobolijl né ven sze re pel; az 1567-i
reges trum ban már elő ne ve is meg van, s Al dobo lij né ven
negy ven ka pu val for dul elő. Ez év ben Já nos Zsig mond
Mihácz Bá lint nak ado má nyoz Aldobolyban két ház job bá -
gyot.61 1569. no vem ber 28-án aldobolyi Demjén Bol di zsár,
Lász ló és Mik lós, to váb bá Czakó Pé ter és Já nos nak primi -
pil lá ris ál lást biz to sít Já nos Zsigmond.62 Bir to kos volt Al -
do boly ban Báthori Kris tóf tól nyert ado mány alap ján Her-
schel brassai sze ná tor is, ki ezen jó szág részt 1583-ban
Daczó György nek ezer öt száz fo rin tért örö kö sen el ad ta, s
e vá sár ra Báthori Zsig mond (ja nu ár 4-én, Fe hér vár ról) be -
le egye zé sét is kieszközölte.63

Az aldobolyi te kin té lyes Mihálcz-birtok nem so ká ra más
ke zek re ment át, mert Mihálcz Ba lázs test vér ét, illyefalvi Mi -
hálcz Pé tert meg se be sít vén és an nak vé rét önt vén, aldobolyi
bir to kát curiával, to váb bá martonosi és sachyavi (szacsvai) jó -
szá ga it emi att nó tán el veszt vén, azt Báthori Zsig mond 1589.
má jus 2-án Fe hér vár ról Ki rály fal vi Já nos nak, fe je del mi táb lá -
ja ül nö ké nek és kor lát nok sá gi ír nok nak adományozta.64

Dob oly ban szü le tett 1694-ben ...
36. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 19. sor: ... mar adott épen. 
Al do boly ban, a fa lu közt van egy S z e n t  M i k  l ó s nak

ne ve zett domb, az alat ta el fo lyó csermélyen át ve ze tő hi dat

Aldoboly 
(36. o.)
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uni tá ri us lel készt, Fosz tó Már tont fog ság ra hur col tat ta, s a
hí ve ket át té rés re kényszerítette. Az ev. re for má tu sok erő sza -
kos ko dá sát az oszt rák ura lom alatt a ka to li ku so ké kö vet te, a
buz gó ka to li kus Apo rok, hogy Alháromszéket ka to li kus sá te -
hes sék, a köz pon ti Illyefalvára ko los tort épí tet tek, s ab ba do -
mi ni ká nu so kat telepítettek.59

1701-ben Kollonich a ko los tor mel lé egy há zat emel te tett,
s mi vel az előbb te le pí tett do mi ni ká nu sok mű kö dé se si ker -
te len volt, Mojzes ne vű paulinust kül döt te vala több tár sa i -
val, kik Bialis Fe renc párt fo gá sa mel lett né mi kis si kert vív -
tak ki, bár a meg té rí tet tek szá ma cse kély volt, s nap ja ink ban
sem na gyon sza po rod nak. A paulinusok csak 1786-ig ma rad -
tak it ten, mi kor az illyefalvi egy ház vi lá gi pa pok ke zé re ment
át.60

A Mó zes atya ál tal emelt el ső, kicsinke temp lom he lyé re
a hat va nas évek ben egy új, szép egy há zat emel tek Haynald
püs pök kegy ado má nya i ból; de a dí szes és a jö vő sza po ro dás
re mé nyé ben épí tett nagy egy ház nak ma is ke vés lá to ga tó ja
van.

A má sik egy ház az, ame lyet az uni tá ri u sok tól fog lal tak el
az ev. re for má tu sok, ez a fa lu fe let ti domb ma gas la ton ... (Egy
bekezdés ki ma rad, foly ta tás a 31. sor ban.) 

36. ol dal, 1. ha sáb, 24. sor: ... mú ze um könyv tá rá ban. 
Mi e lőtt Illyefalvától bú csút ven nénk, meg kell je gyez nem,

hogy az Oltból egy, úgy lát szik, mes ter sé ge sen ké szült csa -
tor na vagy in kább ma lom árok ál tal van a fo lyam egy ré sze
el ve zet ve, mely kez det ben K a  n á  l i s , ké sőbb K é s a  v i z e ,
alább C s á  s z á r ne vet vi sel, s pár ezer láb bal fen nebb sza -
kad a Fe ke te ügy be, mint egy elő fu tá ra ként az alább ve le egye -
sü len dő vő le gény nek, az Oltnak, mely nem so ká ra keb lé re
öle li szép meny as  szo nyát, a Há rom szék gaz dag víz adó já val
hoz zá si e tő Fe ke te ügyet. Mond ják, hogy e ka ná list ré gi, har -
ci as idők ben vé del mi szem pont ból ás ták az illye fal vi ak, és
en nek le het né mi alap ja, mert e csa tor ná ban az egy be szo rí -
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sík nak ezen ré szén lép ten-nyo mon fel me rü lő rop pant men -
 nyi sé gű tég la tö re dé kek, cse rép da ra bok, me lye ket az eke va -
sa fel for gat. Fen nebb, a pa tak fe jé ben még több ily tég la tö -
re dék és ur na da rab for dul elő, oly men  nyi ség ben, hogy egy
ró mai tég la- és edény gyár ottvoltára en ged kö vet kez te tést
von nunk. Ter mé sze tes, hogy mind ezek csak ho má lyos nyom -
je lö lők, s csak rend sze res ása tás fog na e ma rad vá nyok múlt -
já ra vi lá got ve tő fel fe de zé sek hez ve zet ni. A ró mai ma rad vá -
nyo kon kí vül van nak más figyelmet ér dem lő he lyei is e fenn -
sík nak. Ilyen a B u  z o  g á n y  c s e  r e , hol mint hi szik, haj -
dan a bu zo gány nye le ket vág ták, ilyen a V e r  s e k , ho vá a
nép ta tár dú lás ok kor meg hú zó dott, mert ver sek az it te ni táj -
ki fe je zés sze rint kön  nyen véd he tő búvhelyet je lent, ilyen a
B e l  h é r t  s z e g stb. To váb bá van a Veczer far ká nál egy
emel ke dett lonka (terrace), hol 1865-ben az aldobolyi lel -
kész, Gás pár Já nos fal nyo mok ra akad ván ása tá so kat té te tett,
s egy öt öl hos  szú, há rom öl szé les épü let alap fa la it fe dez te
fel; az épü le tet mély göd rök ve szik kö rül, ami ar ra mu tat,
hogy ott temp lom, s kör ül te te met ke ző he lyek vol tak. Egy ily,
dé li irány ban hat öl nyi re fek vő göd röt fel ásat ván, ab ban egy
sír kam ra omladványai alatt, égett föld kö zött sar kan tyú kat,
fegy ver tö re dé ke ket és oly ló pat kó kat ta lált, me lyek nek fel-
és le fe lé is sar kuk volt; te hát itt két ség te le nül oly ős te met -
ke zé si he lyek van nak, me lyek a rend sze res ása tást meg ér de -
mel nék. De nem csak itt, ha nem az Olt mel lett is oly ma rad -
vá nyok me rül nek fel, me lyek ar ról ta nús kod nak, hogy Al do -
boly úgy a bar bár, mint a ró mai kor ban lak va volt. Al do bo -
lyon alól az Olt part ján ... (Nyolc és fél sor ki ma rad, foly ta tás
alul ról a 10. sor ban.) 

36. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: ... b a r  b á r  k o r nak ne vez nek.
A dob olyi le let min den lát szat sze rint hun sí rok ma rad vá -
nya it tár ja fel, mert tud juk, hogy a hu nok csa tá ban el esett
ha lot ta i kat meg éget ték és hal mok ba te met ték; a bé ké sen el -
hal ta kat szin tén hal mok ba, el ége tés nél kül he lyez ték el.
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Szent Mik lós híd já nak ne ve zik, a ha gyo mány e ne ve ket on -
nan szár maz tat ja, hogy haj dan, a ka to li kus kor ban a Szent
Mi klós-dom bon kál vá ria volt egy Szent Mik lós-ká pol ná val a
hegy or mán; több há rom szá zad já nál, hogy a ka to li ku sok ki -
vesz tek in nen, a ká pol na nyom ta la nul el tűnt, de azért a hely -
el ne ve zés nap ja in kig le hoz ta em lé két.

Aldobolyt most re for má tu sok lak ják, ré gi, egy kor erő dí -
tett, kas tély kör nyez te temp lo ma át ala kult, leg na gyobb rész -
ben új ból épült; de van egy kó kusz dió kely he, mely sok ban
ha son lít az ál lí tó la gos szé kely ál do za ti po hár hoz, tal pán e
fel irat van be vés ve: „Tsináltatta ár va Beth len Ka ta az all-
dobolyi re form. Ecclesia szá má ra 1739-ben.” Ek kor azon ban
csak újabb szer ke ze tű al só ré sze ké szül he tett, mert fel ső ré -
sze a 15. szá zad ból va ló.

Aldoboly ha tá rán né mely oly ré gi nyo mok és em lé kek is
me rül nek fel, ame lye ket fi gyel met le nül mel lőz nünk nem le -
het. Aldobolytól kezd ve az Olt be mé lye dő völ gye fö lött egy
emel ke dett l á z  (fenn sík) ve szi kez de tét, amely egy fe lől az
Erősdnél is mer te tett V e c z e r (hegy) far ká ig, más fe lől
egész Illye fal váig nyú lik. E fenn sík csegélyes (zigzagos) ke le -
ti ol da lá nak al ját lát szó lag az Olt mos ta egy ko ron, s az nyal -
ta el és csip kéz te ki. Ezen lázt a Sár ár ka ne vű cser mely sze -
li át, két hegy fo kot al kot va, mely nek jobb ol da li ját G á l -
d o m b  j á nak, bal ol da li ját B a s h nak ne ve zik. E hely nem -
csak sa ját sá gos s má sutt is is mét lő dő ne vé ért (Bastelek
praedium a kökösi ha tá ron, Bash ne vű er dő odább), ha nem
azért is, mert ot tan ré gi épít ke zé sek nyo mai tűn nek fel; a
nép ha gyo mány azt tart ja, hogy ott Bash ne vű nagy úr nak
volt ha tal mas vá ra, s an nak el rej tett kin cse után ku tat. A fi -
gyel mes vizs gá ló dás csak ha mar rá ve ze ti a ku ta tót ar ra, hogy
e fenn sí kon – mely a ró ma i ak tól ked velt vár fek he lyek nek
min den kel lé ké vel bír – csak ugyan volt va la mi ró mai te lep
vagy castrum, mely a Komollótól etájatt le vo nul ha tott ró mai
út mel lett vagy an nak vé del mé re épült; er re utal nak a fenn -
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37. ol dal, 2 ha sáb, alul ról a 4. sor: ... tör vé nyes igaz ság té -
tel hez. 

A Kilyén kö rü li tumulusokon a szé kely ispánok nem csak
tör vényt lát ni, ha nem vész ide jén a né pet harc ra vin ni is
meg je len tek, és hogy ez így volt, ar ra ok má nyi ada tunk is
van, ne ve ze te sen 1493. (fer. V. pr. ant. fest. b. Mathiae ev. et
apost.)69 Losonci Lász ló és bethewki Drágffy Ber ta lan er dé -
lyi vaj dák és szé kely ispánok Z é p m e z e w r ő l ki adott ren -
de le tük ben, mely ben a sepsiszéki had ve ze tők, ka pi tá nyok kal
és szé ke lyek kel tu dat ják, hogy a tö rö kök és ve lük tar tó ka -
la gyor (így) vaj da oláhai el len sé ge sen kö ze led nek, és a ha -
tár szé li er dők ben lap pan ga nak; azért ren de lik, hogy mind lo -
va sok, mind gya lo gok fe jen ként fel kel ve, Szeben fe lé éj jel-
nap pal az oda tar tó vaj dai sergek után si es se nek fő- és va -
gyon vesz tés ter he alatt.70

Az ez ok mány ban em lí tett Zepmezew alatt nem más,
mint a Kilyén mel lett kez dő dő Szép me ző ér ten dő, s igen va -
ló szí nű nek tet szik, hogy a fe nye ge tett ha za ha tá ra i nak vé -
del mé re si e tő vaj dák sergei e szép té ren tá bo roz tak, s a ve -
zér sé get kép ző vaj dák sát ra i kat a Kilyén mel let ti ve zér domb -
ra húz ták fel, hon nan a sík sá gon ta nyá zó serget át pil lant hat -
ták, s in nen ad ták ki a szé ke lye ket csat la ko zás ra fel hí vó ren -
de le tü ket.

Há rom szék szék vá ro sá hoz ...

67

Ahol égésfekvetek ta lál tat nak, hun és nem ró mai sí rok, mert
a ró ma i ak ha lot ta i kat nem a te me tés he lyén, míg el len ben
a hu nok ott szok ták el éget ni. Kan csók, edé nyek azért for -
dul nak elő a szit  tya-hun sí rok ban, mert e né pek nél a kan -
csók ün ne pé lyek al kal má val nagy sze re pet ját szot tak (ké -
sőbb a ma gya rok nál a bil li ko mok), min den hős nek volt sa -
ját kan csó ja, me lyet ha lá la kor ku mis  szal (ál do za ti ital lal) a
to rok nál hasz nál tak, és a sír ba hány tak. E kan csók a gaz da -
gok nál arany és ezüst ből, a sze gé nyek nél cse rép ből va lók
voltak.65

Mind ez ta lál a dob olyi B ü s z  k é nél ta lált sí rok ra, s így
ta lán nem té ve dek, ha azo kat hun vagy ős szé kely sí rok nak
ál lí tom, mert a szé ke lyek az ős (ke resz tény ség fel vé te le előt -
ti) kor ban bi zon  nyal fenn tar tot ták te met ke zé se ik nél a hun
szo ká so kat. Va ló szí nű, hogy a Büsz ké nél va la mely csa tá ban
el esett szé kely hő sök van nak el te met ve, azért ta lál juk ott az
égés fek ve te ket és a sa ját sá gos ido mú kan csó kat. Vis  sza for dul -
va in nen, hogy utun kon ...

36. ol dal 2. ha sáb, 25. sor: té rén he lyett té ren.

37. ol dal, 2. ha sáb, 4–5. sor: ... van be je gyez -
ve. Ugyan ez év ben Já nos Zsig mond Ne mes
Gás pár nak öt, és Jan kó Bol di zsár nak szin -

tén öt ház job bá gyot ado má nyoz Kijlijenben.66 1583-ban pe -
dig Daczó Fe renc nyer Báthori Zsig mond tól új ado mány le ve -
let kilyéni s szá mos más ős birtokaira.67 Ki lyén ben volt egy,
a vár he gyi vár hoz tar to zó jó szág rész, me lyet Bá tho ri Zsig -
mond 1583-ban, jú ni us 12-én Fe hér vár ról lisznyai Szé kely
Bá lint nak ado má nyoz, mint aki Ist ván ki rály len gyel or szá gi
had já ra ta i ban s azu tán itt hon is nagy ér de me ket szer zett.68

Az ak kor nyert jó szá got a Szé kely utó dok ma is bír ják.
Ki lyén ben az uni tá ri u sok temp lo ma...
37. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 25. sor: gró fok he lyett is pá -

nok.

Kilyén 
(37. ol dal)
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IV. SEP SI SZENT GYÖRGY

38. ol dal, 2. ha sáb, jegy zet, alul ról a 6. sor:
... ők se von ják ki ma gu kat, stb. Ugyan La jos
ki rály ha son ló ke let tel ad ki egy má sik ren -

de le tet, mely ben a vaj dá nak, Szapolyai Já nos nak s Sepsiszék
tiszt je i nek, szé kely is pán nak, pri mo rok nak ren de li, hogy a
Szentgyörgy vá ro sá ban la kó vagy ott há zat bí ró szé kely ne -
me sek a szo ká sos vá ro si ter hek alól ma go kat ki ne von ják,
hogy a vá ros ban ga ráz dál ko dó kat ne párt fo gol ják, az oda jö -
vő ket ne zsa rol ják és bán tal maz zák, ha nem min den ben a vá -
ro si elöl já ró ság nak en ge del mes ked je nek; el len sze gü lés és
ren det len ke dés ese té ben a ha tal mas ko dó és en ge det len ke dő
ne me se ket ne ol tal maz zák, ha nem szi go rú an meg bün tes sék,
stb.71

39. ol dal, 1. ha sáb, 1–2.sor: So ka dal mak kal már na gyon ré -
gen bírt Szentgyörgy, me lye ket al kal ma sint Zsig mond ki rály -
tól nyert, de azo kat a brassai tisz tek ...

39. ol dal, 1. ha sáb, 5–6. sor: La jos ki rály 1520-ban (kelt Bu -
dán, 1520. má jus 27-én) tör vé nye sí tett, s egy ré gibb vá sá rá hoz,
Ke resz te lő Szent Já nos és Luk ács evan gé lis ta nap ján tar tan -
dó két or szá gos so ka da lom ra ad engedélyt.72

Szentgyörgy nem csak min dig szék he lye volt Sepsi szék -
nek, ha nem e szék ne megy szer ne vez te tett a ré gi kor ban
Z e n t h g i j e r g h z e e k nek, amint ez ki tet szik Lá bat lan
Já nos 1459-ben és Já nos ki rály nak 1531-ben ki adott – s a kö -
tet elő is mer te té sé ben tü ze te seb ben tár gyalt – ren de le te ik -
ből.

Sza ba dal ma i nak rend sze re sí té sé nél ... (Ki ma rad: ezen.)

Sep si szent györgy
(38–47. ol dal)
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3. áb ra Szá mos, A Szé kely föld
le írá sa kö te te i ben be mu ta tott
tár gyi em lék a Ki egé szí té sek
le jegy zé se ide jén már máshol
ta lál ha tó. A hodgyai ón kan na
Há rom szék re, a Szé kely Nem -
ze ti Mú ze um ba ke rül, elõbb
Imecs falvára, majd Sepsi szent -
 györgy re, egé szen az 1944–45.
esztendei me ne kí té sig, ami -
kor Za la eger sze gen ve szik
nyo ma. Or bán Ba lázs év -
számol va sa tát (1300) Nagy
Gé za a stí lus je gyek alap ján
1400-ra he lyes bí ti (MCCC he -
lyett MC CCC). (Or bán Ba lázs
ös  szes fény ké pe a Szé kely föld rõl,
Bu da pest, 1993, 41.)
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orosz lán alak ja tű nik fel. A ta lap za ton ha di jel vé nyek cso -
port ja je lö li, hogy ez em lék so ha felül nem mu lan dó és felül
nem múl ha tó ha di di cső ség örö kí té sé re emel te tett.

A dísz gú la fel ső ré szét ba bér ko szo rú oszt ja két rész re. Ke -
le ti ol da lán Ma gyar or szág cí me re alatt az al só me ző ben e fel -
irat: 

„Az 1848–9-ik évi sza bad ság harc ban Há rom szé ken és Há -
rom szék ről el vér zett hon vé dek em lé ké re”

A dé li ol dal al só me ze jé ben:
„A nép jog és önál ló ha za vér ta nú inak emelé ezen szob -

rot em lé kül a há lás utó kor”
Észa ki ol da lán:
„Ők a sza bad sá gért s ha zá ért küzd ve esének,
S él örök em lé kük, míg él ma gyar, él a sza bad ság.”
Az em lék csi nos, nagy sze rű ség nél kül, az orosz lá nok ki -

vi te le mű vé szi fel fo gás ról és fel dol go zás ról ta nús ko dik. Az
em lék gú la hom lok zat tal a Szép me ző nek for dul, hol az ön vé -
de lem nek pá rat la nul nagy sze rű har cai ví vat tak. A tér nagy -
sze rű sé ge pó tol ja az em lék jelentőtlenségét, amely csak is egy
kis elő leg, s in kább a jó in du lat jel ző je akar len ni, mert Há -
rom szék di cső ön vé del mi har cát egy sok kal na gyobb sze rű
em lék kő il le ti meg, mely nagy mér vei és mű be cse ál tal is
össz hang ba hozassék ama nagy idők vi lág ra szó ló nagy ese mé -
nye i vel és pá rat la nul ál ló ha di té nye i vel. De ez em lé ket nem
itt, ha nem az ar ra mél tóbb Kézdivásárhely pi a cán kell el he -
lyez ni.

Ott van nak alább a pi ac sor ke le ti ré szén és a par kí ro zott
Szemerjai ut cá ban sor ban a szé kely tisz ti la ká sok ...

42. ol dal, 1. ha sáb, 19. sor: ... a nagy na pok örö kí té sé re; ez
em lék osz lop fel ál lí tá sa nem so ká ig vá ra tott ma gá ra.

De a je len nek...
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39. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: „... Ao. 1509.”
1415-ben a Bras só ban tör vényt ülő Nádash Mi hály vaj da

előtt meg erő sí tés re be mu tat tak a sepsi szé ke lyek egy Bot fal -
vá val tett vá sár ok mányt, mi kor a szé kely kül döt tek közt ott
ta lál juk Zenthgiorgi Bijró Ele ket, For ro Lász lót és Kijs Ger -
gelyt.73

Az 1567-i regestrumban Szentgyörgy (Zentgeorgy) hat van há -
rom ka pu val van be je gyez ve. Ugyan 1567-ben a lá zon gás mi att
job bágy ság ra ju tot tak kö zül Já nos Zsig mond Zentgijergijen
Daczó Pál nak negy ven, Daczó Ger gely nek ti zen hét ház job -
bá gyot adományoz.74 De a ré gi kor ban ne ve ze tes sze re pet
ját szott Daczó csa lád nak nem csak Sepsiszék szék vá ro sá ban
volt nagy bir to ka, ha nem Sepsi-, Orbai- és Miklósvár szé ken
szer te szét te kin té lyes jó szá gai vol tak, me lyek re 1583-ban,
no vem ber 7-én, Ko lozs vár ról új ado mány le ve let ad Daczó Fe -
renc nek Bá tho ri Zsig mond; ez ok mányt ér de kes vol tá nál fog -
va ki vo na ti lag is mer tet ni szük sé ges nek tar tom. Eb ben az ősei
ál tal is bírt jó szá go kat új ado mány cí mén biz to sít ja, ne ve ze -
te sen Sep si Zent Giorgijön curiával, to váb bá Ár ko son, Gy-
dofalván, Zemeriaazzonon, Kylijenben, Co mo lon, Angialoson,
Nagy Beoleonben, Keopeczen, Baruthon le vő jó szá ga it,
W o n c z  p r a e d i u mot és né mely föl de ket és ré te ket a
bedeoházi (meg sem mi sült fa lu Ár kos mel lett) ha tá ron, a
keokesi bir to kot, és egy ré szét azon me ző nek, mely O r b a i
Ő r  h e g y  o l  d a  l a és K o n  d o r  m e  z e  j é nek hívatik, és vég re
A l s ó c s e m é r ne ve ze tű ré tet Orbai ban.75

Szentgyörgy mel lett 1644-ben ...
40. ol dal, 2. ha sáb, 25. sor: ... nem igen szok tuk sze ret ni.

Mint ha e gyá szos em lé kű el ne ve zést el len sú lyoz ni és fe led -
tet ni igye kez tek vol na a ha za fi ak, az zal szem be, a pi ac kö ze -
pé re he lyez ték el a hon véd em lé ket. Az egy há rom öl ma gas -
sá gú grá nit dísz gú la (obe liszk), mely nek dí szes fa rag vá nyok -
kal ékí tett szé les ta lap za tán, a dísz gú la mel lett két fe lől fe -
hér már vány ból – elég csi no san – ki fa ra gott két fek vő 
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39. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: „... Ao. 1509.”
1415-ben a Bras só ban tör vényt ülő Nádash Mi hály vaj da
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E fel irat tá mo gat ja azon ha gyo mányt, hogy Gidófalva
temp lom kas té lya ta tár ostromokot ál lott ki, amint e fel irat
je lö li 1658-ban, ez is osztá a szom széd szentgyörgyi, árkosi
és illyefalvi temp lom kas té lyok sor sát; a ha gyo mány ki egé szí -
ti e ko pott fel irat hi á nya it, s azt mond ja, hogy a la ko sok he -
te ken át hő si leg véd ték ma gu kat a ren det len ta tár csa pa tok
el len, s azok nak meg újí tott húsz tá ma dá sát ver ték vis  sza; de
vég re ágyú és ren des se reg jött ost rom ra, a véd fa lak az ágyú -
go lyók özö ne alatt le ros kad tak, s a bő szült tö rök a vé dők egy
ré szét kard ra hány ta, ne je i ket, gyer me ke i ket rab szíj ra fűz ve
ma gá val vit te.

E harc, vi ha rok em lé két vé dő temp lom erőd ti zen két szö -
gű, s egész ben száz húsz lé pés ke rü let tel bír. Fő be já ra ta a ke -
le ti ol da lon volt egy erős to rony erőd al ján, mely re most a
ha rang to rony épült; nyu ga ti ol da lán egy má sik ki sebb ka pu
is volt, me lyen, mint mond ják, a bedőháziak jár tak temp lom -
ba. Ez erőd fa lai oly ma ga sak vol tak, hogy ere de ti leg a temp -
lom fe dél csú csá ig ér tek fel; de azo kat a negy ve nes évek ben
két öl nyi re tör pí tet ték, s kö ve it kút ra kás hoz hasz nál ták fel.
Az erőd épí té si ide jét a 14. szá zad ra te het jük, épí té si mo do -
rá ról ítél ve – mert fel irat mi sem ma radt fenn ke let ke zé se
ko rá ból, mi vel az egy helyt be vés ve lé vő 1501, me lyet két
név kez dő be tű előz meg, ké sőbb met sze tett oda név örö kí té -
si visz ke teg ség ből.

Ezen erődkeretelte egy ház az Olt ál tal mo sott hegy fo kon
igen fes tő i leg fek szik, s ha ma gas, em lék szen te sí tett fa la it
ok ta la nul le nem tör pí tik, az a vi dék szé pí té sé re lé nye ge sen
be folyt vol na, s kiegészíté vala azon erőd há rom szö get, me -
lyet az árkosi, szentgyörgyi, szemerjai és illyefalvi temp lom -
erő dök al kot tak, me lyet túl ol dal ról a szotyori és kilyéni,
most szin tén le rom bolt temp lom erő dök egé szí tet tek ki, s az
Olt völ gyén fel vo nu ló el len sé get az egy más sal láttani egy be -
köt te tés ben le vő temp lom erő dök gyűrűzetébe szoríták. Kü -
lö nö sen fon tos stra té gi ai pont ját alkotá ez erőd lán co lat nak

73

V. SZENTGYÖRGYTŐL BODOKIG

48. ol dal, 1. ha sáb 16–17. sor: ... fi ze tés sel for -
dul elő. Egy 1415-i ok mány ban G i j a l o  -
f a l  w a né ven ta lál juk, mi dőn egy sepsi -

szé ki kül dött ség tag jai közt gijalofalvi Já nos, Mi hály fia, Má -
té Ba lázs és Mik lós, Petheu fia említtetnek.76 1507-ben Gi-
dofalvi Bar na bás és fi a i val találkozunk.77 Az 1567. évi
regestrumban ...

48. ol dal, 1. ha sáb, 24. sor: ... Gidófalvi csa lád.
Gidófalva la kói most re for má tu sok, bár a 17. szá za dig

ezek is uni tá ri u sok vol tak. Gidófalvának ma gas la ton gyö nyö -
rű en fek vő egy há za ré gi erődítvényi temp lom. Ma ga az egy -
ház a 15. szá zad ele jén épül he tett, bár ma tel je sen ki van
vet kőz tet ve ere de ti alak já ból, csak is sok szög zá ró dá sú szen -
té lye, csúcs íves di a dal íve s alul ki ter he lő fa lai sej te tik az egy -
ko ri gót stílú egy há zat. A re ne szánsz mo dor ban újí tott ol dal -
ka pu fe lett a kö vet ke ző tö re de zett s ba jo san ol vas ha tó fel -
irat for dul elő:

Deo op. max. glo...
Templum aedi. 1658
Tur... rabiae com bus...
Reparatvr A. D. 1672
Cvra... Gen. Dn Thom. Et
Steph Szon di et Ed. Gidof. expe...
Pastore Jakobo Varh[egyi]
Ce ment. (!) St. Zilai
Pavlvs ianos. o... aedilis78

Gidófalva 
(48. ol dal)
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meg halt 1865-ben sept. 13-án. Kis Bor bá la ne je és gyer me -
kei.” A túl ol da lon e vers:

Vész vi har ral szem be száll ni,
Mun ka az mi meg ta nít.
Ál dás ban lészen a de rék em lé ke,
A jók szí vé ben lesz ál lan dó szé ke.
Em lé ke va ló ban ál lan dó he lyet ta lál a jók, a ha zát, sza -

bad sá got sze re tők szí vé ben, mert csak tö ré keny tes te por lik
it ten; de nagy szel le me él Há rom szék fi a i ban, kik amint él -
té ben kö vet ték nagy tet tek re tü ze lő ta ná csa it, úgy a jö vő ben
is, ha úgy kell, nem fog ják e szent kö tel me ket meg ta gad ni.
Nagy Fe renc em lé ke örök re él, és fel éled Há rom szék fi a i nak
eré nye i ben és hő si es sé gé ben.

Gidófalván van egy kis gö rög egye sült ima ház is, hí vek
nél kül, mert azok tel je sen be ol vad tak a szé ke lyek kö zé. Gidó-
falván felül ...

48. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 7. sor: ... ka pu -
val sze re pel. 
E fa luk ban cse kély fel je gyez ni va ló van,
legföllebb azt em lí tem fel, hogy Já nos Zsig -
mond 1567-ben Zol tán ban Czijrijek Witalis -

nak négy ház job bá gyot, s ugyan ak kor [1570] Sepsi mar to nos -
ban nagy aj tai Pethő Ba lázs nak két job bágy tel ket adományoz.79

A jobb ol da li fa luk...

48. ol dal, 2. ha sáb, 27–28. sor: ... gya ra po dást
nyert. Bedőháza oda csa to lá sá nak pe dig nem
ré gen kel lett tör tén nie, mert ha bár az

1567-i regestrumban egye dül csak Ár kost ta lál juk har minc
ka pu val, s a töb bi ek ről sem mi em lé ke zés nem tör té nik, még -
is Bedőháza ak kor, sőt ké sőbb is lé te zett, mert 1583-ban Bá -

Ár kos 
(48-49. ol dal)

Zol tán 
(48. ol dal)
Sepsimartonos
(48. ol dal)
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a gidófalvi és a szem ben fek vő árkosi erőd, me lyek az itt egy -
be szű kü lő Olt völ gyét uralogták, an nak mint egy kul csát al -
kot ták; mert e két erőd re mint sark pont ra tá masz ko dó cse -
ké lyebb véd erő is kön  nyen el zár hat ta na gyobb erő előtt is a
fel fe lé ve ze tő utat, an  nyi val in kább, mert a völgy kö ze pén is
van egy oly ma ga sabb kö zép ponk, mely tü zér ség el he lye zé -
sé re igen al kal mas, s mely hogy e cél ra fel is lett hasz nál va,
azt ot tan ké szült mell vé dek nyo mai ta nú sít ják.

Gidófalva temp lom kas té lya mel lett te me tő van, ame lyet
nem csak az on nan fel tá ru ló el ra ga dó ki lá tá sért ke res tem fel,
ha nem egy sír után ku tat tam ott, mely ben 1848/1849-i sza -
bad ság har cunk egyik leg di csőbb fér fia nyug szik. Há rom szék
di cső ön vé del mi har cá nak is mer te té sé nél, e kö tet 188. lap -
ján érintém azon nagy ér de me ket, me lyek Gidófalva ak ko ri
lel ké szét, a haj lott ko ra da cá ra tűz lel kű N a g y  F e  r e n  cet
dicsőíték. Ő egyi ke volt azon emel ke dett lel kü le tű s ret tent -
he tet len szí vű ha za fi ak nak, ki ön lel ke nagy sá gát s ma gasz -
tos sá gát át tud ta a nagy ra fo gé kony nép szí vé be ön te ni, ő
egyik fő té nye ző volt ab ban, hogy Há rom szék a gyá va ön -
meg adás he lyett – mely re főbb jei rá ven ni akar ták – a di cső
ön vé de lem re ha tá roz za ma gát, s cso dás bá tor ság gal, pá rat -
lan hő si es ség gel vív ta azon di cső har co kat, me lyek az em be -
ri ség újabb ko ri tör té ne té nek ze nit jé ig emel ked nek, s oda
eme lik e né pet, hogy a leonidási ha gyo má nyo kat új ból
valósítá, s ismétlé azt, mit ed dig utánozhatlannak hivének.
Nagy Fe renc ér de me i nek fok mé rő jét a zsar nok ság vér bí rá i -
nak ha lál íté le te képezé, mert azon kor ban a ha lál íté let a ha -
za fi ság pá ten se volt; a ha lál íté let bör tön re vál to zott át, me -
lyet négy évig szen ve dett, s mely megnyitá a ko ra sírt szá -
má ra. 

Szent ih let tel lép tem a sír em lék hez, me lyet a ke gye let és
ha za fi as el is me rés állíta hal ha tat lan fi á nak po rai fö lé. Az egy
dísz gú la, mely nek egyik ol da lán e fel irat van be vés ve: „Sep -
si szentgyörgyi Nagy Ferencz sz. 1789-ben, pap lett 1812-ben,
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Igen ér de kes Ár ko son az uni tá ri u sok ódon kas tély ál tal kör -
nye zett ... (Egy-egy sor nyi ki ma rad, foly ta tás a 49. ol dal, 1.
ha sáb, 3. sorá ban.)

49. ol dal, 1. ha sáb, 13. sor: ... Illyefalva, Szentgyörgy és
Gidófalva kas té lya it ost ro mol ták... 

49. sor, 1. ha sáb, 21. sor: ... ki eme lést ér de mel árkosi Rofay
Má tyás, ki 1661-ben mint Há rom szék fő jegy ző je fo gad ja Uzonban a
fő ki rály bí ró vá vá lasz tott Béldi Pál homagiális esküjét.83 Fel kell em -
lí te nünk Árkosi Be ne de ket, ki olasz egye te me ken...

49. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 3. sor: ... be je -
gyez ve.
1567-ben Já nos Zsig mond Kálnoky Bá lint és

Ta más nak ado má nyoz ti zen két ház job bá gyot Kő ris pa ta kon.
In nen ír ják ma go kat ...

50. ol dal 1. ha sáb, 20. sor: … ré gibb le het.
Kő ris pa tak ré szé re Li pót csá szár 1700. már ci us 18-án há -

rom or szá gos so ka dal mat (feb ru ár 24., jú ni us 16. és ok tó ber
4-re) en ge dé lye zett Kálnoky Sá mu el alkorlátnok és há rom -
szé ki fő ki rály bí ró kérésére.84

Kő ris pa ta kon uni tá ri us …
50. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: ... fi zet ték, 1666-ban az ev. re -

for má tu sok egyed árus ági vá gya a kö zös temp lom ki zá ró la -
gos sá gá ra ösztönze, s an nak bir to kát a hí vek több sé gé től fel -
té te lez ték, a nép szám lá lás azon ban az uni tá ri u sok elő nyé re
ütött ki, s így a ma guk ás ta ve rem be es tek, mert ők vol tak
kény te le nek új temp lo mot épí te ni, de ami a re for má tu sok -
nak nem si ke rült, azt egy szá zad múl va a ka to li ku sok a leg -
va dabb ke gyet len ség gel haj tot ták vég re. Kő ris pa ta kon a gró -
fi cí mért ka to li zált Kálnokyakon, ezek cse lé de in és né hány
má sun nan oda te le pí tett zsel lé ren kí vül más ka to li kus nem
volt, de ez nem tar tóz tat ta vis  sza, hogy foly ton az uni tá ri u -
sok ódon temp lo má nak át adá sát kö ve tel jék azon ürügy alatt,

Kõ rös pa tak
(49–51. ol dal)

77

tho ri Zsig mond Daczó Fe renc nek új donatiót ad ván há rom -
szé ki ős bir to ka i ra, azok közt fel jegy zett né mely ré te ket és
szán tó kat a bedőházi határon,80 s így va ló szí nű, hogy
Bedőházát 1658-ban sem mi sí tet ték meg a gidófalvi temp lom -
kas télyt ost rom ló és be ve vő tö rö kök.

Ré gi kor ban hú zód tak ... (Hét és fél sor nyi ki ma rad, foly ta -
tás alul ról a 4. sor ban.)

48. ol dal, 2. ha sáb, alul ról az 1. sor: ... köz sé get; de nem csak
Bedőházát törlék el, ha nem Ár kos is feldúlatott; alig épül te ki
e dúlatását, hogy a min den tö rök és ta tár nál ke gyet le neb bül
garáz dál ko dó oszt rá kok tet ték pusz tá vá, ugyan is 1690-ben,
Thö köly nek ki szo rí tá sa után Veterani 9. ez re dét Há rom szék
több fa lu já ba, azok közt Ár kos- és Kő ris pa tak ra he lyez te el,
ezek az tán oly garáz dál ko dást foly tat tak, hogy a meg szállt
hely sé gek la ko sa ik tól el ha gyott pusz tá vá let tek, hol lak ha tó
ház egy sem maradt.81 A há rom fa lu ból ala kult Ár kos nak la -
ko sai há rom hit fe le ke zet kö zött osz la nak meg. Leg né pe sebb az uni -
tá ri u sok egy ház köz sé ge. Ár kos egé szen uni tá ri us hi ten volt, de
ami dőn Ke se rűi Daj ka ev. re for má tus püs pök azok köz pon ti
egy ház köz ség ének, Szentgyörgynek temp lo mát erő ha ta lom -
mal el fog lal ta, s az uni tá ri us püs pö köt az egy há zak lá to ga tá -
sá tól el tilt va, azt ő ma ga teljesíté, Ár kos lett az ül dö zött és
min den ol dal ról ost ro molt sepsiszéki uni tá ri u sok köz pon ti fő -
egy ház köz ség évé, hol ez idő ben vi rág zó egy ház kö ri is ko lá juk
volt, espe restjük is rend sze rint itt szé kelt, s itt tarták ül dö -
zött lel ké sze ik tanácskozmányaikat, igye kez vén hí ve ik lel ke -
it meg erő sí te ni. Ár ko son erő sen is tar tot ták ma gu kat, s bár
több ször megkísérlék, az ev. re for má tu sok oda be fész kel ni
nem tud ták ma gu kat egé szen 1725-ig, mi kor Tegző Fe renc ku -
rá tor sá ga alatt szer vez ked tek, kis templomkát épí tet tek, de
tért fog lal ni azu tán se tud tak, s ma is ke vés szám ban van nak.

Ár ko son az uni tá ri u sok gyak ran tar tot tak zsi na tot, így
1724-ben, 1751, 1779, 1801/2 és 1876-ban, me lyen Ferencz Jó -
zsef lett, Kri za mél tó utó dá ul, püs pök nek megválasztva.82
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Kálnok szin tén erős uni tá ri us hit köz ség volt; az ott le vő
cse kély szá mú re for má tus 1666-ban, Béldi Pál fő ka pi tány tól
se gít tet ve és az ő sze mé lyes je len lét ében ostromzárolták a
kálnoki uni tá ri us egy há zat a be szo rí tott hí vek kel; de az ak -
ko ri árkosi uni tá ri us lel kész és ke rü le ti es pe res, Kövendi Mi -
hály ös  sze szed vén az árkosi és kő ris pa ta ki uni tá ri us fér fi a -
kot, a már na gyon szo ron ga tott kálnoki hitrokonokat fel sza -
ba dí tá, mi ért or szág gyű lés re evocáltatott; de a ha rang lá bi
zsi nat eré lyes tá mo ga tá sa föl men té sét esz kö zöl te; Kálnokon
pe dig nép szám lá lást ren delt el, ami kor egy pén zen vá sá rolt
job bágy a re for má tu sok szá mát eg  gyel na gyobb ra emel vén,
a temp lom az ev. re for má tu sok nak ítél te tett oda, s az uni tá -
ri u sok kény te le nek vol tak új egy há zat építeni.90

Az em lí tet te ken kí vül Kálnokon mást nem ta lál va, odább
si e tünk Zalányba … (A mon dat ele je át ír va, foly ta tás a 30. sor -
ban.)

51. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 27. sor: ... fek -
szik. Zalány mos ta ni ne vén van az 1567-i
regestrumban ti zen hét ka pu val be je gyez ve.

Ugyan ez év már ci us 5-én Já nos Zsig mond Tor dá ról Jan kó Ist -
ván szé kely pri mor nak hat ház job bá gyot ado má nyoz Zalány-
ban.91

Zalány és Kálnok közt hos  sza san tar tó ha tár per folyt,
me lyet be szün te ten dő Bá tho ri Zsig mond 1586. feb ru ár 6-án
Zekel Wásárhelyről biz to so kat küld ki, hogy az Al más pa tak -
fe je ne vű er dő irán ti pert a hely szí nen el in téz zék, s Kálnok
és Zalány közt határvonalt húz za nak. A fe je del mi ki kül döt -
tek je len té se sze rint Kálnok a ha tárt úgy kö ve te li, hogy az
az Álnos- (így) pa tak fe jé től men jen a Nagy ol da li vá lasz út -
ra, az úgy ne ve zett Kereztutra, hon nan egyik út ve zet
Zalányba, a má sik Kálnokra, on nan Czjanádfeje ne vű árok -
hoz, mely a Keoreo s p a t a k b a sza kad. Ez 

Za lán 
(51–52. ol dal)

79

hogy az a re for má ció előtt, te hát ka to li ku sok ál tal épít te tett.
A szó be li kö ve te lés nek ered mé nye nem lé vén, csak ha mar
tett le ges ség re vetemedtek. 1726. jú ni us 12-én Hen ter Elek
fegy ve res em be rek kel ér ke zett a Kálnoky-udvarba, s fel-
szólítá az uni tá ri u so kat temp lo muk át adá sá ra. Míg a fér fi -
nép ség a pap hoz gyűlt ta nács ko zás ra és óvás szer kesz tés re,
az alatt Hen ter ka to ná i val meg ro han ta az egy há zat; de ré sen
ál lot tak a bá tor uni tá ri us as  szo nyok, s kő zá por ral s for ró víz -
özön nel űz ték vis  sza a ka to ná kat, kik Hen ter min den biz ta -
tá sá ra sem akar tak újabb ro ha mot kísérleni. Henter dü hö sen
tá vo zott, egy ha vi időt tűz ve ki az át adás ra, mi nek el tel té -
vel na gyobb ka to nai erő vel tért vis  sza, s a temp lo muk ba hú -
zó dott uni tá ri us hí ve ket szu ron  nyal űz te ki, s el fog lal ta a hí -
vek már tír vé ré vel ön tö zött egy há zat a ka to li ku sok szá má ra;
ugyan ek kor el fog lal ta a parochiális há zat s az egy ház ös  szes
bir to ka it. A temp lom fosz tott uni tá ri u sok kény te le nek vol tak
új temp lo mot építeni.85

A ré gész előtt ... (Öt és fél sor ki ma rad, foly tatás a 13. sor-
ban.)

51. ol dal, 2. ha sáb, 27. sor: ... for dul nak elő.
1428-ban kusalyi Jakcs Já nos és Mi hály szé -
kely ispánok Betfalváról fer. III. pr. ant.

fest. Virg. glor.86 kálnoki Ne mes De me ter és Lász ló nak (Ne -
mes Má tyás fi a i nak) I v á s f [ o ] k  m e  z őt ado má nyoz zák
min den szán tó i val, réteivel, er de i vel stb. úgy, hogy azt bír -
has sák, s má sok nak is sza ba don eladhassák.87 Az 1567-i re-
gestrumban Kalnok né ven ti zen egy ka pu val sze re pel. Kálnokról
szár ma zott Bedő Ist ván, Há rom szék em lé ke ze tes fő ka pi tá -
nya, ki nek Bá tho ri Zsig mond 1607-ben (!) új donatiót ad az
ősei ál tal is bírt szent lé le ki, peselneki, feltorjai, karatnai és
ve-lencei jószágaira,88 s ki nek ez év jú ni us 21-én a Kolozs
me gyei Dankot adományozta.89

Kálnok 
(51. ol dal)
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Kálnok 
(51. ol dal)

78



VI. BODOK ÉS KÖR NYÉ KE

55. ol dal, 2. ha sáb, alul ról az 1. sor: … mon -
dat nak. Ez ok mány an  nyi ra ér de kes, hogy
ki vo na ti lag is mer tet ni szük sé ges nek lá tom

azt. La jos ki rály 1366-ban (Sab. pr. a. fest. ascens. Dni)93 Tor -
dá ról ad ja ki; ab ban a fe hér vá ri káp ta lan nak ren de li, hogy
hidvégi Ja kab mes tert, Mikó fi át, De me tert és Mik lóst s ezek
fi a it he lyez ze vis  sza O l t  h e m e n y és m á l n á s i , szé kely
örö kö sö dé si jo gon bírt tel ke ik be (sessiones), me lye ket a
sebusi szé ke lyek erő sza ko san el fog lal tak, de ame lyek a szé -
kely sza bad ság alap ján ne ve zet te ket il le tik; azért ki rá lyi te -
kin té lyünk kel fel ru ház va hall gas sá tok ki ne ve zett szé ke lye -
ket s Silce Já nos vagy Deegh Ist ván vagy Bord Mi hály ki rá lyi
em be re ink je len lét ében ne ve zet te ket a fenn je lölt bir to kok ba
be ik tas sá tok, a szé ke lyek le he tő el len mon dá sát te kin tet be
nem vé ve stb. A fe hér vá ri káp ta lan ez év fer. III. p. fest.
ascens. Domini je len ti a ki rály nak, hogy a be ik ta tást min den
el len mon dás nél kül vég re haj tot ta, mi re La jos ki rály ez év au -
gusz tus 16. ca-lendáján ar ról ki vált ság le ve let ad ki.94

A Mikó csa lád ezen ősi bir to ka i hoz még má so kat is nyer,
ne ve ze te sen a lá zon gás mi att job bágy ság ra ve tet tek kö zül Já -
nos Zsig mond 1567. már ci us 5-én Tor dá ról Mikó Fe renc nek
O l t h s z e m e n négy, Mál ná son ti zen há rom ház job bá gyot
adományoz.95

Az 1567. évi regestrumban ...
55. ol dal, 2. ha sáb, a jegy zet utol só so ra: ... III. p. 569. és

Cornides Mss., T. II, 89.

Oltszem 
(55–58.)
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árok fő től a N a g y d a m a l i k -patak ere de té hez, mely pa tak
ha tá rol ja a két köz ség te rü le tét egé szen a kálnoki gye pű kig.
E gye pű kön alul megy Th e l e k h á tra, on nan a Sza bok föld -
jé nél G y l h a r a z t v á p á j ához, on nan vég re Kálnoky Bá -
lint fel me nő föld jé hez. El len ben Zalány így kö ve te li: az Al -
más-pataka fe jé től a Zalány-patak fe jé hez és a D a m a n i k
fe jé hez, on nan a Damanik-patakhoz, mely a két köz ség köz -
ti ha tárt al kot ja, odább pe dig a Kes keny-völgy stb.92 Hogy
me lyik fel fo gás győ zött, an nak nem ta lál tam nyo mát; de ez
ok mány már a ben ne elő for du ló s nagy részt nap ja ink ban is
fel ta lál ha tó szép, ős hang za tú hely ne ve kért is an  nyi ra ér de -
kes, hogy ki vo na ti lag kö zöl ni ér de kes nek tar tot tam.

Zalány ne vét ily ne vű szé kely ős től szár maz tat ja a ha gyo mány,
aki had csa pa tá val a szép és meg sze re tett he lyen meg te le pül -
vén, e ne vét örö kí tő fa lut alapítá; ezt adat tal tá mo gat ni nem
tud juk ugyan, azon ban ha nin cse nek is ok má nyok ... (A mon dat
át ír va, foly ta tás alul ról a 26. sor ban.)
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VII. BÜKSZÁD KÖR NYÉ KE

59. ol dal, 1. ha sáb, a fe je zet in dí tá sa: 
Mál nás tól kezd ve fel egé szen Csí kig nagy
ter je del mű vi dék, az Olt ki es te re s kör ül te
áthatlan er dő ség te rül el, mely Felső-Fehér

me gyé nek egy ide be ékelt da rab ká ját al kot ta, csak a leg újabb
idő ben lett Há rom szék hez csa tol va; ezen mint egy öt mér föld
hos  szú, négy mér föld szé les sé gű te rü let még a múlt szá zad ban
is la kat lan volt, mert a most ott le vő két fa lu, M i k ó ú j f a l u
és B ü k s z á d a múlt szá zad vég sza ká ban te le pít te tett oda a
föl des úr, gróf Mikó ál tal. Pe dig e vi dék rég múlt idők ben ko -
ránt sem volt el ha gyott, mert az ős vá rak nak egy egész hos  szú
so ro za ta volt ezen had ta ni lag igen fon tos s Csík nak ak kor tájt
dél ol dal ról egye dü li be me ne tel ét ké pe ző szo ros ban el he lyez ve,
me lyek an nak biz ton sá ga fö lött őr köd tek. Ott, e vá rak fe de ze -
te alatt több fa lu is lé te zett, me lyek nek la kói al kal ma sint e vá -
rak őri ze te i nek tá mo ga tá sá ra vol tak destinálva, me lyek azon -
ban az itt gyak ran be tö rést kí sér lett el len ség dü he ál tal meg -
sem mi sít tet tek. Ama vá rak egy ko ri lételéről ma is bá mu la tot
kel tő rom ja ik ta nús kod nak, a védszárnyaik alatt ál lott fal vak
azon ban nyom ta la nul el tűn tek, de azért fenn ma radt em lé kük
a nép ha gyo mány ok ban, a hely el ne ve zé sek ben, sőt
egynémelyikről ok má nyi tu do má sunk is van, mint a Mikóúj-
falu kö ze lé ben fe küdt G e r e b e n c z és a Bükszádon alul fe -
küdt Z s o m  b o r  r ó l . A ne ve ze tes ok mány, mely ezek
lételéről ta nús ko dik, Nagy La jos ki rály nak egy 1349. szep tem -
ber 9-én ki adott ren de le te, mely ben a Mikó csa lád bir to ka i nak
ha tá rát úgy lenn (a Bar ca ság nál), mint fenn Mál nás nál ki já rat -

Mikóújfalu, Sepsi-
bükszád (58–61.
ol dal)

83

56. ol dal, 1. ha sáb, 2. sor: ... van be je gyez ve. A tö rö kök
gyak ran dúl ták fel Oltszemet és vi dé két; e sors ér te 1421-
ben, mi dőn Oltszemet, Mál nást s egész kör nyé két el ham vasz -
tot ták, s csak a Tus ná di-szo ros ból té rí tet te meg Ba lázs vi téz,
amint azt alább tü ze te sen elő fo gom adni.96 1690-ben a Thö -
köly tá bo rá ban le vő ta tá rok dúl ták Oltszemet és Mál nást, ga -
bo nát és mar hát mind el ra bol ván, egy év vel ké sőbb még iszo -
nya to sab ban garáz dál kod tak Veterani né met jei, kik csak üsz -
kö ket és la kat lan va dont hagy tak ma gok után.97 Az 1827-ben
épült ...
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VII. BÜKSZÁD KÖR NYÉ KE
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zad ban is őr ség gel el lá tott vár volt, ok má nyi bi zo nyít vá nyunk
van, ha bár ez ok mány ban Vá pa vá rá ról em lí tés nin csen té ve,
fa la i nak te kin té lyes vol ta ar ra en ged kö vet kez tet nünk, hogy
azon idő ben Vá pa vá ra is lé te ző és hasz ná lat ban le vő vár volt,
sőt e volt a fő erőd, s a só lyom kői vár csak an nak egy elő re -
tolt, jelentőtlenebb előváracsa volt, mely ben csak cse kély,
száz-kétszáz em ber ből ál ló őri zet fér he tett meg, míg a na -
gyobb had erő a ter je del mes Vá pa vá rá ban volt el he lyez ve,
me lyet a kö ze lé ben el he lye zett öt fa lu fegy ve res né pe is harc
ide jén tá mo gat ni kö te lez ve volt. E fa lu kat, mint a nép ha gyo -
mány mond ja, a tö rö kök a két test vér vár ost ro ma kor dúl ták
fel; de amíg a fék te len ta tá rok a láng ba bo rult fa luk ban ra -
bol tak, az alatt a vész jel ál tal ér te sült két vár ból ki ro han tak a
szé kely hő sök, har ma dik ol dal ról, a Zsom bor fő től a fel dúlt öt
fa lu bos  szút li he gő la kói és Bál vá nyos-vár se gély re si e tő őri -
ze té nek hő sei ve tet ték rá ma gu kat a ta tá rok ra, s azo kat a
Zsom bor-pa tak szűk völ gyé be egy be szo rít va, a most is T a  -
t á r  ú t nak ne ve zett he lyen mind le öl ték, úgy hogy alig tu dott
egy né hány hír mon dó ként el me ne kül ni.

De e vá rak nem csak a tö rö kök el le ni har cok ban sze re pel -
tek, e szo ros nak had ta ni fon tos sá gát nem csak szé kely őse ink
is mer ték és hasz nál ták fel, ha nem hogy ős elő idők ben és a
pre hisz to ri kus kor ban is már lak va volt, ar ról a Ta tár út nál
fel me rült bronz ko ri le le tek ta nús kod nak. Az itt ta lált ré gi sé -
gek közt ki vá ló fi gyel met ér de mel egy itt kép ben is elő tün -
te tett s gyö nyö rű szi ron  nyal be vont bronzcsá kány; ezen re -
mek szer ke ze tű s du do rok kal ékí tett bal ta öt és fél hü velyk
hos  szú, fo ká nál le nyú ló le me zén lyuk mu tat ko zik, me lyen át
a nyél hez volt erő sít ve. A má sik egy szin tén öt és fél hü velyk
hos  szú sá gú bronzcelt, mely ha son ló an gyö nyö rű szi ronnyal
van be von va; a Szücs Mi hály volt hon véd szá za dos és bük-
szádi gyár igaz ga tó bir to ká ban le vő két be cses ré gi ség raj zát
mel lék lem:

85

ni ren de li, s a fe hér vá ri káp ta lan nak pa ran csol ja, hogy Nagy
Ger gely ud va ri vi té ze je len lét ében já ras sa ki hidvégi Ja kab mes -
ter, Mikó fia és test vé rei, Já nos, Mi hály, Mik lós és Pé ter, va la -
mint ezek uno ka báty jai ré szé re a Küküllő ke rü let ben (in dis-
trictum Kekellew) fekvő98 S o m  b o r ,  G e r e b e n c z és
Á r a  p a t h a k hely-ségeit.99 A káp ta lan kül dött je Nagy Ger -
gely je len lét ében ki jár ta és kö rül ha tá rol ta azo kat. Je len té se
sze rint el ső mé ta van B e s e d m e z wnél100, hon nan ke let re
a Tóberch, Chyk-berch és B y d e s h y gen101 vo nul, on nan dél -
re for dul S o m b o r f e uhöz,102 in nen át megy a
G e r e b e n c z  f e u és Z a l - d o b o s f e whöz,103 hon nan
vég re az Olthoz száll. Mi dőn ily mó don a ha tárt ki jár ták, és
mé tá kat emel tek, meg je lent Csene Ba lázs és Pé ter, s a sebusi
(sepsi) szé ke lyek ne vé ben el lent mon dot tak, s ki je len tet ték,
hogy ha jobb kor ér kez nek, a ha tár já rás és -jelöléstől el til tot -
ták vol na. Az el len mon dók nyol cad nap ra a ki rály eli be hí vat -
tak. Hogy az el len mon dók meg je len tek-e a ki rály előtt, nin csen
ada tunk; de ha meg je len tek is, nem volt ered mé nye, mert a ki -
járt bir tok azon ha tá rok közt egé szen nap ja in kig a Mikó csa -
lád bir to ká ban ma radt. Az ok mány ban em lí tett Gerebenc az ily
ne vű, Mikóújfalunál már em lí tett pa tak fe jé ben fe küdt, hol fek -
he lyét most is mu tat ják. Zsom bor ral alább tü ze te seb ben fog -
lal ko zunk, most lás suk az új gyar ma tot, Bükszádot. Mikóújfa-
lutól egy óra tá vol ban, Bükszád egy vad re gé nyes hegy ke bel ben …

61. ol dal, 1. ha sáb, 30. sor: ... hő sei. Ép pen nem le he tet len,
hogy ak kor, ami dőn Ba lázs vi téz, Só lyom kő vár na gya 1421-ben
a Csík ba fel ro han ni aka ró tö rö kök el len oly hő si leg véd te Só -
lyom kő vá rát, ugyan ak kor a jó val te kin té lye sebb Vá pa vá rá nak
őri ze te is ki ro hant, s a há tul ról meg tá ma dott tö rö kök ből so ka -
kat lekaszábolt, amint ezt az alább köz len dő ok mány ból kö vet -
kez tet ni le het, de amel lett a nép ha gyo mány is mondja.104

A vár belterén most ...
61. ol dal, 2. ha sáb, a fe je zet vé ge: ... V á  p a - v á  r á  nak alap -

raj zát. Ar ra, hogy a szom széd Só lyom kő vá ra még a 15. szá -
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A vár belterén most ...
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raj zát. Ar ra, hogy a szom széd Só lyom kő vá ra még a 15. szá -
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VIII. TUSNÁDI-SZOROS

62. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 7. és 10. sor: N a g y - C s o  -
m á g he lyett T ó  b é r  c e .

64. ol dal, 2. ha sáb, 13. sor: ... tudvágyó lel ke. Ha e vár ke -
let ke zé sé ről nin cse nek is ada ta ink, de bí runk egy igen ne ve -
ze tes ok mányt, amely an nak di cső sze rep lé sét előnkbe tün -
te ti. Ez Csáky Lász ló er dé lyi vaj dá nak 1421-ben fer. VI. pr. p.
fest. vis. Virg. glor.105 Kykewllewárról (Küküllővár) ki adott
ado mány le ve le, mely nek ér tel mé ben Ba lázs ne mes nek, Sán -
dor fia és Lökös uno ká já nak, s fi a i nak, Ti bold, Egyed és Bá -
lint nak ado má nyoz za a Fe hér me gyei fa hi dat, azon ér de me i -
ért és hű szol gá la ta i ért, mel  lyel a ch i k t h w s n á di (így)
szé ke lyek te rü le tén O l t h mel lett fek vő S o l y o m k e w  vá -
rát és tor nyát (ez a te tőn em lí tett zöm to rony) a tö rö kök leg -
kö ze leb bi be ron tá sa kor a vi dék biz ton sá gá ért vé re bő om lá -
sá val hő si leg véd te és meg tar tot ta, és ké sőbb ugyan azon tö -
rö kök el len Hatzegnél is vi té zül harcolt.106

Ezen újabb kor ban fel fe de zett ok mány mily dics fén  nyel
öle li kö rül ezen el por la do zott rom tö re dé kek bo rí tot ta szik la -
szá lat, az nem csak Só lyom kő vá rát tün te ti fel, mint a csí ki
szé ke lyek ál tal még a 15. szá zad ban is hasz nált (al kal ma sint
épí tett) ép és véd se reg gel el lá tott erő döt, ha nem azt is, hogy
az 1421-ben Bras sót ost ro molt és be vett Amurát szul tán rop -
pant sergével Há rom szé ket is elárasztá, s Csík ba is be akart
tör ni a Tus ná di-szo ro son át, itt azon ban Ba lázs vi téz ve zény -
le te alatt a csí ki szé ke lyek és Só lyom kő vá ra áll ta útjokat, s
e vár nem csak da colt ost ro muk kal, ha nem azt is sej tet ni en -
ge di, hogy a tö rö kök in nen vesz te ség gel nyo mat tak vis  sza,
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4. ábra Bronzbárd és füles-tokos balta, késő bronzkor, Bükszád, Tatárút.
(Orbán Balázs rajza a Kiegészítések kéziratában.)
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Kincsás vá ra it) a szé ke lyek emel ték a ha dá sza ti lag oly fon -
tos Olt-vonal vé del mé re, mely Er dély ak ko ri védrendsz-
erének kul csát ké pez te a ke let ről jö vő min den tá ma dá sok al -
kal má val. E vá rak kal sze gé lye zett szűk völgy nem csak Csí kot
fe dez te, ha nem az ak kor itt fel vo nu ló és Er dély bel se jé be ve -
ze tő egyet len fő út vo na lat is. A ba jo san véd he tő ró na la kói
vész ide jén ide vo nul tak fel a vár lán co lat erős gyű rű jé be fo -
gott ez erős had ál lá suk ba, hol a vá rak ra mint sark pont ok ra
tá masz ko dó cse ké lyebb had erő is fel tar tóz tat ha tott és vis -
 sza szo rít ha tott na gyobb hadsergeket is, amint azt 1421-ben
Ba lázs vi téz szé ke lyei tet ték. E por la do zó, e fe le dett vár rom -
ok te hát szé kely őse ink di cső sé gé nek és te rem tő ere jé nek el -
vi táz ha tat lan bi zo nyít vá nya it és ha tal mas kő ok má nya it ké -
pe zik, me lye ket az írott ok má nyok a tör té nel mi jo go sult ság
fé nyé vel övez nek kö rül.

Amint ez ok mány el osz lat ta a Só lyom kő vá ra fe lett de -
ren gő ho mályt, ak ként fog nak az újabb tör té ne ti ok nyo mo -
zás ok oly ok má nyo kat fel szín re hoz ni, me lyek más ré gi vár -
rom ja ink ra is a tör té nel mi tu dat és a di cső ség fé nyét fog ják
su gá roz tat ni. Igen! mert nin csen ha zánk nak egyet len vár rom -
ja, egyet len ha dá sza ti lag fon tos pont ja sem, me lyet a sza bad -
sá gért, pol gá ro so dá sért, Eu ró pa biz ton sá gá ért küz dő ma gyar
és szé kely fegy ve rek ne di cső í tet tek vol na a múlt ban, s e di -
cső sé get sok szo ro san meg ne újí tot ták vol na a kö zel múlt ban,
és meg újí ta ni ké szek ne len né nek a jö vő ben. Hisz itt, a Tus -
ná di-szo ros ban, hol szé kely őse ink megtéríték Amurát szul -
tán ten ger nyi ha dát, itt, hol azu tán is gyak ran mér te ös  sze
erős fegy ve rét a szé kely tö rök kel, ta tár ral, la banc cal, négy
szá zad múl va is mét szem be ál lott az Eu ró pa sza bad sá gát és
pol gá ro so dá sát fe nye ge tő musz ká val, és megállítá győ zel mes
elő nyo mu lá sá ban. A kökösi híd nál meg kez dett, a Sze mer já -
nál, Szent györ gyön és Szép me zőn foly ta tott di cső leonidási
küz de lem itt, a Tus ná di-szo ros ban fe jez te tett be; a szé kely
most is ez ősi di cső ség ál tal ko szo rú zott, ez an  nyi hő si vér -
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mert az ok mány azon ki té te le, hogy Ba lázs vi téz e vá rat a
vi dék ol tal má ra véd te és meg tar tot ta, azt indicálja, hogy a
tö rö kök nagy ku darc cal ve ret tek in nen vissza, s így rá mu tat
azon győ zel mes csa tá ra is, ame lyet az alább fek vő Ta tár út -
nál a szé ke lyek a ha gyo mány sze rint vív tak.

To váb bá az ok mány Só lyom kő vá rát a csíktusnádi szé ke -
lyek te rü le tén fek vő nek mond ja, ez ar ra mu tat, hogy azon
idő ben a Tus ná di-szo ros egész hos  szá ban Csík hoz tar to zott,
azt a Mikók csak ké sőbb fog lal ták el és csa tol ták – a Szé kely -
föld meg rö vi dí té sé vel – a vár me gyé hez, mi ért a csíktusnádi-
ak hos  szas pert foly tat tak, de igaz sá guk a ha tal mas urak kal
szem ben ér vény re nem jut ha tott.

Ez ok mány né hány so ra mély fényt áraszt e most né ma
és fe le dett ro mok ra, ez adat tal szem ben hi á ba ál la nak elő a
min den ér de met nemzetfeleiknek mo no po li zál ni aka ró szász
tu dó sok, hogy ős vá ra ink rom ja it tő lünk el vi tas sák, s azo kat
ön ma guk nak el tu laj do nít sák, vagy ha ezt vár rom ja ink ős ré -
gi sé ge mi att ten ni nem tud ják, in kább gó tok, ge pi dák, dá -
kok nak stb. tu laj do nít ják, csak hogy a szé ke lye ket a vár épí -
tés ér de me i től meg foszt has sák, de ím ez ok mány a leg fé nye -
sebb cá fo la tot nyújt ja, hisz az ha tá ro zot tan ál lít ja, hogy Só -
lyom kő vá ra a csí ki szé ke lyek te rü le tén fe küdt, hogy azt a
szé ke lyek meg tar tot ták a tö rö kök ost ro má val szem ben; már -
most mi ként le het ne ésszerűleg fel ten ni, hogy egy, a 15.
század had ta ni el ve i nek meg fe le lő és tel jes ép ség ben fenn ál -
lott vá rat az 5–6. szá zad ban emel tek vol na, hisz a ró ma i ak
ál tal oly szi lár dan épí tett erődítvények is e kor ban mind
rom ba vol tak dűl ve; ha te hát dák, gót vagy ge pi da vár lett
vol na a só lyom kői vár, ak kor a 15. szá zad ban a tö rö kök egy
rom ha lom ra, és nem egy rop pant ha tal muk kal da co ló, rend -
sze re sen épült vár ra ta lál tak vol na. Ésszerűleg te hát más kö -
vet kez te tést ez ok mány ból le nem von ha tunk, mint hogy Só -
lyom kő vá rát és az Olt vo na lán el he lye zett öt ha tal mas szom -
szé dos vá rat (csí ki Bál vá nyos, Só lyom kő, Vá pa, Herecz és
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ez red éves al ko tá sa it el isza pol ni. Hin ni aka rom, hogy a sza -
bad né pek oku lást merítendnek a tör té ne lem e ko moly in -
tel mé ből, s a ma gyar és szé kely ál tal meg száll va tar tott ez
elő őr si ál lo mást nem fog ják fel ad ni és fe led ni so ha. 

De az e vár rom sze rep lé sét fel de rí tő e bön gé szet után már -
most vis  sza té rek a ki es Tus ná di-szo ros ba, vis  sza az Olt bal
part já ra, hon nan nem egy szer pillanték vis  sza e gyö nyö rű ... (Több
mint há rom sor ki ma rad, foly ta tás a 17. sor ban.)

91

rel ön tö zött szo ros ba vo nult vis  sza, ami dőn a ró nát töb bé
vé del mez ni nem tud ta, itt ke res te a győ ze lem ar khi mé dé szi
pont ját. Az arány ta lan köz de lem ben ugyan el bu kott; de
nagy sze rű ön fel ál do zá sá val, cso dás ellentállási ké pes sé gé vel
meg győz te a mű velt Eu ró pát ar ról, hogy e nép itt, a Kár pá -
tok gyűrűzetében ma is ér ti és át ér zi em be ri sé gi nagy hi va -
tá sát, s hogy a ma gyar ál lam oszthatlan egy sé gét fenn tar ta -
ni, ma in kább, mint va la ha, eu ró pai szük sé ges ség. Igen, mert
a pol gá ro so dást és va ló di ke resz tény sé get fe nye ge tő osz mán -
lik he lyén új és ve szé lye sebb el len sé ge tá madt a sza bad ság -
nak és elő re ha la dás nak: a vad ság ural mát ina u gu rál ni tö rek -
vő kan csu ka ál lam ban; de az újabb van da liz mus e vé szes ár -
ja erőt le nül fog min dig meg tör ni a ma gyar ál lam ez erős
szik la vért jén. Eu ró pa né pei, ne fe led jé tek e biz ton ság tok és
sza bad ság tok fe lett őr kö dő né pet, mely a vá rat lan s min dig
ve szé lyes sé vál ha tó meg le pe té sek el len véd és fe dez érc erős
keb lé vel. Ne von já tok meg tő le, az ér dek egy ség ben le vő től a
fi gye lem be vé tel ön bi za lom edző tu da tát, mely le győz he tet -
len né tet te a múlt ban, s az zá teendi a jö vő ben is. Hisz 1849-
ben sem az oszt rák és musz ka fegy ve rek, ha nem az ön ma -
gá ra ha gya tás nyo masz tó ér ze te győz te le a ma gyart. 

Eu ró pa e kö zö nyét, hű szö vet sé ge sé nek ez el ha gyá sát a
Szevasztopol előt ti rop pant vér- és pénz ál do za tok árán bűn -
hőd te meg, me lyek az 1849-i musz ka in vá zi ó nak ter mé szet
sze rin ti, lo gi kai kö vet kez mé nyei vol tak, s mely nek is mét az
újabb, bal ká ni gyász ese mé nyek vol tak a tör té ne lem lo gi ká -
já ból ki fo lyó ter mé sze tes fej le mé nyei, és az af gán kér dés,
mely a jö vő re ve ti elő re ár nyát. Az észak van da liz mu sát fel -
tar tóz ta tó két erős védfalt: Len gye lor szá got és a tö rök bi ro -
dal mat meg ron gál ni és erőt len né en ged ték vál ni, ma már
csak egy gát áll még: a ma gyar bi ro da lom grániterőde, me -
lyen a ma gyar hő si es ség őr kö dik. Ha va la ha ez erő dön rést
en ged ne üt ni a né pek kö zö nye, ak kor a vé szes ár feltartóz-
tatlanul fog ja őket is el ön te ni, s a pol gá ro so dás és sza bad ság

90



ez red éves al ko tá sa it el isza pol ni. Hin ni aka rom, hogy a sza -
bad né pek oku lást merítendnek a tör té ne lem e ko moly in -
tel mé ből, s a ma gyar és szé kely ál tal meg száll va tar tott ez
elő őr si ál lo mást nem fog ják fel ad ni és fe led ni so ha. 

De az e vár rom sze rep lé sét fel de rí tő e bön gé szet után már -
most vis  sza té rek a ki es Tus ná di-szo ros ba, vis  sza az Olt bal
part já ra, hon nan nem egy szer pillanték vis  sza e gyö nyö rű ... (Több
mint há rom sor ki ma rad, foly ta tás a 17. sor ban.)

91

rel ön tö zött szo ros ba vo nult vis  sza, ami dőn a ró nát töb bé
vé del mez ni nem tud ta, itt ke res te a győ ze lem ar khi mé dé szi
pont ját. Az arány ta lan köz de lem ben ugyan el bu kott; de
nagy sze rű ön fel ál do zá sá val, cso dás ellentállási ké pes sé gé vel
meg győz te a mű velt Eu ró pát ar ról, hogy e nép itt, a Kár pá -
tok gyűrűzetében ma is ér ti és át ér zi em be ri sé gi nagy hi va -
tá sát, s hogy a ma gyar ál lam oszthatlan egy sé gét fenn tar ta -
ni, ma in kább, mint va la ha, eu ró pai szük sé ges ség. Igen, mert
a pol gá ro so dást és va ló di ke resz tény sé get fe nye ge tő osz mán -
lik he lyén új és ve szé lye sebb el len sé ge tá madt a sza bad ság -
nak és elő re ha la dás nak: a vad ság ural mát ina u gu rál ni tö rek -
vő kan csu ka ál lam ban; de az újabb van da liz mus e vé szes ár -
ja erőt le nül fog min dig meg tör ni a ma gyar ál lam ez erős
szik la vért jén. Eu ró pa né pei, ne fe led jé tek e biz ton ság tok és
sza bad ság tok fe lett őr kö dő né pet, mely a vá rat lan s min dig
ve szé lyes sé vál ha tó meg le pe té sek el len véd és fe dez érc erős
keb lé vel. Ne von já tok meg tő le, az ér dek egy ség ben le vő től a
fi gye lem be vé tel ön bi za lom edző tu da tát, mely le győz he tet -
len né tet te a múlt ban, s az zá teendi a jö vő ben is. Hisz 1849-
ben sem az oszt rák és musz ka fegy ve rek, ha nem az ön ma -
gá ra ha gya tás nyo masz tó ér ze te győz te le a ma gyart. 

Eu ró pa e kö zö nyét, hű szö vet sé ge sé nek ez el ha gyá sát a
Szevasztopol előt ti rop pant vér- és pénz ál do za tok árán bűn -
hőd te meg, me lyek az 1849-i musz ka in vá zi ó nak ter mé szet
sze rin ti, lo gi kai kö vet kez mé nyei vol tak, s mely nek is mét az
újabb, bal ká ni gyász ese mé nyek vol tak a tör té ne lem lo gi ká -
já ból ki fo lyó ter mé sze tes fej le mé nyei, és az af gán kér dés,
mely a jö vő re ve ti elő re ár nyát. Az észak van da liz mu sát fel -
tar tóz ta tó két erős védfalt: Len gye lor szá got és a tö rök bi ro -
dal mat meg ron gál ni és erőt len né en ged ték vál ni, ma már
csak egy gát áll még: a ma gyar bi ro da lom grániterőde, me -
lyen a ma gyar hő si es ség őr kö dik. Ha va la ha ez erő dön rést
en ged ne üt ni a né pek kö zö nye, ak kor a vé szes ár feltartóz-
tatlanul fog ja őket is el ön te ni, s a pol gá ro so dás és sza bad ság

90



nét fel pré dál tat ta; mi ért alvajda ren de li, hogy a kon vent em -
be rét küld je ki, aki Béldi Már ton vagy Ucsa Ágos ton vagy For -
ró Osváld vagy hidvégi Ne mes Mi hály je len lét ében ez ügyet
szor gal ma to san investigálja.108 A kon vent Lipptai Ta más ka -
no no kot kül döt te ki, ez For ró Osválddal a dol got meg vizs gál -
ván s ta nú kat hall gat ván ki úgy ta lál ták, hogy vád lott száz
arany fo rint kárt tett. Er ről je len tést kül de nek a tordai or -
szág gyű lé sen mu la tó alvajdának, egy szer smind azt is tud tá ra
ad ván, hogy vád lot tat váradjai la ká sá ban fel ke res vén, Szent
György-nap utá ni octavára vaj da eli be idézték.109

Ez ok mány nem csak Tor ja ré gi, classicus el ne ve zé sé re
nyújt be cses ada tot, ha nem azt is je lö li, hogy ré gi idő ben a
két Tor ja nem Kézdiszékhez, ha nem a szom szé dos fa luk kal
együtt Fe hér me gyé hez volt be oszt va; de a nem ze ti fe je de -
lem ség ko rá ban, an nak mind járt kez de tén a két Tor ja is mét
vis  sza ke rült a Szé kely föld kö te lé ké be, amint ki tet szik Já nos
Zsig mond nak 1567. már ci us 5-én Tor dá ról ki adott ok mány -
le ve lé ből, mely ben a lá za dás ban va ló rész vé tel mi att job -
bágy ság ra ve tet tek kö zül Fel ső tor ján Apor Mik lós és Im ré -
nek ..., Al só tor ján idő sebb Apor Ist ván nak tíz, Apor Já nos nak és Pé -
ter nek tíz, Te rek Bá lint nak négy ház job bá gyot adományoz.110

Ugyan Já nos Zsig mond 1569. no vem ber 17-én Apor Pé ter
és Já nos nak Alt or ján tíz, Kur ta pa ta kon két, Fu tás fal ván két
ház job bá gyot adományoz.111 1590-ben pe dig Bá tho ri Zsig -
mond az Apor Já nos ki hal tá val ko ro ná ra szállt tíz altorjai job -
bá gyot Apor Pé ter nek adományozza.112 Bir to kos volt Tor ján
kálnoki Bedő Ist ván há rom szé ki fő ka pi tány is, ki nek Rá kó czi
Zsig mond 1607. jú ni us 1-jén új ado mány le ve let ad az ad dig is
ál ta la bé ké sen bírt fel ső tor jai, szent lé le ki, peselneki stb.
jószágaira.113 1629. jú ni us 29-én I. Rá kó czi György nagy ér de -
me ket szer zett por tai kö ve te, Réthi Ist ván nak és ne jé nek,
Apor Mar git nak inscribálja mind két nem re a Tö rök-fé le altor-
jai, peselneki és kan tai jószágokat.114 1647. má jus 12-én Rá -
kó czi György a fo ga ra si vár ból a fel ső tor jai Literati Já nos
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XV. TORJÁTÓL IKAFALVÁIG 

92. ol dal, 1. ha sáb, 3. sor: ... más részök re -
for má tus. Ez meg vál to zott a po li ti kai fel osz -
tás ra vo nat ko zó lag, mert Tor ja és a szom -

szé dos, ed dig Felső-Fehérhez osz tott köz sé gek 1876-ban Há -
rom szék hez csa tol tat tak.

A ka to li ku sok temp lo ma Alt or ján van ...
92. ol dal, 2. ha sáb, 11. sor: ... szál lít tat tak le.
1324-ben Sec. die octavarum [?] Dé vá ról Ta más vaj da a fe -

hér vá ri káp ta lant bíz za meg, hogy ud va ri em be ré vel, Pech
Lász ló val em be rét küld je ki meg vizs gál ni Szá raz pa ta ky Ist -
ván pa na szát, mely sze rint Sán dor Opour és Egyed Ist ván fia
el fog lal ták szá raz pa ta ki és feltorjai bir to kát, s azt ma guk
közt fel oszt ván ud var tel ke ket ha sí tot tak, s a nagy né pes sé -
get ma guk alá haj tot ták; a hely szí ni vizs gát meg ejt vén, a fog -
la ló kat vaj da elé idézzék.107

Hogy ré gen a Torják véd szent je ik nek elő ne ve it vi sel ték,
ar ra a fen nebb fel ho zot ta kon kí vül bi zo nyí té kot ta lá lunk a
Ken di An tal alvajda 1479. jú ni us 25-én, Ko lozs vár ról ki adott
ren de le té ben, mely ben a ko lozs mo nos tori kon vent nek meg -
hagy ja, hogy Lőrincz, hidvégi Mikó fia, to váb bá Pál, Z e n t
M y k l o s  t o r  j a i Therek Bá lint fia, vég re Z e n t   M á r  -
t h o n  t o r  j a i Apor Ist ván öz ve gyé nek pa na sza sze rint a ko -
ráb bi moz gal mas idők ben dicheozenthmárthoni Kyzdy Sán dor
pa na szo sok nak Fe hér me gyei Toryan fek vő s őket tel jes jog gal
il le tő bir to ka it el fog lal ta, és Zázfalvi (Szász fal va) Pe[r]nye Be ne -
dek ne vű ne mest, pa na szo sok test vér ét és ro ko nát el fo gat va,
nya ká ra kö vet köt te tett, és a Küküllőbe ölet vén, há zát s min de -

Torja 
(91–93. oldal)
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azok ban, me lye ket s z é  k e l y  j o  g o n Po lyán ban,
Szentléleken, Szentkatolnán, Nyujtódon, más ként Fu tás fal ván
bír nak, örök idők re meg tar ta ni és meg tar tat ni kí ván juk úgy,
hogy azo kat se mi, se utó da ink kö zül sen ki se ado má nyoz -
has sa el, úgy azon ban, hogy ők is a kén mű ve lé sé ben s egye -
bek ben is a ré gi szo ká sok sze rint min den tergiversatio nél -
kül ele get te gye nek. Ezen sza ba da lom le ve let Bá tho ri Zsig -
mond 1591. ja nu ár 24-én Fehérvárott, Beth len Gá bor pe dig
1614-ben, ja nu ár 20-án Szebenben át ír ja és megerősíti.118

Esmeretes még a tor jai bá nyá szo kat és azok vi szo nya it
ér dek lő egy má sik fon tos ok mány is, Beth len Gáborné Bran -
den bur gi Ka ta lin nak egy 1630. má jus 26-án, Fogaras vá rá ból
Mikó Fe renc kincs tár nok hoz in té zett ren de le te, mely ben
meg hagy ja, hogy a két Tor ján le vő kén kő bá nyá hoz tar to zó
em be rek dol ga a ta nács vég zé se sze rint le gyen; de mi vel az
em be rek ezen deliberatio el len fo gad koz nak, ren del jük, hogy
aki ket az inspectorok ma guk eli be ren del nek, meg je len je nek,
s a kén kő bá nyát szor gal ma to san mű vel jék; azért túl sá gos en -
ge dé keny ség gel ne is le gyen irán tuk, tiszt je lé vén a bá nyák -
ra, ak nák ra va ló fel ügye let, mely alá ama kén kő bá nyák is tar -
toz nak. Ez iránt a torjaiaknak és tiszt uraméknak is ír tunk,
Ke gyel med nek pe dig a deliberatio ér tel mé ben, de kü lön ben
ha tás kö ré nél fog va is szo ros gond vi se lé se legyen.119

Alt or ján az Apo rok mel lett a csí ki Sán dor csa lád is bir to -
kos volt; de ak kor ami dőn 1694. feb ru ár ha vá ban a ta tá rok
Csík ba be üt vén, Sán dor Já nos alkapitányt és ne jét, An gya los -
sy Er zsé be tet el fog ták; a vált ság díj ki csi ná lá sa vé gett ha za bo -
csá tott ne je Apor Ist ván tól e cél ra bi zo nyos pénz ösz  sze get
köl csö nöz vén, en nek fe jé ben le kö töt te zá log ba fér jé nek Alt -
or ján le vő szé kely örök sé gét, a kö zel le vő Fe hér me gyei fa -
luk ban le vő más jó szá gok kal. Az így ki sza ba dult Sán dor Já -
nos 1698-ban azon jó szá go kat örö kö sen el ad ta Apor Ist ván -
nak. Ké sőbb a Sán dor utó dok pert in dí tot tak azon jog cí men,
hogy Sán dor Já nos ne je bir to ka it nem ad hat ta el örö kö sön, 
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defectusával ado má nyoz ha tó vá vált karatnai, szá raz pa ta ki és
felsővoláli bir to ko kat Pá vai Ta más te mes vá ri har min ca dos -
nak inscribálja öt száz fo rin tért mind két nemre.115 De az ado -
má nyo zás tár gyát ké pe ző úr bé ri ség ke vés volt Tor ján, mert
a két nagy köz ség la kói leg na gyobb rész ben sza bad szé ke lyek
vol tak, kik az ál ta lá nos szé kely sza bad ság mel lett mint bá -
nyá szok kü lö nös ki vált sá go kat és sza ba dal ma kat is él vez tek,
még pe dig oly mérv ben, hogy volt idő, ami dőn Tor ja or szág -
gyű lé si kép vi se le tet is élvezett,116 és vá ros szám ban sze re pelt.

A Tor ján, il le tő leg a tor jai kén bar lang nál nagy mérv ben
foly ta tott kén bá nyá szat nak ok má nyi em lé ke leg előbb 1571-
ben je le nik meg, ami dőn a ki rály vá lasz tá si or szág gyű lés re Tö -
vis re gyűlt szé kely fő urak és ló fők emlékiratában117 er re vo -
nat ko zó lag a kö vet ke ző ket ta lál juk: „Az ken keo banija penig
Kijzdiben Balvanios alat valo az Apor wraimnak saijat tulaij -
don eoreoksegek kijreol ugian le ve lek is vagion kijt teolleok
meg holt feijedelmunk Ideijben teollok el foglaltanak, Ezertis
keönijergunk nekijek meg adatnij.” Azon ban az meg nem ada -
tott, ha nem a tor jai kén bá nyák to vább ra is fiscus ke zén ma -
rad tak, s a tor jai kiváltságolt bá nyá szok a nem ze ti fe je del mek
alatt min dig en nek hasz ná ra dol goz tak. A tor jai kén bá nyá -
szok szá mos sza ba da lom le ve lei, úgy lát szik, va la mely had me -
net al kal má val el pusz tul tak; de még is bí runk egy né há nyat.
Ezek közt igen ér de kes Bá tho ri Kris tóf nak 1580. jú ni us 20-án
Fe hér vár ról a ma ga és Kovacsóczy Far kas alá írá sá val ki adott
ki vált ság le ve le, mely ben azt mond ja, hogy a Kyzdi szék ben le -
vő al só- és fel ső tor jai circumspectus ci vi sek, kik ne künk és
or szá gunk nak soknemű szol gá la to kat tet tek; de ki vált kép pen
a kén szor gal mas mű ve lé se ál tal nagy hasz not sze rez tek; te -
kint ve, hogy a ként he gyek öb le i ből, ve szé lyes ha sa dé ka i ból
mily ter hes mun ká val ve szik ki; hogy e hasz nos mun kát ez -
után is ha son ló erél  lyel, ki tar tás sal és meg sza ka dás nél kül
foly tat has sák, ne ve zett Tor ja circumspectus bá nyá sza it biz to -
sít juk, hogy Fel ső- és Al sótor ján le vő bir to ka ik ban, va la mint
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XVI. IKAFALVÁTÓL KÉZDIVÁSÁRHELYIG

96. ol dal, 2. ha sáb, 25–26. sor: ... elég gé fe -
dez tek és biz to sí tot tak.
Az el om lott nyu gat ol da li zöm to rony kör -

nyé kén ása tást té ve azon ér de kes fel fe de zés re jöt tem, hogy
a kör ido mú donjont négy szög ido mú kül ső fal övez te kö rül,
mely a ti zen négy öl ke rü let tel bí ró zöm to rony ta lap za tá tól
öl nyi tá vol ra volt le fek tet ve; az ása tást is mé tel tem az épen
fenn ál ló ke le ti donjonnál, s ott is ugyan azon négy szög ido -
mú fal ke ret alap fa la i ra akad tam. So kat ta na kod tam e fal lét -
cél já ról, ele in tén azt vél tem, hogy az egy, a kördonjont meg -
elő zött négy szög donjonnak len ne alap fa la; de e vé le mény -
től el té rí tett a négyszeg falzat nagy ter je del me, mely a leg -
óri á sibb zöm tor nyot is ter je de lem re túl szár nyal ja; vég re is
azon gon do lat ban ál la pod tam meg, hogy azok csak al épít mé -
nyek vol tak, azon ket tős hi va tás sal fel ru ház va, hogy a kes keny
hegy há ton, suvadozó ta laj ra épült kördonjonokat biz to sít sák
a ta laj csu szam lá sok el len; de egy szer smind e to rony erő dö ket
egy kül ső véd fal lal övez ték kö rül a védképesség fo ko zá sa
szem pont já ból, mi u tán tud juk, hogy a ré gi vá rak nál a vég -
vissza vo nu lá si pon tul szol gá ló s önállólag is véd he tő don-
jonokat rend sze rint egy belváracs, az úgy ne ve zett bel ső bal-
lium vet te kö rül. Esze rint a két donjonos Ika-vá ra azon, a ré -
gi erődítvényi sza bá lyok tól el té rő sa ját ság gal bírt, hogy a
külerőd gyű rű ze té ben két ballium ál tal öv edzett két don-
jonnal bírt, s oly ha tal mas erőd volt, amely mél tán az azon
ko ri be ve he tet len erő dök kö zé so roz tat ha tott. 

Vá runk ily sa ját sá gos alak ját ...

Csernáton 
(94–100. ol dal)
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s vis  sza is nyer ték egyik ré szét, má sik részéért is folyt a per,
és egé szen e szá zad ele jé ig el hú zó dott. A Sán do rok a vi ce -
szék nél meg nyert pert el vesz tet ték; de még is nye re ség volt a
per ből a köz ügy re, mert e per hoz ta fel szín re a Csí ki Szé kely
Kró ni kát, mely e per mel lék le te ként lett beadva.120

A két testvér-Torjának ezen múlt ját meg vi lá gí tó ok má -
nyi ada to kon és már is mer te tett ré gi egy há za in kí vül van -
nak még más fi gyel met ér dem lő em lék tö re dé kei és ne ve ze -
tes he lyei is, me lye ket szin tén meg kell te kin te nünk.

A két Tor ja közt egy ma gas la tot ...

93. ol dal, 1. ha sáb, 17. sor: ... van be je gyez ve.
Fu tás fal ván 1569. jú li us 17-én Já nos Zsig -
mond két ház job bá gyot ado má nyoz Apor

Pé ter és Já nos nak. Volt e fa lu ban egy na gyobb bir tok, me -
lyet a tor jai bá nyá szok szé kely jo gon bír tak, s mely ben Bá -
tho ri Kris tóf 1580-ban őket meg erősítette.121 Az ok mány ban
hi bá san van „Fu tás fal va, más ként Nyujtód” ír va, mert az két
kü lön fa lu, s így al kal ma sint a tor jai bá nyá szok itt és Nyujtó-
don is be bí rók vol tak.

1584-ben Bá tho ri Zsig mond fu tás fal vi Fal ka Lő rinc nek ad
új ado mány le ve let az elő dei ál tal is bé ké sen bírt fu tás fal vi és
bikfalvi primi pil lá ris jószágaira.122

Fu tás fal va utol só ka to li kus köz sé ge ...

93. ol dal, 2. ha sáb, 3. sor: ... banalist fi zet. Az
1567-i regestrumban Ikafalva ti zen hét ka -
pu val for dul elő; ré gen, úgy lát szik, hogy

Al só- és Felsőikafalva lé te zett, mi u tán a há rom szé ki tiszt ség
1694-i je len té sé ben „két Ikafalváról” van em lí tés té ve, most
azon ban a két fa lu tel je sen eg  gyé vált.

Hogy Ikafalva épí té sé nél  ...

Ikafalva 
(93–94. ol dal)

Fu tás fal va 
(93. ol dal)
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ti nagy ság ban mel lék lem – ott pompálkodik a bu da pes ti
Nem ze ti Mú ze um régiségtárában.123

Nem ére zem ma ga mat a ré gé szet te rén an  nyi ra ott ho -
nos nak, hogy e kő bal ta ko rá ra néz ve ha tá ro zott vé le ményt
mond jak, s ar ról e vár épí té si ko rá ra kö vet kez te tést von jak,
azt azon ban bá tor va gyok fel em lí te ni, hogy ezen pom pá san
csi szolt és mű idom ra is ki vá ló an szép serpentin bal ta nem a
tulajdonképpi kő kor szak ból szár ma zik, ha nem a ké sőb bi kor -
ból, ami dőn a vas- és bronz fegy ve rek mel lett, azok drá ga vol -
ta mi att, a sze gé nyebb sor sú har co sok a kő fegy ve re ket is, ne -
ve ze te sen kő bu zo gá nyo kat és -baltákat hasz nál tak. Va ló szí -
nű nek tet szik azért előt tem, hogy az Ika-vá rá ban fel me rült
szá mos kő bal ta és -buzogány szé kely őse ink fegy ver ze té hez
tar to zott, kik it ten és a szom szé dos vá rak ban (Tor ja, két Bál -
vá nyos, Vá pa, Só lyom kő, Herecz, Kincsás vá ra i ban) az ősi
köz tár sa sá gi in téz mé nye ket és ős val lá su kat véd ték Szent Ist -
ván ki rály nak ke resz tény sé get s új re for mo kat fel erő sza ko -
ló ha da i val szem ben. S így úgy te kint het jük e vá rat, mint az
itt el te me tett ős előidők em lék épü le tét, nagy sze rű ma u zó le -
u mát; az ott ti zed fél szá zad múl va fel szín re ve tő dött em lék -
tö re dé ke ket pe dig, mint ama ti tok tel jes tá vol kor nak tisz tes
kő be tű it, me lye ket az anya föld oly hos  szú szá za do kon át rej -
te ge tett keb lé ben, hogy a tu do má nyos ku ta tá sok nak, ha nem
is ada tul, de leg alább jel mu ta tó ul szol gál ja nak. 

E vi dék nek ha dá sza ti em lé ke nem csak Ika-vá rá ra szo rít -
ko zik. E vár kör nyé kén még sok más ré gi erődítvények nyo -
ma i ra akad ha tunk, ame lyek e bér cek kö zé rej tő zött völ gyecs -
két az erődítvények egész lán co la tá val zár ták el, s tet ték meg -
kö ze lít he tet len men hel  lyé. Ika-vá ra csak bog pont ját, mond -
hat nám, kul csát képezé azon ha tal mas védműveknek, ame -
lyek még most is bá mu lat ra ra gad ják az ész le lőt, s tisz te le tet
gerjesztenek az ősök ha tal ma és ha dá sza ti fej lett sé ge iránt,
mely e nagy sza bá sú mű ve i ben mél tán bá mul tat ja ma gát. De
lás suk a Nagy-pa tak völ gyé nek töb bi erődítvényeit és 
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97. ol dal, 1. ha sáb, 20. sor: ... az em be rek ked venc ta nyái.
Ve ze tőm, egy igen ér tel mes csernátoni szé kely elő ad ta ne -
kem, hogy Ika-vá rá ban igen sok ré gi fegy vert s töb bek közt
igen sok ré gi már vány csá kányt ta lál tak a kincs után ku ta -
tók. Én kifejtém előt te, hogy az ily le le tek mily fon to sak a
tu do má nyok ra és a hon is mé re néz ve, hogy né ha egy ily fegy -
ver vagy más ré gi ség a vár ke let ke zé si kor szak ára szol gál tat
ada tot, s kifejezém, hogy men  nyi re óhaj ta nék egy itt ta lált
ily fegy vert bír ni vagy leg alább szem ügy re ve het ni. Ve ze tőm
er re viszonzá, hogy ha csak ugyan oly élén ken vá gyó dom lát -
ni, ő rög tön fog egyet mu tat ni. Mi re a zöm to rony tól észak -
ke let irány ban húsz lé pést té vén s ott kö rül te kint vén, egy fa
tö vé nél ás ni kez dett, s nem so ká ra a leg szebb serpentin bal -
tát vet te ki s ad ta át ne kem e sza vak kal: „Uram! én ré gibb
idő ben gyak ran le gel tet tem mar há i mat e tájatt, ilyen kor ré -
szint idő töl tés ből, de mert ma gam is gyak ran hal lot tam,
hogy a vár ban kincs van el ás va, sok szor vit tem ásót ma gam -
mal, s a cson ka to rony kö rül a föl det tur kál va szám ta lan ily
már vány csá kány ra, bu zo gány ra, amel lett gör be kar dok ra,
lán dzsák ra ta lál tam, úgy hogy gyűj te mé nyem ben húsz da rab -
nál több ily ré gi fegy ver volt; mit a Bezirk ide jé ben a né met
be am te rek meg tud ván, meg ro han tak, és el vet ték tő lem. Ezen
okul va, ami dőn évek kel ez előtt e már vány csá kányt is mét fel -
fe dez tem, nem vit tem ma gam mal, ha nem amo da (a fel ásott
hely re mu tat va) el ás tam is mét, hogy ha ah hoz ér tő ma gyar
em ber ve tő dik ide, mu tat has sak ne ki e vár ból ere dő ré gi sé -
get.” Én a gyö nyö rű le let től el ra gad tat va kér tem, hogy ad ja
el né kem; de ő úgy vé le ked vén, hogy ta lán ez az utol só, vo -
na ko dott meg vál ni at tól; azon ban mi dőn meg ma gya ráz tam
ne ki, hogy én azt nem a ma gam, ha nem a Nem ze ti Mú ze um
szá má ra – hol az ily ré gi sé gek a nem zet ré szé re gyűj tet nek
– aka rom meg sze rez ni, ő ön ként, aján dék kép pen ad ta át,
örül ve, hogy a nem zet nek e cse kély szol gá la tot te he ti, s most
a rit ka szép sé gű serpentin bal ta – mely nek itt ké pét ere de -
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ló gon dot for dí tot tak, nem elé ged tek meg e szo ros ter mé sze -
tes erős sé gé vel, ha nem azt mes ter sé ges védművekkel is fo -
koz ni igye kez tek, mert amaz elő szö kel lő hegy ge rinc nek
mind két csú csát s egész vo na lát erődítvényekkel lát ták el,
me lyek nek nyo ma it már a He gyes nek ne ve zett dé li csú cson
is fel ta lál juk; de ame lyek az Óvár nak ne ve zett má sik
(vég)csúcson egész nagy sze rű ség ük ben tűn nek fel. Ezek óri -
á si mun kát fel té te le ző sáncolatok, me lyek az Óvár te tő lap ját
min den irány ban be há lóz zák. E csúcs észa ki al ján egy még
most is há rom öl szé les sé gű, két öl mély sé gű sánc tű nik fel
bal ol da lán dombosuló ha tal mas gátonnyal, mely a hegy csúcs
észa ki ol da lát kö rül fut va egye nes szög let ben meg tö re tik, s az
Óvár te tő csú csát észak nyu ga ti, nyu ga ti és ke le ti ol da lán is kö -
rül ölel ve s a két csúcs köz ti hegynyakot is át szel ve egé szen
a He gyes szik la ge rin cé ig ha tol. E ha tal mas sánc és gátony
azon ban csak a kül ső véd vo na lát ké pez te ez erőd cso port nak,
gon dos kod va volt ar ról is, hogy an nak be vé te le ese té ben a
hegy erőd vagy fel leg vár tart ha tó le gyen, mert az Óvár te tő -
ge rin cén egy aman nál ha tal ma sabb sánc és gátony hú zó dik
el a hegy nyolc száz lé pést ki te vő egész hos  szú sá gá ban, s úgy
észa kon, mint dé len a kül ső sán cok vo na lá ba ol vad be le.

Fal ra kat nyo ma it se hol fel fe dez ni nem tud ván azon föl -
te vés re kelle jut nom, hogy a He gyes és Óvár csú csa it
körülövedző sán cok és gátonyok egyik leg ha tal ma sabb föld -
erő dün ket vagy in kább erő dí tett tá bor he lyün ket alkoták,
me lye ket a ha gyo má nyok sze rint szé kely őse ink ak kor csi -
nál tak, mi dőn At ti la ide jé ben e ha zát meg száll ták. Itt, ez erő -
dí tett tá bor hely ük ről csa tá roz tak a gó tok kal, ki ket egy al ka -
lom mal vá rat la nul meg lep ve és kö rül ke rít ve csak nem utol só -
ig lekaszáboltak, s ös  szes kin cse i ket zsák má nyul ejt ve, ab ból
építék fel, mint egy győ zel mi em lé kül, Ika-vá rát. Nem aka -
rom én e ha gyo mány tör té ne ti be csét el vi tat ni, fő leg itt, hol
a tör té nel mi kút for rás ok tel je sen el apad tak, mind azo nál tal
még is haj lan dó va gyok a He gyes és Óvár te tőn le vő rop pant
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em lék tö re dé ke it, hogy az egész ről hű ké pet al kot has sunk
ma gunk nak.

A Vár bér ce, va gyis azon szik la ge rinc, mely nek ke le ti vég -
fo kán Ika-vá rá nak im po záns ma rad vá nyai pompálkodnak,
nyu gat fe lé hú zód tá ban vagy két ezer lé pés nyi vo na lon kes -
keny hegy há tat ké pez, ezen há tul azon ban mint egy há rom
hold nyi ki ter je dé sű láz zá (fenn sík) szé le se dik ki, me lyet
V á r  b é r c  p u s z  t á  j á nak ne vez nek, hol pár hu za mo san
fu tó sáncolatok, s azok közt szám ta lan be mé lyü lés vagy göd -
rö sö dés tű nik fel, azt je lö lő, hogy it ten va la mely erő dí tett tá -
bor hely volt egy ko ron. A ha gyo mány azt mond ja, hogy Ika
ve zér bé kés idők ben itt szo kott volt ha di né pé vel sát rak alatt
ta nyáz ni, it ten tar tot ta had gya kor la ta it. In nen in dult el test -
vé ré vel, Pókával az ős szé kely val lás ki ir tá sá ra kül dött ki rá -
lyi ha dak kal meg mér kőz ni a Csernáton és Tor ja köz ti tér ség -
re, hol győ zel me sen vív ta csa tá ját; de test vé re, Póka éle té be
ke rült di a da la, kit az tán nagy pom pá val te met te tett el a
harc té ren had né pe ál tal ös  sze hor dott nagy ha lom alá, mely
most is ott van, s ma is P ó k a h a l m ának  ne vez te tik. 

Vár bérc pusz tá ja csak hát véd jét, há tul só tám pont ját
képezé Ika-vá rá nak. En nél jó val ne ve ze te seb bek s ha dá sza ti -
lag fon to sab bak vol tak azon Ika-vá rán alul eső védművek,
me lyek ama vár nak mint egy elő véd mű ve it, kül ső véd vo na -
lát alkoták, me lyek nek át tö ré se után le he tett csak a tu laj -
don kép pe ni belerődöt ké pe ző Ika-vá rá hoz jut ni. 

Te gyük eze ket is ku ta tá sunk tár gyá vá.
Fen nebb em lí tők, hogy Ika-vá ra szik la bér ce alatt sza kad

be jobbpartilag a Nagy-pa tak ba an nak te kin té lyes mel lék fo -
lyó ja, az Ika-pataka, hol a völgy ki szé le se dik. Ne gyed órá val
alább, ott hol a Tör-pataka balpartilag sza kad be le a Nagy-
pa tak ba, egy két csú csos ma gas bérc szö kell elő a két pa tak
kö zött, oly szo ru la tot al kot va, amely ön ma gá ban is cse kély
erő ál tal véd he tő ha tal mas had ál lást nyújt; de az ősök, kik
úgy lát szik, e ha va si völgy védképességének fo ko zá sá ra ki vá -
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fő ben elő for du ló temp lom ro mok s sok szent ne vű he lyek azt
en ge dik sej tet nünk, hogy az ős szé kely val lás ez erős ellent -
ál lást ki fej tett utol só men he lyé re, ez erő dök kö ré be, me lyek
oly so ká ig da col tak Szent Ist ván ni vel lá ló ha tal má val, az ős
nem ze ti val lás és füg get len ség ez erős fel leg vá rá ba, an nak
hos  szú, vé res küz del mek után va ló meg hó dí tá sa után egy
cso mó szer ze test te le pí tett meg, hogy az új hi tet ter jes  szék
a nya kas szé ke lyek kö zött. Szent zso lozs mák hang zot tak e
tá ja kon, hol Upor, Ika, Póka az ős hi tet és in téz mé nye ket oly
el szán tan vé del mez ték, hol a ré gi harc ra kelt az új kor ral,
hol a hun re lik vi ák szen té lye i be a ke resz tény ség bocsátá le
gyök szá la it, hol a bér cek sa sai tért vol tak kény te le nek en -
ged ni a sze líd ga lamb nak.

Az im po záns had em lé kek mel lett lás suk már a sze lí debb kor
ma rad vá nya it is. A már fen nebb is mer te tett Vár bér ce pusz tá ján
há tul a ta laj lép cső le ge sen emel ke dik, ott te rül el az el ső lonka
(terrace) fö lött a mint egy száz hold ki ter je dé sű, Re me te ne vet
vi se lő gyö nyö rű láz (fenn sík), mely a Nagy- és Ika-patakok köz -
ti víz vá lasz tót al kot ja, s mely nek hát te ré ben a Bodoki-havassal
egy be füg gő Szent hom lok eme li fel szik la szá lak kal ékes bér ce it.
A Re me te ne vét a ha gyo mány on nan szár maz tat ja, hogy a ke -
resz tény ség be ho za ta la kor je les szó nok la ta s or vo si tu do má nya
mi att nagy hír ben ál lott re me te te le pe dett oda; a Szent hom lok
ne ve pe dig on nan ered ne, hogy ott haj dan temp lo mok és ká pol -
nák fé nyes ked tek.

A Re me te ter mé keny la pá lyát csak 1855-ben tör ték fel s
hó dí tot ták meg a föld mű ve lés nek Csernáton fel sza po ro dott
la kói, s ma a ré gen csak le ge lő ül hasz nált fenn sík az em lí tett
köz ség nek leg ter mé ke nyebb ha tár ré szét ké pe zi, hol arany ka -
lá szok ten ge rét len ge ti a szél; de nem elő ször akasztá ide föld -
for ga tó eké jét az em be ri szor ga lom; az új nem ze dék csak
vissza hó dí tá a már ősei ál tal ko ráb ban mű ve lés alá vett ta -
lajt, mert az ott lát ha tó ha tal mas mezs gyék és ma gas ba ráz -
dák két ség te len né te szik, hogy itt az utó kor fia őse i nek fel -
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föld erő dö ket avar mű vek nek te kin te ni, mert ilye nek jel le gé -
vel bír nak, s mert az ava rok nak nyo ma it, mint fen nebb lá -
tók (Ikafalvánál), e vi dé ken má sutt is fel tud juk ta lál ni.

A nép az Óvá ron is kin cset hisz el rejt ve, az áso ga tás ott
is na pi ren den van, ily al kal mak kal nagy men  nyi sé gű kard-
és kés pen gé re, lán dzsa he gyek re, nyíl ves  szők re, ló szer szám-
ékí té sek re stb. ta lál tak, fáj da lom, azok ból egyet se tud tam
szem ügy re ven ni, pe dig azok leg in kább uta sít hat tak vol na ez
erőd ke let ke zé si ko rá ra néz ve; de e csú csok és e vi dék ta la -
ja bi zon  nyal még sok ily mű tö re dé ke ket és ré gi sé ge ket rej -
te get keb lé ben, ta lán jö vő ben több fi gyel met for dí ta nak az
ily le le tek re, s ta lán azok út je lö lé se alap ján e jö vő kor tu do -
má nyos bú vár la ta biz to sabb kö vet kez te té se ket von hat ki. Az
én tisz tem nem más, mint szü lő föl dem, a szép Szé kely föld
min den tal pa lat nyi föl dét be jár va fel je gyez ni mind azt, mit a
múlt ból és je len ben fel mu tat; registrálni mind azon ro mo kat,
erő dít vé nye ket, em lék épü le te ket, mű em lé ke ket, me lyek ed -
dig sen ki ál tal nem ku tat va, min den ki ál tal fe led ve, kí mé let -
le nül rom bol tat va por la doz nak ős ren ge teg je ink ben és la kott
vi dé ke in ken egy aránt. Én azo kat fel fe dez tem, a tu do má nyos
bú vár lat nak meg je löl tem az utat azok hoz, s ez ál tal a célt, mit
ma gam eli be tűz tem volt, el ér tem. Óhaj tom, hogy le gye nek
má sok a hi va tot tabb szak ér tők kö zül, kik nyom do ka i mon
meg in dul va, amit én egé szen ön erő mön, s tel je sen ve ret len
úton meg kez det tem, azt be ha tób ban foly tas sák to vább, hogy
a hon is mé nek fé nye be ra gyog ja a múlt nak di cső sé gé vel a
csüg gesz tő je lent, s re ményt és ön bi zal mat nyújt son a jö vő re.

De a Nagy-pa tak völ gyé nek nem csak ha tal mas erő dít vé -
nyei von ják ma guk ra a vizs gá ló dó fi gyel mét, van nak ott még
más ér de kes nyo mok is, mert a völgy – amely nek be já ra tát
oly fél té ke nyen el zár ták ha tal mas erődeikkel őse ink – nem
le he tett min dig oly el ha gyott és la kat lan, mint ami nő most
(né hány mal mon kí vül ott most más nin csen), min den jel ar -
ra mu tat, hogy az ős elő idők ben az né pe sít ve volt. A völgy -
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észa ki ol da lán an nak fa la i val pár hu za mo san, at tól alig egy öl
köz zel fu tott, míg dé li ol da lán a temp lom fa la i tól odább hú -
zó dott el, s ek ként oly tá ga sabb ud var ke let ke zett, hogy pár
száz em ber ot tan meg fér he tett; de a kes keny re sza bott észa -
ki ol da lon is pó tol va volt e hi ány egy fél kör ido mú tol da lék -
kal, mely a temp lom erőd kül ső ud va rát ké pez te, s mely ket -
tős véd fa la i val az al kal ma sint itt volt be já ra tot is biz to sí tot -
ta a kön  nyű meg ro ha ná sok és meg le pe té sek el len, s an nak
elő véd mű vét al kot ta. A ha gyo mány azt tart ja, hogy e temp -
lom ban bál vány imá dók ál doz tak, s csak azu tán lett ke resz -
tény egy ház zá, hogy a re me ték e vi dék re jöt tek, s a né pet a
ke resz tény hit be be avat ták. E ha gyo mány vo nat ko zás sal lát -
szik len ni az ős és a keresztény vallás közt e tájakon lefolyt
tusákra s a ke resz ténys ég nek di a da lá ra, mely nek, úgy lát szik,
egyik el ső em lék épü le te ez egy ház volt; nem le he tet len az
sem, hogy e hegy nek gyö nyö rű fek vé sű és gyö nyö rű ki lá tást
nyúj tó lonkáján áll ha tott a ter mé sze ti erő ket is te ní tő ős szé -
kely val lás nak is va la mely ál do za ti ol tá ra, hol Ika és né pe val -
lá si szer tar tá sa it vé gez te. Va ló szí nű nek tet szik előt tem az is,
hogy ami dőn hos  szas har cok után vég re meg tör ték az ős hit
el szánt vé dő it, s a ke resz tény ség hit szó no kai e tájatt meg je -
len tek, a Szent kert ben – hol ta lán utol szor lob ban tak fel Had -
úr ál do za ti ol tá rai – építék fel el ső temp lo mu kat, még pe dig
az ak kor idő ben ná lunk ural gott bi zán ci íz lés ben azért, hogy
a múlt nak rom ja in gyö ke rez tes sék meg az új kor szak ural -
mát, hisz tud juk azt, hogy az újabb val lá sok a ré gi nek he lyét
több nyi re el fog lal ták, meg lé vő szen té lye it hasz no sí tot ták, né -
ha még egyes kül ső sé ge it, ce re mó ni á it is át vet ték, hogy így
a szí vek hez kö ze lebb fér kőz hes se nek. E temp lom egé szen a
re for má ci ó ig fenn ál lott, s hí res bú csú já ró hely volt, ho va a
vi dék buz gó né pe nagy mérv ben se reg lett ös  sze, mi kor az ott
la kott pap és re me ték nek nagy szü ret jük volt; de a re for má -
ci ó kor a vi dék né pe át tér vén, a bú csúk ki men tek di vat ból, a
ke re set nél kül ma radt pap és re me ték el pá ro log tak, s az el -

105

ha gyott ba ráz dá it szel de li. A ha gyo mány azt tart ja, hogy ré -
gi har ci as idők ben, mi dőn az em be rek lak ja i kat rej tett és
kön  nyen véd he tő zu gok ba építék, s szo ro sok há ta mö gé dug -
ták el, Csernáton it ten fe küdt a ba jo san fel ta lál ha tó s ha tal -
mas erőd lán co lat ál tal fe de zett Re me tén, mi kor temp lo ma a
Szent hom lok ol da lá ban le vő Szent kert ben volt el he lyez ve;
ve ze tőm azon biz to sí tá sá ra, hogy rom jai most is lát ha tók, el -
in dul tam fel ke re sé sé re.

Szent kert nek a Szent hom lok kö zép ma gas sá gán fek vő,
mint egy negy ven hold ki ter je dé sű lonkát ne vez nek. Va ló di
kert az, a ha va si fló ra leg pom pá sabb me leg ágya i val, hol a
ter mé szet tenyészhatalmát egész pom pá já ban fej ti ki, mint -
ha utá noz ha tat la nul szép vi rág fü zé re i vel akar ná fel dí szí te ni
ez em lék szen te sí tett han to kat. E gyö nyö rű szín pom pá ban ra -
gyo gó lonka nyu ga ti orom szé lé nél van egy Ká pol ná nak ne -
ve zett ponk, hol egy ódon temp lom tisz tes ma rad vá nyai iga -
zol ják a hely ily el ne ve zé sét. E ro mok szem lé le té nél csak ha -
mar meg győ ződ tem ar ról, hogy itt nem a hely név föl té te lez -
te va la mely kis ká pol na, ha nem egy ha tal mas erődítvényi
temp lom ál lott egy ko ron, oly szen tély, mely a ke resz tény -
ség nek a szé ke lyek kö zött va ló meg gyö ke re zé sé vel
egyidőben ke let ke zett.

E temp lom nem egy el por lott, csak sejt he tő omladvány,
ha nem egy három–négy láb ma gas sá gú fal lal bí ró oly rom,
mely nek ere de ti alak ját ma is kön  nyen meghatározhatjuk, s
mű ido ma i ból kön  nyen le von hat juk azon kö vet kez te tést, hogy
it ten egy Szent Ist ván ki rály ko rá ban a Szé kely föl dön di va tos
– bi zán ci mo dor ban épült – na gyobb sza bá sú kör egy ház zal
van dol gunk, mely nek át mé rő je ti zen négy, egész ke rü le te pe -
dig hat van lé pés volt. To váb bi ész le lé sem ar ról is meg győ -
zött, hogy e szen tély erő dít ve volt, mi vel csalhatlan fal nyo -
mok, me lyek itt-ott a ta laj szint je fö lé emel ked nek, mu tat ják
azt, hogy a kör temp lo mot egy száz lé pés ke rü let tel bírt véd -
fal övez te kö rül, még pe dig oly el he lye zés ben, hogy az egy ház
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ész re sem ve he tő völ gyecs ke – me lyet előt tem ku ta tó még
csak meg sem érin tett – men  nyi ne ve ze tes pon tot, mily sok
mű em lé ket tár fel a had- és val lás tör té net kö ré ből. Így va -
gyunk a Szé kely föld csak nem min de nik zu gá val, mely csak
azért fe le dett, csak azért ér dek te len, mert előt tem so ha sen -
ki sem for dí tott fá rad sá got azok nak ős em lé ke it, szép tá ja it
fel ke res ni és a fel ke re set te ket is mer tet ni. Pe dig ha fá rad sá -
gos is, ha né mi ál do za tot igé nyel is az ily ku ta tás, mily ju -
tal ma zó, mily lé lek eme lő az ily vál lal ko zás, fel té ve, hogy a
vizs gá ló dó nak lel két a hon sze re tet me le ge hat ja át, mert ez
eset ben min den ré gi em lék, min den tö re dék nem csak büsz -
ke ség gel töl ti el ha zá ért dob ba nó szí vét, ha nem egy szebb
jö vő nek re mé nyét is fel élesz ti, s ez a küz dést oly dú san ju -
tal maz za, a fá ra do zást oly édes sé te szi.

Ami ket itt elő ad tam, az a Nagy-pa tak nak mind csak he -
gyek köz ti fel vi dé ké re vo nat koz nak, de az nem me rí ti ki e
völgy ne ve ze tes sé ge it, mert tulajdonképpi cultivált ré sze
alább kö vet ke zik. Ika-vá rán alul, fél órá nyi ra ta lál juk Felső -
cser ná tont, mely ré szint egy ma gas la ton, ré szint az itt a
Nagy-pa tak ba balpartilag be öm lő Es-patak völ gyé ben igen
re gé nye sen fek szik. Úgy lát szik, hogy Felsőcsernáton na gyon
ré gi te lep, s már a szé ke lyek ide te le pül te előtt lak va volt,
mert a fa lu kö ze lé ben, P a d  o l  d a l ne vű he lyen egy szo -
kat lan nagy sá gú s vas tag ol da lak kal bí ró cserépöblönyben
1855-ben negy ven da rab ilyen ido mú bronzceltát és har minc -
két da rab meg for dí tott G ido mú bronz ka ri kát – ta lán kar pe -
rec nek hasz nált ék szert – ta lál tak be pa kol va. Fáj da lom, ezen
nagy be csű mű kin cset az ak ko ri né met Bezirkerek le fog lal -
ták, s Bécs be kül dött ék, én csak egy-egy pél dányt tud tam
Felcsernátonban meg pil lant hat ni, oly egyén nél, aki at tól
sem mi áron meg vál ni nem akart. 

De az ér de kes le let e cse kély tö re dé ke s a mind un ta lan
fel me rü lő kő-, bronz- és vas kor szak be li fegy ve rek ta nú sít ják,
hogy Csernáton vi dé ke s a ha va sok töm ke le gé be mes  sze fel -
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ha gyott temp lom el rom la do zott úgy, hogy ma hol nap még
em lé ke ze te is ki vész az em be rek kö zül.

Még föl em lí tem azon fur csa el len té tet, hogy a Szent kert -
től cse kély tá vol ra fel ta lál juk az Ör dög kert ne vű he lyet is.

Hogy völ gyünk is me re te ki egé szít ve le gyen, el kell kö vet -
nünk a Szent kert alatt mély, szűk völgy ben höm pöly gő Nagy-
pa ta kot egé szen ere de té ig. Il le tő leg nem is egy völ gyet, ha -
nem ket tőt kell szem ügy re ven nünk, mert a Nagy-pa tak a
Szent ker ten felül két pa tak fő re osz lik; egyi két Nagy-, a má -
si kát Kis ág nak ne ve zik, mind ket tő a már má sutt is mer te tett
Bo do ki-ha vas – me lyet itt Vár-ha va sá nak hív nak – ol da lá ból
ered, s mind ket tő a vad re gé nyes tá jak oly sza ka dat lan lán -
co la tát tár ja fel, hogy egy fes tő al bu mot tölt het ne meg fes -
tői ké pe i vel. Ezen most el ha gyott vi dék is ré gen cultiválva
volt, mert mind két pa tak he gye i ben fel ha gyott bá nyák ra ta -
lá lunk, leg több re a K i n c s e s á r o knak ne ve zett he lyen,
hon nan a nép hit sze rint a ma gyar or szá gi ak most is hord ják
ti tok ban az arany cse pe gést. A Kis ág fe jé ben egy gyö nyö rű
szik la cso por to za tot P r é  d i  k á  l ó  s z é k nek ne vez nek
ilyen for ma alak za tá ról. Odább, a Várbérc-pataka völ gyé ben
B e c z e  g á n ne vű he lyen rézkovand is mu tat ko zik. A
Nagy-pa tak völ gyé ben van egy C s ó  k á s nak ne ve zett ás vá -
nyos for rás is, mely hű lé sek ben ki tű nő gyógy ha tás sal bír, de
be ren de zés sem mi, az oda já rók mal mok ban lak nak, mert a
sok fe lé el ága zó Nagy-pa tak völ gye, bár min den köz ség től tá -
vol fek szik, még sem egé szen la kat lan, mi vel a nagy esé sű fo -
lyam kán egy mást érik a re gé nye sen fek vő mal mocs kák, úgy -
hogy a fa lu (Csernáton) kö zöt ti e ket nem szá mít va, a Nagy-
pa tak völ gyé ben hu szon hat, a mel lék fo lyó it al ko tó I k a -  és
E s - p a t a k á n hat, és így ös  sze sen har minc két ma lom őr -
li itt a szom szé dos fa luk ga bo ná ját, s így a ma lom já ró nép
an nak nagy élénk sé get és la ká lyos szí ne ze tet ad. 

Is mer jük már a Nagy-pa tak fel ső ré szé nek min den ne ve -
ze tes sé gét. Ím, egyet len kis jelentőtlen, Há rom szék te ré ről
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telek há rom gyer me ke közt szét osz lott, a kö zel lé vő ma lom,
mely Bod szü lő i nek volt tu laj do na, el ada tott (Do mo ko sok
vet ték meg). Mind ezt csak pár öreg em ber tud ta, mert Bod
Pé ter ről, ki re mél tán büsz kék le het né nek Fel cser ná ton la kói,
ma alig tud nak va la mit.

1497-ben Drágffy Ber ta lan er dé lyi vaj dá nak egy bí ró sá -
got exmittáló ren de le té ben ki kül dött bí ró ként felcharnatho-
ny Já nos is szerepel.125 A ré gi lustrákban az Eczken csa lá dot
is fel ta lál juk e köz ség ben a primipillusok közt; az a szé ke -
lyek Eczken-ágának em lé két tartá fenn. Vis  sza u tun kat nem
Ikafalva ... (Hu szon há rom és fél sor nyi ki ma rad, foly ta tás alul -
ról a 10. sor ban.)

97. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 10. és 7. sor: Csernáton he -
lyett: Alcsernáton.

97. ol dal, 1. ha sáb, alul ról az 5. sor: ... Al- és Fel cser ná ton
két re for má tus és egy ka to li kus ... (Mó do sul a mon dat.)

97. ol dal, 1. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: ki ma rad.
97. ol dal, 2. ha sáb, 15–17. sor: ... or szág út ál tal érin tett s

Fűz fal vá nak ne ve zett leg al só ré sze még a Fe ke te ügy te ré re is le -
nyú lik.

Alcsernátonban is so kan vol tak az 1562-i lá za dás mi att
job bágy ság ra ve tet tek, ezek ből Já nos Zsig mond 1567-ben
Tor dá ról Bernáld Mik lós nak hat, Damokos Ta más, Pé ter és
Do mo kos nak ki lenc, Damokos Ist ván nak hat ház job bá gyot
ado má nyoz; ezek utó dai most ke le ti val lá sú ak, s bár csak ma -
gya rul be szél nek, még is olá hok nak tart ják ma gu kat, pe dig
elő de ik az el ado má nyo zás kor egy től egyig szé ke lyek vol tak;
így van ez a Szé kely föld volt úr bé re se i vel min de nütt, kik a
szol ga ság ide jé ben val lást s az zal nem ze ti sé get is cse rél tek,
a szol ga ság nem ze ti sé gét: az olá hot adop tál ván, most, ami -
dőn szol ga sá guk meg szűnt, he lyén len ne, ha vis  sza ke be lez -
nék ma gu kat ere de ti nem ze ti sé gük be, kü lön ben is nyel vi leg
ma gya rok lé vén, len né nek val lá si lag is azok. Csernáton ré -
szé nek egyik ne gye dét ... (A mon dat el ső sza va ki ma rad.)
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nyú ló völ gye a leg ré gibb tör té net előt ti (pre hisz to ri kus) kor -
tól kezd ve le a ke resz tény ség el ter je dé sé ig s azon in nen is
az ese mé nyek ál tal érin tett hely volt, hol a múlt át ala ku lá -
sá nak min den kor sza ka kép vi sel te ti ma gát épít mé nyei és
mű tár gyai ál tal, úgy te kint het jük e völgy ke belt, mint egy
mű ré gé sze ti tár la tot, hol a tu do má nyos bú vár lat ra gaz dag
tér ajánl ko zik.

Felsőcsernáton sok ki sebb fa lu ból tö mö rült eg  gyé, me -
lyek nek em lé ke ne gye de i nek el ne ve zé sé ben nap ja in kig fenn -
ma radt. Így Felcsernáton észa ki ré szét T a l a m é rnak hív -
ják; ezt egy el pusz tult, ily ne vű fa lu la kói alapíták. Ke le ti ré -
szét A l  s z e g nek, nyu ga ti ré szét F e l  s z e g nek ne ve zik. Az
Es- pa tak völ gyé be fel nyú ló ré szét E g e r b e g ynek leg fel ső
ré szét B a r t h a f a l v ának hív ják.

Felcsernátonban szü le tett 1712-ben B o d  P é  t e r ,
nem ze ti iro dal munk új já szü le té si küz del me i nek e nagy apos -
to la. Én nem elé ged tem meg itt szü le té sé nek tu da tá val, ha -
nem ku tat tam a há zat, hol a vi lá gos sá got ter jesz tő e nagy
szel lem böl cső je rin gott. Gon dos ku ta tá sa im ar ra ve zet tek,
hogy Bod Pé ter szü le tés há za ott fe küdt, hol most a 129, 130.
és 131. szá mú há zak állanak.124 E há rom tel ket az öre gebb
em be rek most is B o d - j u s snak hív ják, s ál lít ják, hogy Bod
Pé ter nő vé re egy Kö lön té hez men vén férj hez, az ere de ti Bod-
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Felsőcsernáton, Padoldal. 

(Orbán Balázs rajza a Kiegészítések kéziratában.)
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XVII. KÉZDIVÁSÁRHELY

101. ol dal, 2. ha sáb, 1. sor: ... ki nőt te ma gát,
úgy hogy 1407-ben T h o r j a w á s á r a né -
ven már vá ros ként sze re pel, amint ki tet -

szik Há rom szék ez év ben Thorjawására vá ro sá ban (in Oppi-
do Thorjawasara) tar tott köz gyű lés ének en ge dé lyé ből, mely
sze rint hely ben hagy ja azon örök vá sá ri szer ző dést, mely nek
ér tel mé ben Ilo na, Lé pes fe le sé ge el ad ta Zentmarjai (szemer-
jai) mal mát Zenthgewrghi Dacho (Daczó) Lászlónak.127 Ez en -
ge dély ok mány leg el ső adat Kéz di vá sár hely vá ro si cí mé re, de
egy szer smind jog tör té nel mi leg is igen fon tos, azt mu tat ván,
hogy a szé kely szé kek köz gyű lé sei ki rá lyi jo go kat is gya ko -
rol tak, amen  nyi ben a ne me si bir to kok örö kös el adá sa csak e
gyű lé sek hoz zá já ru lá sá val tör tén he tett, ami a vár me gyé ken
csak ki rá lyi consensussal volt lé te sít he tő.

Húsz év múl va Kéz di vá sár hely vá ros vol ta még preg nán -
sabb el is me rést, sőt fej lő dést nyert, ugyan is Zsig mond ki rály
1427-ben ...

102. ol dal, 1. ha sáb, 2–3. sor: ... vá sá ros hely je les vá ros sá nőt -
te ki ma gát. S csak ha mar po li ti kai köz pont já vá vált a ré gen
önál ló, au to nó mi át él ve ző Kézdiszéknek; de nem csak po li ti kai,
ha nem val lá si köz pont já vá is lett e vi dék nek, ameny  nyi ben
szék he lye volt a milkóviai püs pök ség től füg gő kézdi de ca na -
tus nak, amint ez ki tet szik Leó pá pá nak 1519. jú li us 11-én ki -
adott brevetjéből, mely ben a brassai, szebeni, besz ter cei,
orbai, sepsi és Kyzdii Vasarhel-i decanoknak meg hagy ja, hogy
az újon nan ki ne ve zett milkóviai püs pök höz en ge del me sek le -
gye nek, s min den egy há zi ügye ik ben at tól függjenek.128

Kézdivásárhely 
(101–108. oldal)
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98. ol dal, 2. ha sáb, 10. sor: ... tért vis  sza. Úgy lát szik, hogy
csernátoni volt, vagy leg alább egy ide ig itt tar tóz ko dott a hí -
res Nyujtódi csa lád is, leg alább e tű nik ki Drágffy Ber ta lan
er dé lyi vaj da és szé ke lyek is pán já nak egy 1497-ben, Prázs-
márról ki adott bí ró ki kül dé si ren de le té ben, a charnatoni
Nijuythodij Pál ál tal el fog lalt bi zo nyos markusfalvi jó szág
ügyében.126

Még Csernáton ne ve ze tes családai kö zé ...
99. ol dal, 1. ha sáb, 7. sor: ... Csernátony La jos is. (A mon -

dat foly ta tá sa ki ma rad.)
Alsócsernátonban ...
99. ol dal, 1. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: ki ma rad.
100. ol dal, 1. ha sáb, 1–2. sor: ... mely nek la kói

Felsőcsernátonba hú zód tak, hol az ál ta luk épí tett fa lu részt
ma is Bartafalvának nevezik; e falu régi fekhelyét most is
felismerhetővé teszik a házhelyek nyomai és az erdők közt
mutatkozó ...

100. oldal, 2. hasáb, 2. sor: ... jelt adtak. Fennebb, Ika- vár
leírásánál érintém azon hagyományt, hogy Póka Ika rabon-
bánnak volt testvére, s a kereszténység fegyveres bea-
vatásakor esett el a Szent király hadserege elleni hősies
küzdelemben, s nagy pompával temettetett el Ika vezér által
a hadserge egybehordotta halom alá. Hogy a Póka név nagyon
régi ...
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meg ke gyel mez, s Sepsiszék min den tiszt je i nek, ha tó sá ga i nak
meg hagy ja, hogy Kijzdij wasarhel la kó it sze mé lyük ben s ja -
va ik ban ká ro sí ta ni ne mer jék; de a ke gyel met csak úgy ad -
ja, hogy jö vő ben hűt len sé gi bűn be és za var gá sok ba részt ne
vegyenek.130

Nem is lett a kézdivásárhelyiekből egy is job bágy ság ra
vet ve, ha nem megtarták pol gá ri sza bad sá gu kat ak kor is, ami -
dőn a szom szé dos Sep si szent györgy la ko sa i ból an  nyi an let -
tek deg ra dál va és el ado má nyoz va. 1567-ben az ez évi re ges -
trum ban K y z  d y  W a s a r h e l  né ven még csak hat van ka put
szám lál. Rá kó czi György 1635-ben több na pig mu lat Kéz di vá -
sár he lyen, s két ne ve ze tes ok mányt ad ki, ame lyek egyi ké -
ben itt mu la tá sá nak okát igen szé pen fej te ge ti. Ezen ok mányt
1635. no vem ber 1-jén ad ja ki Kézdivásárhelyről, bi zo nyos
bik fal vi Ma gyar or szá gi Já nos né ne vű job bágy ügyé ben, je len -
tőt len az ügy, de ér de kes az ok mány be ve ze té se, amely ben
a töb bi közt azt mond ja, „hogy a szé kely ség ja vá ért nem saj -
nál lot ta sze mé lye sze rint va ló le jö ve tel ét, hogy ő ke gyel me -
ket ma gunk lát nók és fe jen ként meg must rál nók, s sok ne mű
pa na sza ik meg hall ga tá sá val kö zöt tük szép és ren des ál la po -
tot sze rez nénk.”

És hogy ez nem csak frá zis, ha nem va ló di tö rek vé se volt
a szé ke lye ket kü lö nö sen ked ve lő fe je de lem nek, ki tet szik egy
ugyan ezen év no vem ber 3-án, szin tén Kézdivásárhelyről ki -
adott, igen fon tos és nagy hor de re jű, gyö nyö rű ma gyar ság gal
írt ren de le té ből, mely ből vi lá go san ki tű nik, hogy a fe je de lem
ak kor Há rom szé ken, min den va ló szí nű ség sze rint Kéz di vá sár -
he lyen az előb bi ki ad vá nyá ban érin tett ál ta lá nos lustrát meg -
tar tot ta, mert a töb bek közt azt mond ja, hogy „mos ta ni ge -
ne rá lis must rá lá sunk kor Sep si, Kézdi és Or bai szé kek ben la -
kó hí ve ink meg ta lál ván min ket, meg ér tet tük, hogy az erőt le -
nek nek né mely ne mes ren dek től sok bán tó dá si len né nek; kí -
ván sá guk nak annuáltunk ilyen okok alatt. Elő ször. Kik nek (ti.
job bá gyok nak) dol guk el iga zo dott, ma rad jon ab ban. Má sod -
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Ezen ok mány nem csak azért ne ve ze tes, mert tud tom mal
az ad dig min dig Thorjavására né ven sze rep lő vá ros nak Kéz -
di vá sár hely ne ve leg előbb for dul elő, de azért is, mert bi zo -
nyít vá nyul szol gál ar ra néz ve, hogy ha zánk ha tár szé li vi dé -
kei még a 16. szá zad ban is nem a fe hér vá ri, ha nem a Mol -
do vá ban le vő milkóviai püs pök ség egy ház me gyé jé be vol tak
be oszt va; de mert egy há zi lag egy kül föld ön le vő püs pök ség
alá tar toz tak, ko ránt sem vol tak a ha za egy há zi ha tó sá ga alól
el von va, mi vel a milkóviai püs pök ség is ak kor, sőt egé szen
je len szá zad kez de té ig Ma gyar or szág fenn ha tó sá ga alá volt
ren del ve, s az esz ter go mi ér sek ség ke rü le té hez tar toz tak an -
nak fél mil li ót meg ha la dó csán gó la kói! Fő pap sá gunk csak e
szá zad ban aján dé koz ta el e püs pök sé get a ró mai mis  szi ó nak,
s az óta a sok száz ezer csán gó nak lét szá ma har minc két ezer -
re ol vadt le; ezek a ka to li ciz mus vi lág pol gár sá gá nak szo mo -
rú s töb bé so ha vis  sza nem sze rez he tő ál do za tai, ki ket si rat -
ha tunk, de test vé re ink ként az édes anya em lő i re vis  sza nem
hoz ha tunk, mert azok már el van nak te met ve a dá ko ro mán
ten ger ára da ta ál tal. De tér jünk vis  sza Kézdivásárhelyhez,
tör té ne ti nyo mo zá sunk foly ta tan dók.

Mint elő ad tuk fen nebb, Kézdivásárhelynek ezen ne ve
csak a 16. szá zad kez de tén me rül fel leg elébb, azon ban még
ek kor sem jut ezen tet sze tős új ne ve ki zá ró la gos ura lom ra,
s az zal pár hu za mo san Thorjavására név is hasz nál ta tik,
amint ki tet szik Maylád Ist ván er dé lyi vaj dá nak 1538. szep -
tem ber 16-án e x  o p p i d o  T h o r i a  w a s a r a Bras só
vá ros ta ná csá hoz in té zett ren de le té ből, mely ben meg hagy ja,
hogy az Oijthozban le vő őri zet szá má ra há rom hor dó bort s
más élel mi sze re ket küld je nek Wasarhelre.129 Te hát ugyan -
azon ok mány ban e vá ros mind két ne vé vel ta lál ko zunk.

Kijzdij wasarhel né ven ta lál juk Já nos Zsig mond nak 1562.
jú ni us 28-án Se ges vár ról ki adott ren de le té ben, mely ben e vá -
ros szé kely for ron gás ban résztvett la kó i nak – ki vé ve azo kat,
kik had fo ga dók, fő in dí tók, ka pi tá nyok és ta ná cso sok vol tak –
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meg hagy ja, hogy Kijzdij wasarhel la kó it sze mé lyük ben s ja -
va ik ban ká ro sí ta ni ne mer jék; de a ke gyel met csak úgy ad -
ja, hogy jö vő ben hűt len sé gi bűn be és za var gá sok ba részt ne
vegyenek.130

Nem is lett a kézdivásárhelyiekből egy is job bágy ság ra
vet ve, ha nem megtarták pol gá ri sza bad sá gu kat ak kor is, ami -
dőn a szom szé dos Sep si szent györgy la ko sa i ból an  nyi an let -
tek deg ra dál va és el ado má nyoz va. 1567-ben az ez évi re ges -
trum ban K y z  d y  W a s a r h e l  né ven még csak hat van ka put
szám lál. Rá kó czi György 1635-ben több na pig mu lat Kéz di vá -
sár he lyen, s két ne ve ze tes ok mányt ad ki, ame lyek egyi ké -
ben itt mu la tá sá nak okát igen szé pen fej te ge ti. Ezen ok mányt
1635. no vem ber 1-jén ad ja ki Kézdivásárhelyről, bi zo nyos
bik fal vi Ma gyar or szá gi Já nos né ne vű job bágy ügyé ben, je len -
tőt len az ügy, de ér de kes az ok mány be ve ze té se, amely ben
a töb bi közt azt mond ja, „hogy a szé kely ség ja vá ért nem saj -
nál lot ta sze mé lye sze rint va ló le jö ve tel ét, hogy ő ke gyel me -
ket ma gunk lát nók és fe jen ként meg must rál nók, s sok ne mű
pa na sza ik meg hall ga tá sá val kö zöt tük szép és ren des ál la po -
tot sze rez nénk.”

És hogy ez nem csak frá zis, ha nem va ló di tö rek vé se volt
a szé ke lye ket kü lö nö sen ked ve lő fe je de lem nek, ki tet szik egy
ugyan ezen év no vem ber 3-án, szin tén Kézdivásárhelyről ki -
adott, igen fon tos és nagy hor de re jű, gyö nyö rű ma gyar ság gal
írt ren de le té ből, mely ből vi lá go san ki tű nik, hogy a fe je de lem
ak kor Há rom szé ken, min den va ló szí nű ség sze rint Kéz di vá sár -
he lyen az előb bi ki ad vá nyá ban érin tett ál ta lá nos lustrát meg -
tar tot ta, mert a töb bek közt azt mond ja, hogy „mos ta ni ge -
ne rá lis must rá lá sunk kor Sep si, Kézdi és Or bai szé kek ben la -
kó hí ve ink meg ta lál ván min ket, meg ér tet tük, hogy az erőt le -
nek nek né mely ne mes ren dek től sok bán tó dá si len né nek; kí -
ván sá guk nak annuáltunk ilyen okok alatt. Elő ször. Kik nek (ti.
job bá gyok nak) dol guk el iga zo dott, ma rad jon ab ban. Má sod -

113

Ezen ok mány nem csak azért ne ve ze tes, mert tud tom mal
az ad dig min dig Thorjavására né ven sze rep lő vá ros nak Kéz -
di vá sár hely ne ve leg előbb for dul elő, de azért is, mert bi zo -
nyít vá nyul szol gál ar ra néz ve, hogy ha zánk ha tár szé li vi dé -
kei még a 16. szá zad ban is nem a fe hér vá ri, ha nem a Mol -
do vá ban le vő milkóviai püs pök ség egy ház me gyé jé be vol tak
be oszt va; de mert egy há zi lag egy kül föld ön le vő püs pök ség
alá tar toz tak, ko ránt sem vol tak a ha za egy há zi ha tó sá ga alól
el von va, mi vel a milkóviai püs pök ség is ak kor, sőt egé szen
je len szá zad kez de té ig Ma gyar or szág fenn ha tó sá ga alá volt
ren del ve, s az esz ter go mi ér sek ség ke rü le té hez tar toz tak an -
nak fél mil li ót meg ha la dó csán gó la kói! Fő pap sá gunk csak e
szá zad ban aján dé koz ta el e püs pök sé get a ró mai mis  szi ó nak,
s az óta a sok száz ezer csán gó nak lét szá ma har minc két ezer -
re ol vadt le; ezek a ka to li ciz mus vi lág pol gár sá gá nak szo mo -
rú s töb bé so ha vis  sza nem sze rez he tő ál do za tai, ki ket si rat -
ha tunk, de test vé re ink ként az édes anya em lő i re vis  sza nem
hoz ha tunk, mert azok már el van nak te met ve a dá ko ro mán
ten ger ára da ta ál tal. De tér jünk vis  sza Kézdivásárhelyhez,
tör té ne ti nyo mo zá sunk foly ta tan dók.

Mint elő ad tuk fen nebb, Kézdivásárhelynek ezen ne ve
csak a 16. szá zad kez de tén me rül fel leg elébb, azon ban még
ek kor sem jut ezen tet sze tős új ne ve ki zá ró la gos ura lom ra,
s az zal pár hu za mo san Thorjavására név is hasz nál ta tik,
amint ki tet szik Maylád Ist ván er dé lyi vaj dá nak 1538. szep -
tem ber 16-án e x  o p p i d o  T h o r i a  w a s a r a Bras só
vá ros ta ná csá hoz in té zett ren de le té ből, mely ben meg hagy ja,
hogy az Oijthozban le vő őri zet szá má ra há rom hor dó bort s
más élel mi sze re ket küld je nek Wasarhelre.129 Te hát ugyan -
azon ok mány ban e vá ros mind két ne vé vel ta lál ko zunk.

Kijzdij wasarhel né ven ta lál juk Já nos Zsig mond nak 1562.
jú ni us 28-án Se ges vár ról ki adott ren de le té ben, mely ben e vá -
ros szé kely for ron gás ban résztvett la kó i nak – ki vé ve azo kat,
kik had fo ga dók, fő in dí tók, ka pi tá nyok és ta ná cso sok vol tak –

112



rály min den had me ne te i ben részt vett, úgy a gedanok, mint
az oro szok el len nagy el szánt ság gal s vé re on tá sá val küz dött,
s azu tán úgy elő dé nek, Kris tóf nak, mint ne ki nagy szol gá la -
to kat tett har cai és boly gá sa ide jé ben – ado má nyoz za Kéz di -
vá sár hely és Bereck vá ro so kat egé szen (totalia et integra
oppi da K. Vá sár hely et Bereczk). Ezen vá ro sok, mint a vár he -
gyi vár hoz tar to zó te rü le tek, elő de ink től ki vá ló sza ba dal ma -
kat nyer tek, de a fen neb bi évek ben az or szá gunk ra tá ma dó
Mi hály vaj dá hoz áll tak a töb bi szé ke lyek kel, s több ne mes nek
lak ja it fel dúl ták, azok ból töb be ket le lö völ döz tek, mi ért sza ba -
dal ma i kat veszt ve új ból ado má nyo zás alá jöt tek, ad juk azért
e két vá rost min den hasz na i val, ti ze de i vel, ti zen ötö de i vel, ki -
len ce de i vel Csomortányi Ta más nak és test vé re i nek mind két
nem re, fenn tart va má sok jo ga i nak sér tet len sé gét.132

Azon ban Csomortányi ezen al kal ma sint ál ta la ki e rő sza -
kolt ado mányt bir to ká ba so ha se ve het te, ma ga Bá tho ri Zsig -
mond is ha mar átlátá, hogy mily tör vény el le nes, ön ké nyes
tett re ra gad tat ta ma gát, s si e tett bal lé pés ét hely re hoz ni,
mert már a kö vet ke ző, 1602. év ben, már ci us 18-án Bras só ból
ki adott ki vált ság le ve lé vel Berecket min den ré gi sza bad sá ga -
i ba visszahelyezte,133 s ezt tet te al kal ma sint Kéz di vá sár hely
irá nyá ban is, mert ha bár er re ada tot nem ta lál tam, de Kéz -
di vá sár hely sza ba dal ma i nak jog foly to nos sá gá ban meg lett
tart va, s ab ban meg is erő sí tet te utód ja.

Bá tho ri Gá bor 1608. jú ni us 10-én  ...
102. ol dal, 1. ha sáb, jegy zet, 7. sor: ... meg erő sí ti, s még

öreg bí ti az ál tal, hogy meg tilt ja Há rom szék ka pi tá nya i nak,
hogy go nosz te vők ül dö zé se al kal má val Kéz di vá sár hely te rü -
le té re lép je nek, ha nem e vá ros ta ná csa fog ja és ítél je az ilye -
ne ket, szó val Kéz di vá sár helyt pal los jog gal ru ház za fel; to váb -
bá hogy Há rom szék ka pi tá nyai, ki rály bí rái, tiszt jei Kéz di vá -
sár helyt mu la tá suk alatt lo va i kat ne a vá ros költ sé gén, ha -
nem sa ját juk ból tart sák, ma guk is ak ként él je nek. Vég re
táborzás al kal má val e vá rost adók kal ne ter hel jék, ha nem
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szor. Ami job bá gyot ed dig bír tak, övék ma rad jon. Har mad -
szor a tiszt vi se lők nek ren de li hi va tal vesz tés és bün te tés ter -
he alatt, hogy aki ket a commissariusok já rá sa óta ha tal mas -
ko dás sal tet tek job bág  gyá, azo kat fel ke res vén, nevö ket ös  sze -
ír ván zász ló alá, ne künk is meg küld jék, kik nem akar ván zász -
ló alá bo csá ta ni, azo kon a négy száz fo rin tot rög tön exe-
quálják. Ne gyed szer. Ki ket zász ló alá ír tak, azo kat a tisz tek
meg ol tal maz zák, akik nek pe re fo lya mat ban van, az jár jon le,
s táb lá ra bo csás sák, de ki nek pe re meg in dít va nem volt, azo -
kat sen ki ne ke res se (per rel), s zász ló alól ki ne ve hes se. Ötöd -
ször. Ha ló fő vagy da ra bont örök ség deficiálna, azo kat job bágy
ke zé be (há zas ság ál tal) es ni ne en ged jék, az ilyen lofeu vagy
da ra bont le á nyok (ti. hol le ány ág ra száll na) örök sé gét be csül -
tes sék meg, s árát a le á nyok leg kö ze leb bi lofeu vagy da ra bont
atya fia te gye le, s azé le gyen a jó szág. Ha tod szor. A ké rel me -
ző ket, erőt le ne ket ha lasz tá sok kal ne fá ras  szák, ha nem rö vi -
den s min den más előtt já ras sák le pe rei ket.131

Vég te len nagy je len tő sé gű ok mány, mely a szé kely köz jog -
ra és ak ko ri vi szo nyok ra vet vi lá got, és di cső sé get azon igaz -
sá gos fe je de lem re, aki a ha tal ma sok túl ka pá sai el len vé di az
erőt le ne ket, az el nyo mot ta kat. Köz löm ki vo na ti lag ez ok -
mányt azért is, mert a dics fény nek egy su ga rát ve ti azon vá -
ros ra is, ahol az ki ada tott, Rá kó czi György kézdivásárhelyi lá -
to ga tá sá nak s itt idő zé sé nek ez ké pe zi leg szebb em lék lap ját.

A fe je del mek ál tal ke gyelt Kéz di vá sár hely foly ton fej lő -
dött és gya ra po dott, úgy hogy ma már oda fej lő dött ... (Két
sornyi kimarad, foly ta tás az 5. sor ban.)

102. ol dal, 1. ha sáb, jegy zet, 4. sor: ... le vél tá rá ban. De
ugyan ezen fe je de lem, ki két ado mány le ve lé vel tün tet te ki
Kéz di vá sár hely la kó it, nem tud ni mi ok ból meg ha ra gud ván e
vá ros ra, nem csak ki vált sá ga i kat és sza bad sá ga i kat akar ta
meg szo rí ta ni, ha nem az egész vá rost el ado má nyoz ni, ugyan -
is 1601-ben, má jus 28-án Csomortányi Ta más nak – Sep si,
Kézdi és Or bai szé kek főkirálybírájának, ki Ist ván len gyel ki -
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Já nos, a 2. gya log szé kely ez red óbes te re a szé ke lyek ka to -
nai ki kép zé sét elő se gí ten dő egy oly ka to nai in té zet fel ál lí tá -
sát ter vez te, mely ben a szé kely fi úk al- és más tisz tek ké ki -
ké pez tes se nek, de a kincs tár szűk ál la pot ban lé vén, a ha za -
fi a kat alá írás ra hív ja fel.137

Meg van bá ró Purczelnek igen szép, ha za fi as szel lem től és
a szé ke lyek sze re te té től át ha tott hos  szú, ma gyar nyel ven írt
le ve le (a kor mány zó hoz), amely ben elő ad ja, hogy alig hogy Ő
csá szá ri és ki rá lyi fel sé ge ki ment ezen de rék nem zet ke be lé -
ből, alig hogy meg vizs gál ta szük sé ge i ket, meg hall gat ta ké ré se -
i ket: azon nal meg hagy ta, hogy szé ke lyei céljokhoz ké pest jobb
ál la pot ba té tes se nek, elő me ne tel ük re, ka to nai ki for mál ta tá suk -
ra út nyittassék, stb. A leg kö ze leb bi marchális el fo gad ta aján -
la to mat a ka to nai ne ve lő ház fel ál lí tá sá ra, s nagy lel kű ség gel se -
ge del mét ígér te; ha son ló buz gó ság lel ke sí tet te sze gé nye it,
gazdagait – a leg biz to sabb je le e nem zet nagy rater mett sé gé -
nek, mely nek ve ze té sé re csak mes te ri kéz kí ván ta tik, hogy nem
vas kö te le ken tar tas son, ha nem szebb ki né zé sei le gye nek tett
áldozatjaik után. A meg osz tás se be ket ej tett ugyan e nem zet
min den rendeiben, de ugyan azon vér foly még min de nik nek
eré ben, s az ide ig tar tó ver sen gést sze líd egyez ség nek, atya fi -
sá gos bá nás mód nak kell fel vál ta nia, mi helyt a köz interesse
szó ba ho za tott, mi helyt elöl já rói ke zet fog nak a ne mes tűz nek
nem el nyo má sá ra, de an nak men től in kább va ló meg tar tá sá ra.
Gróf Beth len Elek már meg kezd te a subscriptiót a ha za nagy -
jai közt; fel hí vom Ex cel len ci á dat, hogy te kin té lye ál tal tá mo -
gas sa e ne mes célt, hogy a ka to nai in té zet felállíttassék, me -
lyet őfel sé ge meg erő sí te ni s az idők höz ké pest se gí te ni meg -
ígér te. Mel lék lem be szé de met, gróf Beth len Elek alá írá si ívét.
Kelt Kéz di vá sár helyt, 1818. feb ru ár 26-án, alá ír va: B. Purczel.

Meg van be szé de is, mely még le ve lé nél is szebb és ha za -
fi a sab ban ad ja elő, hogy az ural ko dó sze re te tét a szé kely ség
hű sé ge ál tal le kö te lez te: „ti meg mu tat tá tok, hogy de rék ka -
to nák vagy tok, ti ál doz ta tok a fel sé ges ural ko dó ház ért, s ha -
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csak ál ta lá nos fel ke lés kor ad jon, mint Illyefalva, hat erős lo -
vat és ko csit a fejedelemnek.134

Bá tho ri Gá bor még utol só nap ja i ban is meg em lé ke zett
Kézdivásárhelyről, s 1612. jú li us utol só nap ján Fe hér vár ról
Há rom szék főkirálybírája, ka pi tá nya és tiszt je i nek ér té sük re
ad ja, hogy a tör vé nyek el le né re Kéz di vá sár helyt a had ban va -
ló gya log adás ra ne kény sze rít sék, s a vá ros sza ba dal ma it, ki -
vált sá ga it tart sák tisz te let ben, s má sok ál tal is megtar-
tassák.135 Ugyanő egy má so dik ...

104. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 26. sor: ... nö ven dé kek élel -
me zé sé re.

Ez in té zet ala pí tá sá nak főbb moz za na ta it egy kis sé tü ze te -
seb ben kell be mu tat nom, s fő leg ki emel nem bá ró Purczel Já nos
ez re des nek ezen a szé kely nem zet nagy ra ter mett sé gét – mint
ma ga mondá – fel is me rő s nyel vün ket iga zi démoszthenészi
ékes szó lás sal ke ze lő ide gen nek nagy ér de me it, ki ez in té zet lé -
te sí té sé ben mél tán ma gá nak kö ve tel he ti az orosz lán részt. Az
esz mét, hogy szé kely fi ak a bé csi ka to nai in té zet ben ki ké pez tes -
se nek, gróf Beth len Elek (az író) pen dí tet te meg, s kez dett e cél -
ra alá írást 1818-ban. Ez év ja nu ár 30-án kül di Purczel ez re des -
nek a 3500 fo rin tot tar tal ma zó ívet Bras só ból, me lyen ma ga há -
rom száz, Beth len Ger gely há rom száz, Beth len Pál há rom száz,
Bánffy Jó zsef há rom száz, Ke mény Mik lós öt száz, Beth len Im re
há rom száz, Ken deffi Ádám nyolc száz, Szé kely Mi hály két száz,
Do mo kos Jó zsef két száz, Hor váth Dá ni el két száz, Csáky Jó zsef
száz fo rin tot ír tak alá.136

Purczel ez re des e szép kez de mé nye zés től fel bá to rít va az
esz mét ma ga sabb szín vo nal ra emel te, s egy a Szé kely föl dön,
ne ve ze te sen Kéz di vá sár helyt ala pí tan dó ka to nai in té zet fel ál -
lí tá sá ra irá nyoz ta tö rek vé sét, s eb ben a szé kely nem zet ál do -
zat kész sé ge mel lett a fő kor mány szék köz re mű kö dé sé re
appellált.

A fő kor mány szék ugyan ez év áp ri lis 13-ról, Ko lozs vár ról
tu dat ja a me gyék és szé kek kö zön sé gé vel, hogy bá ró Purczel
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lák s requisitumokkal együtt – két har ma da már ké szen áll,
s ha az idő nem aka dá lyoz za, ok tó ber vé gé ig fe dél alá te szi.
„Büsz kén eme lem ki – írá – ezen de rék nép nek ener gi á ját,
úgy a pat ró nu sok és corporatiók szor gal ma tos sá gát; fenn ma -
rad ezek em lé ke a tör té ne lem és a nem zet em lé ke ze té ben.
Az épü let nagy ja meg van, de bel ső és kül ső fel sze re lé se sok
költ sé get kí ván, új ból Ex cel len ci ád hoz for du lok, hogy bölcs
be lá tá sa sze rint va la mi se gít sé get esz kö zöl ni...”

A kor mány zó Ko lozs vár ról szep tem ber 10-én tu dat ja,
hogy a ha tó sá go kat, me gyék fő tiszt je it fel hív ta a gyűj tés re,
mi helyt az ered mény ről ér te sí tést nyer, azon nal tu dó sí ta ni
fogja.139 A pénz be gyűlt, és az in té zet el ké szült.

Nagy ün ne pé lyes ség gel ...
104. ol dal, 2. ha sáb, 28. sor: ... nem le het tud ni. Az ele nyé -

szett ka to nai is ko la he lyett ke let ke zett Kéz di vá sár helyt há -
rom em ber ba rá ti in té zet: a h á  r o m  s z é  k i  E r  z s é  b e t
Á r  v a  l e  á n y  N e  v e  l ő  I n  t é  z e t , a S t e p h a n i e  m e  -
n e  d é k  h á z és a k ó r  h á z . Mind hár mat a bá ró Szent ke -
resz ty Stephanie buz gal ma, aka dály tól vis  sza nem ret te nő fá -
rad hat lan sá ga hoz ta lét re, csak nem a sem mi ből meg te rem té
ha tal mas aka rat ere je és ne mes szí ve lel ke se dé sé vel, ame lyet
a tár sa da lom ra át szár maz tat ni, an nak kö zö nyét le küz de ni,
ér dek lő dé sét és ál do zat kész sé gét fel vil la nyoz ni tud ta.

1872. ok tó ber 9-én nyitá meg egy min den kit el ra ga dó be -
széd del az Ár va ház ala ku ló gyű lé sét Kéz di vá sár he lyen, az el -
ső ívet ő ma ga öt száz fo rint tal nyitá meg, a gyűj tést ön ma -
ga ván dor apos tol ként ve zet te, sze re tet re mél tó sá ga előtt
meg nyílt a leg fu ka rabb er szé nye is, rö vid időn ös  sze volt te -
remt ve a szük sé ges pénz alap. Kéz di vá sár hely tel ket, épí té si
anya got adott, s rö vid egy év alatt őfel sé ge, a ki rály nénk véd -
nök sé ge alatt meg nyílt a ne vé ről ke resz telt ár va ház, kez det -
ben hat ár vá val, kik nek szá ma – mi u tán az ál lam egy ne ve -
lő nő fi ze té se fe de zé sét el vál lal ta – odá ig fej lő dött, hogy ma
har minc-negy ven ár va nyer nem csak tel jes el lá tást, öl tö ze -
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zá tok ja vá ra vér rel fes tet té tek Mar tin est, Foksány te re it, vér -
rel sze rez te tek ko szo rút Austerlitznél, a ti ro li he gyek la kói,
Olasz or szág né pei mind ta núi vitézségteknek. Ön nön lak he -
lye i tek di cső ele i tek nek vér rel szer zett ke re se te, s azért sok -
szor megvívátok. A ter mé szet, al ko tás tok, tör vé nye i tek ka -
to nák ká tet tek. Nek tek so kat kel lett szen ved ni, de me lyik
nem zet nem szen ve dett az idők foly tán? Ré gi Al kot má nyo -
tok vi téz ka to nák ká tett ben ne te ket, de az újabb idők a sze -
mé lyes vi téz ség mel lett sok más tu laj do no kat is szük sé ges sé
tesz nek; ré gi idők ben köz te tek de rék vi té zek mel lett de rék
ve zé rek tá mad tak, ar ra kell tö re ked ni, hogy ez után is vál ja -
nak nagy em be rek a ka to nai sta tus ban. A talp kö vet ves sé tek
meg az elő me ne tel re. Ez a nem zet a ter mé szet től ki van ru -
ház va te het sé gek kel, s tő le függ, hogy a te het sé gek na gyobb -
ra ter mett fi a i ban ki fej tes se nek. Őfel sé ge ka to nai in té ze tek
szük sé gét át lát ta, s meg hagy ta a ter vek el ké szí té sét.” Tü ze -
te sen fej te ge ti az ily in té ze tek üd vös vol tát, test- és szel lem -
fej lesz tő ha tá sát. „A cél el éré se ál do za to kat kí ván. A harc te -
re i re sok ez ren vit ték kö zü le tek éle tü ket, mi ért len ne a va -
gyon drá gább az élet nél, a be csü let nél, a hír név nél. Azon ál -
do za tok nak, mi ket őse i tek a ha za ol tá rá ra vit tek, az igaz ság
tör vé nyei sze rint meg kel le tik ju tal maz tat nia, s mi szebb, mi
kí vá na to sabb ju ta lom, mint ma ga tok, gyer me ke i tek ki for má -
lá sa, hogy nagy em be rek vál ja nak ki a nem zet ből? Mi ke resz -
té nyibb do log, mint a sze gé nyek gyer me ke i nek is fel nyit ni
az utat? Sok pénz kell, de a sze re tet meg győ zi az aka dá lyo -
kat. Őfel sé ge is meg se gít, de a há bo rúk in kább ki me rí tet ték
a kincs tárt, mint sem a szük sé ges öt ven ezer fo rin tot egy szer -
re ki áll hat ná. Meg nyit ta tik az alá írás, elöl já ró i tok jó pél dá -
val fog nak elöl men ni, kö ves sé tek azt …” stb.138

És Purczel nem csak szé pen be szélt, ha nem gyor san is
tett, mert már ez év au gusz tus 24-ről Kézdivásárhelyről meg -
kö szön ve a kor mány zó atyai gon dos ko dá sát, tu dat ja, hogy az
épü let – mely száz ta nu ló ra van ké szít ve, a szük sé ges is ko -
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ve, s a tár sa dal mi té ren már ered ményt nem re mél he tett,
azért nem lan kadt, ki esz kö zöl te, hogy a Ma gyar Ko ro na
Vereskereszt egy le te be le egye zett, hogy há rom szé ki fi ók egy -
le té nek be vé te lei egy kézdivásárhelyi kór ház ra for dít tas sa -
nak, el vál lal ta egy ápo ló nő fi ze té sét, és két ezer fo rin tot
aplacidált a kór ház szük ség le te i re, s vég re Re zső trón örö kös
véd nök sé gét is meg nyer vén 1884. ok tó ber 20-án meg nyílt
K é z  d i  v á  s á r  h e l y i  R u  d o l f - k ó r  h á z név alatt ez
in té zet is, oly kö te le zett ség gel, hogy há bo rú al kal má val a
Veres ke reszt cél ja it is szol gál ni fog ja.

Ala kí tott Zágonban (szü lő fa lu já ban) jó té kony Nő egy le tet,
s mind ezek nek el nö ke, él te tő lel ke. Cso dá val ha tá ros a te vé -
keny ség, mit egy ma gá ban ki fejt, az ös  szes vá laszt má nyok
együtt vé ve nem pro du kál nak an  nyit, mint ő egye dül, mi ként
gyön géd, sze re tő anya gyer me ke in, úgy csüng ő ezen in té -
ze te ken, min den re ki ter jed fi gyel me, gon dos ko dá sa, s hol hi -
ány vagy baj van, azt pó tol ja, elhárintja.

Va ló ban cso da sze rű, amit e nő ki tu dott esz kö zöl ni, pél -
dát ad va ar ra, hogy a gyen ge nő is lel ke se dé se és aka rat ere -
je ál tal mily nagy ha ta lom má válhatik. Mi itt min den di cső í -
tés nél kül fel je gyez zük a té nye ket, me lyek min den ódá nál
éke seb ben szól nak. Egy egész nem ze dék áld ja ne vét, s azon
in té ze tek in kább di cső í tik, s ma ra dan dób ban örö kí tik em lé -
két min den érc- vagy már vány szo bor nál. 

Kéz di vá sár hely la kos sá ga nagy részt  ...
107. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 21. sor: ... al kot. Úgy lát szik,

hogy a most Kéz di vá sár hely ki egé szí tő ré szét ké pe ző K a n  -
t a ré gen nem is tar to zott a Szé kely föld höz, ha nem a szom -
szé dos fa luk kal Fe hér me gyé hez. Ezt bi zo nyít ja Bá tho ri Zsig -
mond nak 1607. jú ni us 1-jén ki adott ado mány le ve le, mely
sze rint Bedő Ist ván sepsiszéki fő ka pi tány nak a Fe hér me gyé -
hez tar to zó Kan tá ban s sok má sutt le vő jó szá ga i ra új ado má -
nyo zást tesz,140 és ezen me gyé hez tar to zás le jött nap ja in kig,
mert Kan ta egé szen 1848-ig ...
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tet, ha nem gon dos nö ve lést és el he lye zést is, mert az in té -
zet gon dos ko dik ar ról, hogy a nö ven dé kek ti zen öt-ti zen hat
éves ko ruk ban el is he lyez tes se nek.

Alig volt ez in té zet jö vő je biz to sít va, hogy bá ró Szent ke -
resz ty Stephanie, a jó té kony ság ez an gya la kez de mé nyez te
és ke resz tül vit te a mun ka kép te len ag gok me ne dék há zá nak
fel ál lí tá sát. 1874. au gusz tus 21-én tar tot ta meg en nek ala ku -
ló gyű lé sét Kéz di vá sár helyt, s rá há rom hó ra már elő va rá -
zsol ta a me ne dék há zat, me lyet ne vé ről S t e p h a n i e  m e  -
n e  d é k  h á z  n a k ne vez tek el a há lás kézdivásárhelyiek.
Ma ez in té zet ál ta la gyűj tött alap tő ké je több ti zen két ezer fo -
rint nál, s szá mos agg (fér fi és nő) ta lál ott vég nap ja i ra me -
ne dé ket. Az el lá tás rend sze rint köz ada ko zás ból ke rül ki, a
vá laszt mány be ta ka ro dás kor an  nyi ga bo nát és élel mi szert
gyűjt, hogy ab ból az in té zet évi szük ség le te fe dez te tik. Ki vit -
te azt, hogy egye sek bi zo nyos ke gye le tes na pot (szü le tés, há -
zas ság, ha lá lo zás nap ját) az in té zet sze gé nye i nek meg ven dé -
ge lé sé vel ül nek meg; ma ga aty ja ( bá ró Szent ke resz ty Ist ván,
meg halt 1884-ben) ha lá la nap ját egyhéti el lá tás sal üli meg, s
ami dőn hi ány me rül fel, be utaz za fél Er délyt, be ko pog tat
min de nütt, s el len áll ha tat lan sze re tet re mél tó sá gá val fel sze -
di a jó té kony ság adó ját. Ily uta zá sai al kal má val ar ról győ ződ -
vén meg, hogy a fa lu si temp lo mok mily sze gé nye sen van nak
fel sze rel ve, 1876-ban megalapítá a K é z  d i  v á  s á r  h e l y i
O l  t á r  e g y  l e  tet tíz–húsz ko ro nás rész vé nyek kel, mely a
sze gény temp lo mok fel sze re lé sé ről gon dos ko dik.

S még most sem fá radt ki ál dá sos te vé keny sé ge, még
most sem fo gyott ki jó té kony sá gá nak bő ség sza ru ja, az ön ma -
guk kal te he tet len ár va gyer me kek ről és ag gok ról gon dos kod -
va volt ugyan, de nem ar ról, hogy a mun ka ké pes sze gé nyek
be teg ség ese tén gon do zás ban ré sze sül je nek: hi ány zott egy
kór ház Kéz di vá sár helyt. Ezt az ügyet is ke zé be ra gad ta, s e
té ren is si ker kö vet te lan ka dat lan sá gát, mert ha bár az ál do -
zat kész ség a ko ráb bi ak ál tal meg le he tő sen ki volt is me rít -
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lé le ki kas télyt tar to zan dó sá ga i val a Béldieknek ado má nyoz -
za, kár pót lá sul a Bras só nak ado má nyo zott s a Béldiek ál tal
át en ge dett Bodoláért. Eb ben Béldi Pált Já nos ki rály is meg -
erő sí tet te 1539-ben.145

A Béldiek nyo má ban e kas télyt és az ah hoz tar to zó ge -
len cei, kiskászoni, sár fal vi, pe sel ne ki és fel ső tor jai rész jó szá -
go kat Borsovay Mik lós, Hor váth Já nos és Herenchényi Já nos
bir to ká ban ta lál juk, amint ki tű nik egy, a fe hér vá ri káp ta lan
előtt 1554-ben (fer. III. in fest. b. Georgii mart.)146 kelt egyez -
ség ből, mely sze rint a K y z  d y  Z e n t l e l u k i  w a rat tar to -
zan dó sá ga i val fenn ne ve zet tek sok fá rad ság s költ sé ges per
út ján más ke zek ből (nem mond ja, ki é ből) ki sza ba dít ván, a
káp ta lan előtt oly egyez ség re lép tek, hogy Zekel Já nos s szá -
mos, név sze rint elő so rolt ro ko nai s ér dek tár sai há rom ház
job bá gyot és a Kyz dy Zentleluki vár nak és tar to zan dó sá ga i -
nak ne gyed rész ét kap ják, a töb bi há rom rész pe dig ma rad
fenn ne ve zet tek bir to ká ban. Aki ez egyez sé get meg má sí ta ni
vagy bár mely pont já ban sér te ni akar ná, ügye s ré sze el vesz -
té se mel lett két ezer fo rin tot fi zet a meg ál ló félnek.147

Ez egyez ség és bir tok lás nak Tarnóczy Ist ván és György
el le ne mon da nak, s vég re Hor váth, Borsovay és Herenchényi
hos  szas per le ke dés után 1579-ben kény te le nít ve volt a Tar -
nóczyak kal is ki bé kül ni; de mind ezen egyez ke dé sek da cá ra
sem bír hat ták so ká ig, mert két év vel ké sőbb Bá tho ri Ist ván,
Er dély fe je del me és len gyel ki rály a vár he gyi vár hoz tar to -
zó, te hát ado má nyoz ha tó szent lé le ki és kiskászoni jó szá got ...
(Foly ta tás alul ról az 5. sor ban, ti zen négy sor nyi ki ma rad.)

109. ol dal, 2. ha sáb, 1–2. sz. jegy zet: ki ma rad.
109. ol dal, 2. ha sáb, 3. sz. jegy zet he lyett: Ez ado mány le -

vél oly ér de kes vi lá got vet a len gyel or szá gi had me net re, an -
nak, hogy úgy mond jam, egész tör té ne ti ex po sé ját fog lal ja
ma gá ban, ami ért azt ki vo na ti lag is mer tet ni szük sé ges nek
tar tom. Eb ben a len gyel ki rály elő ad ja, hogy Kár olyi Ist ván,
a ma gyar gya lo gok ve zér ka pi tá nya, ki elébb Er dély ben, most
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XVIII. KÉZDISZENTLÉLEK ÉS KÖR NYÉ KE

109. ol dal, 1. ha sáb, 16. sor: ... van be je gyez -
ve. Az 1694-i tiszt sé gi je len tés ben Al só- és
Fel ső szent lé lek né ven két kü lön fa lu ként

for dul elő;141 al kal ma sint így kü lön böz te tett meg an nak Fe -
hér vár me gyé hez tar to zott és job bágy ság ál tal (kik be se nyők
vol tak) la kott ré sze a Kézdiszékhez tar to zó és sza bad szé ke -
lyek ál tal la kott rész től, mert hogy Szent lé lek nek egy ré sze
Fe hér me gyé hez volt so roz va, ar ra alább ok má nyi ada tok is
for dul nak elő. Szent lé lek nek ré gé sze ti te kin tet ben ...

109. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 19. sor: ... 1517-ben II. La jos
ki rály Budáról (fer. III. p. fest. resurrect. Domini)142 a szent -
lé le ki vá rat Kézdiben s egy cso mó Küküllő me gyei jó szá got
Záp olya Já nos er dé lyi vaj dá nak és test vé re, György nek ado -
má nyoz za; de ami dőn 1518-ban Dessew ffy Já nos, ki rály em -
be re és Já nos pap mint a kon vent em be re Szent-léleken a be -
ik ta tás vé gett meg je len tek, Kis ken di Baládfy Já nos em be rei,
vagy negy ven lo vas fegy ve re sen a szent lé le ki vár ba gyűl vén,
a ki rály és kon vent em be re it fegy ve res kéz zel meg ro han ták,
s így ezek nem hogy a be ik ta tást fo ga na to sít hat ták vol na, de
sőt szót se te het tek, s ha né mely em be rek köz be nem lép nek,
azo kat kö nyör te le nül le ölik, így is két mér föld nyi tá vol ra kö -
vet ték és fe nye get ték azo kat;143 s ez zel hely re i ga zí tom Kállay
azon té ves állítását144, hogy Szentléleket Ulász ló ado má nyoz -
ta Záp olyá nak.

A be ik ta tás ily mó don va ló meg hi ú sul ta el is ej tet te örök -
re Záp olyát Szent lé lek bir to ká tól; de az erő sza kos ko dó Ba -
lád fy sem tart hat ta meg, mert La jos ki rály 1519-ben a szent -

Kézdiszentlélek 
(108–113. ol dal)
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szág vé del mé re ren delt primipillusok és gya lo gok bir to ka -
it. Kelt Plescovia vá ro sá ban, 1581. no vem ber 8-án.148

110. ol dal, 1. ha sáb, 7. sor: ... szá mo san vol tak ot tan. 
Kár olyi az ado mány ba nyert szent lé le ki bir to kot vá sár lás

út ján is sza po rí tot ta, ne ve ze te sen meg sze rez te lo son ci Bánffy
Gá bor tól azon szent lé le ki rész jó szá got, me lyet ez Borhia
And rás tól pén zen vá sá rolt volt, ezen rész jó szá got azon ban
Kár olyi nem so ká ra hű em be re, Zentléleki Nagy Im ré nek en -
ged te át, s ar ra 1591-ben Bá tho ri Zsigmond be le egye zé sét is
ki esz kö zöl te.149 De Kár olyi mint fő bir to kos mel lett még be -
bí rók vol tak Szent lé lek be a tor jai bá nyá szok is szé kely jo gon,
ki ket ab ban Bá tho ri Zsig mond is 1580-ban megerősített.150

Bir to kos volt Bedő Ist ván, Sepsiszék ka pi tá nya, ki Rá kó czi
Zsig mond tól 1607-ben nyer kézdiszentléleki bir to ka i ra új
ado mány le ve let,151 és bir to kos volt ott borosjenői Zent an drá -
ssy György is, ki 1650-ben taplocai bir to kát Csík ban, Lem -
hényt Kézdiben, és zentlélekit Fe hér me gyé ben (így), me lyek
Simai An ná ról száll tak re á ja, nagykendi Ken di Já nos és ne je,
Ba kó Er zsé bet nek száz jóértékű ara nyért eladja.152

A fő bir to kot a kas tél  lyal együtt nem so ká ra Tarnóczy Se -
bes tyén ke zén ta lál juk, ki al kal ma sint ne je, Kár olyi Zsó fia
jus sán nyer te el; de 1630-ban Tarnóczy Se bes tyén fi ágá nak
ki hal tá val a ko ro ná ra vis  sza szállt szent lé le ki kas télyt az ah -
hoz tar to zó pe sel ne ki, ve len cei, karatnai, felsővoláli, mind
Fe hér me gyé ben fek vő tar to zan dó sá gok kal és a kő vá ri ura -
dal mat a Bran den bur gi Ka ta lint be ik ta tó or szág gyű lés feb ru -
ár 9-én a kor mány zó Beth len Ist ván nak ado má nyoz ta, s
azok ba a fejedelemné pa ran csá ra be is iktattatott.153 Beth len
Ist ván azon ban trón kö ve te lő ként lép vén fel nó táz ta tott, s a
szent lé le ki vár tar to zan dó sá ga i val is mét vis  sza szállt
Tarnóczy Se bes tyén öz ve gyé re. 1634-ben e kas tély ban ... (Tíz és
fél sor nyi ki ma rad, foly ta tás a 18. sor ban.)

110. ol dal, 1. ha sáb, 32–33. sor: ... fá rasz ta nók ve le. Csak
azt jegy zem meg, hogy e me rény le tért a Mi kes test vé rek
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Len gye lor szág ban vi té zül és pá rat lan ön fel ál do zás sal har colt,
kü lö nö sen az örök ké ne ve ze tes Der skha viám gedameni üt -
kö zet ben vi téz sergével, nem ügyel ve a go lyók és nyi lak zá -
po rá ra, je les had ve zér ként elő re tört, s ka to ná it ma gá val ra -
gad va a gedemeni ten ge ri vá rat be vet te, s a musz ka zsar nok
el le ni had me ne tünk ben sok más ér de me ket szer zett; to váb bá
Polocia vá rá nak és vá ro sá nak ost ro má nál, mi dőn ott er dé lyi
ha da in kat al kal maz tuk, úgy ezek biz to sí tá sa, mint víárkok és
sán cok eme lé sé nél éj jel-nap pal rit ka szak ér te lem mel mun kál -
ko dott, a tü ze lést ve zet te, irá nyoz ta, s a ro ham nál a vár fok ra
el ső hág ván fel, azt, hogy Polocia vá ra ke zünk be ju tott, Is ten
után leg in kább ne ki kö szön het jük. Kö vet ke ző év ben, mi dőn a
musz kák vá ra it és tar to má nya it fegy ve rünk alá haj tók, Kár -
olyi Ist ván, bá mu la tos hő si es ség gel har col ván, ko ráb bi ér de -
me it te téz te, s mi dőn Veliki luchen vá rát – me lyet erős
védművek, fo lyók, mo csá rok kör nyez nek, s tesz nek erős sé –
sze mé lye sen ost ro mol nók, sán cok, víárkok, ost rom mű vek
eme lé sé ben nagy te het sé get és ki tar tást ta nú sí tott, éj jel-nap -
pal mun ká ban volt, s az öt na pig tar tott ost rom alatt ta nác -
 csal és se rény kéz zel nem csak kép zett ve zér nek, ha nem erős
ka to ná nak is bi zo nyult. Ezen vár nak tűz ál ta li el pusz tí tá sa
után Zovolocza ha tal mas vá rát vet te Kár olyi ost rom alá, s oly
gyor san csa pott reá, hogy a meg ret tent el len ség fel ad ta ma -
gát. Mi u tán a vá ra kat és tar to má nyo kat ha tal munk alá ve tők,
s sergeinket Len gye lor szág ba té li szál lás ra ve zet tük, Kár olyi
Er dély be kül det vén, on nan erős had csa pa to kat ve ze tett, s
Pleskovia vá rá nál ré gi hő si es sé gét is mét újab bak kal te téz te.
Mind ezen nagy szol gá la ta i ért, s mert jö vő re is ha son ló buz -
gal mat ígért, ad juk ne ki egész Z e n t  L é  l e  k et Kézdiszék-
ben, mely vár he gyi vá runk hoz tar to zik, min den hasz na i val,
szán tó i val, er de i vel stb., ah hoz ad ván még Kis Kászon ne vű
bir to kun kat, mely a ha son ne vű fo lyó nál, Zent Lé lek kö ze lé -
ben fek szik, azon ti ze dek kel egye tem ben, me lye ket ott ál la -
tok és ter mé nyek ről szed ni szok tak, ki vé ve azon ban az or -
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Tarnóczy Se bes tyén már ko ráb ban el ha lá loz ván, 1639-
ben en nek öt le té ből Rá kó czi György publicáltatta en nek Há -
rom szé ken és a várme gyé ken le vő jó szá ga it; de öz ve gye és
Sá ra le á nya a fe hér vá ri káp ta lan előtt egyez ség re lé pett a fe -
je de lem mel, hogy a Zágonban le vő Tarnóczy- és
Herenchényi-jusst és a ki rály fal vi sző lő ket vis  sza bo csát ják a
fe je de lem collatiójára, a fe je de lem vi szont a há rom szé ki és
me gyé ken le vő töb bi Tarnóczy-féle jó szá go kat ne kik és utó -
da ik nak hagy ja oly ki kö tés sel azon ban, hogy ha Tarnóczyné
férj hez men ne, ak kor az íté lő mes ter vagy va la me lyik káp ta -
lan előtt tar toz zék új val lo mást és confirmatiót tenni.155

1663-ban Apa fi Mi hály ...
113. ol dal, 2. ha sáb, 25. sor: ... a tá jak leg szeb bi ké re. 
A mon gol dú lás kor em lí tés té te tik S z é k e l y o r s z á g

S z a  b a d  j a ne vű hely ről, amely Ko vács Ist ván vé le mé nye
sze rint156 a szent lé le ki ki rá lyi vár hoz tar to zott, s Szent lé lek -
től ke let re, a ha tár szél egyik szög le té ben fe küdt. 

A Per kő nem csak szép ta ni lag ...

114. ol dal, 1. ha sáb, 3. sor: ... sza bad be se -
nyők. 
Peselnek ne vé vel ta lál ko zunk Dé nes er dé -

lyi vaj dá nak egy 1360-i rendeletében.157

Bodó Bálintné (Tö rök Er zsé bet) és fi ai, Bodó Mik lós, Má -
tyás és Mi hály, azon hű és ha za fi as szol gá la tu kért, mel  lyel ma -
go kat min den idő ben ki tün tet ték, Bá tho ri Zsig mond tól 1583-
ban, szep tem ber 25-én pe sel ne ki és karatnai jó szá ga ik ra, to -
váb bá dálnoki és altorjai szé kely örök sé ge ik re új ado mányt
nyernek.158 1607-ben kálnoki Bedő Ist ván nyer ugyan Bá tho -
ri Zsig mond tól új donatiót ad dig is bé ké sen bírt pe sel ne ki,
szent lé le ki, karatnai birtokaira.159 1630-ban Beth len Ist ván
nyer Peselneken bir tok ba nem ve he tett jó szá got. 1647. má jus
12-én Rá kó czi György feltorjai Literati Já nos de fec tu sá val ko -

Kézdikõvár 
(113–114. ol dal)
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kény te le nek vol tak el me ne kül ni, s ke vés be múlt, hogy az
oláh vaj da ál tal ki szol gál tat tak fe jük kel nem la kol tak e ka -
land ju kért. Bír juk Mi kes Já nos ma gyar szö ve gű reversálisát,
me lyet 1639. áp ri lis 10-én ál lí tott ki Fogarasban ma ga és test -
vé rei: Mi hály és Pál ne vé ben. Eb ben ő ma ga ad ja elő, hogy
Tarnóczy Se bes tyén né szent lé le ki kas té lya meg ron tá sá ban
(így) va ló bű nö kért or szág gyű lés re evocáltatván, vétkök tu -
da tá ban Moldovába me ne kül tek; de on nan ki adat ván a fel -
sé ges Rá kó czi fe je de lem ke gyel me tartá meg él tü ket, s sza -
bad sá gu kat is vis  sza ígér vén, há rom ezer fo rint kötpénz és ke -
zes ség alatt kö te le zik ma gu kat hű ség re a fe je de lem hez, s ar -
ra, hogy sen kin bos  szút nem áll nak, s a fe je de lem ál tal fel -
sza ba dí tott job bá gya i kat szol gá lat ra vis  sza nem
erőszakolják.154
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6. ábra A Tarnóczy-kastély romjai. (Orbán Balázs összes fényképe a
Székelyföldről, Budapest, 1993, 93.)
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114. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 12. sor: ... je -
gyez te tett be. 1581. áp ri lis 10-én Bá tho ri
Kris tóf Fe hér vár ról esztelneki Rácz, más -

ként Szé kely And rás nak, Ist ván len gyel ki rály hű szol gá já -
nak ado má nyoz za az esztelneki f e  j e  d e l  m i  j ó  -
s z á g o t . 165 1589. de cem ber 10-én Bá tho ri Zsig mond
Medgyesről Rácz Já nos (fen neb bi fia) ren del ke zés re ju tott
esz tel ne ki jó szá gát Kézdiben Kár olyi Ist ván nak, a szé kely
gya lo gok fő ka pi tá nyá nak ado má nyoz za mind két nem re.166

Esztelnek, ezen igen re gé nye sen fek vő ...
114. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 8. sor: ... fek szik.
A fa lu ... (Foly ta tás alul ról a 3. sor ban, négy és fél sor

kimarad.)

114. ol dal, 2. ha sáb, 3. szá mú jegy zet: …
van be je gyez ve. Bélafalván ré gi idő ben a
Gara csa lád volt a te kin té lye sebb; az

1635-i lustrában a ré gi primipillusok közt négy Garát ta -
lá lunk. Most a Gara csa lád utó dai e né ven Uzonban ta lál -
ha tók fel.

114. ol dal, 2. ha sáb, 5. szá mú jegy zet: ki ma rad.

117. ol dal, 2. ha sáb, 2. sor: … Lem hény
filiája.
Az 1567-i re ges trum ban Chyomorthány
hat, Al más ti zen egy ka pu val van be je gyez -

ve. 1584. áp ri lis 30-án Bá tho ri Zsig mond új donatiót ad nyu-
jtódi Imecs Má tyás nak nyujtódi curiájára, szász fal vi, osdolai,
lemhényi, almási és baxafalvi, ko ráb ban is bírt szé kely örök-
ségeire.167

Ez a Baxafalva egy Al más ba be ol vadt ré gi fa lu, mely mint
falunegyed ma is fenn tart ja ne vét, mert Al más egyik ré szét

Csomortán, Kéz-
dialmás 
(117. ol dal)

Bélafalva 
(114. ol dal)

Esztelnek 
(114–117. ol dal)

129

ro ná ra szállt szá raz pa ta ki, alsóvoláli és karatnai jó szá ga it Pá -
vai Ta más te mes vá ri har min ca dos nak inscribálta há rom száz
fo rin tért mind két nemre.160 Most Szá raz pa tak a ma ter ...

114. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 2. sor: ... ka -
pu val sze re pel. Po lyán ban a tor jai kén kőbá -
nyá szok be bí rók vol tak szé kely jo gon, me -

lyek iránt örö kös bir tok lá si jo gu kat ki vált ság le vél ben biz to -
sí tot ta Bá tho ri Zsig mond 1580-ban. E ki vált ság le vél ben P o  -
l i á n né ven találjuk.161 1584-ben Polyán mint a vár he gyi vár -
hoz tar to zó ál la dal mi bir tok említtetik.Ezen bir tok részt 1589-
ben, áp ri lis 18-án Tor dá ról ki adott ado mány le vél ál tal Bá tho -
ri Zsig mond Csomortányi Ta más nak adományozta.162

Ezen ado má nyoz ha tó bir tok úgy ke let ke zett, hogy a fa lu
ere de ti leg sza bad szé kely la kói … (Foly ta tás a 2. ha sáb 1–2. sorá -
ban.)

114. ol dal, 2. ha sáb, 27. sor: … C s o  m o r  t á n y
és A l  m á s .  
K u r  t a  p a  t a k ily ne vű pa tak mel lett

mes  sze benn fek szik a he gyek al ján, Polyán és Esztelnek közt,
az 1567-i re ges trum ban Kurtha pathak nak ír va hét ka pu val
sze re pel. 1559. no vem ber 17-én Já nos Zsig mond Khurta-
pathakon két ház job bá gyot ado má nyoz Apor Pé ter és János-
nak163 1589-ben, má jus 7-én pe dig Bá tho ri Zsig mond khur-
tapataki Bé kés Ger gelyt és Be ne de ket új ból a va ló di szé kely
ló fők kö zé so rol ja, s ad dig is bírt kurtapataki és polyáni szé -
kely örök sé ge ik re új ado mány le ve let ad ki.164

Esztelnek ér de mel ...

Kur ta pa tak 
(114. ol dal) 

Kézdiszentkereszt 
(114. ol dal)
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(117. ol dal)
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(114–117. ol dal)

129

ro ná ra szállt szá raz pa ta ki, alsóvoláli és karatnai jó szá ga it Pá -
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XIX. KÉZDIVÁSÁRHELYTŐL AZ OJTOZIG

117. ol dal, 1. ha sáb, az új fe je zet 3. so ra: ...
O r o s z  f a  l u az 1567-i re ges trum ban Oroz -
fal wa né ven ti zen öt ka pu val van be je gyez -

ve. Orosz fa lu ban Sennyei Pong rác volt bir to kos, ki nek örö -
kö se ma ga a köz ség lett, amint ki tet szik Apa fi nak 1668. már -
ci us 8-án Fogarasból ki adott ren de le té ből, mely ben sep si szent -
ivá nyi Szentiványi Sá mu el, fiscalis directornak ír ja, hogy ré -
gi, vál to zó idők ben a há rom szé ki Orosz fa lu ban Sennyei Pong -
rác né mely fek vő sé ge ket bírt, mi nő ala pon, jól tud juk, most
az ő de fec tu sá val ke gyel med egy ot ta ni tel ket fis cus szá má -
ra publicáltatott; de mi vel an nak he lyes vol tát nem lát juk,
el ren del jük, hogy azt hagy ja ab ban, s az orosz fal via kat an -
nak sza ba dos bir to ká ban ne háborgassa.169

Ar ra, hogy a ki hal tak ja vai nem fiscusra, ha nem köz ség -
re száll tak, s a köz ség el is ado má nyoz hat ta, még preg nán -
sabb bi zo nyí té kot ta lá lunk az 1635-i lustrális könyv ben, hol
ez áll: „Lász ló Ger gely örök sé ge fa lu ra szállt”, to váb bá: „Be -
ne dek Ilyésné jó szá gá ban Be ne dek György ma radt fa lu ado -
má nyá ból. Kis For ró Györgyné obiit, jó szá gá ban Vitalius Ist -
ván la kik fa lu ado má nyá ból” – és „Já nos pap né obiit, Ke -
mendi Ta más nak ad ta a fa lu, az szol gál ró la.”

Orosz fa lun felül, et től rö vid ne gyed órá ra
fek szik S á r  f a l  v a , mely most a Fe ke te -
ügy partma gas la tán, ré gen lenn fe küdt en -

nek part ja in, s mi vel a ra kon cát lan fo lyó fa lut és ha tá rát is

Kézdisárfalva 
(117. ol dal)

Kézdioroszfalu 
(117. ol dal)
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ma is így hív ják. E fa luk ban volt egy, a vár he gyi vár hoz tar -
to zott fe je del mi bir tok is, amint ki tet szik ugyan Bá tho ri Zsig -
mond nak 1589-ben ki adott ado mány le ve lé ből, mely sze rint
a vár he gyi vár hoz tar to zó csomortányi és almási fe je del mi
bir to ko kat, lemhényi és polyáni rész jó szá go kat Csomortányi
Ta más fő ka pi tány nak (ki Csomortányból ere dett) adomány-
ozza.168 Al más nak, mint szin tén ...

117. ol dal, 2. ha sáb, 1. sz. jegy zet (fent), 7. sor: ... van be -
je gyez ve. Az 1635-i lustrális könyv ben Al más ról azt ta lál juk
be je gyez ve: „Ne mes sen ki, primipillus Be nő Mi hály, fe je de -
lem től ar má li sa van”, ami bi zo nyít ja, hogy fe je de lem től ka -
pott ne mes le vél vagy ar má lis nem tett sen kit pri mor rá, ha -
nem ha primipillus kap ta, to vább ra is az ma radt. Ezen lust -
rában szá mos Á b  r á n van be je gyez ve Al más ról; ez a szé -
kely Áb rán nem em lé két tartá fenn. 
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Bát ho ri tól ad dig is bé ké sen bírt záz fal vi szé kely örök sé gei -
re.174 1588-ban, szep tem ber 17-én a Kovázi Fe renc de fec tu -
sá val ren del ke zés re jött záz fal vi ne me si curiát és jó szá got
Lázáry Ist ván, szé kely gya lo gok ka pi tá nyá nak ado má nyoz za
mind két nemre.175 Ez a Láz áry az, aki a ko lozs vá ri ki vég zé -
sek nél oly gyá szo san sze re pelt.

Fel tűn het, hogy a Szé kely föld szí vé ben ez a Szász fa lu név
mi ként fész kel het te be ma gát, pe dig en nek tör té ne ti ere de -
te van, mert Bereck ala ku lá sa kor, ami dőn Zsig mond ki rály
oly ki vá ló sza ba dal mak kal lát ta el az új vá rost, a Bar ca ság -
ról szá szok is jöt tek e táj ra, s azok alapíták e ró luk ne ve zett
fa lut, de ké sőbb ezek vis  sza köl töz vén a Bar ca ság ra, he lyü ket
szé ke lyek fog lal ták el; kik azon ban nem csak megtarták a
Szász fa lu el ne ve zést, ha nem jó da ra big Bereckkel együtt,
Zsig mond ki rály 1426-i ki vált ság le ve le ér tel mé ben, egy há zi
te kin tet ben a brassai decantól függtek.176

Sár fal vá nak és Szász fa lu nak kö zös temp lo ma künn
fek szik a me zőn, s egé szen új épü let. Szász fa lu val ös  sze van
épül ve Nyujtód ... (Hét sor nyi ki ma rad, folytatás a 10. sor-
ban)

117. ol dal, 1. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: a má so dik mon dat
ki ma rad.

117. ol dal, 1. ha sáb, 2–3. szá mú jegy zet: ki ma rad.

117. ol dal, 2. ha sáb, az új fe je zet 3–4. sora:
… Niuytod né ven for dul elő.
Nyujtódon is be bí rók vol tak a tor jai kén bá -

nyá szok; ezen bir to kuk ban is örö kös biz to sí tást nyer tek 1580-
ban Bá tho ri Kristóftól.177 1584-ben nyujtódi Imecs Má tyás
nyer új donatiót nyujtódi curiája s jó szá ga i ra, s an nak tar to -
zan dó sá ga it ké pe ző záz fal vi, osdolai, baxafalvi, almási és
lemhényi birtokaira.178 1625-ben nyujtódi Janchio (Jancsó)
Pé tert, Gás párt és Já nost, kik ad dig is a ki fo gás ta lan ne me sek

Nyujtód 
(117–118. ol dal)
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ki ön té se i vel gyak ran el isza pol ta, on nan ere dett sa ját sá gos
ne ve is, mely nek kü lön ben ré gi ok má nyok ban sa ját sá gos vál -
to za ta i val ta lál ko zunk: így az 1567-i re ges trum ban S á l  f a l  -
v a né ven ti zen négy ka pu val for dul elő. Ha son ló né ven for -
dul elő Bá tho ri Kris tóf 1578. jú li us 5-én ki adott ado mány le -
ve lé ben, mely sze rint ge len cei Chioma (Csoma) Mik lós nak
több, azok kö zött Kézdiszékben fek vő sál fal vi jó szá gá ra ad új
donatiót.170 Kár olyi Ist ván, ud va ri gya lo gok ka pi tá nya pe dig
Sál fal ván egy ház job bá gyot aján dé koz hű fegy ver nö ke, Ke -
cse di Já nos nak, ki Len gye lor szág ban, Brussiában, Lit ván or -
szág ban (így), Muszkaországban, len gyel ki rály mel let ti ha -
da ko zá sá ban, mint a ten ger mel lett egy né hány szük sé ges
he lyen és do log ban min dig ol da la mel lett volt, s jám bo rul,
vi téz mó don for go ló dott; eh hez Bá tho ri Zsig mond is 1591.
már ci us 29-én Fehérvárott be le egye zé sét adta.171

Sár fal ván felül S z á s z  f a  l u kö vet ke zik. E
köz ség gel leg előbb 1479-ben ta lál ko zunk
Z á z f a l v a né ven egy pa nasz le vél ben,

mely sze rint tor jai Therek Bá lint [fia], Apor Ist ván [özvegye]
és tár sai Ken di An tal alvajdának pa na szol ják, hogy Kyz dy
Sán dor bi zo nyos jó szá ga i kat erő ha ta lom mal el fog lal ta, s záz -
fal vi Per nye Be ne dek ne mest el fo gat ta, nya ká ra kö vet köt te -
tett, s a Küküllőbe dobatta.172

Ugyan Z á z f a l v a né ven ta lál juk az 1567-i re ges trum -
ban tíz ka pu val, és ily né ven Bá tho ri Kris tóf 1581. áp ri lis 12-
én Fe hér vár ról ki adott ado mány le ve lé ben, mely ben z á z  -
f a l  v i Kovázi Fe renc nek, Ist ván len gyel ki rály vi téz ka pi tá -
nyá nak, ki min den had já ra ta i ban, ne ve ze te sen a moszka her -
ceg gel foly ta tott ban hő si leg har colt, ju tal mul ad ja mind két
nem re az ad dig a vár he gyi vár hoz tar to zott záz fal vi rész jó -
szá got, ki köt vén az ot ta ni szé ke lyek jo ga i nak sérthetetlen-
ségét.173 1584-ben nyujtódi Imecs Má tyás nyer új donatiót

Kézdiszászfalu 
(117. ol dal) 
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egyik fő bir to ko sa, s hogy azok ra 1584-ben új ado mányt nyer
Bá tho ri Zsig mond tól. Bir to kos volt borosjenői Szent an drássy
György, ki lemhényi s más jó szá ga it Ken di Já nos nak ad ja el
1650-ben183 Eze ken kí vül volt ott a vár he gyi vár hoz tar to zó
fe je del mi bir tok is, me lyet Bá tho ri Zsig mond 1589-ben Cso-
mortányi Ta más fő ka pi tány nak adományoz.184

A Lemhénynek egyik ne gye dét al ko tó Ve len ce ré gen ön -
ál ló, kü lön köz ség volt, sőt azon új donatióban, me lyet
kálnoki Bedő Ist ván 1607-ben szent lé le ki, karatnai, kan tai, ve -
len cei stb. bir to ka i ra nyer, va la mint azon má sik ban, mely  lyel
Bran den bur gi Ka ta lin 1630-ban Beth len Ist ván nak szent lé le -
ki, ve len cei s más jó szá ga i ba va ló be ik ta tá sát el ren de li, Ve -
len ce mint Fe hér me gyé hez tar to zó köz ség em lít te tik, eb ből
azt kö vet kez tet het jük, hogy Ve len cét is kez det ben, mint
Szent lé lek egy ré szét, Szá raz pa ta kot, Peselneket, Kan tát,
Karatnát és Volált be se nyők népesíték,185 s azért so roz ta tott
ez is a vár me gyé hez, mert a Szé kely föld ré gi sza bad in téz mé -
nyei nem tűr ték meg a job bágy köz sé gek be ol va dá sát, nem az
úgy is a ma gyar ral ro kon be se nyők kel, ha nem a job bá gyok kal
nem akar tak haj dan a sza bad szé ke lyek ös  sze ol vad ni, hisz azt
lát juk, hogy ott, hol a be se nyők sza bad ál la pot ban vol tak
(mint a há rom szé ki Be se nyő ben, az udvarhelyszéki Orosz -
hegy ben stb.), a szé ke lyek köz sé ge i ket nem csak hogy be von -
ták a Szé kely föld kö te lé ké be, ha nem a be se nyők kel tel je sen
ös  sze ol vad tak, elan  nyi ra, hogy csak ré gi ok má nyok ban ma -
radt fenn a mai la ko sok be se nyő ere de te.

Ve len ce több nyi re Szent lé lek kel for gott egy ké zen, az ot -
ta ni vár kas tély nak ké pez vén tar to zan dó sá gát, Kár olyi, Tar -
nóczy, Béldiek bír ják egy más után. Barcsay Bol di zsár nak is volt
ki lá tá sa el nye ré sé hez, mert Bá tho ri Zsig mond 1590-ben elő re
biz to sí tó ira tot adott ki, mely sze rint mos to ha test vé re, Tar -
nóczy Se bes tyén de fec tu sá val en nek zágoni, szentmártoni, ki -
rály fal vi, to váb bá szent lé le ki, fel ső tor jai, kézdivásárhelyi és ve -
len cei bir to ka it ne ki fog ja adományozni,186 de az nem 
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kö zé tar toz tak, új ból ne me sí ti Bethlen.179 Bir to ko sok vol tak
Nyujtódon a Mi ke sek is, de Tarnóczy Sá ra el rab lá sa mi att nó -
tán vesz tet tek, amint ki tet szik Rá kó czi György nek Fe hér vár -
ról 1639. jú li us 21-én ki adott ado mány le ve lé ből, mely sze rint
Apor Láz ár, Kézdi szék főkirálybírájának (így), Boer Si mon
és Imecs Ju dit nak (maksai Jan kó Mi hály öz ve gyé nek) ad ja
Nyujtódot és Ve len cét, mely jó szá go kat za bo lai Mi kes Pál,
Mi hály és Já nos tól Tarnóczy Se bes tyén Sá ra ne vű le á nyá nak
el rab lá sa mi att confiscáltattak.180 Ugyan ek kor ado má nyoz za
az ugyan ily okon a Mi ke sek től el vett Pá lost, Petket és Pipét
Bar csai Ákosnak.181

Sok ban ál lott e le ány rab lás a Mi ke sek nek! Nyujtódon 1632-
ben ... (Négy sor nyi ki ma rad, folytatás a 8. sorban.) 

118. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 22. sor: ... ado má nyoz.
Ar ra, hogy a fe je de lem től nyert ne mes le vél legföllebb a

ló fők kel egyen lő ál lást biz to sí tott, biz tos ada tot ta lá lunk az
1635-i lustrális könyv ben, hol Nyujtódnál a p e d i t e s  p i -
x i d a r i i ro vat ban ez áll: „Ja ka bos Má té, Nagy Má té stb. mint
akik a fe je de lem től ne mes le ve let nyer tek, át írat tak a ló fők
kö zé.”

Nyujtódról jó kor in dul tunk ...

118. ol dal, 2. ha sáb, 32. sor: ... ka pu val, mint
Há rom szék egyik leg te kin té lye sebb hely sé -
gét. Ma már tel je sen egy be épül tek.

119. ol dal, 1. ha sáb, 28. sor: ... tervök ki vi te lé vel. Úgy L e m  -
h é n y , mint a ré gen kü lön köz sé get al ko tó V e  l e n  c e bir -
tok vi szo nya it ér dek lő, de tör té nel mi bec  csel is bí ró ok má nyi
ada tok kal ren del ke zünk, amit itt kü lön fo gunk tár gyal ni,
amint azok kü lön for dul nak elő.

1567. már ci us 5-én Já nos Zsig mond Lehmijnben
Chiomortányi Lász ló nak tíz ház job bá gyot adományoz.182 Fen -
nebb lá tók, hogy nyujtódi Imecs Má tyás volt Lem hény 
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már ci us 18-án Bras só ból ki adott sza ba da lom le ve lé vel
Berecket min den ré gi sza bad sá ga i ba és ki vált sá ga i ba vissza-
helyezte,189 sőt azo kat bő ví tet te, mert az ok mány sza vai sze -
rint Thiseri An tal és Fa ze kas Fe renc berecki hütes pol gá rok ... (Egy
sor ki ma rad, folytatás a 21. sorban.) 

121. ol dal, 2. ha sáb, a jegy zet 35. so ra: B á  t h o  r i  G á  b o r
Ko lozs várt 1608. máj. 4-én ...

121. ol dal, 2. ha sáb, jegy zet, a 39. sor (az ötö dik be kez -
dés el ső so ra) mó do sul: B e t h  l e n  G á  b o r Fe hér vár ról 1615.
ja nu ár 22-én ...

121. ol dal, 2. ha sáb, jegyzet, 41–42. sor: … szabadalom-
levelét. Lásd Székely Oklevéltár.190

122. ol dal, 1. ha sáb, 19. sor: ... bő veb ben ér te kez ni.
Berecken bir to kos volt az ozsdolai Far kas csa lád, ugyan is Bá -
tho ri Zsig mond 1585. már ci us 31-én Fe hér vár ról ozsdolai
Far kas Ger gely nek s gyer me ke i nek (Mik lós, Sán dor, Bol di -
zsár és Mar git nak) új ado mány le ve let ad berecki és ozsdolai
ne me si curiájukra.191

137

fo ga na to sít ta tott, mert ama bir to kok to vább ra is a Tar nóczy
utó dok ke zén ma rad tak. Bír tak ot tan a Mi ke sek is, de a le ány-
rab lás mi att el ve szít vén, Apor Láz ár, Boer Si mon és Imecs
Ju dit nak ado má nyoz ta Rá kó czi György.187

De mi ként lel ki is me re tes ku ta tó nak ...

121. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 6. sor: ....
B e r e c z k f a l v a né ven jön elő. Ily ne ve sze -
mély név től ered het, a ha gyo mány sze rint

B e r e c z k ne vű szé kely ős lé vén e köz ség ala pí tó ja, és ez
va ló szí nű nek is tet szik, mert a Bereczk név hasz nált név volt
a szé ke lyek nél, ré gi ok irat ok ban ily ne vű egyé nek kel gyak -
ran ta lál ko zunk; bi zo nyí tá sul le gyen elég itt fel em lí te nem
Ist ván er dé lyi vaj dá nak egy 1351-beni ren de le tét, amely
Bereczk, Mik lós fi á hoz, szé ke lyek és Bras só is pán já hoz van
címezve.188 Tud juk, hogy azon kor ban Bras só is pán jai szé ke -
lyek vol tak, s Bras só-vi dék a Szé kely föld höz tar to zott. 

Úgy lát szik, hogy Bereck már ré geb ben is, mint ...
121. ol dal, 1. ha sáb, alul ról az 1. sor: ... előb bi ki vált sá -

ga i ra. Ami ből ar ra le het kö vet kez tet nünk, hogy már Zsig -
mond ki rálytól elő ző leg vá ros sá volt emel ve. Zsig mond tól
nyert...

121. ol dal, 2. ha sáb, jegy zet, 19. sor: … je gyez ték be. 
Rö vid idő re ugyan ve szé lyez tet ve vol tak Bereck ki vált sá -

gai, sőt la ko sa i nak sza bad vol ta is, mert 1601. má jus 28-án
Bá tho ri Zsig mond Berecket és Kéz di vá sár helyt – me lyek ré -
gen a vár he gyi vár hoz tar toz tak, de ké sőbb ki vá ló sza ba dal -
ma kat nyer tek, a Mi hály vaj dá val va ló cim bo rá lá sért sza ba -
dal ma i kat vesz ték, s új ból fe je del mi ado má nyo zás alá es tek
– mint ilye ne ket ado má nyoz ta Csomortányi Ta más nak. (Lásd
Kézdivásárhelynél.) Sze ren csé re Csomortányi so ha ér vé nye -
sí te ni azt nem tud ta, mert a fe je de lem ha mar át lát ván el ső
fel he vü lé sé nek té ve dé sét, már a kö vet ke ző, 1602. év ben,
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„Fel sé ged nek tud tá ra kí vá nom ad ni, hogy Szé kely föl dön (in
partibus Ziculorum) Moldova fe lé van egy O y t o snak ne ve -
zett szo ros, me lyet ha erős ség gel s ab ba he lye zett őri zet tel
lá tunk el, el len ség be üté sét kön  nyen meg le het ne aka dá lyoz -
ni. Castaldo meg is akar ta azt épí te ni; de a szé ke lyek el ha -
lasz tást kér tek, míg gyű lést tart va kö ve te i ket Fel sé ged hez
fel küld he tik. Fel is fog ják kül de ni két kö ve tü ket, kik ál tal az
Oytosban va ló erőd épí té sé nek el ha lasz tá sát kérelmezendik,
úgy okos kod ván, hogy a vár cél ta lan, mi u tán az el len ség azt
mel lőz ve, más szo ro so kon is be tör het a ha zá ba. Ta ná csom
er re vo nat ko zó lag az, hogy Fel sé ged a szé kely kül döt tek nek
a vár épí tés be til tá sát meg ne ígér je, mert egy ott épült vár,
te kin té lyes őr ség gel meg rak va, bár mily nagy szá mú el len sé -
get is fel tar tóz tat hat na, s ha az más he lyen be tör ne is, az in -
nen eli be ke rü lő csa pa tok ál tal vis  sza szo rít ha tó len ne; de kü -
lön ben e vár ra nem an  nyi ra a külellenség, mint in kább a szé -
ke lyek fékentartása vé gett van szük ség. A szé ke lyek alig fog -
nák egy ily vár épí té sét erő szak kal meg aka dá lyoz ni, de ha
megkísérlenék is, Fel sé ged nek az or szág ban le vő ka to na sá ga
ál tal kön  nyű leend megfékezni.”193

Nem le het tud ni, hogy Haller ál nok ta ná csa kö vet kez té -
ben épült-e az Ojtozban az al ka lom mal vár a küligát nem tű -
rő szé ke lyek fé ke zé sé re, de ha épült is, azt bi zon  nyal le rom -
bol ták a nem so ká ra Iza bel la mel lé ál lott s te rü le tü kön vá rat
nem tű rő szé ke lyek; de hogy ké sőb ben épült erőd az Ojto-
zon, az ki tet szik Beth len Gá bor nak 1627. ok tó ber 1-jén Gyu -
la fe hér vár ról ki adott ren de le té ből, mely ben Há rom szék
tiszt sé gét ér te sí ti, hogy az o j z o z i  v á r ban (így) har min -
ca dot ál lí tott, har min ca dos sá lemhényi Kanistos Mi hályt ne -
vez vén ki, azért ren de li, hogy ha kí ván ta tik, fel kel je nek mel -
let te, hogy a meg szö kők áru it zász ló alá vi hes se, s a ki há gó -
kat megbüntethesse.194

Ar ra meg, hogy a vá rat ma ga a szé kely ség épí tet te ön -
ként, ami dőn az nem az ő sza bad sá gá nak fé ke zé sé re, ha nem
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XX. AZ OJTOZI-SZOROS

126. ol dal, 1. ha sáb, 12. sor: ... vám hoz. Alább elő a dan dó
ok má nyok alap ján ar ra le het kö vet kez tet nünk, hogy az ojtozi
vám ré gen nem it ten, ha nem alább, a vár nál volt be ren dez -
ve azon ré gi sza bad in téz vé nyek kor sza ká ban, ami dőn a vá -
mo kat, s azok közt az ojtozit is, oly fon tos ál lo más nak tar -
tot ták, s a hon vé de lem mel kap cso la tos ily he lyet oly elő jog -
ok kal ru ház ták fel, hogy még or szág gyű lé si kép vi sel te tést is
élveztek.192

Ké sőbb azon ban, hogy Er dély is az oszt rák ura lom alá
ke rült, a vá mok töb bé nem a hon fe let ti őr kö dés éber sze -
mei, ha nem a zsar no ki kém ke dés és fél té keny ke dés ba -
goly fész ke i vé vál toz tak át ide gen hi va tal nok se reg gel,
amely őr kö dött, hogy sza bad esz me s le nyom ta tott sza -
bad gon do lat be ne lopódzhassék a ha zá ba. Ilye nek nek
tud ván a vám hi va ta lo kat, az ojtozi vá mon is jó nak lát tuk
ma gun kat a né met igaz ga tó úr nál je len te ni, ne hogy úgy jár -
junk ... (Hat szó ki ma rad.) 

127. ol dal, 2. ha sáb, 35–36. sor: ... az el len át tör ni.
Hogy az Ojtozi-szoros vá ra mi kor épült, ar ra nin cse nek

ada ta ink, kü lön ben ar ra igen is van ada tunk, hogy a né me -
tek egy itt eme len dő vár nak fon tos sá gát nem an  nyi ra a külel-
lenség el len, mint in kább a szé ke lyek fé ke zé sé re ha mar fel -
is mer ték, s ahogy a moh ácsi vész után be te het ték lá bu kat
Er dély be, az Ojtozi-szorosban va ló vár épí té sét cél ba vet ték,
amint ki tet szik Haller Pé ter szebeni pol gár mes ter nek egy
1552. má jus 5-én I. Fer di nánd hoz in té zett tit kos föl ter jesz té -
sé ből, amely ben a töb bek közt e tárgy ra vo nat ko zó lag ír ja:
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„Fel sé ged nek tud tá ra kí vá nom ad ni, hogy Szé kely föl dön (in
partibus Ziculorum) Moldova fe lé van egy O y t o snak ne ve -
zett szo ros, me lyet ha erős ség gel s ab ba he lye zett őri zet tel
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ni. Castaldo meg is akar ta azt épí te ni; de a szé ke lyek el ha -
lasz tást kér tek, míg gyű lést tart va kö ve te i ket Fel sé ged hez
fel küld he tik. Fel is fog ják kül de ni két kö ve tü ket, kik ál tal az
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XX. AZ OJTOZI-SZOROS

126. ol dal, 1. ha sáb, 12. sor: ... vám hoz. Alább elő a dan dó
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127. ol dal, 2. ha sáb, 35–36. sor: ... az el len át tör ni.
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ada ta ink, kü lön ben ar ra igen is van ada tunk, hogy a né me -
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amint ki tet szik Haller Pé ter szebeni pol gár mes ter nek egy
1552. má jus 5-én I. Fer di nánd hoz in té zett tit kos föl ter jesz té -
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XXI. NYUJTÓDRÓL ZA BO LÁ IG 

133. ol dal, 1. ha sáb, 29. sor: ... csa lá dot is is -
mer jük. Ozsdolán bir to kos volt Imecs Má -
tyás, ki 1584-ben nyert Bá tho ri Zsig mond -

tól új donatiót ozsdolai birtokaira.196 Kö vet ke ző év ben pe dig
ozsdolai Far kas Ger gely és fi ai nyer nek új ado mány le ve let
ozsdolai curiájukra.197

Meg kell még em lé kez nem ozsdolai Bögözi Ádám ról, ki
e szá zad ele jén több ezer fo rin tot ál do zott a vajdahunyadi
vár ki ja ví tá sa és meg men té sé re, ami Fe renc csá szárt e vár
meg szer zé se kor ar ra buz dí tot ta, hogy 1817-ben har minc -
ezer fo rin tot utal vá nyo zott e vár res ta u rá lá sá ra. Ozsdola
ré gi bir to ko sa i nak be mu ta tá sa után foly tas suk ... (Há rom szó
ki ma rad.)

133. ol dal, 2. ha sáb, 3. sor: ... Moldovába szál lít ják. A Putna-
szoros ré gi ira tok ban leg in kább V á r o n c s a i - p a s s u s
né ven sze re pel, s hogy az még a 17. szá zad vé gén is je len té -
keny volt, s fél té ke nyen őriz te tett, azt lát juk Há rom szék
tiszt sé gé nek 1694-i je len té sé ből, hol ez áll: „Ozsdola a
Vároncsai-passusban fe küd vén nagy ter het hor doz, kü lön ben
ki csin fa lu, na gyobb ré szit Kun Ist ván ma ra dé ki bír ják.” Eb -
ből ki tet szik, hogy e szo ros őri ze te az ozsdolaiakra ne héz ke -
dett, de egy ha tár szé li szo ros őri ze te an nak járt vol tát fel té -
te le zi.

Ozsdolán felül egy ki es...

Ozsdola 
(131–133. ol dal)

141

a ha za ha tá rá nak ol tal má ra szol gált, ada tot az 1630-i 54, 64.
articulusokban ta lá lunk, hol ez áll: „Az Ojtozon és Bo dzán,
hol a vá ra kat ma ga a szé kely ség épí tet te, a szé ke lyek vá mot,
har min ca dot ne fi zes se nek, in gyen va ló dol go zás ra, fis cus só -
já nak vi te lé re ne szoríttassanak.“195

Esze rint a már Beth len Gá bor alatt fenn ál lott és ezen
articulus sze rint a szé ke lyek ál tal épí tett ojtozi-szorosi vá rat
Rá kó czi György nem épít het te, legföllebb azt csak ki ja vít tat -
ta, s így a Rá kó czi -vár el ne ve zés tör té nel mi jo go sult ság gal
nem bír; mind azo nál tal e vár rom elég gé ér de kes ar ra, hogy
meg is mer tes sem, azért két kép ben mu tat juk be ez ér de kes ro -
mot ...
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és sál fal vi ősi bir to ka i ra, s azok ba be is ve zet te tik ge len cei
Vida Bá lint, Mi hálcz Lász ló és Mik lós ál tal el len mon dás nél -
kül; ezt Bá tho ri Zsig mond is 1583-ban meg erő sí ti, s ado mány -
le vél alak ban kiadja.201 Ugyan ez év ben Bá tho ri egy ház job -
bá gyot ado má nyoz ge len cei Karany Ádám és Szé kely György
gya lo go sok nak, kik Ist ván len gyel ki rály had já ra ta i ban tün -
tet ték ki magukat.202 1588. au gusz tus 10-én fenn em lí tett Chi-
joma Mik lós fi ai, Ger gely és Do mo kos nyer nek Bá tho ri Zsig -
mond tól új ado mány le ve let ge len cei örökségükre.203

Emel lett volt Gelencén egy Vár hegy hez tar to zó fe je del mi
bir tok, me lyet 1601. ja nu ár 1-jén Bá tho ri Zsig mond oly fel -
té tel lel ado má nyoz a ko lozs mo nos tori kas tély ból a maksai,
eresz te vé nyi, pá vai, szin tén em lí tett vár hoz tar to zó rész jó -
szá gok kal Csomortányi Lász ló és utó da i nak, hogy azon sóly -
mo kat, me lye ket ed dig is ezen jó szá gok után az er dé lyi fe je -
del mek nek a fő soly már (magister falconeri) út ján be szol gál -
tat tak, ők is pon to san beszolgáltassák.204 Ez ok mány ha tá ro -
zot tan je lö li, hogy ré gi idő ben Gelencén is vol tak soly má rok,
s folyt a só lyom te nyész tés, ami re szik lás he gyei na gyon al -
kal ma to sak vol tak. Gelencének még az 1635-i lustrális könyv -
ben ti zen egy solymára van be ír va a D o k ,  G o t  h á r d ,
G á s  p á r  és C z a k ó csa lád ból, úgy az E c z  k e n csa lád
is szá mos tag gal je le nik meg.

1599-ben ge len cei Chijoma György ha va si ma jor há zát (ju -
hász lak) ér dek lő két igen ér de kes ma gyar szö ve gű ren de le -
tét bír juk Bá tho ri End ré nek, az egyik ben (kelt Ko lozs várt,
1599. má jus 29.) Mi kes Be ne dek v á r  h e g y  v á  ri (így) al ka -
pi tány hoz ír ja, hogy ge len cei Chijoma György pa nasz ko dik,
hogy Láz ár Ist ván egy ma jor há zá ért tör vény te le nül há bor -
gat ná, nem lé vén sem mi igaz sá ga hoz zá, kö nyör gött, hogy
ve led ol tal maz tat nók igaz sá gá ban, lát ván mél tó igaz sá gát,
meg hagy juk és pa ran csol juk, hogy Láz ár Ist ván el len ol tal -
mazd Chiomát. És ugyan ez év jú ni us 25-én Sennyei Pong rác
vár he gyi ka pi tány hoz, fe je del mi ta ná csos és há rom szé ki fő -
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133. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: ...vegyesen lak nak.
Az 1567-i re ges trum ban tíz ka pu val van
mos ta ni ne vén be je gyez ve. 1588-ban nyu-

jtódi Imecs Má tyás nyer it te ni jó szá gá ra új ado mány le ve let;
bir to kos volt itt a Mi hálcz csa lád is; de aldobolyi Mi hálcz Ba -
lázs test vér ét, Pé tert 1589-ben meg öl vén, min den jó szá gát,
azok közt a kézdimartonosit is nó tán vesz té, s Ki rály fal vi Já -
nos, a fe je del mi táb la ül nö ke nyer te el.198 Martonosban Már-
tonffy Ist ván ...

133. ol dal, 2. ha sáb, 16. sor: … ka pu val je -
gyez te tett be. Ami ként Hilib Gelence le ány -
egy ház köz sé ge, úgy szár ma zá sá ra néz ve is

an nak gyar ma ta, amint ki tet szik egy 1585. no vem ber 6-án
kelt ok mány ból, mely sze rint Kun Kocsárd, Csi goly Já nos és
Far kas, fe je de lem kül dött jei előtt a Gelence gyar ma tát al ko -
tó H i l i b f a l v a (így) és Gelencefalva la kói ab ban egyez tek
meg, hogy ez után temp lo ma és ha tá ra mind két fa lu nak kö -
zös le gyen, s azt két száz fo rint vinculum ter he alatt jö vő re
is fenn tar tan dó nak határozták.199

A hilibi csa lá dok közt meg em lí tést ér de mel nek a Gál és
Haller csa lá dok, kik in nen ír ják ma gu kat. Hiliben sem mi fi gyel -
met ér dem lőt ...

134. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 13. sor: ... pa -
pi ros ké szül. Gelence ré gi bir tok vi szo nya it,
mint tör té ne ti bec  csel bí ró mo men tu mo kat,

ha rö vi den is, érin te nem kell. 1567. már ci us 5-én Já nos Zsig -
mond Tor dá ról Mi hálcz Mik lós nak ado má nyoz Gelencén bi -
zo nyos szá mú ház job bá gyot (a szám olvashatatlan).200 Bá tho -
ri Kris tóf pe dig 1578. jú li us 5-én Fe hér vár ról ad új ado mány -
le ve let Chioma (Csoma) Mik lós nak ge len cei, za bo lai, haralyi

Gelence 
(133–135. ol dal)

Hilib 
(133. ol dal)

Kézdimartonos 
(133. ol dal)

142



és sál fal vi ősi bir to ka i ra, s azok ba be is ve zet te tik ge len cei
Vida Bá lint, Mi hálcz Lász ló és Mik lós ál tal el len mon dás nél -
kül; ezt Bá tho ri Zsig mond is 1583-ban meg erő sí ti, s ado mány -
le vél alak ban kiadja.201 Ugyan ez év ben Bá tho ri egy ház job -
bá gyot ado má nyoz ge len cei Karany Ádám és Szé kely György
gya lo go sok nak, kik Ist ván len gyel ki rály had já ra ta i ban tün -
tet ték ki magukat.202 1588. au gusz tus 10-én fenn em lí tett Chi-
joma Mik lós fi ai, Ger gely és Do mo kos nyer nek Bá tho ri Zsig -
mond tól új ado mány le ve let ge len cei örökségükre.203

Emel lett volt Gelencén egy Vár hegy hez tar to zó fe je del mi
bir tok, me lyet 1601. ja nu ár 1-jén Bá tho ri Zsig mond oly fel -
té tel lel ado má nyoz a ko lozs mo nos tori kas tély ból a maksai,
eresz te vé nyi, pá vai, szin tén em lí tett vár hoz tar to zó rész jó -
szá gok kal Csomortányi Lász ló és utó da i nak, hogy azon sóly -
mo kat, me lye ket ed dig is ezen jó szá gok után az er dé lyi fe je -
del mek nek a fő soly már (magister falconeri) út ján be szol gál -
tat tak, ők is pon to san beszolgáltassák.204 Ez ok mány ha tá ro -
zot tan je lö li, hogy ré gi idő ben Gelencén is vol tak soly má rok,
s folyt a só lyom te nyész tés, ami re szik lás he gyei na gyon al -
kal ma to sak vol tak. Gelencének még az 1635-i lustrális könyv -
ben ti zen egy solymára van be ír va a D o k ,  G o t  h á r d ,
G á s  p á r  és C z a k ó csa lád ból, úgy az E c z  k e n csa lád
is szá mos tag gal je le nik meg.

1599-ben ge len cei Chijoma György ha va si ma jor há zát (ju -
hász lak) ér dek lő két igen ér de kes ma gyar szö ve gű ren de le -
tét bír juk Bá tho ri End ré nek, az egyik ben (kelt Ko lozs várt,
1599. má jus 29.) Mi kes Be ne dek v á r  h e g y  v á  ri (így) al ka -
pi tány hoz ír ja, hogy ge len cei Chijoma György pa nasz ko dik,
hogy Láz ár Ist ván egy ma jor há zá ért tör vény te le nül há bor -
gat ná, nem lé vén sem mi igaz sá ga hoz zá, kö nyör gött, hogy
ve led ol tal maz tat nók igaz sá gá ban, lát ván mél tó igaz sá gát,
meg hagy juk és pa ran csol juk, hogy Láz ár Ist ván el len ol tal -
mazd Chiomát. És ugyan ez év jú ni us 25-én Sennyei Pong rác
vár he gyi ka pi tány hoz, fe je del mi ta ná csos és há rom szé ki fő -

143

133. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: ...vegyesen lak nak.
Az 1567-i re ges trum ban tíz ka pu val van
mos ta ni ne vén be je gyez ve. 1588-ban nyu-

jtódi Imecs Má tyás nyer it te ni jó szá gá ra új ado mány le ve let;
bir to kos volt itt a Mi hálcz csa lád is; de aldobolyi Mi hálcz Ba -
lázs test vér ét, Pé tert 1589-ben meg öl vén, min den jó szá gát,
azok közt a kézdimartonosit is nó tán vesz té, s Ki rály fal vi Já -
nos, a fe je del mi táb la ül nö ke nyer te el.198 Martonosban Már-
tonffy Ist ván ...

133. ol dal, 2. ha sáb, 16. sor: … ka pu val je -
gyez te tett be. Ami ként Hilib Gelence le ány -
egy ház köz sé ge, úgy szár ma zá sá ra néz ve is

an nak gyar ma ta, amint ki tet szik egy 1585. no vem ber 6-án
kelt ok mány ból, mely sze rint Kun Kocsárd, Csi goly Já nos és
Far kas, fe je de lem kül dött jei előtt a Gelence gyar ma tát al ko -
tó H i l i b f a l v a (így) és Gelencefalva la kói ab ban egyez tek
meg, hogy ez után temp lo ma és ha tá ra mind két fa lu nak kö -
zös le gyen, s azt két száz fo rint vinculum ter he alatt jö vő re
is fenn tar tan dó nak határozták.199

A hilibi csa lá dok közt meg em lí tést ér de mel nek a Gál és
Haller csa lá dok, kik in nen ír ják ma gu kat. Hiliben sem mi fi gyel -
met ér dem lőt ...

134. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 13. sor: ... pa -
pi ros ké szül. Gelence ré gi bir tok vi szo nya it,
mint tör té ne ti bec  csel bí ró mo men tu mo kat,

ha rö vi den is, érin te nem kell. 1567. már ci us 5-én Já nos Zsig -
mond Tor dá ról Mi hálcz Mik lós nak ado má nyoz Gelencén bi -
zo nyos szá mú ház job bá gyot (a szám olvashatatlan).200 Bá tho -
ri Kris tóf pe dig 1578. jú li us 5-én Fe hér vár ról ad új ado mány -
le ve let Chioma (Csoma) Mik lós nak ge len cei, za bo lai, haralyi

Gelence 
(133–135. ol dal)

Hilib 
(133. ol dal)

Kézdimartonos 
(133. ol dal)

142



XXII. ZA BO LA

139. ol dal, 1. ha sáb, 5. sor: ... az ud var hoz fel -
leb bez tes sék. E gyű lés Há rom szék re vo nat -
ko zó lag ki mon dot ta, hogy Kij zdij ből

(Kézdi szék) ti zen két, a más két szék ből (Sep si, Or bai szé kek)
szin tén ti zen két ül nök vagy es küdt bí ró választassék min den
év ben, ezek lás sák el a pe re ket; ülé se i ken a primipillusok kö -
zül vagy ka pi tá nyuk, a tar to má nyi is pán (judex terestris) és
ki rály bí ró je len le gyen, a fel leb be zés in nen is Ud var hely re,
on nan szé kely is pán hoz, on nan ki rály hoz tör té nik. Ugyan ezen
gyű lés ben ha tá roz ta tott el ...

139. ol dal, 1. ha sáb, 11. sor: ... meg fos  szák. 
Lás suk már most rö vi den Za bo la bir tok vi szo nya it, ame -

lyek nem egy ér de kes, tör té nel mi bec  csel bí ró ada tot szol -
gál tat nak a meg íran dó szé kely tör té ne lem szá má ra. Za bo lán
nagy volt a szé kely sza bad sá gi moz ga lom ban résztvettek s
ezért Já nos Zsig mond túlszigora ál tal job bágy ság ra ve tet tek
szá ma, kik kö zül 1567-ben el ado má nyo zott Ba sa ... ...[-nek]207

ti zen hat, Mykes Já nos és ... ...[-nak]208 nyolc ház jobbá-
gyot.209 A Ba sá nak ado má nyo zot tak azon ban sza bad szé kely
vol tuk hoz ra gasz kod tak, s a fe je de lem nek kelle köz be lép ni,
hogy a job bá gyi igá ba haj tas sa nak, ugyan is Bá tho ri Zsig mond
1591. jú li us 15-én Fe hér vár ról ado mány le ve let ad ki, mely -
ben mond ja, hogy za bo lai Ba sa Ta más és utó da i nak Za bo lán
lé vő ti zen hat ház job bá gya azon ürügy alatt, hogy gya log ja -
ink kö zé tar toz nak, úri szol gá lat alól ki von ták ma gu kat, de
kö ze lebb ről ki kül dött biz to sunk nyo mo zá sá ból az el len ke ző
tűn vén ki, az, hogy harcnoki sza bad sá gu kat ha mi sul él vez -
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ki rály bí ró hoz ren del ke zik ez ügy ben, meg hagy ván, hogy ha Láz -
ár Ist ván vis  sza nem ad ná Chijoma ma jor há zát, on nan ju ha it
erő vel is ki há nyas sa, s ad ja Chijoma bir to ká ba, kit ki vált sá ga ér -
tel mé ben il let, s egyi de jű leg szász fal vi Láz ár Ist ván nak is pa ran -
csol ja, hogy Chijomának Hertán havassán le vő ma jor há zát vis -
 sza ad ja, mert kü lön ben Sennyei Pong rác ki há nyat ja ju ha it
onnan.205 Bol dog idők, mi dőn a fe je de lem egye sek jog sé rel mét
ily erél  lyel or vo sol ja, s há rom ren de let ben in téz ke dik az igaz
ügy meg vé dé se ér de ké ben.

Gelencének a múlt idők ből ...

136. ol dal, 2. ha sáb, 29. sor: ... fegy ve re se i vel e
fa lut. Ezen el ső Imecsnek utód ja le he tett azon
Imecs Do mo kos, aki nek Já nos Zsig mond 1567-

ben négy ház job bá gyot ado má nyo zott I m e c h  f a l w án.206

Ugyane né ven ta lál juk az 1567-i re ges trum ban hu szon egy ka -
pu val. Az Imecsek kö zül még fel tűnt a Nyujtódra át szár ma zott
s nyujtódi elő ne vet hasz nált Imecs Má tyás, ki Bát ho ri tól 1584-
ben nyer új ado mány le ve let há rom szé ki szá mos bir to ka i ra. Az
Imecs csa lád ma is meg van Imecsfalván, sőt in nen szét ágaz va, az
egész Szé kely föl dön el van ter jed ve. Imecsfalván la kik Cserey Já nos -
né, szü le tett Zathureczky Emí lia, ki a Há rom szé ken s egyál ta lá -
ban Szé kely föl dön ta lál ha tó ré gi sé ge ket, mű kin cse ket, ré gi ok -
má nyo kat, nyom tat vá nyo kat s más ne ve ze tes sé ge ket egy be -
gyűjt vén, egy nagy be csű Mú ze u mot ala pí tott, s azt gaz dag ala -
pít ván  nyal el lát ván a szé kely nem zet nek aján dé koz ta, ez ál tal
egy S z é  k e l y  N e m  z e  t i  M ú  z e  u m  nak alap ját meg vet vén
s em lé ké nek min den ma u zó le um nál fé nye sebb Pan te ont emel vén.
Ezen több mint tíz ezer mű da ra bot ma gá ban fog la ló mú ze um 1879-
ben vé te tett át Há rom szék bi zott má nya ál tal, s most Sep si szent györ -
gyön a re for má tus gim ná zi um épü le té ben van el he lyez ve.

Alább egy má sik völ gyecs két ... (Három sor kimarad, foly ta -
tás a 33. sor ban.)

Imecsfalva 
(136. ol dal)
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XXII. ZA BO LA

139. ol dal, 1. ha sáb, 5. sor: ... az ud var hoz fel -
leb bez tes sék. E gyű lés Há rom szék re vo nat -
ko zó lag ki mon dot ta, hogy Kij zdij ből

(Kézdi szék) ti zen két, a más két szék ből (Sep si, Or bai szé kek)
szin tén ti zen két ül nök vagy es küdt bí ró választassék min den
év ben, ezek lás sák el a pe re ket; ülé se i ken a primipillusok kö -
zül vagy ka pi tá nyuk, a tar to má nyi is pán (judex terestris) és
ki rály bí ró je len le gyen, a fel leb be zés in nen is Ud var hely re,
on nan szé kely is pán hoz, on nan ki rály hoz tör té nik. Ugyan ezen
gyű lés ben ha tá roz ta tott el ...

139. ol dal, 1. ha sáb, 11. sor: ... meg fos  szák. 
Lás suk már most rö vi den Za bo la bir tok vi szo nya it, ame -

lyek nem egy ér de kes, tör té nel mi bec  csel bí ró ada tot szol -
gál tat nak a meg íran dó szé kely tör té ne lem szá má ra. Za bo lán
nagy volt a szé kely sza bad sá gi moz ga lom ban résztvettek s
ezért Já nos Zsig mond túlszigora ál tal job bágy ság ra ve tet tek
szá ma, kik kö zül 1567-ben el ado má nyo zott Ba sa ... ...[-nek]207

ti zen hat, Mykes Já nos és ... ...[-nak]208 nyolc ház jobbá-
gyot.209 A Ba sá nak ado má nyo zot tak azon ban sza bad szé kely
vol tuk hoz ra gasz kod tak, s a fe je de lem nek kelle köz be lép ni,
hogy a job bá gyi igá ba haj tas sa nak, ugyan is Bá tho ri Zsig mond
1591. jú li us 15-én Fe hér vár ról ado mány le ve let ad ki, mely -
ben mond ja, hogy za bo lai Ba sa Ta más és utó da i nak Za bo lán
lé vő ti zen hat ház job bá gya azon ürügy alatt, hogy gya log ja -
ink kö zé tar toz nak, úri szol gá lat alól ki von ták ma gu kat, de
kö ze lebb ről ki kül dött biz to sunk nyo mo zá sá ból az el len ke ző
tűn vén ki, az, hogy harcnoki sza bad sá gu kat ha mi sul él vez -

Za bo la 
(136–145. ol dal)

145

ki rály bí ró hoz ren del ke zik ez ügy ben, meg hagy ván, hogy ha Láz -
ár Ist ván vis  sza nem ad ná Chijoma ma jor há zát, on nan ju ha it
erő vel is ki há nyas sa, s ad ja Chijoma bir to ká ba, kit ki vált sá ga ér -
tel mé ben il let, s egyi de jű leg szász fal vi Láz ár Ist ván nak is pa ran -
csol ja, hogy Chijomának Hertán havassán le vő ma jor há zát vis -
 sza ad ja, mert kü lön ben Sennyei Pong rác ki há nyat ja ju ha it
onnan.205 Bol dog idők, mi dőn a fe je de lem egye sek jog sé rel mét
ily erél  lyel or vo sol ja, s há rom ren de let ben in téz ke dik az igaz
ügy meg vé dé se ér de ké ben.

Gelencének a múlt idők ből ...

136. ol dal, 2. ha sáb, 29. sor: ... fegy ve re se i vel e
fa lut. Ezen el ső Imecsnek utód ja le he tett azon
Imecs Do mo kos, aki nek Já nos Zsig mond 1567-

ben négy ház job bá gyot ado má nyo zott I m e c h  f a l w án.206

Ugyane né ven ta lál juk az 1567-i re ges trum ban hu szon egy ka -
pu val. Az Imecsek kö zül még fel tűnt a Nyujtódra át szár ma zott
s nyujtódi elő ne vet hasz nált Imecs Má tyás, ki Bát ho ri tól 1584-
ben nyer új ado mány le ve let há rom szé ki szá mos bir to ka i ra. Az
Imecs csa lád ma is meg van Imecsfalván, sőt in nen szét ágaz va, az
egész Szé kely föl dön el van ter jed ve. Imecsfalván la kik Cserey Já nos -
né, szü le tett Zathureczky Emí lia, ki a Há rom szé ken s egyál ta lá -
ban Szé kely föl dön ta lál ha tó ré gi sé ge ket, mű kin cse ket, ré gi ok -
má nyo kat, nyom tat vá nyo kat s más ne ve ze tes sé ge ket egy be -
gyűjt vén, egy nagy be csű Mú ze u mot ala pí tott, s azt gaz dag ala -
pít ván  nyal el lát ván a szé kely nem zet nek aján dé koz ta, ez ál tal
egy S z é  k e l y  N e m  z e  t i  M ú  z e  u m  nak alap ját meg vet vén
s em lé ké nek min den ma u zó le um nál fé nye sebb Pan te ont emel vén.
Ezen több mint tíz ezer mű da ra bot ma gá ban fog la ló mú ze um 1879-
ben vé te tett át Há rom szék bi zott má nya ál tal, s most Sep si szent györ -
gyön a re for má tus gim ná zi um épü le té ben van el he lyez ve.

Alább egy má sik völ gyecs két ... (Három sor kimarad, foly ta -
tás a 33. sor ban.)

Imecsfalva 
(136. ol dal)

144



fel pan gya lo ki Ga lam bos Mik lós, Zsigmond213 és gróf Beth -
len Mihály214 közt.215

Ki tűnt még Za bo lán a Vaj da csa lád, ugyan is 1638. jú li us
14-én Rá kó czi György Désről za bo lai Vaj da Já nost és test vér -
ét, Ta mást ne me sí ti, s za bo lai és pá vai jó szá ga i kat
mentesíti.216

De ez ér de kes ada tok és a za bo lai szé kely gyű lés nek jog -
tör té nel münk re és nem ze tünk nek ama tá vol kor ban is meg volt
jog ér ze té re ... (Ki lenc szó ki ma rad, foly ta tás a 13. sor ban.) 

139. ol dal, 1. ha sáb, jegy zet utol só so ra: … ad Felm. 210.
248. 271. la pon.

145. ol dal, 2. ha sáb, 26. sor: ... ne ve zik. Kü lön ben ez a
D o m o k o s f a l v a na gyon kis köz ség le he tett, mert azt az
1567-i re ges trum ban ugyan D a m o k o s f f a l w a né ven kü -
lön köz ség ként ta lál juk be je gyez ve, de csak egyet len egy ka -
pu val.

Za bo lá val át el len ben ...

146. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 12–13. sor: …
a Biró és Cseh csa lád is. Szentkatolnai Czech
(Cseh) And rás és Ist ván 1602. má jus 14-én

nyer nek Bá tho ri Zsig mond tól új ado mány le ve let
szentkatolnai ősi birtokaikra.217 Be bí rók vol tak e köz ség be a
tor jai kén bá nyá szok is szé kely jo gon, Bá tho ri Kris tóf 1580-
ban ezek irán ti bir tok jo gu kat ok má nyi lag erősíté meg.218

Je les ke le ti uta zónk, Bá lint Gá bor Szentkatolna szü lött je.
Szentkatolnán több ször tar tot ta Há rom szék ...

Szentkatolna 
(146. ol dal)
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ték, azért őket né pi es ál la pot ba vis  sza he lyez ve, új ból is Ba -
sa Ta más nak adományozzuk.210

A Mi ke sek szin tén fe je de le mi biz to sí tást és bir tok sza po rí -
tást nyer tek Bá tho ri Zsig mond tól, ki 1591. már ci us 20-án Gyu -
la fe hér vár ról új ado mány le ve let ad za bo lai Mi kes György és
utó da i nak, az elő dei ál tal is bírt zágoni jó szág ra curiával, to -
váb bá papolci, kőrösi, kovásznai, pá kéi rész jó szá gok ra, va la -
mint Orbaiban le vő N a g y  a l  m á s ,  L a d ó c z m e z ő ,
F e  j é r  p a  t a k ,  R o s k ó  é s  Ö k ö r  m e  z ő ne vű irtvá -
nyok ra,211 de a Mi ke sek gyö nyö rű bir to ka i kat koc káz tat ták
Tar nóczy Sá ra el rab lá sá nak ka land já val, s az ál tal bir to kos -
tár su kat, Ba sa Ta mást gazdagíták, mert Rá kó czi György 1649.
no vem ber 12-én Besz ter cé ről kelt ado mány le ve lé vel za bo lai
Ba sa Ta más, Há rom szék főkirálybírájának hű szol gá la ta i ért s
a le fi ze tett 2400 fo rin tért ado má nyoz za azon za bo lai jó szá -
got curiával, pá vai, kovásznai részt v a s  h á  m o r  r a l , me -
lye ket Mi kes Zsig mond fi ai a Tar nóczy Se bes tyén le á nyán
tett me rény le tért nó tán vesz tet tek, nem kü lön ben T h e  l e  -
k e n Mojos Fe renc jó szá gát, ki ama le ány rab lás nál fegy ve -
re sen je len volt. Mind ezen jó szá go kat – mond a fe je de lem –
Petky Ist ván nak inscribáltuk volt; de ő bi zo nyos okok nál fog -
va vis  sza bo csát ván, azo kat, va la mint a d e p  s e oi m a l  m o t
(a Fe ke te ügyen), me lyet Ba sa Ta más zá log cí men ad dig is
bírt, ado má nyoz zuk Ba sa Ta más nak örö kö sön, elébb fi-, azu -
tán nőágra.212

A Mi ke sek ké sőbb vis  sza nyer ték jó szá ga i kat a ha za iránt
ta nú sí tott nagy szol gá la ta i kért, de csak rész ben, mert a fe -
je de lem za bo lai és zágoni job bá gya ik egy ré szét a meg ke gyel -
me zés előtt fel sza ba dí tot ta volt.

A te kin té lyes za bo lai Ba sa-bir tok és an nak tar to zan dó sá -
gai a csa lád mag va sza kad tá val az ozsdolai Ku nok ra, Kun Ilo -
ná val Beth len Mik lós ra szálltak. 1699-ből Li pót Orbaiszék
tiszt sé gé hez ren de le tet küld, mely ben meg hagy ja, a za bo lai,
petőfalvi, haralyi, ge len cei és ta más fal vi jó szá go kat os  szák
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XXIII. PÁ VA

147. ol dal, 1. ha sáb, 4–5. sor: ... Oláh-ország-
ba. Pá vát (P a w a ) az 1567-i re gest rum ban
hu szon két ka pu val ta lál juk. Amint Za bo la

le írá sá nál lát tuk, Pá ván fő bir to ko sok vol tak a Mi ke sek, s ezek
nyo mán Ba sa Ta más. 1570-ben pá vai Ferencz Ba lázs nyer Já -
nos Zsig mond tól új donatiót pá vai birtokaira.222 Lá tók fen -
nebb, Gelence le írá sá nál, hogy Pá ván is volt a vár he gyi vár -
hoz tar to zó jó szág rész, me lyet 1601-ben oly fel té tel lel nyer
el Csomortányi Lász ló, hogy az azon jó szág ról ad ni szo kott
sóly mo kat ez után is a fő soly már út ján be szol gál tas sa. Egyál -
ta lá ban a fe je del mi kor ban Pá ván sok sóly mot te nyész tet tek,
az zal sok ne me si jo go kat él ve ző soly már fog lal ko zott, úgy -
hogy az 1635-i lustrális könyv ben ti zen hét soly már csa lád van
Pá vá ról be je gyez ve negy ven tag gal, ne ve ze te seb bek a M a r  -
t i ,  M á t h é és G á l csa lá dok. Leg elő ke lőbb volt ezek kö -
zött a M a r  t i  csa lád, mely csa lád ban volt a fő soly má ri mél -
tó ság is, mi re Csomortányi fenn em lí tett ado mány le ve lé ben
hi vat ko zást ta lá lunk, leg alább ilyes mit kö vet kez tet he tünk
ab ból, hogy 1698-ban, de cem ber 17-én pá vai Mar ti György a
fe hér vá ri káp ta lan előtt az orbaiszéki ös  szes soly má rok ne -
vé ben, mint azok fő nö ke, ün ne pé lyes óvást tesz az el len,
hogy oly sok fe je de lem től nyert sza ba dal ma ik és ki vált sá ga -
ik el le né re fő tiszt (fő ki rály bí ró) uramék alá akar ják vet ni, s
ne me si im mu ni tá suk el le né re adók, rovatalokkal ter hel ni.
Fel em lí ti, hogy fo lya mod tak Bánffy György kor mány zó hoz és
az or szág gyű lés hez, min de nün nen ígé re tet nyer tek jo ga ik
tisz te let ben tar tá sa iránt; de en nek da cá ra adó alá akar ják

Pá va 
(147–148. ol dal)
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146. ol dal, 2. ha sáb, 16. sor: ... le ány köz ség gé
deg ra dál ta tott. 

Hatolyka leg ré gibb bir to ko sa ként Ba log
Be ne dek tű nik fel, ki nek Bá tho ri Zsig mond Fe hér vár ról új
donatiót ad 1584. jú li us 9-én hatolykai szé kely örökségére.219

Ugyan ek kor nyer új ado mány le ve let hatolykai Mátis Pé ter
hatolykai curiája, jó szá ga és alcsernátoni szé kely örök-
ségére.220 1591. má jus 2-án pe dig Bá tho ri Zsig mond Fe hér -
vár ról hatolykai Bach Fe ren cet és Pé tert, kik kü lön ben is ne -
mes szü lők től szár maz tak, új ból ne me sí ti, cí me rül egy kart
át szeg ző kop ját ad ván, s hatolykai ud var há zu kat s más kéz -
di szé ki jó szá gu kat új ból ado má nyoz za és adómentesíti, s
Orbaiszék tisz te i nek és Ravazdy György vár he gyi pa rancs -
nok nak ren de li, hogy adó men tes ne me sek nek tekintsék.221

Hatolykának egy há zi ön ál ló sá ga kor sza ká ban volt egy
ódon temp lo ma, mely nek he lyé re új épült, de fenn ma radt a
ré gi kor kép vi se lő je ként egy ré gi ha rang ja (a na gyob bik), me -
lyen ezen ér de kes kör irat ol vas ha tó:

Va gyis: Ave re gi na celorum ma ter regie (re gi na) angelo-
rum o Maria. 

Év szám ugyan hi ány zik, de a minuskel be tűk alak ja a 15.
szá zad vé gé re utal.

Hatolykán is tar tot ta köz gyű lés ét ...

Hatolyka 
(146. ol dal)

148

7. ábra A hatolykai harang felirata. 
(Orbán Balázs rajza a Kiegészítések kéziratában.)
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(147–148. ol dal)

149
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7. ábra A hatolykai harang felirata. 
(Orbán Balázs rajza a Kiegészítések kéziratában.)



XXIV. KOVÁSZNA

149. ol dal, 1. ha sáb, 1. sor: Kovászna, va la -
mint most, úgy ré gen is te kin té lyes köz sé -
ge volt Há rom szék nek, az 1567-i re ges t -

rum ban hat van egy ka pu val ta lál juk be je gyez ve, te hát an  nyi -
val, amen  nyi vel Kézdi- és Orbaiszékben csak két köz ség
(Csernáton, Gelence) bírt. Já nos Zsig mond nak már több ször
em lí tett, 1567. már ci us 5-én Tor dá ról ki adott ado mány le ve -
lé ben K o a z n a  né ven for dul elő, mint oly hely ség, hol Mi -
hálcz Ger gely és Ist ván nak nyolc, Zeorecheij De me ter nek hat
ház job bá gyot adományoz225, 1569. no vem ber 28-án pe dig
koaznai Csősz De me ter primipillátusságát ér vé nye sí ti.226

1584. má jus 29-én Bá tho ri Zsig mond azon kovásznai há zat,
mely Tö rök Ke le men de fec tu sá val szállt ko ro ná ra, barátosi
Toot Pál nak adományozza.227 Ko vász nán bir to ko sok vol tak a
Mi ke sek is. 1584. ja nu ár 22-én Bá tho ri Zsig mond új ado mány -
le ve let ad Mi kes Mi hály nak szá mos há rom szé ki, azok közt
k o v á s z n a i  é s  b o r z  f a l  v i szé kely öröksé gei re228, de
a Mi ke sek azt a le ány rab lás ért el veszt vén, 1649-ben Ba sa Ta -
más nyer te el.

Kovászna a Kár pá tok alatt oly hos  szan ...
149. ol dal, 1. ha sáb, 4. sor: ... pos ta ál lo más, já rás bí ró ság és

na gyon lá to ga tott ...
154. ol dal, 1. ha sáb, 10. sor: ... nagy jö vő re van hi vat va. Az

it te ni vas érc pe dig nem volt ré gi idők ben ily el ha gyott, ily
el do bott kincs; a nem ze ti fe je de lem ség kor sza ká ban meg in -
dult élénk ipar moz ga lom fel ke res te és hasz no sí tot ta azt,
amint ki tet szik Rá kó czi György azon ado mány le ve lé ből, mely

Kovászna 
(149–155.)

151

von ni, mi ért ki je len ti sor so sai ne vé ben, hogy ha meg tá ma -
dott igaz sá gu kat a kor mány szék nem vé di, az ural ko dó nál
ke res nek jogorvoslást.223

Ugyan ily óvás té telt ik ta tott Mar ti György az 1698-i lustrális
könyv be is.224

A Pá ván irány adó sze re pet ját szott Mar ti csa lád va la me -
lyik ... ősé nek le het sír kö ve az... (Öt sor nyi ki ma rad, foly ta tás a
10. sor ban.) 
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te el ne ve zé sét. Az 1635-i lustrális könyv ben a p e d i t e s
v e  t e r a n i ro vat ban ta lál juk Poson Ba lázst, ki nek – a lus-
trális könyv sze rint – Rakamaznál lőt ték el a lá bát, él té ig
sem mi adó val ne bánt sák, Urunk ke gyel me sen el en ged te.
Vádó Bá lint két fia is Rakamaznál ve szett, Urunk ren de le te
sze rint adó zás sal ne bánt sák.

Cófalva ne vét a szász tu dó sok on nan szár maz tat ják ...

156. ol dal, 1. ha sáb, 14. sor: ... hár man vol -
tak. Cófalva az 1567-i re ges trum ban csak
há rom ka pu val van be je gyez ve; az ak kor -

tájt na gyon kis fa lucs ka la kói most fel sza po rod tak, négy száz
lel ket túl ha lad ván lét szá muk.

Ba rá tos kö ze lé ben ta lál ták ...

Cófalva 
(156. ol dal)

153

sze rint a Mi ke sek től el kob zott ja va kat 1649-ben Ba sa Ta más -
nak ado má nyoz ván, a kovásznai jó szág ot tan le vő vas mű -
hely  lyel (molendinum ferarie) adományoztatik,229 ami ből ak -
kor fo lya mat ban le vő vas mű ve lés re és fel dol go zás ra kö vet -
kez tet he tünk. Le gyen ez buz dí tó út je lö lés a jö vő te vé keny -
sé gé nek. 

Hát rább, a Ko pas  szal egy be füg gő ...

156. ol dal, 1. ha sáb, 1. sor: ... fek vő C ó f a l -
v a . Pá kén 1567-ben Já nos Zsig mond
Zeorcheij (Szörcsey) Gás pár nak ado má nyoz

hat ház jobbágyot.230

1584-ben Bá tho ri Zsig mond Mi kes Mi hály nak, 1591-ben
Mi kes György nek ad pá kéi, papolci, kőrösi s más jó szá ga i ra
ado mány le ve let.231 Ba rá to son Ackner ...

156. ol dal, 1. ha sáb, 5. sor: ... rom ma rad vány
nin csen. 

Barátosi Toot Pál, mint fen nebb lá tók,
1584. má jus 19-én nye ri el Bát ho ri tól Tö rök Ke le men kovász-
nai há zát, őt és utó da it va ló di pixidáriusok kö zé so roz za fel -
ment vén adók, ta xák, ti ze dek alól, úgy azon ban, hogy harc
ide jén tisz tes sé ges fel sze re lés sel és fegy ver zet tel részt ve gye -
nek a had me ne tek ben, kis ko rú ak tart sa nak fel nőt tü kig had -
ra al kal mas, he lyet te sí tő katonát.232 Ez ok mány ér de kes ada -
tot nyújt ar ra, hogy a szé ke lyek had kö te le zett sé ge mily szi -
go rú volt, hogy még a kis ko rú ak sem vol tak men te sít ve, ha -
nem tar toz tak ma guk he lyett más har cost ál lí ta ni, a had kö -
te le zett ség a jó szág já ru lé ka lé vén.

Ba rá tos az 1567-i re ges trum ban hu szon négy ka pu val van,
te hát na gyocs ka köz ség ként be je gyez ve. Ba rá to son el volt
ter jed ve a P o s o n csa lád, mely csa lád a P o s o n -ágról vet -

Ba rá tos 
(155–156. ol dal)

Pá ké
(155–156. ol dal)
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Papolcon is el volt ter jed ve a P o s o n csa lád. Az 1635-i
lustrális könyv ben a ré gi primipillusok ro va tá ban nyolc
P o s o n van be je gyez ve. A Poson csa lád ma is lé te zik Pa pol -
con és Ko vász nán.

Ezen fa esz kö zök kel ...

159. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: ... sze re pel. Ugyan
1567-ben Já nos Zsig mond Lász ló Mi hály nak
két ház job bá gyot ado má nyoz Zá gon ban.237

Ez és a Lász lók ter je del mes bir to kai Lász ló An ná val (Pé ter le -
á nya), ki Mi kes Mi hály hoz ment nő ül, mind a Mi ke sek re
száll tak, amint fen nebb, Papolcnál lát tuk; a Mi ke sek e sze -
ren csés há zas ság ál tal örök be vett bir to ka ik ra 1584- és 1591-
ben nyer nek ado mány le ve let; ez utób bi ban elő for dul nak a
papolci, zágoni, kőrösi, kovásznai és pá kéi rész jó szá gok, és a
n a g y a l m á s i ,  l a d ó c m e z ő i ,  f e j é r  p a  t a  k i ,
r o s k ó m e z ő i  és ö k ö r  m e  z ő i  irt vá nyok,238 me lyek a
Bo dzai-szo ros ban van nak, s me lyek mint nagy ér té kű, nagy -
részt né pe sí tett ha va si bir to kok ma is a Mi kes csa lád ke zén
van nak.

Zágon la kói nagy ke res ke dést űz nek ... 

Zágon 
(159–160. ol dal)
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XXV. KOVÁSZNÁTÓL ZÁGONIG

156. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 2. sor: ... be je -
gyez ve. Kő rö sön ré gen bir to ko sok vol tak a
Mi ke sek. Mi kes Mi hály 1584-ben, György

1591-ben nyer kőrösi s más jó szá ga i ra Bá tho ri Zsig mond tól
ado mány le ve let.

Ha bár az igény te len fa lu ...

159. ol dal, 1. ha sáb, 3–4. sor: ... ka pu val van
be je gyez ve. Ugyan ezen év ben Já nos Zsig mond
Mykes Mik lós nak és egy má sik Mikesnek (ki -

nek ke reszt ne ve olvashatatlan233) ti zen két ház job bá gyot ado -
má nyo zott Papoczon (így). A Mi ke sek még több kegy ben is ré -
sze sül tek, mert Bá tho ri Zsig mond 1584-ben papolczi Mi kes Mi -
hály nak és fe le sé gé nek, zágoni Lász ló An ná nak ado má nyoz za
ad dig is bírt papolci ud var há zu kat tar to zan dó sá ga i val, to váb -
bá zágoni, pá kéi, kőrösi, mar ton fal vi, maksai, bitai jó szá ga it,
Egresmező234 ne vű he lyet Orbaiban, va la mint fe le sé ge papolci,
zágoni jó szá ga it curiákkal, barátosi, za bo lai, te le ki jó szá ga it,
Ko vász nán és a Borz fal ván (így) le vő szé kely örökségeit.235 És
ugyan ez év ben, áp ri lis 1-jén, mint egy rá adás ként az utód nél -
kül el halt Zágoni Si mon nak zágoni ne me si curiáját s ah hoz tar -
to zó jószágait.236 1591-ben Mykes György nyer új ado mány le -
ve let papolci s más bir to ka i ra. Mind ezek ada tok ar ra, hogy a
Papolcról szár ma zó Mi ke sek már itt lak tok ban igen nagy bir -
to kok urai vol tak, amit még gya ra pí tot tak ak kor, mi dőn zágo-
ni, s vég re mi dőn za bo lai elő ne vet vet tek fel. 

Papolc 
(158–159. ol dal)

Csomakõrös 
(156–158. ol dal)

154



Papolcon is el volt ter jed ve a P o s o n csa lád. Az 1635-i
lustrális könyv ben a ré gi primipillusok ro va tá ban nyolc
P o s o n van be je gyez ve. A Poson csa lád ma is lé te zik Pa pol -
con és Ko vász nán.

Ezen fa esz kö zök kel ...

159. ol dal, 2. ha sáb, 7. sor: ... sze re pel. Ugyan
1567-ben Já nos Zsig mond Lász ló Mi hály nak
két ház job bá gyot ado má nyoz Zá gon ban.237

Ez és a Lász lók ter je del mes bir to kai Lász ló An ná val (Pé ter le -
á nya), ki Mi kes Mi hály hoz ment nő ül, mind a Mi ke sek re
száll tak, amint fen nebb, Papolcnál lát tuk; a Mi ke sek e sze -
ren csés há zas ság ál tal örök be vett bir to ka ik ra 1584- és 1591-
ben nyer nek ado mány le ve let; ez utób bi ban elő for dul nak a
papolci, zágoni, kőrösi, kovásznai és pá kéi rész jó szá gok, és a
n a g y a l m á s i ,  l a d ó c m e z ő i ,  f e j é r  p a  t a  k i ,
r o s k ó m e z ő i  és ö k ö r  m e  z ő i  irt vá nyok,238 me lyek a
Bo dzai-szo ros ban van nak, s me lyek mint nagy ér té kű, nagy -
részt né pe sí tett ha va si bir to kok ma is a Mi kes csa lád ke zén
van nak.

Zágon la kói nagy ke res ke dést űz nek ... 

Zágon 
(159–160. ol dal)

155

XXV. KOVÁSZNÁTÓL ZÁGONIG

156. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 2. sor: ... be je -
gyez ve. Kő rö sön ré gen bir to ko sok vol tak a
Mi ke sek. Mi kes Mi hály 1584-ben, György

1591-ben nyer kőrösi s más jó szá ga i ra Bá tho ri Zsig mond tól
ado mány le ve let.

Ha bár az igény te len fa lu ...

159. ol dal, 1. ha sáb, 3–4. sor: ... ka pu val van
be je gyez ve. Ugyan ezen év ben Já nos Zsig mond
Mykes Mik lós nak és egy má sik Mikesnek (ki -

nek ke reszt ne ve olvashatatlan233) ti zen két ház job bá gyot ado -
má nyo zott Papoczon (így). A Mi ke sek még több kegy ben is ré -
sze sül tek, mert Bá tho ri Zsig mond 1584-ben papolczi Mi kes Mi -
hály nak és fe le sé gé nek, zágoni Lász ló An ná nak ado má nyoz za
ad dig is bírt papolci ud var há zu kat tar to zan dó sá ga i val, to váb -
bá zágoni, pá kéi, kőrösi, mar ton fal vi, maksai, bitai jó szá ga it,
Egresmező234 ne vű he lyet Orbaiban, va la mint fe le sé ge papolci,
zágoni jó szá ga it curiákkal, barátosi, za bo lai, te le ki jó szá ga it,
Ko vász nán és a Borz fal ván (így) le vő szé kely örökségeit.235 És
ugyan ez év ben, áp ri lis 1-jén, mint egy rá adás ként az utód nél -
kül el halt Zágoni Si mon nak zágoni ne me si curiáját s ah hoz tar -
to zó jószágait.236 1591-ben Mykes György nyer új ado mány le -
ve let papolci s más bir to ka i ra. Mind ezek ada tok ar ra, hogy a
Papolcról szár ma zó Mi ke sek már itt lak tok ban igen nagy bir -
to kok urai vol tak, amit még gya ra pí tot tak ak kor, mi dőn zágo-
ni, s vég re mi dőn za bo lai elő ne vet vet tek fel. 

Papolc 
(158–159. ol dal)

Csomakõrös 
(156–158. ol dal)

154



szél té ben el fo ga dott elő í té let tel szem ben. Ma már az on nan
me rít he tett sej tel met egy újabb idő ben fel me rült ok mány
két ség te len tör té nel mi igaz ság gá eme li, mely ből ki tű nik,
hogy a vár he gyi vá rat ki rály pa ran csá ra a szé ke lyek épí tet -
ték a be se nyők be üté sei el len. Ezen igen nagy fon tos sá gú ok -
mányt leg alább ki vo na ti lag is mer tet ni szük sé ges nek tar tom;
azt And rás er dé lyi vaj da Nagy La jos ki rály egye nes meg ha -
gyá sá ból 1354-ben Bi har kö ze li nyí ri tá bo rá ból ad ja ki, s pa -
ran csol ja Lökös mes ter, szé ke lyek és Bras só is pán já nak és Or -
bán nak, a vár he gyi (Waarhegij) vár ki rá lyi pa rancs no ká nak
(castellano Regie Serenitatis in Waarheghij), hogy ezen ki rá -
lyi vég vá rat, me lyet haj dan a szé ke lyek ki rá lyok pa ran csá ra
a be se nyők el len (contra pichenetos) épí tet tek és őri zet tel
el lát tak volt, de ame lyet a vár nagy és szé ke lyek el ha nya gol -
ván, a kö ze lebb ről be tört ta tá rok fel dúl tak; most is mét és
gyor san ki ja vít sák, sán cok kal kö rül ve gyék, és va la mely jól
fegy ver zett, had ra ter mett sza bad Lwhfew (ló fő) őri ze té re
bíz zák. Ezen kí vül a ki rály pa ran csol ja, hogy a vár tól két száz
dű lő nyi re (ad ducento arata) eső Z e c h e l n e e z ne vű ré -
gen épült, most azon ban el om lott őr tor nyot
(propugnaculum) vagy előváracsot, mely sem kém ke dés, sem
vé de lem re nem al kal ma tos, ha kas tél  lyá át ala kít ha tó nem
len ne, ront sák le; fenn tart ván azon ban őfel sé gé nek ezen vá -
racs fek he lyé hez va ló ren del ke zé si jogát.240

Ez ok mány igen ne ve ze tes fényt vet Vár hegy classicus
múlt já ra, s azt ta nú sít ja, hogy a Há rom szék köz pont ján ki -
emel ke dő hegy te te jén há rom kü lön bö ző kor ban épült vár
ál lott kö vet ke ze te sen egy más után. El ső, me lyet az ok mány
sza vai sze rint a szé ke lyek ki rály pa ran csá ra a be se nyő be -
üté sek el len épí tet tek, de mi vel a be se nyő be üté sek ha zánk
ke le ti ré szé ben már a 11. szá zad ban kez de tü ket vet ték, s tar -
tot tak a 13. szá zad ele jé ig, va ló szí nű, hogy a vár he gyi el ső
vá rat a szé ke lyek ki rály ren de le té re már Szent Ist ván alatt
vagy az ő ha lá lát kö ve tett kö zel idő ben épí tet ték, a szent lé -
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XXVI. VÁR HEGY

161. ol dal, 1. ha sáb, 1. sor ele jé re: Ha egy
té ves né zet vagy fel fo gás a tör té ne lem ben
gyö ke ret ver, azt na gyon ba jos rectificálni
és ki ir ta ni, csak nagy te kin té lyű tu dó sok

száll hat nak si ker rel harc ra a tör té nel mi elő í té le tek kel szem -
ben, az ily sze rény ku ta tó, mint én, csak küzd het a győ ze -
lem re mé nye, a si ker ko szo rú ja nél kül. És még is szem be kell
itt száll nom egy ál ta lá no san el fo ga dott tör té nel mi té ves fel -
fo gás sal, az zal, hogy az ud var he lyi és vár he gyi vá rat Já nos
Zsig mond épít tet te a he lyi al kot má nyuk sér té se és a terv be
vett köz pon to sí tás mi att lá zon gó szé ke lyek fé ke zé sé re, s
hogy azo kat gú nyo san Szé kelytá madt és Szé kelybán jának ne -
vez te el.

E mun ka el ső kö te té ben, Ud var hely vá rá nak le írá sá nál
igye kez tem e té ves fel fo gást az ud var he lyi vár ra vo nat ko zó -
lag meg cá fol ni, ok má nyok alap ján bizonyítám ott be, hogy
az ud var he lyi ha tal mas erőd jó val épült Já nos Zsig mond
előtt, hogy az C a s t r u m  r e g a l e  U d v a r d né ven
sze rep lő ré gi ki rá lyi vár volt, me lyet Já nos Zsig mond leg föl -
jebb csak ki iga zí tott, meg en ge dem, azon cél ból, hogy a cent -
ra li zá ló tö rek vé se it el len ző szé kely sé get fé kez ze. Ugyan ez az
eset fo rog fenn a há rom szé ki V á r  h e g y re néz ve is, mert
Vár hegy szin tén egy Já nos Zsig mond előtt sok idő vel fenn -
ál lott ki rá lyi vég vár volt. Fej ér Codex Diplomaticusának két
ok má nyá ban239 van ugyan né mi vo nat ko zás ar ra, hogy Vár -
he gyen már Nagy La jos ko rá ban ki rá lyi vár fe küdt, ezt azon -
ban fi gyel met le nül hagy ták a tu dó sok, erőt len nek ítél ték a

Vár hegy 
(Léc fal va) 
(161–163. ol dal)
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épí té sét el ren del te, s így a mos ta ni ro mok ezen ne gye dik vár -
nak ma rad vá nyai, mert a ko ráb bi vá rak az újab ban épül tek -
hez anya gul szol gál ván, azok ból alig le het ne bár csak tö re dé -
ket is fel fe dez ni; a ne gye dik vár ból is csak a sán cok sze gély -
fa lai ma rad tak meg, mert bel ső ré szét a múlt szá zad ban fel -
hasz nál ták egy kas tély (a Ne mes-kas tély) épí té sé hez, mely
ma szin tén csak rom ja i ban gyá szol ja a múlt idők fé nyét.

Ami Vár hegy nek Szé kelybán ja gúny ne vét il le ti, én el hi -
szem Miles és Beth len Far kas nak, hogy ily ne vet adott a bősz
fe je de lem, mi u tán né hány ok mány ban ugyan csak fel ta lál juk
társ vá rá nak Szé kelytá madt gúny ne vét, bár a Szé kelybán ját
én ré szem ről ok má nyi lag még nem lát tam iga zol va,241 sőt
ab ból, hogy ma ga Já nos Zsig mond 1564-ben, jú li us 5-én, te -
hát két év vel e fé ke ző vár épí té se után, Szentgyörgy vá ro sá -
hoz in té zett ira tá ban azt Vár hegy nek ne ve zi,242 azt kö vet -
kez tet het jük, hogy a Szé kelybán ja gúny ne vet még ma ga a ke -
reszt apa sem hasz nál ta. 

A vár he gyi vár pa rancs no kai igen te kin té lyes ál lást fog lal -
tak el, s igen gyak ran ezen ál lás sal egy be volt köt ve Há rom -
szék fő ka pi tány sá ga, ne megy szer fő ki rály bí rói tisz te, ne megy -
szer mind a hat szé kely szék po li ti kai fő nök sé ge, sőt a szé ke -
lyek fő ka pi tány sá ga is.

Vár hegy pa rancs no ka i nak so ro za tát egy be ál lí ta ni igen ér -
de kes len ne. Én azon ban e te kin tet ben csak hé za gos ki mu ta -
tást tu dok fel mu tat ni, mind azo nál tal azo kat, kik nek ne ve i vel
ré gi ok má nyok ban ta lál koz tam, ide ik ta tom, hogy majd az utá -
nam jö vők a hé za go kat után pó tol va e lajst ro mot ki egé szít sék.
1354-ben vár he gyi vár pa rancs nok Orbán.243 1564-ben Petky
Gá bor, ki egy szer smind a hat szé kely szék fő ka pi tá nya is.244

1582-ben vár he gyi ka pi tány osztopáni Per ne szi Ist ván, ki egy -
szer smind Há rom szék főkirálybírája.245 Ez ok mány ban, mely
1582. jú ni us 5-én Gyu la fe hér vár ról van kel tez ve, Bá tho ri a há -
rom szé ki ek postálkodása ügyé ben ren del ke zik. Pernyeszi
1589-ben ud var he lyi várnagy.246 1589-ben vár he gyi pa rancs -
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le ki vég vár ral egyi de jű leg, vagy leg ké sőb ben Szent Lász ló ki -
rály ide jé ben, mi dőn a be se nyők ha tal muk dél pont ján ál lot -
tak. De a be se nyők a gö rög bi ro da lom és szé ke lyek kel foly -
ta tott har ca ik ban mind in kább fogy ván, 1088 kö rül csak nem
egé szen ele nyész tek, megmaradott ré szük meg hó dol va Er -
dély be te le pült, s így el le nük vá rat csak a 11. szá zad ban kel -
lett épí te ni. Nyo muk ban jöt tek a ku nok, ki ket Szent Lász ló
tört meg, s megmaradott ré szük Moldova és Er dély ben te le -
pe dett le; úgy a kun be tö ré sek tü ze is meg szűnt a 13. szá -
zad ban. A kun be üté sek meg szűn té vel Vár hegy el ha nya gol -
tat ván, könnyű zsák má nyá vá lett 1351-ben a mol do vai ma -
gyar sá got ki pusz tí tó, a Bar ca sá got és Há rom szé ket is vé gig -
dú ló ta tá rok nak. Az el le nük kül dött Lackfi End re er dé lyi vaj -
da Mol do vá ban a pré da-ter helt ta tá ro kat ugyan szét ver te,
ve zé rü ket, Átlámost is el fog ta; de a ta pin ta tos, bölcs ki rály
át lát ta, hogy oly idők kö vet kez tek be, hogy bi ro dal ma ke le -
ti ha tá ra it meg kell erő sí te ni az ot tan mu tat ko zó vad hor -
dák el len, s azért ren de li a szé ke lyek nek Vár hegy új bó li fel -
épí té sét s sán cok kal va ló kö rül öve zé sét. Ek ként épült Vár -
hegy or mán a má so dik vár 1354 kö rül. Ezen má so dik vár is
el pusz tult, al kal ma sint Amurát szul tán nak Há rom szé ket vé -
gig dú ló s a szent lé le ki vá rat is el pusz tí tó se re ge rom bol ta le
1421-ben, bár er re sem mi ne mű ok má nyi adat tal nem bí runk;
de ab ból, hogy Já nos Zsig mond ál lí tó lag új vá rat épít te tett
1562-ben, azt kell kö vet kez tet nünk, hogy a vár he gyi má so -
dik vár is ak kor már rom vagy fel ha gyott vár volt, me lyet
Já nos Zsig mond ki újít tat ván így ke let ke zik Vár he gyen a har -
ma dik vár, amely töb bé nem a ha za ha tá rá nak vé del mé re, ha -
nem a szé ke lyek sza bad ság sze re te té nek fé ke zé sé re szol gált.
Sőt szo ro san vé ve Vár he gyen egy ne gye dik vár is épült, mert
a szé ke lyek e vá rat, mely ből an  nyit sa nyar gat ták, rossz szem -
mel néz vén, Mi hály vaj da be üté se kor, 1597-ben azon nal le -
rom bol ták. Az 1600-ban Léc fal ván tar tott vis  sza tor ló tá bo ri
or szág gyű lés an nak Há rom szék és Csík ál tal va ló új bó li fel -
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nem csak is az ők vá lasz tott ka pi tá nya ik. Le gye nek to váb bá
fel ment ve a vár he gyi vár őri ze té től is, ha nem ott hon vé gez -
zék csa lá di dol ga i kat, úgy azon ban, hogy szük ség ese tén, ha
el len ség mu tat koz nék, vagy ha kül or szá gi kö vet ség vo nul na
ott át, a vár he gyi vár ka pi tá nyá nak izenetére meg je len je nek,
s el len sé ges tá ma dá sok el len vé del mez zék e vá run kat. Azt
rög tön te gyék, ami kor ka pi tá nya ik, had na gya ik fel hív ják,
ezek azon ban sür gős ese tek ben a vár ka pi tány kí ván sá gát el
ne ha nya gol ják. Vi gyáz zon azon ban a vár ka pi tány, hogy va -
la mely sé rel mes és ok nél kü li mun kát ne kí ván jon. Ami az
igaz ság szol gál ta tást il le ti, ren del jük, hogy ha a gya lo gok közt
akár sze mélyt, akár va gyont ér dek lő per fel me rül, szá za do sa -
ik ítél je nek, s ha va la me lyik fél meg nem elé ged nék, fel leb -
bez ze a vár he gyi ka pi tány hoz s vég re a mi curiánkhoz. Má -
sok kal va ló per ben, foly jon az akár ne me sek, akár vá ro sok la -
kói el len, a ré gi, ren des tör vé nyes út kö ve ten dő, va la mint ne -
me sek nek, alá ren del te ik nek vagy vá ro si pol gá rok nak gya lo -
gok el le ni pe rei a ren des bí ró sá gok nál or szág tör vé nyei sze -
rint lát tas sa nak el úgy, hogy a me gyék és szé kek la kói az ot -
ta ni ki rály bí rák, vá ro si pol gá rok az ot ta ni ha tó sá gok előtt in -
dít sák. Bűn ügyek ben, örö kö sö dé si kér dé sek ben a ren des bí -
ró sá gok ítél nek; a szé kely szé ke ken a ki rály bí rák a tör vény
he lyé re és íté let re gya log ja in kat is pe csét tel idéz zék meg.

Tol va jok ül dö zé sé re ki rály bí ró fel hí vá sá ra a gya lo gok is
meg je len ni tar toz nak. Bír sá got, bün te tést a gya lo gok tól nem
az is pá nok (szé kely is pá nok), ki rály bí rák, ha nem csak ka pi -
tá nya ik hajt has sa nak fel. Vérdíjt vagy vér vált sá got a gya lo -
gok tól is nem a ka pi tány, ha nem a ki rály bí rák szed nek, de
ka pi tány út ján, töm löc re is csak szá za dos vet he ti.

A szá za do sok gya log ja i kat szor gal ma son lustrálják, fegy -
ver ben gya ko rol ják, ne hogy el szok ja nak a fegy ver tisz te le té -
től, s tes ti leg el tes ped je nek. 

Úgy azt is el ren del jük, hogy ha a gya lo gok va la me lyi ke
bir to kát fa lu ban vagy ha tá rán nagy szük ség ben el ide ge ní te -
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nok rétyi Rozsnyai András.247 1590. szep tem ber ben vár he gyi
pa rancs nok Kéz di-, Orbai- és Sepsiszék főkirálybírája,
Ravazdy György.248 1590 vé gén már is mét osztopáni Per ne szi
Ist ván, ki Ma ros- és Udvarhelyszék főkirálybírája.249 Ek kor
nye ri el mint vár he gyi vár nagy az ud var he lyi vár hoz tar to zó
telegdibaconi jó szá got. 1599-ben vár he gyi ka pi tány, fe je del -
mi ta ná csos és há rom szé ki fő ki rály bí ró Sennyei Pong rác,
ugyan ak kor alkapitány Mi kes Benedek.250 Ők vol tak kö rül be -
lül Vár hegy utol só pa rancs no kai, mert Vár hegy 1601-ben
meg szűnt fe je del mi erőd len ni, s el ado má nyoz ta tott.

Nem ok nél kül vi sel tet tek a szé ke lyek a vár el len el len -
szenv vel, nem ok nél kül te kin tet ték azt sza bad sá guk ra néz ve
ve szé lyes nek, s nem in do ko lat la nul rom bol ták azt le, mi helyt
sze rét te het ték, mert ezen egy kor a hon ha tá ra i nak vé del mé -
re szol gált vár ké sőbb az ő nyo mor ga tá suk nak lett utált fész -
ké vé, fő leg az ál tal, hogy vár pa rancs no kai ke zé ben kü lönb fé le
más fő hi va ta lok is össz pon to sít va lé vén, a min dig jog tip ró
cent ra li zá ció alap ján ha tal mi túl ka pá sok ra ra gad tat ták ma gu -
kat, oly mér ték ben, hogy a fe je de lem nek ma gá nak kel lett a
sa nyar ga tott nép vé del mé re kel ni, és a vár pa rancs nok ok zsa -
ro lá sa it és jog kör ük nek túl lé pé sét szi go rú an el til ta ni, amint
ki tet szik ez Bá tho ri Zsig mond nak 1590. év no vem ber 24-én
Ko lozs vár ról e tárgy ban ki adott ren de le té ből, amely annyi ra
ér de kes, s a szé ke lyek jog éle té re vo nat ko zó oly fon tos ada to -
kat tar tal maz, hogy azt ki vo na ti lag is mer tet nem kell.

Eb ben a fe je de lem elő ad ja, hogy Sep si, Kézdi és Or bai szé -
kek szá za do sai és e székekbeli gya lo gok pa na szol ják, hogy
vár he gyi vár na gya ink foly to nos őri zet re pa ran csol ják a vár -
hoz, s más min den fé le mun kák ra szo rít ják, úgy hogy csalá-
daikat alig tud ják emi att fenn tar ta ni. Ezen fe lül min den fé le
bír sá gok kal zsa rol ják. Ez or szá gunk ká ro so dá sá ra ve zet vén,
ren del jük elő ször, hogy ez után se vár he gyi vá runk ka pi tá -
nyai, se Sep si, Kézdi és Or bai szé kek ki rály bí rái, se más sem -
mi fé le ha tó ság azon szé kek gya log ja i nak ne ren del kez zék, ha -
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negy ven öt pri mor nak; de még min dig ma rad tak szá mos el
nem ado má nyo zott jó szág ré szek, me lyek nek egy nagy ré szét
a Báthoriak osz to gat ták szét hí ve ik és kre a tú rá ik ju tal ma -
zá sá ra, amint azt az egyes köz sé gek le írá sá nál tü ze te seb ben
tár gyal tam, a még fel nem em lí tet te ket ez után fo gom tár -
gyal ni. Itt csak rö vi den ös  sze ge zem ezen az egyes köz sé gek -
nél ok má nyi lag iga zolt és iga zo lan dó, úgy ne ve zett Vár hegy -
hez tar to zó fe je del mi jó szá go kat. Ilye nek vol tak Sepsiba-
conban, Uzonban, Lisz nyón, Szotyorban, Ki lyén ben,
Köpecen, Lemhényben, Cso mor tá nyon, Al má son, Po lyán ban,
Maksán, Eresztevényen, Pá ván, Gelencén, Kéz di vá sár helyt,
Rét yen, Egerpatakon, Be se nyő ben, Szacsván, Szász fa lu ban,
Esztelneken, Bölönben, La bor fal ván és Szentiványon, ös  sze -
sen hu szon öt fa lu ban; ezek ké pez ték a fe je del mi ado má -
nyo zás tár gyát, míg ma ga a köz pont, a cso por to sí tó erőd
is el veszt vén ha dá sza ti je len tő sé gét, szin tén el ado má nyoz -
ta tott.

Múlt já nak s vi szo nya i nak is me re te után lás suk Vár hegy
fek vé sét és ma rad vá nya it. A part ma gas la ton szé pen fek vő ...

161. ol dal, 1. ha sáb, 10. sor: ...  a szé ke lyek fé ke zé -
sé re épí tett ál lí  tó la gos Szé kelybán ja ma rad vá nya i nak
tar ta nak.

E vá rat harc, vi har, idő s em be rek ke ze ... (Az 1. ha sáb to -
váb bi szö ve ge a ha sáb ös  szes jegy ze té vel együtt, va la mint a
2. ha sáb el ső be kez dé se ki ma rad. Foly ta tás a 2. ha sáb 10.
sorában.)

161. ol dal, 2. ha sáb, a 12. sor: ív alakú he lyett ívalakúlag.
162. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 15. sor: egy hegy is he lyett

egy hegy sem.
162. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 3. sor: ... oda le het ne ve -

zet ni.
Elő ad tam mind azt, amit Vár hegy múlt já ra vo nat ko zó lag

fel ku tat hat tam, le ír tam a szép múl tú vár rom ma rad vá nya it,
hogy a fe le dé keny ség és vég meg sem mi sü lés sel küz dő ez em -
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ni kényteleníttetnék, azt min den más ve vő előtt a mi gya lo -
go sa ink vált has sák ma guk hoz, s gya log más nak, mint gya lo -
gos nak ne ad has sa, ne zá lo go sít has sa el bir to kát és örök sé -
gét. Ha va la mely gya log vagy pixidárius mind két ne men ki -
hal na, ren del jük, hogy az in gó és in gat lan va gyon vér sze -
rin ti ol dal ro ko na i ra száll jon. Aki csak fér fi ágon hal ki, ja vai
le ány ra száll ja nak, s azt va la mely gya log vagy sza bad em ber
ve gye fe le sé gül, nem pe dig va la mely mág nás (így) vagy alatt -
va lónk, ha nem olyan, aki fegy ver rel szol gál azon gya log ság -
ban stb.251

Mily szép bi zo nyí té ka és biz to sí té ka ez a szé kely ön kor -
mány zat nak, mily tö mör tör vény al ko tás, mely a szé kely köz -
élet és ma gán jog min den ese te it fel öle li, s egy la pon töb bet
mond és ren dez, mint az újabb ko ri codificátorok száz meg
száz hos  szú pa ra gra fus ban. Ezt mél tán min tá ul fog hat nák el
újabb tör vény al ko tó ink. De tér jünk vis  sza Vár hegy hez.

Nem ér dek te len Vár hegy bir tok lá si vi szo nyai fe lett is
szem lét tartanunk. Várhegy 1578-ban Bá tho ri Kristófé.252

1601-ben az őtet trón ra vis  sza he lye zett Csomortányi Lász ló -
nak ado má nyoz za Vár he gyet Bereck és Kéz divá sár hel  lyel
Bá tho ri Zsigmond.253 Beth len Gá bor Mikó György nek adomá-
nyozza.254 Ké sőbb Ne mes Já nos ra száll, ki gyö nyö rű kas télyt
épít e várba.255 Most bá ró Szentkereszty Zsig mond bír ja.

A vár he gyi vár hoz ré geb ben igen sok bir tok rész tar to -
zott, me lyek Há rom szék köz sé ge i ben szét szór va fe je del mi
jó szá gok cí mén sze re pel tek; ezek úgy ke let kez tek, hogy
mind azon há rom szé ki szé ke lyek, kik a for ron gás mi att a se -
ges vá ri 1562-i or szág gyű lé sen job bágy ság ra vet tet tek, s más
ek kor el kob zott ne me si ja vak is Vár hegy hez csa tol tat tak.
Az ily sza bad ság fosz tott szé ke lyek ből és azok bir to ka i ból már
ma ga Já nos Zsig mond 1567-ben egy serget el ado má nyo zott
a há rom szé ki pri mo rok nak s más hí ve i nek, amint ki tet szik
az e kö tet ál ta lá nos elő is mer te té sé ben közlött ado mány le -
vél ből, mel  lyel Háromszéken 276 ház job bá gyot ado má nyoz
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va la me lyi kén a fen neb bi ok mány ban le írt Z e  k e l  n e e z
elő vá ra csa, mely nek fek he lyét kel le ne meg ha tá roz nunk.

A kisborosnyói völgy két vá rá nak (Borz és Czecz vá ra)
egyi ke sem le he tett a Ze kel neez, mert azok ön ál ló, te kin té -
lyes vá rak, s Vár hegy től sok kal tá vo labb feküsznek, mint az
ok má nyunk ban je löl ve van, s ami dön tő, Vár heg  gyel egyik
sem áll láttani egy be köt te tés ben, mind ket tő a borosnyói
völgy elő he gyei ál tal fed ve lé vén, már pe dig hi tem sze rint Ze -
kel neez nek ép pen a le he tett a fő hi va tá sa, hogy Vár he gyet
a bo ros nyói völgy vá ra i val láttani egy be köt te tés be hoz za, s
a Bo dza fe lő li tá ma dást a fő vár ba je lez ze, amint azt ne ve is
je löl ni lát szik. Esze rint te hát ke re sett vá ra csunk nak a bo ros -
nyói elő he gyek va la me lyi kén, vagy a Nagyborosnyó kö ze pén
emel ke dő O l  t á r  k ő n vagy az Egerpatak mö göt ti F e r  -
g e t   t y ű - v á  r á  n á l kel lett fe küd ni; ezt an nál in kább fel -
te het jük, mert mind két he lyen ré gi erődítvényi nyo mok ra
akad ha tunk, s az ok mány je löl te tá vol ság is al kal maz ha tó.
Ter mé sze tes, hogy a már 1354-ben rom ban he vert vá racs nak
ma már cse kély ma rad vá nyai lé tez het nek, itt te hát a hely el -
ne ve zés le het ne leg in kább irány adó; azon ban, fáj da lom, a Ze -
kel neez vagy az zal ro kon ne vet e tájatt fel fe dez nem nem si -
ke rült, ré gibb ha tár já rá si ok má nyok vagy per irat ok sem Bo -
ros nyón, sem Egerpatakon nin cse nek, s így Z e  k e l  n e e z
fek he lyét vagy az Ol tár kő nél, vagy Fer get  tyű-vá rá nál sej tem,
bár az ok mány ban je lölt tá vol ság in kább az előb bi hely mel -
lett szól. A ké sőb bi ku ta tók nak tá jé ko zást nyúj tan dó alább
mind két hely nek pon tos le írá sát fo gom ad ni.

Vár hegy most mint erőd meg sem mi sült, de azért a jö vő -
ben le het hi va tá sa, ha nem is a vár nak (bár er re a ha tár vé -
del mé nél a jö vő ref lek tál hat), de igen a ne vét vi se lő köz ség -
nek, mert a há rom fiú szék (Kézdi, Or bai és Sep si) ös  sze üt kö zé sé -
nél ...
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lék szen te sí tett ro mok nak leg alább em lé ke ze tét ki ra gad jam a
vég ele nyé szés ör vé nyé ből; most, hogy is mer te té sem ki egé szít ve
le gyen, meg kel le ne ál la pí ta nom az 1354-i ok mány ban elő for du -
ló, Vár heg  gyel ös  sze füg gő, an nak ki egé szí tő ré szét al ko tó és a
ha tár szél fe lé elő tolt őr ál lo má sát ké pe ző Ze kel neez (Székelynéz)
ne vű őr to rony vagy előváracs fek he lyét.

A ré gi vár he gyi erőd nek ket tős hi va tá sa volt. E vár a tér
kö ze pén se hon nan nem ural gott s víz zel kö rül ölelt hegy nek
te tő lap ján fe küd vén, ön ma gá ban is egy ön ál ló, a ha dá szat ak -
ko ri igé nye i nek meg fe le lő, ha tal mas erő döt ké pe zett, mely
na gyobb ost rom sze rek kel el lá tott hadsergekkel is da col ni tu -
dan dott, meg lé vén a fő kel lék, a meg kö ze lít he tet len ség, ar -
ra mint sark pont ra tá masz kod va egy nagy hadserget is fel -
tar tóz tat ha ta ki sebb véd erő, mert az el len ség akár fe lül ről
(az Ojtoz vagy Csík fe lől), akár alul ról (a Bar ca ság fe lől) jött,
kény te len volt a Vár hegy nél mind két ol da lon ös  sze szű kü lő
völgy tek nő ben a vár tü zér sé gé nek zú zó vo na lán hú zód ni, s
ha Léc fal va és szem ben Nagyborosnyó ma gas la ta i ra had erő
ál lít ta tott, ak kor oly ke reszt tűz kö zé ju tott a bár mer ről jö vő
el len ség, hogy azon ba jo san tud ha tott át ha tol ni. Vár hegy
fek vé sé nél fog va te hát egy át tör he tet len védvonalt ké pe zett
Al- és Felháromszék kö zött. Ez volt fő hi va tá sa ez ős szé kely
erőd nek: de emel lett mel lé kes hi va tá sa volt a ha tár szé li, fő -
leg a Bo dza-szo ros fe lett va ló őr kö dés is, mi vel ezen ré gi kor -
ban oly gya ko ri be üté si pon tul hasz nált szo ros nak bel ső tor -
ko lat ja ép pen szem ben Vár heg  gyel, a kisborosnyói völgy kat -
lan ba nyílt a Ladóc-tetőről, mert a Bo dza-szo ros most hasz -
nált két út ja a nyéni és zajzoni völ gyön át ak kor já rat lan volt.
Ez okon igen nagy fi gyel met for dí tot tak őse ink ezen ha dá -
sza ti lag igen fon tos pont vé del mé re. Ott fe küdt a Bo dza si -
ká to rát ké pe ző kisborosnyói völgy ben a Kisborosnyó le írá sá -
nál majd is mer te ten dő két vár, C z e c z és B o r z vá ra; ott
fe küdt a völgy tor ko lat ja előtt a ha tal mas vár he gyi vár, mely
e szo ros nak kul csát alkotá, s ott fe küdt az elő he gyek 
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nan nyer te, hogy a szé kely ősök nek volt ot tan ál do za ti o l  -
t á r  k ö  v e . Ké sőbb az ál do za ti he lyen vár, és a ke resz tyén
kor ban temp lom és is ko la épült, mely be sok szá za do kon át
jár tak imád koz ni és ta nul ni Nagyborosnyó la kói. Al kal mat -
lan lé vén a ma gas hely re va ló fel já rás, a ré gi temp lo mot és
is ko lát le hord ták, s a fa lu pi a cán építék fel, így ke rült le a
fenn le írt fa rag vá nyos kő is a fe dett fo lyo só fa lá ba. E ho má -
lyos ha gyo má nyok s más nyo mok ar ra mu tat nak, hogy Nagy-
bo ros nyó a szé ke lyek ide te le pül te előtt is lak va volt, mit
meg erő sí te nek nem csak az Ol tár kőn mu tat ko zó épü let nyo -
mok, ha nem a fa lu dél ke le ti szög le té ben, a part ma gas lat egy
ki szö kel lő előfokán az úgy ne ve zett K e r t  m e l l e t t nél
nagy men  nyi ség ben mu tat ko zó ró mai tég la- és fe dél cse rép-
tö re dé kek, agyag sú lyok és ró mai ér mek. Öreg em be rek ál lít -
ják, hogy e he lyet (hol most Kó nya Dá ni el és Bartha La jos
ud var há zai és kert je ik van nak) ré gen V á r  d o m b  n a k
hív ták, s hogy ott egy, a komollói vár ra né ző ró mai erőd fe -
küdt vol na. Most ott, a be épí tett he lyen egy castrum he lyét
fel fe dez ni nem tudám, bár a hely olyan, ami nőt kedv tel ve
vá lasz tot tak a ró ma i ak erődeik el he lye zé sé re. Csak rend sze -
res ása tá sok tud ná nak itt bi zony sá got nyúj ta ni, an  nyi azon -
ban fe lü le tes át te kin tés re is két ség te len né vá lik, hogy e he -
lyen ró mai épít ke zé sek vol tak, a nagy men  nyi sé gű ró mai tég -
la, edény és tegula (fe dél cse rép), va la mint a már gyak ran
mu tat ko zott ró mai ér mek azt el vi táz ha tat lan ná te szik. A ró -
mai had út nak a komollói vár tól itt, e tájatt kel lett Kéz di vá -
sár hely és az Ojtozhoz fel vo nul ni, és így va ló szí nű nek tet szik
előt tem, hogy a ró ma i ak is fel is mer vén azon hely ha dá sza ti
fon tos sá gát, hol ké sőbb Vár hegy épült, va la mely ki sebb vá -
ra csot vagy vi gí li át he lyez tek ide. Már most lás suk az Ol tár -
kőt. Ez egy ön ál ló, mint egy száz láb ma gas sá gú domb, mely
Nagy bo ros nyó pi a cá tól dél ke let re emel ke dik. Te tő lap ja most
szán tás alatt van, s így tel je sen át ala kult, de a tu laj do no sok
ál lít ják, hogy gyak ran akad eké jük ré gi alap fa lak ba, me lyek -
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XXVII. A KÉT BOROSNYÓ 
ÉS EGERPATAK KÖR NYÉ KE

163. ol dal, 1. ha sáb, az új fe je zet el ső nyolc
so ra: Vár hegy től ke let re a Kovászna-vize ál -
tal kö rül ka nyar gott part ma gas la ton szép

re gé nye sen és fes tő i leg fek szik N a g y  b o  r o s  n y ó . E ma gas -
lat orom szé lé re fek te tett temp lo ma, a temp lom mel let ti, pa -
lo ta sze rű iskolaház,256 pi a cá nak né hány csi nos lak há za és
szá mos ud var há za a tá vol ból egész vá ro si as kül le met ad nak
ne ki. Borosnyó ne vé vel ré gi kor ban ta lál ko zunk. A pá pai
dézmák regestruma ...

163. ol dal, 1. ha sáb, az új fe je zet 26–27. so ra: ... ros  szul le -
írt Borosnyó. Az 1567-i re ges trum ban Nagij Borosnijo har -
minc hat ka pu val van be je gyez ve, te hát már ak kor te kin té -
lyes hely ség. Jö vő re fej lő dé sé hez nagy re mé nye ket köt he -
tünk, mert Nagy bo ros nyó az utób bi idők ben ... (Hat sor nyi ki -
ma rad, foly ta tás a 32. sor ban.)

163. ol dal, új fe je zet, 2. ha sáb, 14–15. sor: ... lá to ga tot tak.
Nagy bo ros nyó mos ta ni temp lo ma 1853-ban épült egy he lyén
ál lott ré gibb temp lom anyag já ból, a ré gi temp lom hoz a ma -
gas lat al já tól fe dett fo lyo só ve ze tett, mely nek rom ba dűlt fa -
lá ba egy da rab fa ra gott kő van be fa laz va, ez a ré gi temp lom -
ka pu zat bél le té nek egy da rab ja, mely két igen mély és szé -
les ho rony kö zé fo gott tes tes hen ger rel és kajáccsal van ta -
goz va, te hát egy, a 14. szá zad ban épül he tett gót íz lé sű egy -
ház ból ma radt fenn. Öreg em be rek mond ják, hogy az az O l  -
t á r  k ő  r ő l ho za tott le, mely hegy ál lí tó lag a dákusok ide -
jé ben A l t u s  A l t a r i e nek hí va tott, s mos ta ni ne vét on -

Nagyborosnyó 
(163–164. ol dal)
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bi nek la kói Ba rá tos ra, az utób bi a ké Nagyborosnyóra te le ped -
tek át, s ha tá ra ik is oda csa tol tat tak.

A Vár hegy kö ri erő dök is me re té nek vá gya
Kisborosnyóra irá nyoz za lép te in ket. A
Nagy bo ros nyó nál be sza ka dó ...

164. ol dal, 1. ha sáb, 19. sor: ... je gyez te tett be, és ugyan -
ezen év ben Já nos Zsig mond Borosnyai Lő rinc nek öt ház job -
bá gyot ado má nyoz Kijs Borosnijon.257

Bo ros nyón leg in kább a sok ódon curia ...

Kisborosnyó 
(164. ol dal)
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nek me szes kö vei ott he ver nek a ba ráz dá kon ha lom ra gyűjt -
ve. Ré gen ma gas fa lak ko ro náz ták a hegy csú csát, ab ból épül -
tek a temp lom s több mint húsz ud var há za Nagyborosnyó-
nak. Mind ezek két ség te len né te szik, hogy az Ol tár kőn va la -
mely te kin té lyes épü let fe küdt ré gen, s mi vel e te tő ről úgy
Vár hegy, mint a kisborosnyói két vár jól lát szik, kér dé ses sé
vá lik, ha va jon nem itt fe küdt-e Ze kel neez vá ra csa, s va jon
az a 14. szá zad ban Ol tár kőn épült temp lom és is ko la nem e
vá racs rom ja it hasz nál ta-e épít ke zé si anya gul? Van Bo ros nyón
egy om la do zás nak in dult ...

163. ol dal, új fe je zet, 2. ha sáb, alul ról a 10–9. sor: ... va -
dá sza to kat. 1680-ban má jus 8-án .... (Egy mon dat ki ma rad.)

164. ol dal, 1. ha sáb, 8–9. sor: ... Há rom szék kép vi se lő je volt.
Az 1635-i lustrális könyv ben, an nak 53. szá mú lap ján

Nagy bo ros nyó nál a p e d i t e s  p i x i d a r i i ro vat ban ez
áll: „Nagy Mik lóst, az ap ját, Györ gyöt, öc  csét, Já nost urunk
Őnagy sá ga m e g  n e  m e  s í  t e t  t e (így) Mik ló sért – ki Ra -
ka maz nál zász lót nyert – min de ni ket.” E be jegy zés igen fon -
tos adat ar ra, hogy a fe je de lem től nyert ne mes le vél nek mily
ke vés be cse volt, a szé ke lyek közt az so ha sen kit va ló di el ső
ne mes sé (pri mor) nem emelt, ha nem leg föl jebb a ló fők kö -
zé, ha az il le tő az előtt gya log (pixidárius) volt, de ha az il le -
tő nem tar to zott a sza bad rend hez, ha nem inquilinus vagy
ép pen job bágy volt – mint je len eset ben –, ak kor az csak is a
gya log rend be lett fel vé ve.

Va la mint Borosnyóról ered...
164. ol dal, 1. ha sáb, 14. sor: ... ke rült ki ezen csa lád ból.
Nagy bo ros nyó és Pá ké közt, az úgy ne ve zett N á d  b a n

két el pusz tult fa lu: K i s  b a  r á  t o s és B o t  f a l  v a fek he -
lyét mu tat ják. Öt ven év vel ez előtt az utób bi temp lo má nak
tor nya még két öl ma gas ság ban ál lott, de a Kovászna-vizének
egy ára da ta ha lom ra dönté s eltünteté ezen utol só jel mu ta -
tó ját is ezen köz ség nek, me lyet a ta tá rok dúl tak fel. Az előb -
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bi nek la kói Ba rá tos ra, az utób bi a ké Nagyborosnyóra te le ped -
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Bo ros nyón leg in kább a sok ódon curia ...
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várával, az ol dalt szin tén kö zel ben fek vő S z a c s  v a - v á  -
r á  v a l , a Bo dza-tor ko lat nál őr kö dő C z e c z - v á r ával,
va gyis e szo ros fő vá rá val, to váb bá a lisznyói er dők ben le vő ...
(Két sor nyi ki ma rad, foly ta tás alul ról a 2. sor ban.)

166. ol dal, 2. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: ki ma rad.
167. ol dal, 1. ha sáb, 18. sor: ... le he tett ad ni. Min de nek fe -

lett pe dig az in nen csak né hány ezer lé pés nyi re fek vő Vár -
hegy nek volt elő vá ra csa, amely jelzette a Vár hegy fe lől el fe -
dett bo ros nyói völgy ből vagy a Bo dza fe lől kö zel gő el lent; de
egy szer smind e vár ból ol dal ba és két tűz kö zé le he tett fog -
ni az akár Al-, akár Felháromszékről jö vő el len sé get, amely -
nek ha Réty fe lől jött a Nyí ren, az Egerpatak és Vár hegy köz -
ti szűk völgy si ká to ron, ha Eresztevény fe lől jött, a Vár hegy
és Léc fal va köz ti má sik völgy szo ru la ton kel lett át ha tol nia, és
így kér dé ses, ha va jon a Vár hegy előváracsát (pro -
pugnaculum) ké pe ző s 1354-ben már rom ban fek vő, de a ki -
rály ál tal fel épít tet ni vagy szét hor dat ni ren delt Z e  k e l  -
n e e z nem a Fer get  tyű-vá ra volt-e? Én ré szem ről ez és a
nagyborosnyói Ol tár kő kö zött ha bo zom, s ha tá ro zott vé le -
ményt nem me rek meg ál lí ta ni; ál ta lá no san azt azon ban ki -
mon dom ha tá ro zot tan, hogy az e tájatt cso por to sí tott nagy szá -
mú és fekvésöknél fog va erős ... (Hat szó ki ma rad.)
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166. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 7. sor: ... ta lál -
juk be je gyez ve, és hogy Egerpatak ha tá rá nak
dél ke le ti ré szé ben, a Rétyi Nyír szé lén le vő

K i  l e n c  f o  r i n  t o s - t ó kö ze lé ben egy S i o n nak ne ve -
zett dom bon épü let nyo mok mu tat koz nak, me lyek ről a ha -
gyo mány azt tart ja, hogy Egerpatak el ső fek he lye ott, és
temp lo ma a Sion-tetőn fe küdt; ta tá rok ál tal feldúlatván úgy
épült fel má sod szor mos ta ni he lyén. Ré gi fek he lyén ma cse -
kély nyo mo kat ta lá lunk, mert a temp lom anyag ját át hor dot -
ták, ami ma radt, azt a Nyír ho mok tor ló dá sa el ta kar ta. De ha
ku ta tá sa in kat ki ter jeszt jük ...

166. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 3. sor: ... Egerpataktól dél ke -
let re ön ál ló lan kás hegy lán co lat ...

166. ol dal, 2. ha sáb, 2. sor: ... e hegy fok nak leg ma ga sabb
vég csú csát Fer get  tyű-vár nak ne ve zik ...

166. ol dal, 2. ha sáb, 11–12. sor: ki emel ke dé se he lyett
gátonya.

166. ol dal, 2. ha sáb, 13. sor: ... ki ve he tő a gátony or mán a
fal ra kat csalhatlan nyo ma i val, ami két ség te len bi zo nyít ványt
nyújt ar ra, hogy it ten szi lárd anyag ból épült vá racs ál lott
egy ko ron; a ha gyo mány azt tart ja, hogy itt olyan to rony erőd
ál lott, mely nek fel ső fe le sar kon for gott, hon nan a
F e r g e t t y ű - v á r 258 el ne ve zé se is ere dett; nem le he tet -
len, hogy az ily őr tor nyok, me lyek ré gi idő ben a haditávirásza-
tot közvetíték, bír hat tak te te jü kön va la mely moz gat ha tó és
for gat ha tó szer ke zet tel, mel  lyel az el len ség kö ze led tét és
moz du la ta it je lez ték, mint a ko runk ban is di va to zott láttani
távírdáknál az eset volt, és így a láttani távirda fel ta lá lá sát
szé kely őse ink ma guk nak kö ve tel he tik, de bár mi ként le gyen
is, an  nyi bi zo nyos, hogy ezen fek vé si leg ne ve ze tes ... (Öt sor nyi
ki ma rad, foly ta tás a 17. sor ban.)

166. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 4. sor: ... ös  sze köt het jük más -
fe lől a ve le ép pen szem ben fe küdt vár he gyi vár ral és a há ta
mö gött cse kély tá vol ság ra fek vő B o r z - vagy B o d z -

Egerpatak 
(166–167. ol dal)
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XXIX. SZACSVA KÖR NYÉ KE

172. ol dal, 1. ha sáb, 15. sor: ... je gyez te tett
be. 1564-ben bik fal vi Töl gyes Luk ács nak
ado má nyoz Já nos Zsig mond Rét yen és Mag-

yaróson jószágot.263 1591-ben Hen ter Be ne dek né (Burchayay
Bor bá la) nyer új ado mány le ve let ma gya ró si, la bor fal vi és
komollói jószágaira.264 Kü lön ben Ma gya rós a ku ta tó ra ...

172. ol dal, 2. ha sáb, 11. sor: ... né ven for dul
elő, és ugyane né ven (Sachijva) Bá tho ri Zsig -
mond nak egy ugyan ez év ben Tor dá ról ki -

adott ado mány le ve lé ben, mely ben illyefalvi Szu szalyt Hor -
váth Já nos nak ado má nyoz Szacsván hat ház jobbágyot,265 és
is mét egy má sik, ez év ben kelt ok mány ban, mel  lyel a Mi -
hálcz Ba lázs nó tán vesz tett aldobolyi curiá ját, martonosi,
bik fal vi és sachyvai jó szá gát Ki rály fal vi Já nos nak, a fe je del -
mi táb la bí rá já nak adományozza.266 De az ok má nyi tu dat nál ...

173. ol dal, 1. ha sáb, 3. sor: ... szel le mi föl emel ke dé sé nek elő -
küz dé rei és út tö rői kö zött ki vá ló sze re pet ...

Szacsva 
(172–175. ol dal)

Sepsimagyarós 
(172. ol dal)
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XXVIII. RÉTY

168. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 8. sor: ... egy -
ház köz ség volt. 1484-ban kelt per ok mány ban
Reyhy (Rétyi) és bo ros nyói Simonffy Ger -

gely ne vé vel találkozunk.259 1564-ben Já nos Zsig mond bik-
falvi Töl gyes Lász ló nak ado má nyoz Bikfalván, Uzonban, Ma-
gyaróson és Rét yen jószágot.260 Az 1567. évi re ges trum ban ...

169. ol dal, 2. ha sáb, 21. sor: .... tar toz tak, ado má nyoz. Volt
egy má sik ne ve ze tes csa lád ja e köz ség nek, mely a fa lu ne vét
vet te fel ve ze ték né vül, az a ma gát ké sőbb ugyan Al t or já ról
írt, de Rétyről oda szár ma zott a R é t y i csa lád, eb ből Rétyi
Ist ván tűnt ki, so ká ig volt az er dé lyi fe je del mek ren des kö -
ve te a por tá nál. Rá kó czi György 1629. ja nu ár 29-én ezen
Rétyi Ist ván nak, ki a a fé nyes por tá nál va ló ren des kö ve ti ál -
lá sá ban ne megy szer élet ve szé lyek közt szol gált a ha zá nak,
ado má nyoz za a Tö rök-fé le altorjai, pe sel ne ki, kan tai rész jó -
szá go kat, ne ki és ne je, Apor Mar git nak, mind két nemre,261

Rétyi Ist vánt se ez ado mány, se a vé szes idők nem tar tóz tat -
ták itt hon, mert ő még 1643-ban is por tai kö vet volt, amint
ki tet szik Rá kó czi nak sa ját ke zű leg hoz zá in té zett el is me rő
leveléből.262

A rétyi csa lá dok kö zül még fel em lí tem ...

Réty 
(167–171. ol dal)
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sán jószágot.272 1585. jú ni us 12-én pe dig Bá tho ri Zsig mond
ado má nyoz egy ház fal vi (Torda ré sze) Er dé lyi, más ként Sza -
bó Mi hály nak, az ud va ri gya lo gok vi téz ka pi tá nyá nak a
M a x a  f a l v á n , Kézdiszékben négy ház jobbágyot.273

1591-ben, már ci us 10-én Bá tho ri Zsig mond Gyu la fe hér -
vár ról maksai Ke resz tes Koz mát ki vé ve né pi es hely ze té ből, a
kéz di szé ki va ló di pixidáriusok kö zé ik tat ja, s maksai há zát
adók, ta xák alól fel men ti, úgy azon ban, hogy jó fegy ver zet -
tel úgy ál ta lá nos, mint rész le ges fel ke lé sek al kal má val harc -
ra kel jen, s éle te fel ál do zá sá val is, ha kell, szol gál jon ő, és
szol gál ja nak utó dai. Úgy ad juk e men te sí té se ket, hogy – mi -
ként az a töb bi szé ke lyek nél is szo kás ban van – ha utó dai
aty juk ha lá la kor zsen ge fi a tal kor ban ma rad ná nak el, mind -
ad dig, míg fér fi kort ér nek, más gya lo gost ál lít sa nak ma guk
he lyett; de ha fel nőt tek, ők ma guk tel je sít sék a ha di szol-
gálatot.274 Nagy fon tos sá gú ez ado mány le vél, mert eb ből azt
ta nul juk, hogy a szé kely bir tok kal egy be csa tolt had kö te le -
zett ség so ha sem mi kö rül mé nyek közt sem szü ne tel he tett. A
kis ko rú, míg fel nőtt, tar to zott he lyet test ál lí ta ni, ha le ány ra
szállt, ez tar to zott ugyan azon osz tály ból va ló had ké pes fér -
fi hoz men ni fe le sé gül.

Volt Maksán is vár he gyi vár hoz tar to zó bir tok rész, me -
lyet 1601-ben Csomortányi Ta más nyert el.275

De Maksán nem csak e ré gi temp lo mot ...

182. ol dal, 2. ha sáb, 13. sor: ... B e s s e n y e v
né ven hu szon nyolc ka pu val. Be se nyő nek ré gi
csa lád jai vol tak a be se nyei Simonfy csa lád,

eb ből Simonfy Ger gel  lyel 1484-ben ta lál ko zunk,276 és a fa lu
ne vét fel vett Besenyey csa lád, mely ből Besenijeij De me ter tíz
ház job bá gyot nyer Já nos Zsig mond tól Maxán.277

A fa lu fe let ti C s e n  t e - t e  t ő ...

Sepsibesenyõ 
(182–183. ol dal)
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175. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 7. sor: ... van
be je gyez ve. 1601-ben Csomortányi Lász ló,
Há rom szék fő ka pi tá nya egy na pon (jú ni us

1-jén) két jó szá got nyer Eresztevényen, egyik az, amely a
vár he gyi vár hoz tartozott,267 má si ka azon Erez twe ni bir tok,
amely galaci Nagy Gás pár mag va sza kad tá val szállt a
koronára.268

Eresztevényről szár ma zik ...

180. ol dal, 2. ha sáb, jegy zet, alul ról a 22. sor
(a 2. szá mú jegy zet 8. pont ja): ... lap ja in. E
gyű lé sen el lent mon da nak an nak, mint ha a

fe je de lem irán ti hű sé gük ben meg len né nek in gat va s lá zong -
ná nak, amint né me lyek ily ko ho lá sok kal fel sé ged ud va rát in -
fi ci ál ni nem átall ják, hű sé gük ről e fel ira tuk ban biz to sít ják.
Ugyanek kor a fe je de lem as  szony hoz is fel ír nak kér ve, hogy a
fe je del met győz ze meg, hogy a rossz em be rek in csel ke dé sé -
nek nin csen sem mi alapja.269

9. 1679. má jus 2-án ...
181. ol dal, 2. ha sáb, 1–2. sor: ... egé szen le éget ték a la ban -

cok.
Maksa bir tok vi szo nya i ra néz ve a múlt ból kö vet ke ző ket

je gyez he tem fel. 1497-ben maxai Kún (Kwn) An tal lal ta lál ko -
zunk.270 1567. már ci us 5-én Já nos Zsig mond Tor dá ról Beseni-
jeij De me ter nek Maxán tíz, Janko Fe renc nek öt ház job bá -
gyot adományoz.271 1584-ben Mi kes Mi hály nyer Mak-

Maksa 
(180–182. ol dal)

Eresztevény 
(175–180. ol dal)
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184. ol dal. 2. ha sáb, 27. sor: .... kö te les sé gem -
nek is me rem.

Dálnoki Zekel An tal Maximillián ki rály
szol gá la tá ban tün tet te ki ma gát, s azért nyer te ju tal mul Sza -
bolcs, Szatmár és Kraszna vár me gyék ben le vő szá mos és
nagy ura dal ma kat, ame lyek Kenderessy Lász ló ki hal tá val
száll tak a koronára.284 1567-ben Pálossi Mik lós nak ado má -
nyoz Já nos Zsig mond Dálnokon öt ház jobbágyot.285 1570.
már ci us 23-án pe dig dálnoki Lőrincz An tal nak ad új ado -
mány le ve let dálnoki, márkosfalvi, albisi és polyáni szé kely
örökségeire.286

Dálnok er dő sé gei közt...

Dálnok 
(184–185. ol dal)
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183. ol dal, 2. ha sáb, 20. sor: ... A n g j a - l o s-
nak van ír va har minc ka pu val. An gya los ról
szár ma zik a hír ne ves For ró csa lád. 1415-

ben Nádasi Mi hály szé kely is pán hely ben hagy ja bi zo nyos, a
Szé kely föld höz tar to zott er dő rész nek Bot fal va ál ta li meg vé -
tel ét, eb ben a szé kely ki kül döt tek közt em lít te tik zentgeorgij
For ró Lász ló és bölöni For ró Péter.278 1420-ban an-gijlasi For -
ró Lász ló (al kal ma sint az, aki az előb bi ok mány ban szent-
györgyi predicatummal sze re pel) mint bodolai bir to kos je le -
nik meg.279 1478-ban bodolai bir to kos ként háportoni For ró
Osvald je le nik meg,280 ami két ség te len né te szi, hogy a tör té -
nel münk ben oly ki vá ló sze re pet ját szott háportoni For rók az
angyalosiakkal egyek, hisz Osváld aty ja még az angyalosi
predicatumot hasz nál ta, te hát a háportoni For rók is szé ke -
lyek vol tak. Ezek kö zül fel em lí tem Mik lóst, kit az 1555-i
szászsebesi or szág gyű lés Petrovics hely tar tó mel lé egyik ta -
ná cso sul választa meg. Já nos Zsig mond 1572-ben, mert a szé -
ke lye ket buj to gat ta, el fo gat ta, de nem so ká ra is mét ke gyelt -
té lett, s a keresztesmezői tá bor ágyú mes te re i vé (tü zér pa -
rancs nok) For ró Mik lós és Már ton ne vez te tett ki.281 For ró Já -
nos Fe hér me gyei fő is pánt a ke gyet len Bá tho ri Zsig mond
1594-ben Ko lozs várt fe jez tet te le. Ben ne ki halt a háportoni
ág, de meg ma radt az ős törzs An gya lo son, hogy ko run kig le -
hoz za a ne ve ze tes csa lád di cső sé gét, mert 1848/1849-i sza -
bad ság har cunk ban F o r  r ó  E l e k mint Bem tá bor nok
egyik leg vi té zebb és leg kép zet tebb hon véd ez re de se hal ha -
tat lan ne vet és di cső sé get szer zett. Volt angyalosi S z é  k e l y
c s a  l á d is, eb ből Lász ló tűnt ki, aki 1584-ben, jú li us 8-án
nyer Bá tho ri Zsig mond tól ad dig is bírt angyalosi, mar ton fal -
vi, martonosi és kovásznai szé kely örök sé ge i re új donatiót.282

1497-ben Angijlasi Lász ló val találkozunk.283

A ré gi és új sza bad ság har cos ok és csa lá dok ér dem so ro za -
ta mel lett ta lál ha tunk An gya los kör nyé kén ... (Öt és fél sor nyi
ki ma rad, foly ta tás a 26. sor ban.)

An gya los 
(183. ol dal)
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a leg vál sá go sabb idők ben; nem is ké sett a fe je del mi el is -
me rés, s ő Udvarhelyszéken és a vár me gyé ken igen sok jó -
szá got nyert, úgy hogy egyi ké vé lett az or szág
főbirtokosainak.289 De csa lád ja nem él vez te azt so ká ig,
mert fi á ban, Ádám ban a csa lád nak mag va sza kad ván, szá -
mos bir to ka it má sok nak ado má nyoz ta el Rá kó czi György.
Márkosfalvi ősi bir to ka it 1653-ban, már ci us 10-én Fe hér -
vár ról ki adott donatióval za bo lai Ba sa Ta más nak adomá-
nyozta.290

Va la mint az is fel em lí tést ér de mel ...
185. ol dal, 1. ha sáb, alul ról az 1. sor: ... ki hir det te tett. 
Márkosfalva ha tá rán C s e  g e l y ne vű emel ke dett ponk

van, me lyet egy kor a Fe ke te ügy ka nyar gott kö rül. Olyan e
hely, mi nőt a ró ma i ak szok tak erő dí tett tá bor he lye ik nek vá -
lasz ta ni. Meg van ott a fel buz gó, dús for rás is, ami min dig
dön tő sze re pet ját szott a ró mai te lep he lyek vá lasz tá sá nál, s
va ló ban min den ar ra mu tat, hogy a ró ma i ak e he lyet meg -
szál lot ták; az eke itt rop pant men  nyi sé gű (elvitázhatlanul)
ró mai tég la- és fedcserép-töredékeket for gat fel, sőt egy al -
ka lom mal ök rök alatt a föld be omol ván, azok föld alat ti bol -
to zott üreg be es tek. Ez üreg be tölt, de kö ze lé ben egy szé les
fal nak alaprakata – mely ből ed dig is sok fa ra gott kö vet és
ró mai tég lát szed tek ki – a Cse gely egész hos  szá ban, egé szen
az or szág útig kö vet he tő. Mind ezek csak nyo mok, me lyek nél
rend sze res ása tá sok tud ná nak irányt nyúj tó fel fe de zé sek re
ve zet ni; de így is ha tá ro zot tan bi zo nyít ják, hogy a Cse gely -
nél va la mely ró mai te lep vagy had ál lo más fe küdt, mely a
komollói ál lan dó tá bor hely től a kézdivásárhelyi te lep hez, s
on nan az Ojtozi-szoroson ki ve ze tett ró mai ha dút mel lett fe -
küdt, s a komollói vár és a kézdivásárhelyi ko ló nia kö zött
kö zép ál lo mást ké pe zett. 

Márkosfalván alól ne gyed órá ra, az Ika-patakának a Fe ke te -
ügy be öm lé sé nél fek szik Kézdimartonfalva. 
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XXXI. HÁ ROM SZÉK KÖ ZÉP FA LUI 
ÉS FOR RA DAL MI SZE RE PE

185. ol dal, új fe je zet, 1. ha sáb, 6. sor: ... egy -
ház köz ség sze re pel.
1497-ben Drágffy Ber ta lan er dé lyi vaj da és

szé kely is pán Prázsmárról (sec. die fest. omn. sanct.)287 igen
ér de kes íté le tet ad ki azon m a r k u s f a l v i bir to kot
érdeklőleg, mely Zeep Pé ter ről szállt Angijlasi Lász ló ra és
Felcharnatoni Já nos ra, de ame lyet, mint pa na szo sok ál lít ják,
charnatoni (csernátoni) Nyujtódi Do mo kos fia, Pál erő ha ta -
lom mal el fog lalt, s az ál tal a Má tyás ki rály ál tal is meg erő sí -
tett szé kely örö kö sö dé si jo got is fel for gat ta, amint ezt a bí -
rá kul fel kért m a x a i Kun (Kwn) An tal és oltchemei Mykó
Pé ter is íté le tük ben constatálták, s az ál tal ezer arany fo rint
kárt oko zott. A vaj da mint fel leb be zé si fó rum ki mond ja, hogy
azon márkusfalvi örök ség Pál (Nyujtódi) és utó dai ke zén ma -
rad jon, de úgy, hogy az el len fe lek nek öt ven arany kár pót lást
fizessenek.288

Az 1567-i re ges trum ban Markosfallwa hu szon egy ka pu val
van be je gyez ve. Ugyan ez év ben Já nos Zsig mond Te rek Má tyás
fi a i nak több ház (szám ki ko pott) job bá gyot ado má nyoz
Márkosfalván. Az 1635-i lustrális könyv ben Márkosfalváról a
ré gi primipillusok ro va tá ban a Ne me re, Bánfi, Kornis, Hen ter
csa lá do kat ta lál juk. Ne me re csa lád ma van Albison, Bán-ffi
Szentkatolnán. Márkosfalvi Már ton (csa lá di ne vén Sza bó), a
Rákócziak hí res kor lát no ka Márkosfalváról szár ma zott; egy -
sze rű szé kely ne mes, kit nagy te het sé gei emel tek az or szág el -
ső hi va tal no ká vá, hol év ti ze de ken át in téz te ha zánk sor sát 

Kézdimárkosfalva 
(185. ol dal)
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XXXI. HÁ ROM SZÉK KÖ ZÉP FA LUI 
ÉS FOR RA DAL MI SZE RE PE
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ház köz ség sze re pel.
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185. ol dal, 2. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: utol só mon da ta ki -
ma rad.

192. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 6. sor: ... for -
dul elő. Léc fal va nem csak most, ha nem ré -
gen is ne ve ze tes és je len té keny hely ség

volt, a ha gyo mány azt tart ja, hogy oda há rom el pusz tult fa -
lu la kói te le ped tek; e fa luk vol tak G a l a t h, K or p á c s és
D e p s ő. E há rom köz ség nek volt egy kö zös vá ra vagy véd-
helye is, me lyet E g y e d v á r á n a k ne vez tek, mint min -
dig, így a mon go lok kö ze led te kor is ide hú zód tak ne ve zett
há rom fa lu la kói, s itt azok ost ro má val si ke re sen is da col tak,
véd te len fa lu i kat azon ban fel dúl ták és föld del egyen lő vé tet -
ték. Nem is építék azo kat fel töb bé, ha nem kö zös egyet ér -
tés sel a kön  nyebb véd he tés szem pont já ból egy köz pon ti
hely re hú zód tak, s ott alapíták L é c  f a l  v á t . E ha gyo mány
tá mo ga tá sá ra fel ta lál juk Léc fal va ha tá rán a há rom ős fa lu fek -
he lyét, K o r p á c s nak hív ják most is a ha tár nyu ga ti ré szét,
G a l a t h ot fel ta lál juk a ke le ti ha tár rész ben, D e p s ő nek
em lé két pe dig egy ma lom tart ja fenn, mely most is Depsői
ma lom ne vet vi sel. Mind há rom he lyen vas tag cse rép da ra bok
s más tö re dé kek je lö lik az em be rek egy ko ri ott la ká sát.
E g y e d - v á  r a is fenn ma radt el ne ve zé si leg a Galathtal
szom szé dos te rü le ten, hol szin tén nagy men  nyi sé gű vas tag
cse rép da ra bok s egy ko ri sáncolatok be mé lye dé sei mu tat koz -
nak; mond ják, hogy ott öl szé les sé gű fa lak ál lot tak még a
múlt szá zad ban is, de az eké nek út já ban áll ván szét rom bol -
ták, s kö ve it Léc fal vá ra hor dot ták.

Hogy a há rom fa lu ból ala kult Léc fal va őri ze tét ké pez ték,
azt ta nú sít ja azon kö rül mény, hogy e vár kö rül szer zett ér -
de me ik ju tal má ul kap ják B o r b á t ne vű te rü le tet Sepsiben.
Hogy Léc fal va egy ma ga mily nagy szá mú har cost ál lí tott ki,
ta nú sít ja az 1614-i lustrális könyv, mely ben Léc fal vá ról

Léc fal va 
(192–193. ol dal)
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1514-ben Ulász ló mar ton fal vi Cheh (Cseh)
Bá lint fi ai, Já nos, Gá bor és Mi hály nak ado -
má nyoz két ne me si bir to kot M a r t h o n  -

f a l  v án s más ne me si bir to ko kat R a v a sban (így) és
I v á n f a l v án (ez ta lán Szentiván), il le tő leg ezen bir to kok -
ra néz ve Ge réb Pé ter ná dor és Ge réb Má tyás hor vát bán tól
nyert ado mány le ve le i ket megerősíti.291 Az 1567-i re ges trum -
ban Mártonfallwa tíz ka pu val je gyez te tett be. Ugyan ez év -
ben Já nos Zsig mond Bé kés Fe renc nek négy ház job bá gyot
ado má nyoz Martonfalván.292 1584-ben, ja nu ár 22-én Bá tho ri
Zsig mond Mi kes Mi hály nak ad donatiót mar ton fal vi és más
jószágaira.293

Martonfalva ne ve véd szent jé től ered. Szent Már ton nak szen -
telt ré gi temp lo ma, mely a ka to li kus kor ban is meg volt, csak
1824-ben bon ta tott le, s anyag já val építék ak kor fel a mar ton -
fal vi ev. re for má tus temp lo mot. Le bon tás kor a fa la it bo rí tó
mész ké reg alól élénk szí nű freskófestvények bon ta koz tak ki,
min den fé le apos to lok, szen tek, pat ri ar chák ké pei, de a sze me
min de nik nek ki volt szur kál va. A ha gyo mány azt tart ja, hogy e
mű cson kí tást és profanatiót az e vi dé ket ke gyet le nül dú ló ta tá -
rok kö vet ték el; de Martonfalva el me ne kült la kói ezért bos  szút
es küd vén a szom szé dos fa luk la kó it is fel lár máz ták, s pap ja ik ve -
zény le te alatt a temp lom dú ló ta tá rok után ered tek. Ezek Mar-
tonfalva és Hatolyka közt a pré da fe lett osztakoztak gon dat la -
nul, min den elő vi gyá zat mel lő zé sé vel, lo va ik a gaz dag le ge lőn ki
vol tak pány váz va, mi dőn az éj ho má lyá ban zaj ta la nul elő nyo -
mu ló szé ke lyek ál tal há rom ol dal ról meg tá mad tat ván, még mi -
e lőtt lo va ik ra vet het ték vol na ma gu kat szét szó rat tak, s egy től
egyig kard ra há nyat tak. Ott van most is a csa ta té ren, az út tól
bal ra a Ta tár Pál hal má nak ne ve zett nagy tumulus, hol a ha gyo -
mány sze rint két ezer ta tár van Pál ne vű ve zé rük kel el han tol va.

Martonfalván tar ta tott 1700-ban áp ri lis 17-én Há rom szék nek
azon köz gyű lé se, mely ha tá ro za ti lag ...

Kézdimartonfalva 
(185–192. ol dal)
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ál tal hi bá san Achaznak írt szé kely nem nek (ge nus), mely
esze rint nem Achaz, ha nem A g h á z , és ta lá lunk en nek egy
ed dig egé szen is me ret len ágá ra, a K o r o n i z a  á g ra.

Az ős ré gi Bo dor csa lád ki ad ta min dig, s így 1848/1849-ben
is, a ha za üd vé ért har co lók contingensét. Bo dor Já nos 1848-
ban a há rom szé ki nép gyű lés ről Né meth Lász ló val (ké sőbb kor -
mány biz tos) kül de tett Csík ba, s lel ke sí tő föl lé pé sé vel eszköz-
lé ki, hogy e szék az agyag fal vi gyű lé sen meg je lent. Há rom szék
ön vé del mi har cá ban egy ön kén tes nem zet őri csa pa tot vezénylett,
mely nyolc száz har cos ra nő vén ki magát, Prázsmárt vet te be
ak kor, ami dőn Bem Bras só nak nyo mult, azu tán had fo ga dó biz -
tos, ké sőbb kézdivásárhelyi had bí ró s a se reg élel me ző je. 1861-
ben dulló, most sze rény ír no ka a há rom szé ki tiszt ség nek. Ki -
tűn tek még Bo dor Fe renc, Zsig mond és Lő rinc (krak kói pap),
kik mind hon véd tisz tek vol tak.

Léc fal vá ról szár ma zik, s on nan ír ja is ma gát ...
192. ol dal, 2. ha sáb, 9. sor: ... hon véd lo vas szá za dost.
Léc fal vi a Kanyó csa lád is, ezek kö zül Kanyó Já nos tű nik

ki, kit, és ál ta la test vér ét, Györ gyöt Bá tho ri Zsig mond 1591.
ja nu ár 16-án Gyu la fe hér vár ról azon ki vá ló ka to nai ér de me i -
ért, ame lye ket Ist ván len gyel ki rály har ca i ban, s azu tán is
szer zett, a kéz di szé ki primipillusok kö zé ik tat ja, s az ok -
mány ban rész le te sen kö rül írt cí mer rel lát ja el, s léc fal vi Já -
ko bi Mi hály és Chakany (Csá kány) Pál tel kei közt le vő há zát
adómentesíti, el ren del vén Ravazdy György vár he gyi ka pi -
tány nak és Kézdiszék tiszt vi se lő i nek, hogy adók, taxákkal
stb. ne terheljék.298

Léc fal va a ré gész előtt ...
193. ol dal 1. ha sáb, 27–28. sor: ... job bágy ság el tör lé sét ígér -

te a ma gyar ki rály ne vé ben, ők, az el nyo mot tak ...
193. ol dal, 2. ha sáb, 9. sor: ... fék te len ke dett a sze gény né pen.
Meg kell még te kin te nünk Léc fal va temp lo mát, mely al -

kal ma sint a fenn érin tett or szág gyű lés ta nács ko zá si ter mé ül
szol gált. A ré gi temp lo mot ma hi á ba ke res sük, mert újabb
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négy294 ne mes (Gyár fás Ist ván, Bedőházi Mik lós, Már ton
And rás, Bo dor Já nos és Pé ter), negy ven egy primipillus, ti zen -
hat gya log, ti zen négy libertinus, har minc egy job bágy van be -
je gyez ve, ami kö zel száz har cost ad, mi u tán a ne me sek ne -
gyed-ötöd ma guk kal tar toz tak zász ló alatt meg je len ni.

Az ős ré gi Bo dor csa lád le vél tá rá ban né hány ér de kes ré -
gi ok mány van, me lye ket, ha rö vi den is, érin te nem kell. Ez
ok má nyok ból ki tű nik, hogy az angyalosi For rók kal ro kon Bo -
dor nem zet ség az A g h á z szé kely nem K o r o n i z a ágá -
ból szár ma zik. Er re vo nat ko zó lag ta lá lunk egy 1507-ből va ló
íté le tes bi zo nyít vá nyá ra Szentgyörgyi és Bozini Pé ter er dé -
lyi vaj da és szé ke lyek is pán já nak, me lyet (in fest. ...295) Bras -
só ból az er dé lyi ne me sek kel tar tott gyű lés ből (partialis or -
szág gyű lés) ad ki, eb ben elő ad ja a vaj da, hogy ko ráb bi ren -
de le te kö vet kez té ben illyefalvi Laczok Mi hály ki kül det vén
vizs gá lat ra je len ti, mi sze rint Sepsiszék tiszt jei előtt Bo dor
An tal bemutatá Jakcs Já nos nak, a há rom ne mű szé ke lyek és
Bras só is pán já nak egy bi zo nyí tó le ve lét, mely ben mond ja,
hogy mi kor Zsig mond ró mai csá szár és ma gyar ki rály 1427-
ben (fer. III. pr. p. fest. b. Joh. evang.)296 Szent györ gyön a la -
tin ka pu nál az or szág zász ló sai és praelatoraival tör vény szé -
ket ül ne, meg je lent Já nos, Bá lint fia, Pé ter és Mik lós, Gidó-
falvi Bar na bás fi ai, kimutaták és bebizonyíták Sepsziszék ott
je len volt tisz tei és vé nei előtt, hogy ők va ló di szé kely ne -
mes nem ből, az úgy ne ve zett A g h á z nem ből ered nek stb.

Bo dor An tal pe dig 1507-ben Sepsziszék tiszt jei előtt a
fen neb bi ek től va ló szár ma zá sát bizonyítá, s en nek alap ján
Pé ter is pán (comes) ha tá ro za ti lag ki mon dot ta, hogy a Bodor-
ok a szé kely ne me sek Agház ne me Koroniza ágá ból szár maz -
nak, s ez ala pon jo guk van mind ezen ágat il le tő örök ség és
hi va ta lok hoz, mi ért bik fal vi és gidófalvi örök sé ge i ket ki adan -
dók nak ítéli.297 Ez ok mány nem csak csa lád-le szár maz ta tá si
adat, ha nem fon tos fő leg azért, mert ab ban hely re iga zí tá sát
ta lál juk egy tör té nel mi té ves el ne ve zés nek, a Kállay s má sok
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ház job bá gyot ado má nyoz Te le ken. 1584-ben Mi kes Mi hály
nyer te le ki jó szá gá ra új adománylevelet.302 1649-ben Ba sa
Ta más nye ri el Moyos Fe renc te le ki jó szá gát, me lyet ez a
Tarnóczy Sára303 el rab lá sá ban va ló rész vé tel mi att vesz tett
el nótán.304

Te lek ről szár ma zott M a  k ó György ...
194. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 9. sor: ... tü ze te seb ben.
Te lek új temp lo má ban van egy ré gi ha rang e kör irat tal:

I n  t e  D o  m i  n e  s p e r a v i  1 6 5 X . Fur csa e kör irat év -
szá má nál az, hogy az arab szám je gyek vé gén egy ró mai
szám jegy for dul elő, mert az év szám né ze tem sze rint 1660.

De nem csak e ré gi ha rang, ami Te lek temp lo má hoz vonz.
Cintoromában van egy jel te len, el ha gyott, el fe le dett sír, hol
ko runk nak egyik leg na gyobb hő se nyug szik. Ott a hu szon egy
éves M a  r a  G á  b o r van el te met ve, ki fi a tal ko ra da cá ra
egyi ke volt a leg kép zet tebb és vi té zebb törzs tisz tek nek. Ő a
tömösi musz ka in vá zi ó kor mint őr nagy vezénylett egy zász -
ló al jat, s ha az új kor e thermopülei har ca i ban nem osztá is
ve zér tár sa, Kiss Sán dor ral a hő si es ha lált, meg ta lál ta nem so -
ká ra a kökösi híd nál, hol Gá bor Áron nal egykorúlag te rí ték
le a musz ka lö ve gek. A ha lá lo san se be sült hőst Te lek re szál-
líták, hol nem so ká ra ki ad ta fön sé ges lel két. Nem szé gyen-e gaz -
dag test vé re i re, nem szé gyen-e re ánk, hogy e hős nek – kit
győ zel mé ben csak a ha lál tud ta meg ál lí ta ni – sír ja jel te len?
Oh, ne hagy já tok so ká ig pusz tán azok sírját, kik éle tük és ha -
lá luk kal meg mu tat ták a sza bad ság út ját, mely egye dül ve zet -
he ti a né pe ket az üdvezüléshez.

Te lek és Kovászna kö zött ...
194. ol dal, 1. ha sáb, alul ról a 6. sor: ... ta tá rok dúl nak fel.

E fa lut az 1567-i re ges trum ban nem ta lál juk, pe dig meg kel -
lett azon idő ben len nie, mert 1584-ben Bá tho ri Zsig mond
azon ado mány le ve lé ben, mel  lyel a papolci Mi kes Mi hályt
szá mos bir to ka i ban meg erő sí ti, elő for dul ez: O r b a i b a n
k o v á s z n a i  é s  b o r c f a l v i örökségeire,305 te hát ak -
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épü let emel ke dett anyag já val, mely, amint az ajtószemöldön
le vő fel irat mond ja (S.D.SS. Ano 1671 die 4 nov), a 17. szá -
zad utó fe lé ben épült, de jó val ré gibb a temp lom kör ido mú
vár kas té lya, amely nek egy kor temp lom csú csá ig érő véd fa -
la it most kétölnyire tör pí tet ték. Egyik ha rang já nak kör ira ta
ez: 1 6 0 9  P a u l u s  B é l d i . Te hát ez a nagy Béldi Pál nak
ado má nya, s ta lán egyet len vis  sza ma radt em lé ke, mely imá -
ra zeng ve re gél na pon ta e nagy jel le mű vér ta núnk ról. 

Léc fal ván szin tén gyak ran tar tot ta ... 

193. ol dal, 2. ha sáb, 13. sor vé gén: ... és
S z ö r c s e . Szörcse ne vét ily ne vű szé kely
ős től nyer te, ta lán azon Seorcsétől, aki ott

volt az Opur Sán dor ál tal Szent Ist ván hoz kül dött kö ve tek
közt.299

Szörcsén 1567-ben Já nos Zsig mond Zeorchey Mi hály és
Meny hért nek há rom ház job bá gyot adományoz.300 A Szörcsey
csa lád ma is na gyon né pes Szörcsén. Ud var há za ik egész ut -
cát sze gé lyez nek. Ami ként a fa lu ne vét egy szé kely ős ad ta,
úgy a fa lu tól nyert ne vet azon csa lád, amely nek ősét Já nos
Zsig mond ado má nyá val gazdagítá. A Szörcsey csa lád ból ré -
gen ki tűnt Szörcsey Fe renc, ki Szé kely Mó zes ol da la mel lett
har colt, de Bras só nál Basta ke zé be ke rül vén, an  nyi sok sza -
bad ság hős sel együtt kivégeztetett.301

Szörcsének egy na gyon ré gi temp lo ma volt a mos ta ni te -
me tő he lyén, ez 1832-ben bon ta tott le – mond ják, hogy fél -
kör ap szis sal bírt, te hát ro mán mo do rú. Új temp lo má ban van
egy ré gi ből át vitt ha rang ja e fel irat tal: A n o  1 6 2 2  M a -
g i s t e r P a v l v s  N e i d e l .

Te lek ne vé nek ere de tét ős előidőkre vi het jük fel ... (Két szó
ki ma rad.)

193. ol dal, 2. ha sáb, 17. sor: ... e törzs név em lé két őr zi. 1567-
ben Já nos Zsig mond Donáth Már ton és Ist ván nak négy 

Szörcse, Te lek 
(193–194. ol dal)
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XXXII. RÉTYTŐL UZONIG

196. ol dal, 1. ha sáb, jegy zet, alul ról az 1–2.
sor: ... re for má tus val lást kö ve tő szé ke lyek. Az
1567-i re ges trum ban ti zen két ka pu val jön

elő mai ne vén.

197. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 28. sor: ... a
történethűn elő a dan dó eset ez: Szentiván la -
kói már Já nos Zsig mond ko rá ban az uni tá -
ri us hit re tér tek, s ab ban meg is ma rad tak

a nem ze ti fe je del mek egész ural ma alatt. A 17. szá zad el ső
fe lé ben ugyan megkísérlette az ev. re for má tu sok (úgy ne ve -
zett orthodoxok) erő sza kos püs pö ke, Ke se rűi Daj ka Já nos
temp lo muk el fog la lá sát, de a Szentiványon la kó Hen ter And -
rás, en nek fia, Pál és en nek fi ai, Gá bor és Mi hály – kik mind
buz gó uni tá ri u sok vol tak – e szán dé ká ban meg gá tol ták, az
erő szak el len ké szek fegy vert ra gad ni, és mi nő gúny ja az
ese mé nyek nek és az em be ri szív vál to za tos sá gá nak, hogy
ép pen ezen lel kes és buz gó uni tá ri us csa lád nak utó dai vol -
tak azok, kik az őse ik ál tal meg tar tott, s vé rük kel is meg vé -
de ni kész uni tá ri us temp lo mát a szentiványi uni tá ri u sok nak
a leg dur vább ke gyet len ség gel ra bol ták el száz há rom év vel
ké sőb ben. Jah, az alatt az oszt rák ura lom fész kel te meg ma -
gát Er dély ben, s az uni tá ri us eré nyek ben min dig dísz lett
Henterek hi va tal és cí mért ka to li zál tak, s a bá ró ság is ki lá -
tás ba he lyez te tett Szentivány át té rí té sé ért. En nek az tán szo -
mo rú ered mé nye a lett, hogy 1725. de cem ber 24-én Hen ter

Szentiván-
laborfalva 
(197–200. ol dal)

Komolló 
(195–196. ol dal)

187

kor még lé te ző fa lu volt. Más ok má nyok ban borczfalvi
Kölesséri csa lád dal is ta lál ko zunk. Sőt még e szá zad ele jén is
úgy B o r c z f a l v a , mint a szin tén ta tá rok ál tal fel dúlt
D a m o s k o s f a l v a praediumként sze re pel tek, s mint ne -
me si bir to kok ról kü lön ha tár bért fi zet tek. Em lé kük ma se
tűnt el nyom ta la nul, mert Borczfalva he lyit ma is e né ven
is me rik, lát sza nak ott a ház he lyek és ku tak mé lye dé sei, s
temp lom he lyét most is K á  p o l  n a - o l  d a l  n a k ne ve zik.
Öreg em be rek még em lé kez nek ez imola fenn ál ló fa la i ra, me -
lye ket a Donáth-kúria épí té se kor hor dot tak el Te lek re.

Szörcse és Za bo la közt még két fa lucs ka ... (Ti zen öt sor nyi ki -
ma rad, foly ta tás a 194. ol dal, 2. ha sáb, 11. sor ban.)

194. ol dal, 2. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: ki ma rad.
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De hagy juk az em be ri ... (Két be kez dés ki ma rad, foly ta tás a
108. ol dal, 1. ha sáb, 9. sor ban.)

198. ol dal, 1. ha sáb, 1. szá mú jegy zet: ... rö vid le tét ad tam.
Kü lön ben az eset rész le te sen és ok má nyok kal tá mo gat va le
van írva.307

189

Já nos, Dá vid, Elek Kálnoky Mi hály fő ki rály bí ró ve ze té se alatt
ka to na ság gal ro han ták meg a sepsiszentiványi uni tá ri us egy -
há zat, az el len mon dó pa pot el hur col ták, a rectort agy ba-fő -
be ver ték, min de nü ket a dur va ka to nák sza bad pré dá já ra
dob ták oda. Az unitarium consistorium köz be lé pett, a szent-
iványi pa pot, Ha rang lá bi And rást, mert oly kön  nyen en ge -
dett, elmozdítá, s Bedőházy Mik lóst ren del te he lyé be; azon -
ban a Henterek 1726. jú ni us 7-én új ból negy ven né met ka -
to nát hoz tak és szál lá sol tak az uni tá ri us hí vek re, kik azo kat
hó na po kon át kí noz ták, ver ték, min de nük ből ki pré dál ták,
úgy hogy e sze gény nép nek be fa ló ke nye re sem ma radt. Ily
mó don kényszeríték azo kat kö te lez vény alá írá sá ra, mely ben
kimondák, hogy ez után uni tá ri us pa pot nem tar ta nak, is te -
ni tisz te let re má sun nan nem hoz nak, ke pét (pap bért) a ka -
to li kus lel kész nek fi zet nek, an nak la kást s min den fek vő sé -
get át ad nak. Az unitarium consistorium igye ke zett vé de ni
el nyo mott, el kín zott hit fe le it, de a fő ki rály bí ró és Henterek -
kel szem ben nem bol do gul hat ván, Daniel Pé ter és az uni tá -
ri us urak az or szág gyű lés eli be vit ték az ügyet, ez el ren del -
te, hogy a szentiványi ka to li ku sok az egy ház fosz tott szen-
tiványlaborfalvi uni tá ri u sok nak temp lom és parochiális he -
lyet ad ja nak, s ar ra az el vett hez ha son ló egy há zat és papi-
lakot épít se nek; ez azon ban tel je sít ve so ha sem lett, s el vég -
re is a sa nyar ga tott uni tá ri u sok ma guk vet tek La bor fal ván
temp lom he lyet, épí tet tek ar ra sze rény egy há zat, s dersi Ba -
logh And rást választák lel kész nek. Az ak ko ri szentiványi ka -
to li kus lel kész, Bartha La jos átizent, hogy vá lasz tott pap ju -
kat el ne mer jék hoz ni, mert el űze ti; de az el ke se re dett uni -
tá ri u sok 1748-ban át irat ban tu dat ták a tisz te len dő úr ral,
hogy ha az or szág tör vé nyei el len erő sza kos ko dik, ők is erő -
szak kal fe lel nek. Er re az tán meg hu nyász ko dott a pá ter, s a
két év ti ze den át gyöt rött s is te ni tisz te let től el til tott uni tá -
ri u sok el hoz ták pap ju kat, s egé szen nap ja in kig megtarták
őse ik vallását.306
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a vár he gyi vár hoz tar to zó sepsibaconi jó szá gért, de mi vel az
nem egyen ér té kű Szép lak kal, azért ar ra reá ad ja a szin tén
vár he gyi vár hoz tar to zó wzoni, lisznyói és szotyori jószág-
részeket.312 Fő bir to kos volt itt Béldi Pál, ki nek el me ne kül te -
kor ja va it ül dö ző je, Mi kes Ke le men nyer te el, utó dai bír ják
most is. 

Uzon té res pi a ca ... (Két sor nyi ki ma rad, foly ta tás a 16. sor -
ban.)

201. ol dal, 1. ha sáb, 33. sor: ... fe led ve ne le gyen.
1635. ok tó ber 25-én Rá kó czi György Uzonban sze mé lye sen

meg must rál ta a há rom szé ki szé kely sé get; ott van 28-ig, e na -
pon ír ja Sebesi Bol di zsár nak, por tai kö ve té nek: „A szé ke lyek
must rá ját az Úr is ten ál dá sá ból ez Sep si szék ben be vé gez tük,
in nen reg gel Kézdivásárhelyre me nyünk. Itt a té ren is vala há -
rom ujj nyi hó, az ha va so kon szü gyi vel éri a ló az havat.313
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XXXIII. UZONTÓL A KÖKÖSI HÍ DIG 

200. ol dal, 1. ha sáb, az új fe je zet 14. so ra: ...
né ven for dul elő. 1415-ben pe dig W z o n  -
f a l w a né ven, ugyan is ez év ben a Bras só -

ban tör vényt te vő Nádasi Mi hály er dé lyi vaj da előtt a sepsi
szé ke lyek Bot fal vá nak bi zo nyos er dő részt ad tak el, a be le -
egye zést ki esz kö zö lő és a vá sárt meg ej tő szé kely kül döt tek
közt ott van nak Wzonfalwi Má té Mi hály és Mik lós fia Ilyés.308

Sepesi Bá lint szé kely al is pán nak (vicecomes) egy 1461. ok tó -
ber 21-én ki adott ok má nyá ban Vzont oly köz ség ként ta lál -
juk, mely Iliefalwa, Kewkews (Kökös), al Dobolij-jal (Al do -
boly) egy bí ró ság alatt állott.309 1539. már ci us 17-én Balassa
Im re er dé lyi vaj da és szé ke lyek is pán ja Al más-vá rá ból pa ran -
csol ja meg wzoni Márk Já nos nak, hogy a szin tén wzoni Béldi
Pál lal va ló becs ület be li ügy ben Sepsiszék leg kö ze lebb tar tan -
dó tör vény szé ki ülé se előtt meg je len ni el ne mu las  sza, hogy
ott ez ügy ben íté let hozattathassék.310 1564-ben Já nos Zsig -
mond bik fal vi Töl gyes Luk ács nak ado má nyoz Uzonban, Lisz -
nyón, Bikfalván stb. jószágot.311 Az 1567-i re ges trum ban
Wzon hat van nyolc ka pu val van be je gyez ve, te hát mint Há -
rom szék egyik leg te kin té lye sebb köz sé ge, mely nél csak egye -
dül Bölön volt na gyobb. Uzonban volt a vár he gyi vár hoz tar -
to zó jó szág is, me lyet Bá tho ri Zsig mond 1589-ben osztopáni
Perneczi Ist ván ud var he lyi vár pa rancs nok nak ado má nyoz;
mint az ok mány mond ja, II. Já nos ki rály (Já nos Zsig mond)
ne ve zett nek – ki ak kor Ud var hely- és Ma ros szék fő ki rály bí -
ró sá gá ban fun gált – ado má nyoz ta volt Bi har me gyei Szép la -
kot, ezt azon ban Bá tho ri Kris tóf nak vissza bocsátá 

Uzon 
(200–204. ol dal)
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9. ábra Mivel a Barcaság kötethez nem készített kiegészítéseket, és
mivel Felső-Fehér megye bodolai darabkáját 1876-ban Háromszék vár-

megyéhez csatolták, a másik Béldi-birtok, Bodola emlékeit csak a
Háromszék kötet toldásainál egészíthette volna ki. Béldi Kelemennek a
Barcaságban leközölt síremléke különben 1934-ben szintén Sepsiszent-

györgyre, a Székely Nemzeti Múzeumba, annak cintermébe került.
(Orbán Balázs, A Székelyföld leírása, VI. k., 63.)
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205. ol dal, 1. ha sáb, 27. sor:  ... sze re pel.
1564-ben bik fal vi Töl gyes Luk ács nak ado -
má nyoz Já nos Zsig mond Bikfalván, Uzon -

ban, Magyaróson és Rét yen jószágokat.317 1589-ben pe dig Ki -
rály fal vi Já nos, a fe je del mi táb la bí rá ja nye ri el illyefalvi Mi -
hálcz Ba lázs nak nó tán vesz tett jó szá ga it, azok közt a bikfalvit
is.318 1635-ben a Kéz di vá sár he lyen tar tóz ko dó Rá kó czi Györ-
gy bik fal vi Harkó Már ton nak job bá gyá ul íté li ugyan bik fal vi
Ma gyar or szá gi Já nos öz ve gyét és fi a it, mi vel azok a
regestrumokba is job bágy ként van nak felvéve.319 Bikfalva
egyi ke a leg csi no sabb  ...

205. ol dal, 2. ha sáb, alul ról a 3. sor : ... lán co la tát alkoták.
Ezek a Há rom szé ken min de nütt, de fő leg a ha tár he gyek ma -
gas la ta in je lent ke ző és egy más sal láttani egy be köt te tés ben
ál lott őr tor nyok vagy vá ra csok egy kez det le ges haditávírda
ál lo má sai vol tak, me lyek ből tűz ál tal je lez ték az el len sé get.
Hogy ez ősi szo kás volt a szé ke lyek nél, mu tat ja Má tyás ki -
rály 1463-i ren de le te is,320 mely ben meg hagy ja, hogy a szé -
ke lyek ősi szo ká sa ként a szé kely is pán le ve lé vel vagy vé res -
kard-hor do zás sal hí vas sa nak had ba; ha er re idő nin csen, a
ka pi tá nyok ma gas he gye ken gyúj tas sa nak tü zet. Az ily jel ző -
he lye ken – mond Cse rei – nagy ra kás fa volt kész let ben őrök
ügye le te alatt, s azo kat t ű z  h a l  m o k nak ne vez ték. Az ily
tűz jel zést az oszt rá kok is át vet ték, s a Rá kó czi -moz ga lom kor
nagy szá mú né met ka to na ság száll ván meg Csí kot és Há rom -
szé ket s a tö rö kök és ta tá rok be üté sé től tart ván, a szo ro sok
ma ga sabb he gye i re nagy men  nyi sé gű szal mát hor dot tak,
hogy el len ség kö ze lí té se vagy be üté se ese tén tűz jelt
tegyenek.321 Ily, nem né met, de ré gi szé kely jel ző te lep le he -
tett Csi ga vár is.

Csi ga vá rá tól egyi ke ...

Bikfalva 
(205. ol dal )
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1662-ben, ami dőn Apa fi a Bécs re tö rő tö rök se reg mel lé
igye ke zett az er dé lyi ha dak kal, a há rom szé ki ha dak Uzonba
gyü le kez tek, de von tat va s nem va la mi lel ke se dés sel. In nen
ír nak a tisz tek: Szé kely Bá lint, Donáth Lász ló, Raphai Má tyás,
Jan kó Pé ter, Ba ra bás Pé ter, Gyár fás Pál Apa fi nak, s je len tik,
hogy va la mely ha za jött em be rek oly lár mát és tu mul tust cse-
lekedtenek, hogy a a már ki in dult vi téz lő ren dek
elszéledének, azért küld je Nagy sá god bi zo nyos meg hitt em -
be rét, aki ki vi hes se az itt hon maradtakat. A gya log ru hát lan -
sá ga s al kal mat lan fegy ver ze te mi att, Is ten lát ja, so ha ki nem
me het. Tár sze ke re ket sze gény vol ta mi att nem vi het stb.314

A fe je de lem er re Ne mes Já nost kül döt te Há rom szék re, ki a
sergeket az tán ki vit te, s a há rom szé ki e ket is a töbi szé ke -
lyek kel ott ta lál juk Ér sek új vár győ zel mes ost ro má nál.

Vég re ide ik ta tok ...

204. ol dal, 1. ha sáb, 30. sor: ... L i z n o és
L i z n o v né ven. 1564-ben Já nos Zsig mond
Töl gyes Luk ács nak ado má nyoz Lisz nyón jó -

szá got. Az 1567. évi re ges trum ban L y z y n o né ven har minc egy
ka pu val van be je gyez ve. 1570-ben lisznyói Sán ta Kris tóf nak ad
Já nos Zsig mond új ado mány le ve let lisznyói, bik fal vi, szen-
tiványi jószágaira.315 1583-ban, jú li us 14-én Bá tho ri Zsig -
mond Gyu la fe hér vár ról a ma gát Bá tho ri Ist ván len gyel or szá -
gi s azu tá ni har cok ban is ki tün te tett lisznyai Szé kely Bá lint -
nak ad ja a vár he gyi vár hoz tar to zó kilyéni birtokot.316 Lisz -
nyón is volt vár he gyi vár hoz tar to zó jó szág, ame lyet mint
Uzonnál lá tók, 1589-ben Perneczi Ist ván nyert el Bát ho ri tól.

A re for má tu sok nak van egy ...

Lisznyó 
( 204. ol dal ) 
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JEGY ZE TEK

1. A Székely Nemzeti Múzeumot Sepsiszentgyörgyön még nem, Imecs-
falván már nem találják a Kiegészítések. Sepsiszentgyörgyi adatait esz-
erint 1879 ősze előtt, az imecsfalviakat 1879 ősze után gyűjtötték. A
Székely Oklevéltár gyakran idézett II. kötete 1876-ban jelent meg. Orbán
Árkosról is 1876 után közöl adatokat, és 1887-ben adja csak kezébe a
többször idézett Kovács István-gyűjteményt Boros György, a kolozsvári
unitárius főiskola könyvtárosa. „Úgy vettem észre, hogy a Székelyföld
leírását egy pótló kötettel meg akarja toldani.” „Én távozom most, de
nem örökre, még visszatérek” – zárta Orbán Balázs Háromszék leírását.
Valóban visszatért. (Szerk. megj.)

2. Renner brassói plébános 1408-i átirata. (Az évszám elírva; a másoló neve
Szabó Károlynál Rhener. Az okiratot először Benkő József 1781-ben,
Bécsben megjelent Milkoviája közölte, és azonnal szakmai vitákat kel-
tett, de még Szabó Károly is csak a keltezésében kételkedik, amikor Széke-
ly Oklevéltára elejére illeszti. Persze ő a Csíki Székely Krónikának is hitelt
adott. Vö. A kötet használatához. Szerk. megj.) 

3. A Magyar Nyelvművelő Társaság irattárában.
4. Ezen pont határozottan Bethlen Gábor nemes intenciójával ellentétes,

s a hatvankét unitárius egyházközség erőszakos beolvasztását vonta
maga után.

5. E pont arra vonatkozik, hogy a jobbágyok fiaiból lett rectorok gyer-
mekei és utódai kivétessenek a plebejusok közül.

6. Ez tanúsítja, hogy a székely székek azon időben mily nagy mérvű önko-
rmányzati jogot élveztek: a fejedelmek kiváltságait is, ha törvénybe
ütköztek, visszautasítani bátrak voltak. Mindhárom okmányt lásd
Kemény József, Regestr. Arch., I, 48–56.

7. Lásd Kemény József: Append. Dipl. Trans., XI, 16.
8. Eredetije a fehérvári káptalan levéltárában, Centuria B, 46. Egész ter-

jedelemben közölte: Székely Oklevéltár, II, 213. (Orbán Balázs betűhíven
szándékozta ismertetni a hely- és személyneveket, de a „haz ijoba-
gijott” szókapcsolatot átírta, illetve Szabó Károllyal ellentétben
táblázat-ként közölte, ezt a szerkesztői elképzelését mi is tiszteletben
tartottuk. Szerk. megj.) 

9. Tehát csak ez egy alkalommal több mint 320 jobbágyságra jutott lett
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206. ol dal, 2. ha sáb, 29. sor: ... a val lá si uni -
ót kép vi se li. Már em lí tők azon 1461-i ok -
mányt, mely ből ki tű nik, hogy ak kor idő ben

Uzon, Illyefalva, Al do boly és K e w k e w s (így) egy tör vény -
szék ke rü le tét képezték.322 Ugyan ily né ven ta lál juk az 1567-i
re ges trum ban har minc négy ka pu val. 1589. áp ri lis 10-én Bá -
tho ri Zsig mond Fe hér vár ról kökösi Si mon Pé ter nek ad ad dig
is bé ké sen bírt keokeosi jó szá gá ra új adománylevelet.323 Az
1694-i tiszt sé gi je len tés ben ez áll: „Kökös és Eresztevényt az
uta sok és quartélyosok igen ta lál ván, na gyon megromlot-
tak.”324 Kököstől né hány ezer lé pés nyi re fo lyik ...

Kökös 
(206—207. ol dal)
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27. Kénosi T. János, Hist. Unitar., I, 876, 878 és V, 67, 321. (Unitario-Ecclesi-
asticae Historiae Transylvanicae, I. Szerk. megj.)

28. Kemény József: Dipl. Trans., VI, 462.
29. Kihirdettetett az 1631. június 17-i országos ülésen Fehérvárt, ellen-

mondás nélkül. Eredetiben a Vajda családnál Középajtán.
30. Kemény József, Append. Dipl. Trans., VII, 108.
31. A Kálnokyak levéltára, kiírta Kemény József, s közli Append. Dipl. Trans.,

XIII, 64.
32. Albrich, Palladium Coronense, No. 3, 173. 
33. Lásd e munka (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.), VI, 442. 
34. Lásd Székely Oklevéltár, II, 75–77.
35. Uo., 114–115.
36. Uo., 144.
37. Erre Báthori Zsigmond Fehérvárról 1588-ban beleegyezését adja. Lib.

Reg. S. Báthori, I, 240.
38. Uo., I, 251.
39. Lásd alább, Szentgyörgynél.
40. Lásd Lib. Reg. G. Rákóczi, XI, 441.
41. Lásd Kénosi T. János, Hist. Unitar., III, 644, 719. és V, 193.
42. Másolat. Gub. levéltár, Trans. Conv., IV.
43. Lásd Kemény József, Dipl. Autogr., T. I.
44. Lásd e munka (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.), VI, 442. 
45. Lásd Lib. Reg. S. Báthori, III, 316.
46. Lásd Kemény József, Append. Dipl. Trans., 120; töredékesen Nemzeti Tár-

salkodó, 1832. évf., 411.
47. Kemény József, Append. Dipl. Trans., IV, 200.
48. Székely Oklevéltár, II, 213.
49. Lib. Reg. S. Báthori, I, 255.
50. Kénosi T. János, Hist. Unit., V, 444. és 603.
51. Uo.
52. Uo., IV, 819.
53. Cedrenus, II, 301. (G. Kedrénosz I. Skylitzes bizánci hadvezér művéből

veszi a Hierotheosz-történetet. Orbán a krónikakompiláció I. Bekker-
féle bonni, 1839-es kiadására hivatkozik. Szerk. megj.)

54. Kemény József, Dipl. Autogr., T. II. és Append. Dipl. Trans., VI, 120.
55. Székely Oklevéltár, II, 213.
56. Uo., 265.
57. Eredetije Illyefalva levéltárában, másolat Kemény József, Append. Dipl.

Trans., XIX, 215.
58. Háromszék 1694. október 16-án, Szentgyörgyön tartott gyűléséből a

guberniumhoz küldött jelentésből kitetszőleg.
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Háromszéken eladományozva. (A csonka nevek kiegészítése Székely
Nemzeti Múzeum-beli kézirat alapján, vö. 233. jegyzet, Basa Péter, Mikes
Mihály, Szörcsei Menyhért. Utóbbit, azonos hivatkozással, maga Orbán
is kiegészíti – vö. a 300. jegyzet –, holott Szabó Károly alapján nem
teheti. Vagyis nem csak a Székely Oklevéltárat használta. Szerk. megj.)

10. Nincs megadva a forrás. Egész terjedelmében közzétette a Székely
Oklevéltár II, 221–223, de Orbán Balázs valószínűleg nem innen közli,
mert az eltérések száma túl nagy, gyakran a porták száma sem talál.
(Szerk. megj.)

11. Lásd Székely Oklevéltár, II, 24–26. (A nevek betűhív formáját ennek
megfelelően Szabó Károly közléséhez igazítottuk; a zárójelben
megadott magyaros olvasat az Orbáné, pl. nem fogadja el Szabótól a de
Labathlan Lábatlaninak fordítását. Szerk. megj.) 

12. Uo. II, 26–27.
13. Lásd alább, Bölön leírásánál.
14. Lib. Reg. S. Báth., I, 255. 
15. Kolozsmonostori konvent levéltára, Veres prot., 25.
16. Lásd Kemény József, Cod. Trans., IX, 31–32.
17. Lásd gyulafehérvári káptalan levéltára, Cista Maramar., J, III, no. 6.
18. Lásd alább, Bölönnél.
19. Ezt Rákóczi György 1645. február 10-én zborói kastélyában megerő-

sítette. Valamint Apafi is 1662-ben, a radnóti táborban, elrendelvén Cserei
Miklósnak, hogy Maurer Mihályt Ürmösbe beiktassa. Lásd Kemény József,
Append. Dipl. Trans., XIX, 143. és Lib. Reg., X, 130. és 446.

20. Lásd Székely Oklevéltár, II, 214.
21. Kolozsmonostori konvent levéltára, Protoc. Joh. II. Regis, másolatban

Gub. levéltár (Erdélyi guberniumi lvt. Szerk. megj.), Trans. conv., II, 32. 
22. Gub. levéltár, Trans. conv., II, 78.
23. Lásd Lib. Reg. S. Báthori, I, 187.
24. Kolozsmonostori konvent levéltára, Veres prot., 219. Ezen Kovács család

ma is virágzik Nagyajtán. Ebből származott Kovács István (szül. 1799.),
ki a hivatalnoki pályán magasra emelkedett, s ki mint író is kitűnt.
Kovács István Erdély történelmének megírásához gyűjtötte az adatokat,
de a halál elragadta 1872-ben Nagyajtán, még mielőtt gazdag
adatgyűjteményét feldolgozhatta volna. Nagy érdekű gyűjteménye
szerencsére nem kallódott el, mert azt végrendeletileg a kolozsvári
Unitárius Kollégium könyvtárának hagyta. Ott van most a nagybecsű
gyűjtemény, melyben én is kutattam, s e munka újabb átdolgozásánál
igen sok becses adatát használtam fel.

25. Uo., 222–223.
26. Az igen érdekes perirat másolatban megvan Kovács István gyűjte-

ményében, Acta de Siculis, 1601–1700 csomagban, Kolozsvár, Unitárius
Kollégium könyvtára.
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88. Lib. Reg. S. Báthori, III, 202. (Nyilvánvaló tévedés, Orbán jegyzeteiben
írhatta el. A Rákóczi Zsigmond kiadta oklevelet többször is Báthori
Zsigmond neve alatt szerepelteti, bár maga is meglepődik a kel-
tezéssel így előálló ellentmondáson, és felkiáltójellel fel is hívja rá
a figyelmet. Vö. még a 113. jegyzet helye, ahol a szövegben Rákóczi
jelenik meg, a 140. és a 159. jegyzet, ahol a szöveghely és a jegyzet
is hibás, a 151. jegyzet, ahol itt is, ott is helyesen jelenik meg. Szerk.
megj.) 

89. Kemény József, Append. Dipl. Trans., XV, 91.
90. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 254–255.
91. Székely Oklevéltár, II, 214.
92. Eredetije: Kálnoky-levéltár; másolat: Kemény József, Append. Dipl. Trans.,

XIII, 65.
93. Áldozócsütörtök előtti legközelebbi, tehát húsvét utáni ötödik szom-

bat (Szerk. megj.)
94. Fer. III. p. fest. ascens Domini pünkösd előtti kedd; XVI. Kalendae Aug. július

15-ét jelenti, amennyiben az oklevelet az írnok helyesen (ti. visszafele
számolva) keltezte (Szerk. megj.)

95. Székely Oklevéltár, II, 214.
96. Vö. A kötet használatához, illetve 104. és 106. jegyzet. (Szerk. megj.)
97. A háromszéki közgyűlésnek 1694-ben a guberniumhoz küldött jelen-

tése szerint.
98. Itt vagy hibásan áll az okmányban Küküllő Fehér megye helyett, vagy

pedig régen, amikor Felső-Fehér megye a jeleni terjedelemben nem
létezett, e terület Küküllő megyéhez volt beosztva.

99. Kemény József, Append. Dipl. Trans., II, 120. és Benkő József, Spec. Trans.,
I.

100. Beszédmezőnek azon helyet hívták régen, hol most a tusnádi fürdő
fekszik.

101. Tóbérc most is megvan, így hívják azon hegyláncolatot, amely a
tusnádi fürdő és Szent Anna-tava közt van. Csíkbérce ezzel összefüggő
hegy a Szent Anna-tó felett; a Büdös-hegy a torjai kénbarlang hegye
mai nevén is.

102. Zsomborfeje a Büdös-hegy alatti Sásmező, vagyis a vízválasztó nyu-
gati alján van most is, hol a Zsombor-pataka ered.

103. A Gerebenc-patak eredeténél levő, most is Gerebencfő nevet viselő
bércnél. Száldobosfő ott [van], hol a Száldobos-patak ered; e patak vont
határt Sepsiszék és Fehér megye itt volt darabja közt.

104. Vö. 96. és 106. jegyzet. (Szerk. megj.)
105. Júl. 2. utáni legközelebbi péntek. (Szerk. megj.)
106. Lásd egész terjedelemben: Kemény József, App. Dipl. Trans., V, 9. (Vö.

96. jegyzet. Szerk. megj.)
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59. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 437.
60. Új Magyar Múzeum, 1854, II, 42.
61. Székely Oklevéltár, II, 213.
62. Uo., 268.
63. Lib. Reg. S. Báthori, I, 152.
64. Uo., II, 375.
65. Lásd Századok, 1867. évf., 4. füzet, 353. s következő lapjain.
66. Székely Oklevéltár, II, 213.
67. Lásd alább, Szentgyörgynél.
68. Lib. Reg. S. Báthori, I, 180.
69. Szept. 21. előtti legközelebbi csütörtök (Szerk. megj.)
70. Lásd Eder ad Felmer, 168. (Eder 1803-ban újra kiadja Felmer Primae lin-

eae, Magnus principatus Transilvaniae Historiam c. művét, csatolva hozzá
az Observationes criticae et pragmaticae c. saját munkát.) 

71. Lásd e kiváltságokat egész terjedelemben: Székely Oklevéltár, II, 3. és 15–18.
72. Székely Oklevéltár, II, 2.
73. (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.) VI, 442. 
74. Székely Oklevéltár, II, 213. Ezek mind székelyek voltak, amint közlött nevük

is bizonyítja, ma azok keleti valláson lévén, oláhoknak tartatnak, holott
azok származásuknál fogva, de nyelvileg is keleti vallású székelyek.

75. Lib. Reg. S. Báthori, I, 225. Orbai Őrhegyoldala nevű hely van ma is
Gelencén. A Woncz-praedium alighanem Besenyőn volt, ahol Woncz
nevű határrész ma is feltalálható.

76. (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.) VI, 442. 
77. Lásd Lécfalvánál.
78. A felirat feloldása is téves, pl. nem Varh[egyi], hanem Va[sa]rh[elyi]

Jakab ekkor a gidófalvi lelkész. (Szerk. megj.)
79. Székely Oklevéltár, II, 308. (Illetve II, 214. Szerk. megj.)
80. Lásd Szentgyörgynél.
81. A háromszéki közgyűlésnek 1694-ben a guberniumhoz küldött jelen-

tése szerint.
82. Lásd Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 434–435. és 436.
83. Kemény József, Dipl. Trans., VIII.
84. Engedélyokmány másolatát lásd Kemény József, Dipl. Trans., IX, 507.
85. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 496.
86. Szept. 8. (esetleg aug. 15.) előtti legközelebbi kedd. (Szerk. megj.)
87. Másolata: Református Kollégium könyvtára, Kolozsvár és Kemény

József, Dipl. Trans., IV, 247. (Az eredeti oklevél a Széchényi Könyvtár
kéziratkatalógusa szerint 1415-re keltezett; fél évszázaddal a Kiegészítések
levéltári alapozása után Barabás Samu mutatta ki róla, hogy hami-
sítvány. Szerk. megj.)
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88. Lib. Reg. S. Báthori, III, 202. (Nyilvánvaló tévedés, Orbán jegyzeteiben
írhatta el. A Rákóczi Zsigmond kiadta oklevelet többször is Báthori
Zsigmond neve alatt szerepelteti, bár maga is meglepődik a kel-
tezéssel így előálló ellentmondáson, és felkiáltójellel fel is hívja rá
a figyelmet. Vö. még a 113. jegyzet helye, ahol a szövegben Rákóczi
jelenik meg, a 140. és a 159. jegyzet, ahol a szöveghely és a jegyzet
is hibás, a 151. jegyzet, ahol itt is, ott is helyesen jelenik meg. Szerk.
megj.) 

89. Kemény József, Append. Dipl. Trans., XV, 91.
90. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 254–255.
91. Székely Oklevéltár, II, 214.
92. Eredetije: Kálnoky-levéltár; másolat: Kemény József, Append. Dipl. Trans.,

XIII, 65.
93. Áldozócsütörtök előtti legközelebbi, tehát húsvét utáni ötödik szom-

bat (Szerk. megj.)
94. Fer. III. p. fest. ascens Domini pünkösd előtti kedd; XVI. Kalendae Aug. július

15-ét jelenti, amennyiben az oklevelet az írnok helyesen (ti. visszafele
számolva) keltezte (Szerk. megj.)

95. Székely Oklevéltár, II, 214.
96. Vö. A kötet használatához, illetve 104. és 106. jegyzet. (Szerk. megj.)
97. A háromszéki közgyűlésnek 1694-ben a guberniumhoz küldött jelen-

tése szerint.
98. Itt vagy hibásan áll az okmányban Küküllő Fehér megye helyett, vagy

pedig régen, amikor Felső-Fehér megye a jeleni terjedelemben nem
létezett, e terület Küküllő megyéhez volt beosztva.

99. Kemény József, Append. Dipl. Trans., II, 120. és Benkő József, Spec. Trans.,
I.

100. Beszédmezőnek azon helyet hívták régen, hol most a tusnádi fürdő
fekszik.

101. Tóbérc most is megvan, így hívják azon hegyláncolatot, amely a
tusnádi fürdő és Szent Anna-tava közt van. Csíkbérce ezzel összefüggő
hegy a Szent Anna-tó felett; a Büdös-hegy a torjai kénbarlang hegye
mai nevén is.

102. Zsomborfeje a Büdös-hegy alatti Sásmező, vagyis a vízválasztó nyu-
gati alján van most is, hol a Zsombor-pataka ered.

103. A Gerebenc-patak eredeténél levő, most is Gerebencfő nevet viselő
bércnél. Száldobosfő ott [van], hol a Száldobos-patak ered; e patak vont
határt Sepsiszék és Fehér megye itt volt darabja közt.

104. Vö. 96. és 106. jegyzet. (Szerk. megj.)
105. Júl. 2. utáni legközelebbi péntek. (Szerk. megj.)
106. Lásd egész terjedelemben: Kemény József, App. Dipl. Trans., V, 9. (Vö.

96. jegyzet. Szerk. megj.)
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59. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 437.
60. Új Magyar Múzeum, 1854, II, 42.
61. Székely Oklevéltár, II, 213.
62. Uo., 268.
63. Lib. Reg. S. Báthori, I, 152.
64. Uo., II, 375.
65. Lásd Századok, 1867. évf., 4. füzet, 353. s következő lapjain.
66. Székely Oklevéltár, II, 213.
67. Lásd alább, Szentgyörgynél.
68. Lib. Reg. S. Báthori, I, 180.
69. Szept. 21. előtti legközelebbi csütörtök (Szerk. megj.)
70. Lásd Eder ad Felmer, 168. (Eder 1803-ban újra kiadja Felmer Primae lin-

eae, Magnus principatus Transilvaniae Historiam c. művét, csatolva hozzá
az Observationes criticae et pragmaticae c. saját munkát.) 

71. Lásd e kiváltságokat egész terjedelemben: Székely Oklevéltár, II, 3. és 15–18.
72. Székely Oklevéltár, II, 2.
73. (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.) VI, 442. 
74. Székely Oklevéltár, II, 213. Ezek mind székelyek voltak, amint közlött nevük

is bizonyítja, ma azok keleti valláson lévén, oláhoknak tartatnak, holott
azok származásuknál fogva, de nyelvileg is keleti vallású székelyek.

75. Lib. Reg. S. Báthori, I, 225. Orbai Őrhegyoldala nevű hely van ma is
Gelencén. A Woncz-praedium alighanem Besenyőn volt, ahol Woncz
nevű határrész ma is feltalálható.

76. (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.) VI, 442. 
77. Lásd Lécfalvánál.
78. A felirat feloldása is téves, pl. nem Varh[egyi], hanem Va[sa]rh[elyi]

Jakab ekkor a gidófalvi lelkész. (Szerk. megj.)
79. Székely Oklevéltár, II, 308. (Illetve II, 214. Szerk. megj.)
80. Lásd Szentgyörgynél.
81. A háromszéki közgyűlésnek 1694-ben a guberniumhoz küldött jelen-

tése szerint.
82. Lásd Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 434–435. és 436.
83. Kemény József, Dipl. Trans., VIII.
84. Engedélyokmány másolatát lásd Kemény József, Dipl. Trans., IX, 507.
85. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 496.
86. Szept. 8. (esetleg aug. 15.) előtti legközelebbi kedd. (Szerk. megj.)
87. Másolata: Református Kollégium könyvtára, Kolozsvár és Kemény

József, Dipl. Trans., IV, 247. (Az eredeti oklevél a Széchényi Könyvtár
kéziratkatalógusa szerint 1415-re keltezett; fél évszázaddal a Kiegészítések
levéltári alapozása után Barabás Samu mutatta ki róla, hogy hami-
sítvány. Szerk. megj.)
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136. Gub. levéltár, 3890/817.
137. Uo., 3890/818.
138. Uo.
139. Gub. levéltár, 10242/818.
140. Lásd Liber Reg. G. Báthori, III, 202. (Téves adatok, a szövegben és a

hivatkozásban is. Vö. 88. jegyzet. Szerk. megj.)
141. Lásd a hivatkozást fennebb.
142. Kedden, húsvét harmadnapján. (Szerk. megj.)
143. Kemény József, Append. Dipl. Trans., IX.
144. Kállay Ferenc, A Székely nemzet eredetéről, 51. (Históriai értekezés a nemes

székely nemzet eredetéről, Nagyenyed, 1829. Szerk. megj.)
145. Lásd Albrich, Palladium Coronense, No. 3, 130. és No. 11, 153. 
146. Kedden, ápr. 24-én. (Szerk. megj.)
147. Eredetije a fehérvári káptalan levéltárában, Cista Krasnens., F, III, No. 19.
148. Megvan eredetiben: Gub. levéltár, Cista Dipl., 26, No. 22.
149. Kolozsmomostori konvent levéltára, Veres prot., 383.
150. Lásd Torja leírásánál.
151. Lib. Reg. S. Rákóczi, III, 202.
152. Eredetije: budai camer. levéltár, másolata: Kemény József, Dipl. Trans.,

VIII, 401.
153. Kemény József, Append. Dipl. Trans., XVII, 7.
154. Eredetije: budai kamarai levéltár, másolata: Kemény József, Supplem.

Dipl. Trans., X, 73–76.
155. 1654-ből eredő hiteles átirata: fehérvári káptalan, másolata: Kemény

József, Supplem. Dipl. Trans., X, 80–87.
156. A mongoldúlásról írt kézirati munkájában, a kolozsvári Unitárius Kol-

légium levéltárában.
157. Kemény József, Dipl. Autogr., T. I. 
158. Lib. Reg. S. Báthori, I, 233.
159. Lásd fennebb, Kálnoknál.
160. Lib. Reg. G. Rákóczi, X, 618.
161. Lásd fennebb, Torjánál.
162. Lib. Reg. S. Báthori, II, 344.
163. Kolozsmonostori konvent levéltára, Prot. Joh. II. Regis, 259.
164. Lib. Reg. S. Báthori, II, 501. (Orbán bőven merít az erdélyi fejedelmek

királyi könyveiből, János Zsigmondtól II. Rákóczi Györgyig. Inkább
kivételt képező példaként emelnénk ki, hogy olvasata ezúttal nem
egyezik Vass Miklóséval, aki a Századok 1900. évi füzeteiben közöl
ugyanonnan székely okleveleket: Békés Benedek kurtapataki lófő Vass-
nál Békes, Békés Gergely éppenséggel Békes György. Szerk. megj.)

165. Lib. Reg. Kr. Báthori, I, 70.
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107. Lásd alább, Szárazpataknál. (A sec. die octavarum keltezés csonka,
hiányzik annak a napnak a megnevezése, amelyhez viszonyít. Szerk.
megj.)

108. Kemény József, Dipl. Trans., VII, 49.
109. Uo., VIII, 50.
110. Székely Oklevéltár, II, 214.
111. Kolozsmonostori konvent levéltára, Protoc. Joh. II, 209.
112. Uo., Protoc. Rubr.
113. Lib. Reg. S. Báthori, III, 202. (Elírás a jegyzetben, valójában Rákóczi Zsig-

mond-oklevél. Vö. 88. jegyzet. Szerk. megj.)
114. Uo., XI, 844.
115. Lib. Reg. Rákóczi, X, 618. 
116. Lásd Benkő József, De Comitiis, 66. (De Comitiis Transsilvanicis, Kolozsvár,

1791. Szerk. megj.)
117. Ezen fontos emlékiratot lásd egész terjedelmében: Székely Oklevéltár,

II, 328.
118. Lásd egész terjedelemben: Kemény József, Append. Dipl. Trans., XII, 8. Az

okmányban circumspectus civiseknek íratnak a torjaiak, ami arra
mutat, hogy akkor Torja városszámban volt.

119. Benkő József, Spec. Trans., I, 49–50. és Kemény József gyűjteményében.
120. Lásd e per okmányait Kovács István gyűjteményében, Vegyesek cso-

mag. (Az említett Csíki Székely Krónika sok vitát kiváltott, híres
hamisítvány, amelynek Orbán Balázs is hitelt adott. Szerk. megj.)

121. Lásd mindkét okmányt Torjánál, fennebb.
122. Lib. Reg. S. Báthori, I, 339.
123. A rajz nincs mellékelve. (Szerk. megj.)
124. Láss többet Bod Péter áldásos életéről e munka (A Székelyföld leírása,

III, Szerk. megj.) I. és XL. fejezetében.
125. Lásd Márkosfalvánál.
126. Lásd részletesebben Márkosfalvánál, alább.
127. Lásd Szemerjánál, fennebb.
128. Pray, Hierar., I, 429. (Specimen Hierarchiae Hungaricae, I, Pozsony és

Kassa, 1776, Szerk. megj.) és Benkő József, Milkovia, I, 234.
129. Székely Oklevéltár, II, 51.
130. Uo., 167–168.
131. Eredetije Miklósvárszék levéltárában.
132. A budai levéltárban levő eredetiről vett másolat. Kemény József, Dipl.

Trans., I, 287–291.
133. Lásd Kemény József, Dipl. Trans., XI, 204.
134. Lásd másolatban: Kemény József, Dipl. Autogr., T. VI.
135. Lásd Gub. levéltár, Privil. Civit., G, 28.
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136. Gub. levéltár, 3890/817.
137. Uo., 3890/818.
138. Uo.
139. Gub. levéltár, 10242/818.
140. Lásd Liber Reg. G. Báthori, III, 202. (Téves adatok, a szövegben és a

hivatkozásban is. Vö. 88. jegyzet. Szerk. megj.)
141. Lásd a hivatkozást fennebb.
142. Kedden, húsvét harmadnapján. (Szerk. megj.)
143. Kemény József, Append. Dipl. Trans., IX.
144. Kállay Ferenc, A Székely nemzet eredetéről, 51. (Históriai értekezés a nemes

székely nemzet eredetéről, Nagyenyed, 1829. Szerk. megj.)
145. Lásd Albrich, Palladium Coronense, No. 3, 130. és No. 11, 153. 
146. Kedden, ápr. 24-én. (Szerk. megj.)
147. Eredetije a fehérvári káptalan levéltárában, Cista Krasnens., F, III, No. 19.
148. Megvan eredetiben: Gub. levéltár, Cista Dipl., 26, No. 22.
149. Kolozsmomostori konvent levéltára, Veres prot., 383.
150. Lásd Torja leírásánál.
151. Lib. Reg. S. Rákóczi, III, 202.
152. Eredetije: budai camer. levéltár, másolata: Kemény József, Dipl. Trans.,

VIII, 401.
153. Kemény József, Append. Dipl. Trans., XVII, 7.
154. Eredetije: budai kamarai levéltár, másolata: Kemény József, Supplem.

Dipl. Trans., X, 73–76.
155. 1654-ből eredő hiteles átirata: fehérvári káptalan, másolata: Kemény

József, Supplem. Dipl. Trans., X, 80–87.
156. A mongoldúlásról írt kézirati munkájában, a kolozsvári Unitárius Kol-

légium levéltárában.
157. Kemény József, Dipl. Autogr., T. I. 
158. Lib. Reg. S. Báthori, I, 233.
159. Lásd fennebb, Kálnoknál.
160. Lib. Reg. G. Rákóczi, X, 618.
161. Lásd fennebb, Torjánál.
162. Lib. Reg. S. Báthori, II, 344.
163. Kolozsmonostori konvent levéltára, Prot. Joh. II. Regis, 259.
164. Lib. Reg. S. Báthori, II, 501. (Orbán bőven merít az erdélyi fejedelmek

királyi könyveiből, János Zsigmondtól II. Rákóczi Györgyig. Inkább
kivételt képező példaként emelnénk ki, hogy olvasata ezúttal nem
egyezik Vass Miklóséval, aki a Századok 1900. évi füzeteiben közöl
ugyanonnan székely okleveleket: Békés Benedek kurtapataki lófő Vass-
nál Békes, Békés Gergely éppenséggel Békes György. Szerk. megj.)

165. Lib. Reg. Kr. Báthori, I, 70.
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107. Lásd alább, Szárazpataknál. (A sec. die octavarum keltezés csonka,
hiányzik annak a napnak a megnevezése, amelyhez viszonyít. Szerk.
megj.)

108. Kemény József, Dipl. Trans., VII, 49.
109. Uo., VIII, 50.
110. Székely Oklevéltár, II, 214.
111. Kolozsmonostori konvent levéltára, Protoc. Joh. II, 209.
112. Uo., Protoc. Rubr.
113. Lib. Reg. S. Báthori, III, 202. (Elírás a jegyzetben, valójában Rákóczi Zsig-

mond-oklevél. Vö. 88. jegyzet. Szerk. megj.)
114. Uo., XI, 844.
115. Lib. Reg. Rákóczi, X, 618. 
116. Lásd Benkő József, De Comitiis, 66. (De Comitiis Transsilvanicis, Kolozsvár,

1791. Szerk. megj.)
117. Ezen fontos emlékiratot lásd egész terjedelmében: Székely Oklevéltár,

II, 328.
118. Lásd egész terjedelemben: Kemény József, Append. Dipl. Trans., XII, 8. Az

okmányban circumspectus civiseknek íratnak a torjaiak, ami arra
mutat, hogy akkor Torja városszámban volt.

119. Benkő József, Spec. Trans., I, 49–50. és Kemény József gyűjteményében.
120. Lásd e per okmányait Kovács István gyűjteményében, Vegyesek cso-

mag. (Az említett Csíki Székely Krónika sok vitát kiváltott, híres
hamisítvány, amelynek Orbán Balázs is hitelt adott. Szerk. megj.)

121. Lásd mindkét okmányt Torjánál, fennebb.
122. Lib. Reg. S. Báthori, I, 339.
123. A rajz nincs mellékelve. (Szerk. megj.)
124. Láss többet Bod Péter áldásos életéről e munka (A Székelyföld leírása,

III, Szerk. megj.) I. és XL. fejezetében.
125. Lásd Márkosfalvánál.
126. Lásd részletesebben Márkosfalvánál, alább.
127. Lásd Szemerjánál, fennebb.
128. Pray, Hierar., I, 429. (Specimen Hierarchiae Hungaricae, I, Pozsony és

Kassa, 1776, Szerk. megj.) és Benkő József, Milkovia, I, 234.
129. Székely Oklevéltár, II, 51.
130. Uo., 167–168.
131. Eredetije Miklósvárszék levéltárában.
132. A budai levéltárban levő eredetiről vett másolat. Kemény József, Dipl.

Trans., I, 287–291.
133. Lásd Kemény József, Dipl. Trans., XI, 204.
134. Lásd másolatban: Kemény József, Dipl. Autogr., T. VI.
135. Lásd Gub. levéltár, Privil. Civit., G, 28.
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202. Uo. I, 166.
203. Uo. II, 53.
204. Eredetije a kamarai levéltárban, másolatban: Kemény József, Dipl.

Trans., VI, 299–300.
205. Közölve: Nemzeti Társalkodó, 1837, I. félév, 62–64.
206. Székely oklevéltár, II, 214.
207. Keresztnév olvashatlan. Feloldása Péter, vö. 9. és 233. jegyzet. Szerk.

megj.)
208. Mint az előző jegyzet.
209. Székely Oklevéltár, II, 214.
210. Kolozsmonostori konvent levéltára, Veres prot., 322–323.
211. Uo. 188.
212. Lib. Reg. G. Rákóczi, XI, 105.
213. Ezek Galambos Gábornak Bethlen Miklós leánya, Borbárától született

fiai voltak.
214. Ez Bethlen Miklósnak Kun Ilonától született fia.
215. Eredetije a budai kamarai levéltárban, másolatban: Kemény József,

Dipl. Trans., IX, 507.
216. Gub. levéltár, Trans. Conv., III, 17.
217. Lib. Reg. S. Báthori, 162. (Kötetszám nélkül. Szerk. megj.)
218. Lásd Torjánál, fennebb.
219. Lib. Reg. S. Báthori, I, 388.
220. Uo., I, 372.
221. Gub. levéltár, Trans. Conv., I, 215.
222. Kolozsmonostori konvent levéltára, Prot. Joh. II. Regis, 270.
223. Fehérvári káptalan levéltára, Centuria F, No. 66.
224. E lustra töredékét lásd Kemény József, Regestr. Arch., I, 56.
225. Székely Oklevéltár, II, 214.
226. Uo., II, 267. (Orbán ezúttal is a királyi könyvekből dolgozott – Szabó

Károlynál Kovászna mai névalakú –, az utalás tehát nem forrás-, hanem
csak közlésmegjelölés. Szerk. megj.) 

227. Lásd alább, Barátosnál.
228. Lásd Papolcnál.
229. Lásd bővebben Zabolánál.
230. Székely Oklevéltár, II, 214.
231. Lásd Papolc- és Zabolánál.
232. Lib. Reg. S. Báthori, I, 355.
233. Mikes Mihály. Báró Jósika cs. fenesi ága levéltárának gróf Toldi re-

gistruma (Balogh Ignác másolata, 1929, Kv.), vö. 9. jegyzet. (Szerk. megj.)
234. Egresmező ma is megvan a papolci határon.
235. Lib. Reg. S. Báthori, I, 304. Az említett Borzfalva egy elpusztult község.
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166. Lib. Reg. S. Báthori, II, 128.
167. Lib. Reg. S. Báthori, I, 327.
168. Uo. II, 344.
169. Fehérvári káptalan, Cista Szathmar, T. VIII, No. 31.
170. Lásd alább, Gelencénél.
171. Gub. levéltár, Trans. conv., I, 370.
172. Lásd Torjánál.
173. Kemény József, Append. Dipl. Trans., XII, 117.
174. Lásd Nyujtódnál.
175. Lib. Reg. S. Báthori, II, 77.
176. Lásd alább, Berecknél.
177. Lásd fennebb, Torjánál.
178. Lib. Reg. S. Báthori, I, 227.
179. Lib. Reg. G. Bethlen.
180. Lib. Reg. G. Rákóczi, IX, 245.
181. Uo. 232.
182. Székely Oklevéltár, II, 214.
183. Lásd fennebb, Szentléleknél.
184. Lib. Reg. S. Báthori, II, 344.
185. Téves olvasat. Valójában nem besenyők, hanem rutének. Az oklevelet

Barabás Samu a Székely Oklevéltár VIII. kötetében újraközli. (Szerk. megj.)
186. Gub. levéltár, Trans. Conv. I, 156, 306.
187. Lib. Reg. G. Rákóczi, IX, 245.
188. Székely Oklevéltár, I, 60–64.
189. Lásd Kemény József, Dipl. Trans., XI, 204.
190. Lásd Székely Oklevéltár, …, 103–104. (Kötetszám nélkül; egyértelműen

elírás, hiszen a Székely Oklevéltárnak még a III., Orbán halála évében
megjelenő kötete sem tartalmaz 1571 utáni oklevelet. Szerk. megj.) 

191. Lib. Reg. S. Báthori, I, 446.
192. Benkő József, De comitiis, 66.
193. Lásd egész terjedelemben e jelentést: Székely Oklevéltár, II, 103–104.
194. Eredetiben az Erdélyi Múzeum kézirattárában, lemhényi Bálint Ferenc

adományából.
195. Lásd Gál László, Erdély diet. végz. fogl., II, 123. (Az erdélyi diaeták végzé-

seinek nyomdokai, Kolozsvár, 1837. Szerk. megj.)
196. Lásd fennebb, Nyujtódnál.
197. Lib. Reg. S. Báthori, I, 440.
198. Lásd Nyujtód és Aldoboly leírásánál bővebben.
199. Kemény József, Dipl. Trans., VI, 1–3.
200. Székely Oklevéltár, II, 214.
201. Lib. Reg. S. Báthori, I, 158.
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202. Uo. I, 166.
203. Uo. II, 53.
204. Eredetije a kamarai levéltárban, másolatban: Kemény József, Dipl.

Trans., VI, 299–300.
205. Közölve: Nemzeti Társalkodó, 1837, I. félév, 62–64.
206. Székely oklevéltár, II, 214.
207. Keresztnév olvashatlan. Feloldása Péter, vö. 9. és 233. jegyzet. Szerk.

megj.)
208. Mint az előző jegyzet.
209. Székely Oklevéltár, II, 214.
210. Kolozsmonostori konvent levéltára, Veres prot., 322–323.
211. Uo. 188.
212. Lib. Reg. G. Rákóczi, XI, 105.
213. Ezek Galambos Gábornak Bethlen Miklós leánya, Borbárától született

fiai voltak.
214. Ez Bethlen Miklósnak Kun Ilonától született fia.
215. Eredetije a budai kamarai levéltárban, másolatban: Kemény József,

Dipl. Trans., IX, 507.
216. Gub. levéltár, Trans. Conv., III, 17.
217. Lib. Reg. S. Báthori, 162. (Kötetszám nélkül. Szerk. megj.)
218. Lásd Torjánál, fennebb.
219. Lib. Reg. S. Báthori, I, 388.
220. Uo., I, 372.
221. Gub. levéltár, Trans. Conv., I, 215.
222. Kolozsmonostori konvent levéltára, Prot. Joh. II. Regis, 270.
223. Fehérvári káptalan levéltára, Centuria F, No. 66.
224. E lustra töredékét lásd Kemény József, Regestr. Arch., I, 56.
225. Székely Oklevéltár, II, 214.
226. Uo., II, 267. (Orbán ezúttal is a királyi könyvekből dolgozott – Szabó

Károlynál Kovászna mai névalakú –, az utalás tehát nem forrás-, hanem
csak közlésmegjelölés. Szerk. megj.) 

227. Lásd alább, Barátosnál.
228. Lásd Papolcnál.
229. Lásd bővebben Zabolánál.
230. Székely Oklevéltár, II, 214.
231. Lásd Papolc- és Zabolánál.
232. Lib. Reg. S. Báthori, I, 355.
233. Mikes Mihály. Báró Jósika cs. fenesi ága levéltárának gróf Toldi re-

gistruma (Balogh Ignác másolata, 1929, Kv.), vö. 9. jegyzet. (Szerk. megj.)
234. Egresmező ma is megvan a papolci határon.
235. Lib. Reg. S. Báthori, I, 304. Az említett Borzfalva egy elpusztult község.
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257. Székely Oklevéltár, II, 213.
258. Fergettyűnek a szekértengely felett levő azon mozgó és forgó párnát

hívják, amelyen a szekér kasa fekszik.
259. Lásd fennebb, Szárazajta leírásánál.
260. Kolozsmonostori konvent levéltára, Prot. Joh. II. Regis, 291.
261. Liber Reg. G. Rákóczi, XI, 803.
262. Fehérvári Batthyány Könyvtár, N S W 4. 361. sz., dr. Eötves másola-

ta az Erdélyi Múzeum irattárában.
263. Lásd Rétynél.
264. Lásd Laborfalvánál.
265. Lásd Illyefalvánál.
266. Lásd Aldobolynál. De az okmányi tudatnál...
267. Ezen Kolozsmonostorról keletkezett adománylevél eredetije: budai

kamarai levéltár; másolata: Kemény József, Dipl. Trans., VI, 299–300.
268. Eredetije uo., másolata: Kemény József, i.m., 295.
269. Megvannak ezek: Gub. levéltár, No. 1291/838.
270. Lásd alább, Márkosfalvánál.
271. Székely Oklevéltár, II, 214.
272. Lásd Papolc leírásánál.
273. Lib. Reg. S. Báthori, I, 156.
274. Másolata: Kovács István gyűjteménye, Acta de Siculis, az 1500–1600.

évre vonatkozó csomag.
275. Kemény József, Dipl. Trans., VI, 299–300.
276. Lásd Szárazajtánál.
277. Lásd Maksánál.
278. Lásd e munka (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.), VI. kötet, 441–442.
279. Uo., 60.
280. Uo., 80.
281. Erdélyi Tört. Tár, I, 89.
282. Lib. Reg. S. Báthori, I, 371.
283. Lásd Márkosfalvánál, alább.
284. Kemény József, Supplem. Dipl. Tran., VII, 299.
285. Székely Oklevéltár, II, 214.
286. Gub. levéltár, Trans. Conv. (pontosítás nélkül; szerk. megj.), és kolozs-

monostori konvent levéltára, Prot Joh. II. Regis, 233, 290.
287. Mindenszentek másnapja (nov. 2.) (Szerk. megj.)
288. Domokos-oklevéltár, Csernáton
289. Lásd e munka (A Székelyföld leírása. Szerk. megj.) I. kötetében Ocfalva,

Bikafalva, Miklósfalva leírásánál, 39. és 176.
290. Lib. Reg. G. Rákóczi. (Pontosítás nélkül. Szerk. megj.)
291. Guberniumi levéltár, Trans. Conv., IV, 158–167.
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236. Uo., I, 346.
237. Székely Oklevéltár, II, 214.
238. Kolozsmonostori konvent levéltára, Veres prot., 188.
239. Fejér, Codex Diplomaticus, IX, 2. 602, 641. (Codex diplomaticus Hungariae

ecclesiasticus ac civilis; 1829–44-ben megjelent 43 kötet. Szerk. megj.)
240. (Schuller) Umrisse und kritische Studien zur Geschichte Siebenbürgens, I,

B. és Urkundenbuch, I. lap. Eredetiben bécsi kamarai levéltár, Fasc. Trans.,
No. 36, Lit. T.

241. Szabó Károly 1886. januárban látja először székelybánjai várkapitányként
leírva Perneszit. Az 1583-ból fennmaradt oklevelet  Zathureczky Emília
Gyulai Lajostól kapta. (Szerk. megj.)

242. Az okmány idevonatkozó szavai ezek: quo circa vobis, fidelibus nos-
tris egregiis nobilibus Gabrieli Petky capitaneo sex sedium nostrarum
siculicalium in castris nostris ad Varhegy constitutis etc.

243. Lásd fennebb, András vajda rendeletében.
244. Kemény József, Append. Dipl. Trans., XI, 16, részletesebben e kötet

előismertetésében.
245. Az Erdélyi Múzeum irattárában, Zathureczky Emília ajándéka.
246. Lib. Reg. S. Báthori, II, 378.
247. Lásd Réty leírásánál.
248. Ekkor nyeri a köpeci részjószágot. Kolozsmonostori konvent levéltára,

Veres prot., 25.
249. Uo., 93.
250. Lásd Gelencénél, fennebb.
251. Ugyan Báthori Zsigmond 1591. év január 4-én Gyulafehérvárról a

marosszéki gyalogosok részére is ezzel csaknem szóról szóra egyező
rendeletet ad ki, azon különbséggel, hogy abban az udvarhelyi vár
parancsnokának zsarolásai ellen védi azokat. Mindkettő megvan hite-
les másolatban Kovács István gyűjteményében az Acta de Siculis
1500–1600-zal jelzett csomagban.

252. Benkő József, Milkovia, II, 106.
253. Lásd fennebb, Kézdivásárhely és Berecknél.
254. Lásd Benkő József, Spec. Trans., Sedis Háromszék
255. Öregek tudomása szerint Várhegy, valamint a Bodza Háromszékhez tar-

tozó része a múlt században közlegelője volt a háromszéki harc-méneknek.
Gróf Nemes János mint főkirálybíró önhatalmilag elfoglalta, s úgy épített
oda kastélyt, a háromszékiek aztán nem tudták kezei közül kivenni.

256. Ezen 20 000 forintba került tanodát a község önerején építette, s a
tanítók fizetését is biztosította, ami népünk műveltségi képessége mel-
lett fényes bizonyítvány. Nagyborosnyó lakói arra törekednek, hogy ez
iskolát négy osztályúvá alakítsák. A régi tiszti lakást pedig megvette a
község, hogy abban egy felsőbb nőiskolát szervezzen.
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SZÓMAGYARÁZAT

annuál – beleegyezik
apellatio – fellebbezés
applacidál – jóváhagy, helybenhagy, megenged
apszis – a templom szentélyének végződése, eredetileg a szószék helye
ariánus – a Szentháromság dogmáját, Jézus isteni mivoltát tagadó 4. száza-

di eretnekség; a reformáció korában a hittételek rokonsága alapján a
magyarországi–erdélyi unitáriusokra (antitrinitáriusokra) alkalmazzák

armális – címereslevél, nemeslevél; az armalista kisnemes általában nem
kap vele birtokadományt

ballium – a 19. századi romantikus történeti irodalomban hegytetőre
épített, megerősített torony (zömtorony), utolsó menedékvár jelleggel

banalis – (ezüst) báni dénár, a 14. századi székelyföldi pápai tizedjegyzékek
leggyakoribb fizetőeszköze; 1 (ezüst) garas = 3 szlavóniai dénár = 6 kirá-
lyi régi báni dénár (banales antiquos) = 8 kis dénár

beamter – itt: az 1851–67-es időszak (neoabszolutizmus, Schmerling-
provizórium stb.) korának hivatalnoka

béllet – béléselemek (itt: kőből, ajtó- és ablakközökben)
Bezirk – itt: az 1849–67-es időszak (katonai kormányzat, neoabszolutizmus,

Schmerling-provizórium stb.) korabeli területi közigazgatási egység
billikom – nagyobb serleg, kupa
Bodza(i)-szoros – itt: a Tatárhavas-hágó (pasul Tabla Buþii, Brassó m.) 
brevet – itt: pecsételetlen pápai oklevél
bulla – itt: függőpecsétes pápai oklevél

calenda l. Kalendae 
castrum – (római) katonai tábor; középkori vár, erődítmény
celt – véső alakú eszközök gyűjtőneve a régészetben
centralisationalis – központosító
cintorom (cinterem) – templom körüli temető, templomudvar
circumspectus – megfontolt, körültekintő
civis – polgár
codificátor – törvényalkotó
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292. Székely Oklevéltár, II. 213.
293. Lásd fennebb, Papolc leírásánál.
294. A kéziratban is négy. (Szerk. megj.)
295. Értelmetlen olvasat. A Székely Oklevéltárból (III, 174.) tudjuk, hogy itt

valójában in proximo festo epiphaniarum Domini, vagyis jan. 6. áll, és nem
1507-ből, hanem 1509-ből keltezett. (Szerk. megj.)

296. Dec. 27. utáni legközelebbi kedden. (Szerk. megj.)
297. Ezen hosszadalmas okmányok megvannak a Bodor család birtokában

egy 1782-ben a királyi tábla által József császár rendeletére kiadott hite-
les transsumptumban.

298. Lib. Reg. S. Báthori, I, 175.
299. A hamisítvány Csíki Székely Krónika adata. (Szerk. megj.)
300. Székely Oklevéltár, II, 214.
301. Bethlen Farkas, Hist., V, 411. (Historiarum Pannonico-Dacicarum, Keresd,

17. sz., 2. kiad. Szeben, 1782–93. Szerk. megj.)
302. Lásd Papolcnál.
303. A kéziratban: Klára. (A szerk.)
304. Lásd Zabolánál.
305. Lásd Papolcnál.
306. Lásd a (Háromszék) 198. oldal, 1. hasáb, 1. számú jegyzetet.
307. Kénosi T. János, Hist. Unitar., II, 437–441, 308. Lásd e munka (A Széke-

lyföld leírása. Szerk. megj.), VI. kötet, 442.
309. Kemény József, Dipl. Autogr., C, II.
310. Székely Oklevéltár, II, 54–55.
311. Lib. Reg. (Joh.) II. Regis, 291.
312. Kolozsmonostori konvent levéltára, Veres prot., 25.
313. Lásd az Uzonból Sebesihez írt három levelet: Mike, Erdélyi helységeket

illető U betű. (Mike Sándor, Erdély helységeinek ismertetésére tartozó A–Z
betűk alatti 23 kéziratos kötet. Szerk. megj.)

314. Kemény József, Complex Litt., 1661–1663.
315. Kolozsmonostori konvent levéltára, in Prot. Joh. II. Regis, 291–292.
316. Lib. Reg. S. Báthori, 180–181.
317. Kolozsmonostori konvent levéltára, Lib. Reg. Joh. II., 291.
318. Lásd részletesebben Illyefalvánál.
319. Lásd Kézdivásárhelynél.
320. Lásd Kovásich, Scripta minor, II, 386. (Kovachich, M. Gy., Scriptores

rerum hungaricarum minores hactenus inediti, Buda, 1798. Szerk. megj.) 
321. Cserei, Hist. (Nagyajtai Cserei Mihály Historiája, Pest,1852. Szerk. megj.)
322. Lásd Illyefalvánál.
323. Lib. Reg. S. Báthori, II. 340.
324. Kemény József, Regestr. Arch., I, 62–63.
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SZÓMAGYARÁZAT

annuál – beleegyezik
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fiscus – kincstár
fogott bíró – kézfogással, a felek által közösen meghatalmazott döntőbíró

(bizonyságtevő személy)

gátony – földtöltés 
gedanok – danzigiak, l. gedemeni...
gedemeni tengeri vár – Danzig (ma: Gdansk, Lengyelország), Báthori István

1576–77-es hadjáratának helyszíne 
gubernium – az Erdélyt igazgató főkormányszék a Habsburg-nagyfe-

jedelemség korában

gyalog székely – székely társadalmi kategória, státusára szabadrendű,
gyengébb vagyoni helyzetéből adódóan gyalog tartozott katonáskodni,
a család minden férfitagja

gyula – honfoglaláskori magyar méltóságnév (a katonai vezető), majd a
10. századi Erdélyt uraló gyulák: Bogát, a kereszténységet felvevő Zom-
bor (Orbánnál I. Gyula) és Prokuj, Szent István nagybátyja (Orbánnál II.
Gyula) 

Hadúr – magyar főisten Aranyosrákosi Székely Sándor eposzában, majd az
ő nyomán Vörösmartynál és a romantikus magyar őstörténetben

homagiális eskü – hűségeskü
homo regius (királyi ember) - egyedi esetre szóló megbízatással, jogü-

gyletekben, hiteleshelyi megbízott jelenlétében eljáró (hatósági) szemé-
ly

horony – domború pálcatag homorú párja (építészetben)
hütes (hites) polgár – itt: esküdt

Ika vezér – a hamisítvány Csíki Székely Krónika alakja; Apor (Opour) Sán-
dor fia (testvére?), aki a pogány ősvallásért küzd, és akit Apornak a
Szent István által küldött katonai segítséggel sikerül legyőznie 

immunitás – terhektől való mentesség
imola – imádkozóhely, kápolna
inchoáltatik – elkezdetik (per, első fokon)
inficiál – fertőz, megfertőz (itt: téves információkkal befolyásolja)
inquillinus – zsellér
inscribál – itt: ráír 
inspector – felügyelő, tiszttartó, ellenőr
intenció – szándék
interes – itt: érdek
investigál – nyomoz, kivizsgál
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collatio – itt:  adományozás, ill. felajánlása
comissarius – biztos
confirmatio – megerősítés (itt: mint nyilatkozat)
confirmatórium – megerősítés (itt: mint végzés)
consensus – egyetértés, beleegyezés
consistorium –  egyháztanács 
constatál – megállapít
constitutio – alkotmány,  itt: határozat, rendelet
contingens – hozzájárulás, itt katonai értelemben, hadbavonulók létszámaként
cultivált – megművelt
curia – nemesi telek, udvarház 

darabont – itt: fejedelemségkori székely társadalmi kategória, a szabad
székelyek közül a gyalogrendűek

decan – esperes 
decanatus – esperesi kerület
defectus – magszakadás, a család kihalása
deficiál – kihal
degradál – lefokoz
deliberatio – itt: határozat, ítélet, döntés
Derskhaviám gedameni ütközet – helytelen olvasatú latinos helyné-

valakok, Dirschau és Danzig (ma: Tczew és Gdansk, Lengyelország),
Báthori István lengyel király, erdélyi fejedelem 1576–77-es hadjáratá-
nak helyszínei

dézsma – tized (adó)
donatio – adomány; (fejedelmi) adománylevél
donjon – önállóan védhető, ún. lakótorony, a nyugat-európai középkori

várak magja, első építési szakasza
dulló – a szolgabíró megfelelője a székely székekben

evocál – itt: beidéz, perbe hív
exequál – végrehajt (itt: foglalás értelemben)
exmittál – küld, kiküld 
expeditio – itt: hadi vállalkozás, hadjárat
exposé – előadás, beszámoló

filia – leányegyház, leányközség
finaliter – végleges érvénnyel
fiscalis – kincstári, a kincstár fennhatósága alá tartozó
fiscalis director – az erdélyi fejedelmi táblán a kincstár érdekeinek

képviselője 
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mustrál – szemlét tart
nota (nóta) – nótaper, főbenjáró, hűtlenségi, hazaárulási per; a nóta-

perekben hozott ítélet rendszerint a fő- és jószágvesztés volt, a várme-
gyei területen a megnótázott személy birtokai fölött az uralkodó ren-
delkezett

óbester – ezredes
obiit – elhunyt
octava – középkori keltezésben valamely ünnepre (az adott napot is

beleszámítva) következő nyolcadik nap, illetve határozói értékben az
addigi teljes nyolcnapos időszak 

Opur (Apor) Sándor – a hamisítvány Csíki Székely Krónika alakja; Apolt
rabonbán nagyobbik fia, aki a Szent Istvántól kért és kapott segítséggel
megszilárdítja a kereszténységet a székelyek körében

orthodox (orthodoxa) – itt: magyarországi–erdélyi ev. református (kálvin-
ista) a reformáció idején

öblöny – öblös cserépedény
öl – hosszmérték, nálunk 1,89 m

paliszád – védőpalánk
pálos rend – az egyetlen magyarországi alapítású (13. sz.) szerzetesrend
pápai dézsmák regestruma – pápai tizedjegyzék
pedites pixidarii – gyalog puskások, székely katonai kategória, egyben tár-

sadalmi réteg
pedites veterani – régi gyalog puskások, székely társadalmi réteg
pixidarius – székely gyalogkatona, egyben társadalmi réteg
plausibilis – hihető, elfogadható, valószínű
Pleskovia vára – Pszkov latinos névalakja (Oroszország, az észt határon),

Báthori István 1580–81-es oroszországi hadjáratának helyszíne
Polocia vára és városa – Polock latinos névalakja (Fehéroroszország észa-

ki határán), Báthori István 1580–81-es oroszországi hadjáratának hely-
színe

ponk – halmocska
praedium – major, a kora középkori feudális berendezkedés gazdasági alap-

egysége 
praelator – egyházi elöljáró
primipillus (primipilus) l. lófő székely
primorok – székely főemberek (társadalmi kategória)
profanatio – megszentségtelenítés, kegyeletsértés
publicál – itt: fejedelmi birtokadományt kihirdet
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jurisdictio – joghatóság
kajács – két különböző irányba hajló jegy, díszítőmotívum (pl. 2, S stb.) 
kalagyor – görögkeleti szerzetes
Kalendae– a hónap első napja
kancsuka – szíjból font, rövid nyelű ostor
káptalan –  kanonokokból álló püspöki tanács; hiteleshelyi szerepkört

is elláthatott, mint pl. Erdélyben a gyulafehérvári káptalan
király embere (királyi ember) l. homo regius 
kumisz – kancatejből erjesztett szeszes ital
konvent – itt: saját vagyonnal és jogi személyiséggel rendelkező egyházi

testület; hiteleshelyi szerepkört is elláthatott, mint pl. Erdélyben a
kolozsmonostori konvent

korlátnok – kancellár, a legfontosabb államügyeket intéző hivatal vezetője
kurátor – gondnok; protestáns egyházközség világi elöljárója

láz – fennsík; irtásföld
leonidási – (hősi) példa; Leonidász spártai király Thermopülainél

katonáival utolsó szálig elesett, feltartóztatva így a perzsa sereget
(i.e. 480) 

libertinus – szabados, itt: a szabad székelyek egyik erdélyi fejedelem-
ségkori rétege

lófő – primipilus, székely társadalmi kategória, státusára szabadrendű,
jobb vagyoni helyzetéből adódóan lovon tartozott katonáskodni, de
éppen ezért csak a család egyik férfitagja

lonka – rét
lustra – itt: katonai összeírás
lustrális könyv – az egyes lustrák iratanyaga

marchális l. marchális szék
marchális szék - a szék vagy vármegye közgyűlésének ítélőszéke
mauzóleum – itt: jeles emlékhely (épület)
mester – tanító, iskolamester
méta – itt: határjel
militia – katonaság
Milkó(via)i püspökség – a mongoldúlásban elpusztult ún. kun püspökség

újjászervezésével létrejött római katolikus püspökség a Kárpát-kanyar
térségében, a 15. század végéig 

minor potentia – kisebb hatalmaskodás
moszka (muszka) – orosz
mulat – időzik valahol
mustra – szemle
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praedium – major, a kora középkori feudális berendezkedés gazdasági alap-

egysége 
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primipillus (primipilus) l. lófő székely
primorok – székely főemberek (társadalmi kategória)
profanatio – megszentségtelenítés, kegyeletsértés
publicál – itt: fejedelmi birtokadományt kihirdet
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jurisdictio – joghatóság
kajács – két különböző irányba hajló jegy, díszítőmotívum (pl. 2, S stb.) 
kalagyor – görögkeleti szerzetes
Kalendae– a hónap első napja
kancsuka – szíjból font, rövid nyelű ostor
káptalan –  kanonokokból álló püspöki tanács; hiteleshelyi szerepkört

is elláthatott, mint pl. Erdélyben a gyulafehérvári káptalan
király embere (királyi ember) l. homo regius 
kumisz – kancatejből erjesztett szeszes ital
konvent – itt: saját vagyonnal és jogi személyiséggel rendelkező egyházi

testület; hiteleshelyi szerepkört is elláthatott, mint pl. Erdélyben a
kolozsmonostori konvent

korlátnok – kancellár, a legfontosabb államügyeket intéző hivatal vezetője
kurátor – gondnok; protestáns egyházközség világi elöljárója

láz – fennsík; irtásföld
leonidási – (hősi) példa; Leonidász spártai király Thermopülainél

katonáival utolsó szálig elesett, feltartóztatva így a perzsa sereget
(i.e. 480) 

libertinus – szabados, itt: a szabad székelyek egyik erdélyi fejedelem-
ségkori rétege

lófő – primipilus, székely társadalmi kategória, státusára szabadrendű,
jobb vagyoni helyzetéből adódóan lovon tartozott katonáskodni, de
éppen ezért csak a család egyik férfitagja

lonka – rét
lustra – itt: katonai összeírás
lustrális könyv – az egyes lustrák iratanyaga

marchális l. marchális szék
marchális szék - a szék vagy vármegye közgyűlésének ítélőszéke
mauzóleum – itt: jeles emlékhely (épület)
mester – tanító, iskolamester
méta – itt: határjel
militia – katonaság
Milkó(via)i püspökség – a mongoldúlásban elpusztult ún. kun püspökség

újjászervezésével létrejött római katolikus püspökség a Kárpát-kanyar
térségében, a 15. század végéig 

minor potentia – kisebb hatalmaskodás
moszka (muszka) – orosz
mulat – időzik valahol
mustra – szemle
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vacans – üres, megüresedett
Veliki luchen vára – ma: Velikije Luki (Oroszország, a fehérorosz határon),

Báthori István 1580–81-es oroszországi hadjáratának helyszíne
vigília – itt: őrtorony, őrhely
vinculum – kötelék, kötpénz, bánatpénz
visitationalis – egyházlátogatási 

zenit – az égbolt legmagasabb pontja, itt: tetőpont 
Zovolocza vára – Zawolocz (Oroszország; Velikije Lukitól félúton nyugatra

a lett határon levő Sebez felé), Báthori István 1580–81-es oroszországi
hadjáratának helyszíne

zsinat - az egyház püspökeinek és papjainak gyűlése egyházi ügyek megtár-
gyalására; protestáns egyházaknál a legfőbb törvénykezési és önkor-
mányzati szerv
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quartélyos – beszállásolt 
rabonbán – a hamisítvány Csíki Székely Krónikában a legmagasabb rangú,

(egy személyben politikai-katonai és vallási) székely vezető megne-
vezése

rectificál – helyreigazít, helyesbít
rector – tanító
regestrum – jegyzék, lajstrom, összeírás
registrálni – feljegyezni, összeírni, számba venni
representatio – itt: előterjesztés
requisitum – kellék, felszerelés
reversalis – kötelezvény, hitlevél
revisio – felülvizsgálat
rovatal - itt: adóforma, illeték

sedria – (ítélő- stb.) szék
senior – esperes
sententia – ítélet
serpentin – ásvány, itt: metamorf kőzet, kőbalta nyersanyagaként
status – itt: 1. vagyoni állapot, ill. jogállás; 2. egyházszervezet
subscriptio – aláírás

szirony – itt: kiemelt zsinegdísz a bronzkori zsinegdíszes kultúrához tar-
tozó celten

szombatosság – a vasárnap helyett a szombatot ünneplő és más zsidó val-
lási törvényeket is megtartó keresztény szekta, az erdélyi reformáció
túlhajtása, melyet már nem fogadtak el bevett, sőt megtűrt
felekezetnek sem; központja Bözödújfalu volt 

Szörcse – a hamisítvány Csíki Székely Krónika alakja; az Apor (Opur) Sán-
dor által Szent Istvánhoz küldött követség egyik tagja

taxa – itt: különleges (pl. hadi-) adó, illeték 
tergiversatio – huzavona, tétovázás 
thermopülei harc – Thermopülainál tartóztatta fel háromszáz harcosával

a perzsa sereget Leonidász spártai király (i.e. 480) 
transsumptum – átírás (jogérvényes másolat)
tumultus – háborgás, lázongás
tumulus – halomsír, halom

ultimate – (perrendi) utolsó fokon
universitas – itt: közösség (jogi értelemben)
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Árkos (Sepsiárkos; Arcuº) 42, 61, 70, 73–74, 75–77, 79, 195
Árkosi Benedek (Gelei v. Tegző Benedek) orvos, teológus 77
Árva Bethlen Kata 64
Átlámos (Athlamos) tatár vezér (1345) 158
Attila hun nagyfejedelem 101 
Austerlitz (morvaországi csatahely, 1805) 118

Bach (h.: Bak) Ferenc 148
Bach (h.: Bak) Péter 148
Bacon l. Sepsibacon
Bakó Erzsébet l. Kendi Jánosné 
Baksafalva (ma: Kézdialmás része) 129, 133
Baksi László háromszéki jegyző 45
Baládfy János 122
Balassa Imre (gyarmati) erdélyi vajda, székely ispán 190
Balázs nemes, Sándor fia és Lökös unokája, Sólyomkő várnagya (hamis

oklevélben) 82, 84, 87–89
Bálint, Balázs nemes fia 87  
Bálint Ferenc 202
Bálint Gábor (Szentkatolnai Bálint Gábor, dr.) keletkutató, nyelvész 147
Balog Benedek (hatolykai) 148
Balogh András (dersi), szentiváni unitárius lelkész 188
Balogh Ignác 203
Bálványos(vár) a mai Bálványosfürdő fölött 94, 99
Bálványos-vár (csíki) 51, 85, 89, 99
Bánffy Gábor (losonci) 125
Bánffy György (1696-tól gróf) erdélyi kormányzó 45, 149
Bánffy József 116
Bánfi (Bánffi) család (márkosfalvi, szentkatolnai) 178
Bányabükki Tamás, vajda küldöttje 55
Barabás Péter (I.) Apafi Mihály tisztje 192
Barabás Samu történész 198, 202
Barabássi Balázs (bölöni) fogott bíró 53
Barátos (Brateº) 42, 152–153, 154, 203
Barcaság (Barca) 56, 83, 133, 158, 164
Barcsai Ákos későbbi erdélyi fejedelem 134
Barcsay Boldizsár, Tarnóczy Sebestyén mostohatestvére 135
Barlabássy Lukácsné (primor szárazajtai), Agatha 51
Barót (Baraolt) 40, 42, 49, 53, 70
Baróthi Balázs fogott bíró 52
Baróthi Pál 40
Baróti Ferenc 40
Bartafalva faluhely (Csernáton) 110
Bartha Lajos (nagyborosnyói) 166
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NÉVMUTATÓ 
A KIEGÉSZÍTÉSEKHEZ ÉS JEGYZETEIHEZ

Ábrán család 130
Achaz l. Agház
Ackner, M. H. szász történetíró, természettudós 152
Acton császári ezredes, a Rákóczi-szabadságharc idején 61
Agház (Achaz) székely nem 182–183
Albis (Kézdialbis; Albiº) 41, 178
Albrich, J. erdélyi szász orvos, történetíró 197, 201
Aldoboly (Doboly; Dobolii de Jos) 39, 42, 59, 61, 63–66, 173, 190, 194, 202,

205
Almás-vára (valószínűleg a mai Szilágy megyebeli váralmási vár) 190
Al(só)csernáton (ma Csernáton része) 40–41, 109,–110
Al(só)háromszék 62, 164, 171
Al(só)volál (ma Torja része) 128
Al(só)torja (ma Torja része) 40–41, 92, 93–95, 127–172
Amurát l. II. Murád 
András erdélyi vajda 157
Angyalos (Angheluº) 42, 70, 176
Angyalosi László 176, 178
Apáca (Apaþa, Brassó m.) 52
(I.) Apafi Mihály erdélyi fejedelem 60, 127, 131, 192, 196
Apor család 62, 94–95
Apor Imre 40, 93
Apor István, báró, majd gróf (1694) 95
Apor István, idősebb (1567) 40, 93
Apor István özvegye (1479) 92, 132
Apor János 40, 93, 96, 128
Apor Lázár Kézdi széki főkirálybíró (h.: alkirálybíró) 134, 136
Apor Margit l. Réthi (Rétyi) Istvánné 
Apor Miklós 40, 93
Apor Péter 40, 93, 96, 128
Árapatak (Araci) 55–56, 84
Árapataki András (1415) 55
Árapataki András (1475) 55
Árapataki Antal 55
Árapataki Jankó 55
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Benkő (József) történész, botanikus stb. 50–51, 195, 199–200, 202, 204
Benő Mihály 130
Bereck (Breþcu) 41, 60, 114, 133, 136–137, 162, 204
Bereck, Miklós fia, székelyek és Brassó ispánja 136
Bernáld Miklós 40, 109
Besenyei Demeter 40, 174–175
Besenyey család, 175
Besenyő l. Sepsibesenyő 
Beszédmező l. Tusnádfürdő
Beszterce (Bistriþa, Beszterce-Naszód m.) 146
Besztercei decanatus 111
Bethlen Borbára, Bethlen Miklós leánya l. Galambos Gáborné
Bethlen Elek, gróf 116–117
Bethlen Farkas erdélyi kancellár, történetíró 159, 206
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 35–37, 45, 95, 134, 137, 139, 140, 162, 195,

202
Bethlen Gáborné l. Brandenburgi Katalin
Bethlen Gergely 116
Bethlen Imre 116
Bethlen István Erdély kormányzója 49, 51, 125, 127, 135 
Bethlen Kata l. Árva Bethlen Kata
Bethlen Mihály gróf 147
Bethlen Miklós (az emlékíró) 146, 203
Bethlen Pál 116
Betfalva (Beteºti, Hargita m.) 78
Bialis Ferenc 62
Bihar(vár) 157
Bikafalva (Tãureni, Hargita m.) 205
Bikfalva (Bicfalãu) 42, 96, 113, 172–173, 182, 190, 192, 193, 205
Biró család (szentkatolnai) 147 
Biró Elek 70
Bita (Bita) 41, 154
Bod család (felsőcsernátoni) 109
Bodó Bálintné Török Erzsébet 127
Bodola (Budila, Brassó m.) 123, 176
Bodó Mátyás 127
Bodó Mihály 127
Bodó Miklós 127
Bodor Antal 182
Bodor család (lécfalvi) 182, 206
Bodor Ferenc honvéd hadnagy az 1848–49-es szabadságharcban 183
Bodor János (1614) 182
Bodor János negyvennyolcas nemzetőr, hadfogadó biztos, kézdivásárhelyi

hadbíró stb. 182
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Bartha Lajos sepsiszentiváni római katolikus lelkész 188
Basa család 146
Basa Péter 40, 145, 196
Basa Tamás (1591) 145–146
Basa Tamás Háromszék főkapitánya, főkirálybírája 37, 146, 149, 151–152,

179, 185
Basta, G. császári hadvezér, Erdélyt igazgató katonai főparancsnok 184
Bastelek praedium, településhelye Aldoboly és Kökös között 64
Báthoriak 163
Báthori (a kiskorú Zsigmond vajda nevében) 133, 144, 152, 159
Báthori András (Endre) bíboros, erdélyi fejedelem 143
Báthori Gábor 49, 115–116, 137, 201
Báthori István erdélyi fejedelem, lengyel király 66, 114, 123, 129, 132, 143,

183, 192
Báthori Kristóf erdélyi helytartó (vajda) 63, 94, 96, 115, 129, 132–133, 147,

162, 190, 201
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 45, 48, 51, 53, 56–57, 63, 66, 70, 75–76,

78–79, 93, 95–96, 115, 121, 125, 127–130, 132, 135–137, 141–143, 145–148,
151–152, 154, 160, 162, 173–175, 180, 183, 185, 190, 192, 194, 196–205

Bécs (Wien) 192, 204
Bedőháza elpusztult falu Árkos és Gidófalva között 73, 75–76
Bedőházi Miklós (lécfalvi) 182
Bedőházy Miklós sepsiszentiváni unitárius lelkész 188
Bedő István Sepsi szék [kapitánya], ill. Háromszék főkapitánya 78, 93, 121,

125, 127, 135
Bedő László fogott bíró 52
Békés (Békes) Benedek (kurtapataki) 128, 201
Békés Ferenc (a Székely Oklevéltár II. k. idézésénél még Bekes Péterként

szerepel, l. ott) 180
Békés Gergely (Békes György, kurtapataki) 128, 201
Bekes Péter (vö. Békés Ferenc) 40
Bélafalva (Belani) 41, 129
Béldi család 123, 135
Béldi Kelemen 39
Béldi Márton 93
Béldi Pál (1539) 123, 190
Béldi Pál (1609) 183
Béldi Pál főispán, főkirálybíró 37, 77, 79, 191
Bem, J. Z. tábornok, erdélyi hadsereg főparancsnoka stb. az 1848–49-es

szabadságharcban 183
Benedek György 131
Benedek Ilyésné 131
Bene Gergely 53
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Fel(ső)csernáton (ma Csernáton része) 41, 107–110
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Gara család 129
Gáspár család 143
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Ika rabonbán 100, 103, 105, 110
Ika-vára 97–101, 107, 110
Ilie l. Hierotheosz 
Ilona, Lépes felesége, l. ott 
Ilyés, Miklós fia 190
Ilyés(s)i András 40, 48
Ilyés(s)i Gáspár 40, 48
Illyefalva 39, 42, 58–63, 73, 77, 116, 190, 194, 197, 205–206
Illyési Bálint 43, 52
Illyéssi Kristóf 53
Illyéssy Kozmáné Szentrontási Forró Klára 53, 45–46
Imecs (az Imecs család őse) 144
Imecs család 144
Imecs Damokos (Domokos) 40, 144
Imecsfalva (Imeni) 40, 42, 144, 195
Imecs Judit (Jankó Mihály özvegye) 134, 136
Imecs Mátyás 129, 132–134, 141–142, 144
Ince Sándor 52–53
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Kiss Sándor honvédtiszt az 1848–49-es szabadságharcban 185
Kis-Sepesz (Kis Szepes) eltűnt település 48
Kollonich, Leopold esztergomi érsek, államminiszter, a bécsi udvari kama-

ra elnöke 62
Kolozsmonostor (ma Kolozsvár része) 55, 92, 143, 196, 200–201, 203–206 
Kolozsvár (Cluj) 49, 51, 53, 58, 70, 92, 116, 119, 143, 160, 195–196, 198, 201
Komolló (ma Réty része) 42, 70, 187
Komollói vár 167, 179
Konstantinápoly (Bizánc; ma Isztambul, Törökország) 58
Kónya Dániel 166
Kornis család 178
Koroniza ág (Agház székely nembeli) 182–183
Korpács faluhely 181
Kovachich, M. Gy. történettudós 206
Kovács Balázs (nagyajtai) 48
Kovács család (nagyajtai) 196
Kovács István (nagyajtai) történettudós 127, 195–196, 200, 204–205
Kovacsóczy Farkas erdélyi (gyulafehérvári) kancellár 34
Kovásich l. Kovachich, M. Gy.
Kovászna (Covasna) 40, 42, 146, 150–152, 154–155, 176, 185, 203
Kovázi Ferenc kapitány 132–133
Kökös (Chichiº) 42, 59, 70, 89, 190, 194
Kölesséri család 186
Kölönte, Bod Péter sógora 108
Köpec (Cãpeni) 42, 45, 53, 70, 163, 204
Kövendi Mihály árkosi unitárius lelkész, esperes 79
Középajta (Felajta; Aita Medie) 42, 49–51, 53, 197
Kraszna vármegye 177, 201
Kriza János erdélyi unitárius püspök, nyelvész, népköltészeti gyűjtő 76
Krizba (Crizbav) 51
Kun család (ozsdolai) 146
Kun Ilona 146, 203
Kun István 141
Kun Kocsárd 142
Kun (Kún) Antal (maksai) 174, 178
Kurtapatak (ma Esztelnek része) 41, 93, 128, 201
Küküllő kerület 84
Küküllő vármegye 122, 199
Küküllővár (Cetatea de Baltã) 87
Kyzdy Sándor 92, 132

Lábatlan János (Lábatlani János) székely ispán 43, 46, 69, 196
Laborfalva (ma Szentivánlaborfalva része) 163, 188, 205
Lackfi Dénes erdélyi vajda 127
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Kedrénosz, G. (Cedrenus, G.) bizánci krónikakompilátor 58
Kemendi Tamás 131
Kemény József gróf, politikus, történettudós, az Erdélyi Múzeum egyik

alapítója 195–206
Kemény Miklós 116
Kendeffi Ádám 116
Kenderessy László 177
Kendi Antal erdélyi alvajda 92, 132
Kendi János 125
Kendi Jánosné Bakó Erzsébet 125
Kénosi T. (Tősér) János unitárius lelkész, egyháztörténet-író, 197–199, 206
Keresztes Kozma (maksai) 175
Keresztes Péter 49
Keserűi Dajka János erdélyi református püspök 61, 76, 187
Kézdialbis (Albis; Albiº) 177 
Kézdialmás (Almás; Almaº) 41, 128, 129–130, 133, 163
Kézdikővár (Peselnek; Petriceni) 78, 93, 123, 125, 127–128, 135, 172
Kézdimárkosfalva (Márkosfalva; Mãrcuºa) 40–41, 110, 177, 178–179, 200, 205
Kézdimartonfalva (Martonfalva; Mãrtineni) 40–41, 154, 176, 179, 180–181
Kézdimartonos (Martonos; Mãrtãnuº) 41, 63?, 42
Kézdioroszfalu (Oroszfalu, ma Kézdivásárhely része) 131
Kézdisárfalva (Sárfalva, ma Nyujtód része) 131–132
Kézdiszárazpatak (Szárazpatak; Valea Seacã) 92, 94, 128, 135, 199
Kézdiszászfalu (ma Nyujtód része) 41, 129, 132–133, 163
Kézdiszék 35–36, 40–41, 93–94, 111, 113–114, 122, 124–125, 129, 132, 134,

145, 151, 160, 165, 175, 183
Kézdiszentkereszt (Kézdipolyán; Poian) 41, 95, 128, 130, 163, 177
Kézdiszentlélek (Szentlélek, Alsó- és Felső-Szentlélek; Sânzieni) 41, 78,

93–94, 122–127, 135, 158, 202
Kézdivásárhely (Tg. Secuiesc) 41, 59–60, 71, 97, 111–121, 131, 135–136,

162–163, 167, 179, 183, 191, 193, 204, 206
Kilyén (Chilieni) 39, 42, 66–67, 70, 163, 192
Kincsás-vára 89, 99
Királyfalva (Magyarkirályfalva; Crãieºti, Maros m.) 127, 135
Királyfalvi János fejedelmi táblai ülnök, királyi bíra, korlátnoksági írnok

63, 142, 173, 193
Kisbarátos faluhely 168
Kis Borbála l. Nagy Ferencné
Kisborosnyó (Boroºneu Mic) 39, 42, 164–165, 168, 169
Kisbölön (ma Bölön része) 54
Kis Forró Györgyné 131
Kis Gergely (1415) 70
Kiskászon (Caºinu Mic) 41, 123–124
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Márk Demeter 50
Márk György 50
Márk János 190
Márkosfalvi Szabó Ádám, Márkosfalvi Szabó Márton fia 179
Márkosfalvi Szabó Márton, a Rákócziak kancellárja 178
Marossszék 160, 204
Marosvásárhely (Tg. Mureº) 47, 48, 51, 79
Marti család 149–150
Marti György fősolymár 149–150
Martinest csatahely (1789) (Mãrtineºti, Vrancea m., Románia) 118
Márton András (lécfalvi) 181 
Mártonffy István 142
Martonos (Sepsi- v. Kézdimartonos) 42, 173, 176
Máté Balázs 72
Máté Mihály (uzoni) 190
Máté Miklós 72
Máthé család (pávai) 149
Mátis Péter 148
Mátyás király (Hunyadi) 46, 55, 178, 193
Maurer család 46
Maurer Mihály 46, 196
Maximillián l. I. Miksa 
Maylád István erdélyi vajda 112
Medgyes (Mediaº, Szeben m.) 36, 129
Mihácz Bálint 39, 63
Mihácz Demeter 39, 59
Mihálcz Balázs (illyefalvi) 63, 142, 173, 193
Mihálcz család 63, 142
Mihálcz Erzsébet l. Geréb Ferencné 
Mihálcz Gerg (Gergely) 40, 151
Mihálcz István 40, 151
Mihálcz László 143
Mihálcz Miklós 40, 142–143
Mihálcz Péter 63
Mihály, földvári bíró 55
Mihály, Mikó fia 84
Mihály vajda 115, 136, 158
Mike Sándor levéltáros, erdélyi guberniumi levéltári aligazgató 206
Mikes Benedek várhegyi alkapitány 143, 160
Mikes család 125, 146, 149, 151–152, 154–155
Mikes György (és utódai) 146, 152, 154, 159
Mikes János (1567) 40
Mikes János (1639) 125–126, 134, 134
Mikes Kelemen 191
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Lackfi Endre erdélyi vajda, székely ispán 158
Laczok Mihály 182
Ladislaus szemerjai pap 57
I. Lajos (Nagy Lajos, Anjou) magyar király, majd lengyel is 56, 81, 83,

156–157
II. Lajos (Jagelló) magyar király 69, 122
László Anna l. Mikes Mihályné 
László család (zágoni) 155
László Gergely 131
I. László magyar király (Szent László) 158
László Mihály 41, 155
László Péter 155
Lázár István (szászfalvi) 143–144
Lázár István unitárius püspök 47
Lázáry István, a székely gyalogok kapitánya 133
Lécfalva (Leþ) 41, 156–158, 164, 171, 181–184, 198
Lemhény (Lemnia) 40–41, 125, 129–130, 133, 134–136, 163
Lengyelország 90, 124
X. Leó pápa 35, 111
Lépes Ilona 111
I. Lipót (Leopold, Habsburg) magyar király, német-római császár 77, 146
Lipptai Tamás kanonok 93
Lisznyó (Lisnãu) 42, 163, 171, 190–191, 192
Literati János (feltorjai) 93, 127
Litterati Gergely 43
Litvánia (Litvánország) 132
Losonci László erdélyi vajda, székely ispán 67
Lökös mester, a székelyek és Brassó ispánja 157
Lőrinc, (hidvégi) Mikó fia 92
Lőrinc milkóviai püspök (hamis oklevélben) 35
Lőrincz Antal (dálnoki) 177
Lukács Fehér Péter, veresmarti bíró 55
Lüget (Arini, Brassó m.) 55

Magyar Balázs erdélyi vajda, székely ispán 55
Magyar birodalom 90
Magyarország 71, 106, 112
Magyarországi Jánosné jobbágy 113
Magyarországi János (özvegye és fiai) 193
Makó György 185
Maksa (Moacºa) 37, 40–41, 143, 154, 163, 174–175, 205
Málnás (Malnaº) 40, 42, 56, 81–83
Mara Gábor honvéd őrnagy az 1848–49-es szabadságharcban 185 
Máramaros vármegye 196
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Márk Demeter 50
Márk György 50
Márk János 190
Márkosfalvi Szabó Ádám, Márkosfalvi Szabó Márton fia 179
Márkosfalvi Szabó Márton, a Rákócziak kancellárja 178
Marossszék 160, 204
Marosvásárhely (Tg. Mureº) 47, 48, 51, 79
Marti család 149–150
Marti György fősolymár 149–150
Martinest csatahely (1789) (Mãrtineºti, Vrancea m., Románia) 118
Márton András (lécfalvi) 181 
Mártonffy István 142
Martonos (Sepsi- v. Kézdimartonos) 42, 173, 176
Máté Balázs 72
Máté Mihály (uzoni) 190
Máté Miklós 72
Máthé család (pávai) 149
Mátis Péter 148
Mátyás király (Hunyadi) 46, 55, 178, 193
Maurer család 46
Maurer Mihály 46, 196
Maximillián l. I. Miksa 
Maylád István erdélyi vajda 112
Medgyes (Mediaº, Szeben m.) 36, 129
Mihácz Bálint 39, 63
Mihácz Demeter 39, 59
Mihálcz Balázs (illyefalvi) 63, 142, 173, 193
Mihálcz család 63, 142
Mihálcz Erzsébet l. Geréb Ferencné 
Mihálcz Gerg (Gergely) 40, 151
Mihálcz István 40, 151
Mihálcz László 143
Mihálcz Miklós 40, 142–143
Mihálcz Péter 63
Mihály, földvári bíró 55
Mihály, Mikó fia 84
Mihály vajda 115, 136, 158
Mike Sándor levéltáros, erdélyi guberniumi levéltári aligazgató 206
Mikes Benedek várhegyi alkapitány 143, 160
Mikes család 125, 146, 149, 151–152, 154–155
Mikes György (és utódai) 146, 152, 154, 159
Mikes János (1567) 40
Mikes János (1639) 125–126, 134, 134
Mikes Kelemen 191
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Lackfi Endre erdélyi vajda, székely ispán 158
Laczok Mihály 182
Ladislaus szemerjai pap 57
I. Lajos (Nagy Lajos, Anjou) magyar király, majd lengyel is 56, 81, 83,

156–157
II. Lajos (Jagelló) magyar király 69, 122
László Anna l. Mikes Mihályné 
László család (zágoni) 155
László Gergely 131
I. László magyar király (Szent László) 158
László Mihály 41, 155
László Péter 155
Lázár István (szászfalvi) 143–144
Lázár István unitárius püspök 47
Lázáry István, a székely gyalogok kapitánya 133
Lécfalva (Leþ) 41, 156–158, 164, 171, 181–184, 198
Lemhény (Lemnia) 40–41, 125, 129–130, 133, 134–136, 163
Lengyelország 90, 124
X. Leó pápa 35, 111
Lépes Ilona 111
I. Lipót (Leopold, Habsburg) magyar király, német-római császár 77, 146
Lipptai Tamás kanonok 93
Lisznyó (Lisnãu) 42, 163, 171, 190–191, 192
Literati János (feltorjai) 93, 127
Litterati Gergely 43
Litvánia (Litvánország) 132
Losonci László erdélyi vajda, székely ispán 67
Lökös mester, a székelyek és Brassó ispánja 157
Lőrinc, (hidvégi) Mikó fia 92
Lőrinc milkóviai püspök (hamis oklevélben) 35
Lőrincz Antal (dálnoki) 177
Lukács Fehér Péter, veresmarti bíró 55
Lüget (Arini, Brassó m.) 55

Magyar Balázs erdélyi vajda, székely ispán 55
Magyar birodalom 90
Magyarország 71, 106, 112
Magyarországi Jánosné jobbágy 113
Magyarországi János (özvegye és fiai) 193
Makó György 185
Maksa (Moacºa) 37, 40–41, 143, 154, 163, 174–175, 205
Málnás (Malnaº) 40, 42, 56, 81–83
Mara Gábor honvéd őrnagy az 1848–49-es szabadságharcban 185 
Máramaros vármegye 196
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Nagy Lajos király l. I. Lajos
Nagy Máté (nyujtódi) 134
Nagy Miklós (nagyborosnyói) 168
Nagy Péter 53
Nagyszeben 46, 52, 67, 95
Neidel, Paulus harangöntő mester 184
Nemere család 159, 178
Nemes Demeter 78
Nemes Gáspár 39, 66
Nemes János gróf, Háromszék főkirálybírája 162, 192, 204 
Nemes László 78
Nemes Mátyás 78
Nemes Mihály (hidvégi, 1479) 93
Nemes Mihály (hidvégi, 1531) 43
Németh László kormánybiztos az 1848–49-es szabadságharcban 183

Nyír (Nyíri tábor Bihar mellett) 157
Nyujtód (Lunga) 41, 94, 96, 129, 133–134, 141, 144, 202
Nyujtódi család 110
Nyujtódi Domokos (csernátoni) 178
Nyujtódi Pál 178, 110 

Ocfalva (Oþeni, Hargita m.) 205
Ojtoz (Ojtozi-szoros) 112, 131, 138–140, 164, 167, 179
Oláhország 45,149
Olaszország 118
Oltszem (Olteni) 40, 42
Opour Sándor (a hamisítvány Csíki Székely Krónika alakja) 184
Orbai decanatus 111
Orbaiszék 35–36, 40, 42, 70, 113–114, 145–146, 148, 151, 154, 160, 165
Orbaitelek (Telek; Telechia) 41–42, 146, 154, 184–186
Orbán várhegyi vár királyi parancsnoka 157, 159
Oroszfalu l. Kézdioroszfalu 
Oroszhegy (Dealu, Hargita m.) 137
Oroszország (Muszkaország) 132
Ozsdola (Ojdula) 41, 129, 133, 137, 141

Páké (Pachia) 41–42
Pálos (Paloº) 53, 134
Pálossi Miklós 40, 177
Pál, szentmiklóstorjai Therek Bálint fia 92 
Papolc (Pãpãuþi) 41–42, 146, 152, 154–155, 203, 205–206
Pávai Tamás temesvári harmincados 94, 128
Páva (ma Zabola része) 42, 143, 147, 149–150, 163
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Mikes Mihály (papolci, 1584) 151–152, 154–155, 174, 180, 185
Mikes Mihály (zabolai, 1567) 40, 145, 154, 196, 203
Mikes Mihály (1639) 125–126, 134, 136
Mikes Mihályné (zágoni) László Anna (1584) 154–155
Mikes Miklós 41, 154
Mikes Pál 125–126
Mikes Zsigmond 146
Miklósfalva 205
Miklós, Gidófalvi Barnabás fia 182
Miklós, Mikó fia 81, 84
Miklós, Pető fia 172
Miklósvár (Micloºoara) 39, 42, 46, 48, 50, 53
Miklósvárszék 43, 45–46, 53, 70, 200
Mikó család 81, 83, 88
Mikó Ferenc 40, 81
Mikó Ferenc kincstárnok 95
Mikó György 162
Mikó Lőrinc 55
Mikó Péter (oltszemi) 55
Mikóújfalu (Micfalãu) 83–86
I. Miksa (Maximillián) magyar király, német-római császár 177
Miles, Mathias erdélyi szász jogtudós, fejedelmi magántitkár, követ 159
Milkóviai püspökség 111–112, 195, 200, 204
Mojos (Moyos) Ferenc 146, 184
Mojzes (Mózes) atya, pálos rendi szerzetes 62
Moldva (Moldova) 112, 138, 141, 158
II. Murád (Amurat) török szultán 87, 89, 158
Muszkaország l. Oroszország 

Nádas(h) Mihály l. Nádasi
Nádasi Mihály (Nádasdi Mihály) erdélyi vajda, székely ispán 52, 57, 70, 176,

190
Nagyajta (Aita Mare) 40, 42, 47–49, 51, 196
Nagybacon (Telegdi- és Sepsibacon, vö. ott; Bãþanii Mari) 42, 163, 191
Nagy Barnabás (felajtai) 51
Nagyborosnyó (Boroºneu Mare) 42, 164–165, 166–169, 204
Nagybölön l. Bölön 
Nagy Ferenc gidófalvi lelkész 74–75
Nagy Ferencné Kis Borbála 75
Nagy Gáspár (galaci) 174
Nagy Gergely (1349) 56, 84
Nagy György (nagyborosnyói) 168
Nagy Imre (szentléleki) 125
Nagy János (nagyborosnyói) 168
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Nagy Lajos király l. I. Lajos
Nagy Máté (nyujtódi) 134
Nagy Miklós (nagyborosnyói) 168
Nagy Péter 53
Nagyszeben 46, 52, 67, 95
Neidel, Paulus harangöntő mester 184
Nemere család 159, 178
Nemes Demeter 78
Nemes Gáspár 39, 66
Nemes János gróf, Háromszék főkirálybírája 162, 192, 204 
Nemes László 78
Nemes Mátyás 78
Nemes Mihály (hidvégi, 1479) 93
Nemes Mihály (hidvégi, 1531) 43
Németh László kormánybiztos az 1848–49-es szabadságharcban 183

Nyír (Nyíri tábor Bihar mellett) 157
Nyujtód (Lunga) 41, 94, 96, 129, 133–134, 141, 144, 202
Nyujtódi család 110
Nyujtódi Domokos (csernátoni) 178
Nyujtódi Pál 178, 110 

Ocfalva (Oþeni, Hargita m.) 205
Ojtoz (Ojtozi-szoros) 112, 131, 138–140, 164, 167, 179
Oláhország 45,149
Olaszország 118
Oltszem (Olteni) 40, 42
Opour Sándor (a hamisítvány Csíki Székely Krónika alakja) 184
Orbai decanatus 111
Orbaiszék 35–36, 40, 42, 70, 113–114, 145–146, 148, 151, 154, 160, 165
Orbaitelek (Telek; Telechia) 41–42, 146, 154, 184–186
Orbán várhegyi vár királyi parancsnoka 157, 159
Oroszfalu l. Kézdioroszfalu 
Oroszhegy (Dealu, Hargita m.) 137
Oroszország (Muszkaország) 132
Ozsdola (Ojdula) 41, 129, 133, 137, 141

Páké (Pachia) 41–42
Pálos (Paloº) 53, 134
Pálossi Miklós 40, 177
Pál, szentmiklóstorjai Therek Bálint fia 92 
Papolc (Pãpãuþi) 41–42, 146, 152, 154–155, 203, 205–206
Pávai Tamás temesvári harmincados 94, 128
Páva (ma Zabola része) 42, 143, 147, 149–150, 163
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Mikes Mihály (papolci, 1584) 151–152, 154–155, 174, 180, 185
Mikes Mihály (zabolai, 1567) 40, 145, 154, 196, 203
Mikes Mihály (1639) 125–126, 134, 136
Mikes Mihályné (zágoni) László Anna (1584) 154–155
Mikes Miklós 41, 154
Mikes Pál 125–126
Mikes Zsigmond 146
Miklósfalva 205
Miklós, Gidófalvi Barnabás fia 182
Miklós, Mikó fia 81, 84
Miklós, Pető fia 172
Miklósvár (Micloºoara) 39, 42, 46, 48, 50, 53
Miklósvárszék 43, 45–46, 53, 70, 200
Mikó család 81, 83, 88
Mikó Ferenc 40, 81
Mikó Ferenc kincstárnok 95
Mikó György 162
Mikó Lőrinc 55
Mikó Péter (oltszemi) 55
Mikóújfalu (Micfalãu) 83–86
I. Miksa (Maximillián) magyar király, német-római császár 177
Miles, Mathias erdélyi szász jogtudós, fejedelmi magántitkár, követ 159
Milkóviai püspökség 111–112, 195, 200, 204
Mojos (Moyos) Ferenc 146, 184
Mojzes (Mózes) atya, pálos rendi szerzetes 62
Moldva (Moldova) 112, 138, 141, 158
II. Murád (Amurat) török szultán 87, 89, 158
Muszkaország l. Oroszország 

Nádas(h) Mihály l. Nádasi
Nádasi Mihály (Nádasdi Mihály) erdélyi vajda, székely ispán 52, 57, 70, 176,

190
Nagyajta (Aita Mare) 40, 42, 47–49, 51, 196
Nagybacon (Telegdi- és Sepsibacon, vö. ott; Bãþanii Mari) 42, 163, 191
Nagy Barnabás (felajtai) 51
Nagyborosnyó (Boroºneu Mare) 42, 164–165, 166–169, 204
Nagybölön l. Bölön 
Nagy Ferenc gidófalvi lelkész 74–75
Nagy Ferencné Kis Borbála 75
Nagy Gáspár (galaci) 174
Nagy Gergely (1349) 56, 84
Nagy György (nagyborosnyói) 168
Nagy Imre (szentléleki) 125
Nagy János (nagyborosnyói) 168

230



II. Rákóczi Ferenc fejedelem 61, 193
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 35–38, 93, 113, 126–127, 134, 136, 140,

147, 172, 191, 193, 196, 200, 201–202, 205
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 37, 54, 60–61, 146, 151, 179, 197, 201,
203, 205
Rákóczi-vár (az Ojtozi-szorosban) 140
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem 46, 93, 125, 199–200, 201
Raphai Mátyás, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem tisztje 192
Ravazdy György várhegyi parancsnok, Kézdi, Orbai, Sepsi főkirálybírája 45,

148, 160, 183
Réthi (Rétyi) István portai követ 93, 172
Réthi (Rétyi) Istvánné Apor Margit 93, 172
Réty (Reci) 42, 163, 171, 172, 173, 187, 193, 204–205
Rétyi család 172
Rétyi István l. Réthi István 
Rezső l. Rudolf trónörökös
Rhener (Renner) brassói plébános 195
Rikán belüli rész (Háromszék és Bardoc fiúszék) 54
Rofay Mátyás háromszéki főjegyző (1661) 77
Rozsnyai András (rétyi) várhegyi parancsnok 160
Rudolf (Rezső) Habsburg trónörökös 121

Sándor család (csíki) 95–96
Sándor János csíki alkapitány 95
Sándor Jánosné Angyalossy Erzsébet 95
Sándor Opour 92
Sánta Kristóf 192
Sárfalva (ma Kézdivásárhely része) 41, 123, 133, 143
Schubert Jakab 50
Sebesi Boldizsár, I. Rákóczi György portai követe 191, 206
Segesvár (Sighiºoara, Maros m.) 48, 112, 162
Sennyei Pongrác várhegyi kapitány, fejedelmi tanácsos, háromszéki

főkirálybíró 49, 131, 143–144, 160
Sepesi Bálint székely alispán 59, 190
Sepsibacon (ma Nagybacon része, l. ott) 42, 163, 191
Sepsibesenyő (Besenyő; Pãdureni) 42, 135, 163, 175, 198
Sepsibodok (Bodok; Bodoc) 42
Sepsibükszád (Bükszád; Bicsad) 83–86
Sepsi decanatus 111
Sepsikőröspatak (Kőröspatak; Valea Criºului) 39, 42, 61, 76, 77–78, 79
Sepsimagyarós (Magyarós; Mãgheruº) 42, 172, 173, 193
Sepsimartonos vö. Fotosmartonos 42, 48, 63, 75
Sepsiszék 35–36, 39, 42–43, 48, 51, 57, 69–70, 76, 81, 113–114, 145, 160, 165,

181–182, 190–191, 199
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Péchi Simon 37
Pech László 92
Perényi Lászlóné Ilona 57
Perneszi (Perneczi, Pernyeszi) István (osztopáni) várhegyi parancsnok,

háromszéki főkirálybíró, majd udvarhelyi várparancsnok, Udvarhely-
szék és Marosszék főkirálybírója, ismét várhegyi parancsnok 159–160,
190, 192, 204

Pe(r)nye Benedek (szászfalvi) 132
Peselnek l. Kézdikővár 
Petek (Petecu, Brassó m.) 134
Péter Antal 52
Péter, Gidófalvi Barnabás fia 182
Péter, Mikó fia 84
Péter (szentgyörgyi és bozini, Szentgyörgyi Péter) erdélyi vajda, székely
ispán 182
Pethő Balázs 48, 75
Petk l. Petek 
Petky Gábor várhegyi parancsnok, székely főkapitány 38, 159, 204
Petky István 146
Petky János 49
Petőfalva (Peteni) 42, 146
Petrovics (Péter királyi) helytartó 176
Pipe (Pipea, Maros m.) 134
Pleskovia (Pszkov) vára 124–125
Póka (Pãingeni, Maros m.) 100, 103, 110
Polocia (Polock) vára 124
Polock (Fehéroroszország) l. Polocia
Polyán l. Kézdiszentkereszt
Poroszország (Brussia) 132
Poson Balázs 153
Poson család 152, 155
Pray György apátkanonok, történettudós 200
Prázsmár (Prejmer, Brassó m.) 110, 178, 183
Pszkov (Oroszország) l. Pleskovia 
Purczel János, báró, ezredes 116–118
Putnai-szoros (Vároncsai-passus) 141

Rácz János 129
Rácz (Székely) András 129
Radeczky (Radecius) Bálint erdélyi unitárius püspök 58
Radnót (Iernut, Maros m.) 54, 196
Rad(ó?) Mátyás 48
Rakamaz csatahely (1604, 1630) Tokaj mellett 53, 168
Rákócziak 178
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II. Rákóczi Ferenc fejedelem 61, 193
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 35–38, 93, 113, 126–127, 134, 136, 140,

147, 172, 191, 193, 196, 200, 201–202, 205
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 37, 54, 60–61, 146, 151, 179, 197, 201,
203, 205
Rákóczi-vár (az Ojtozi-szorosban) 140
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem 46, 93, 125, 199–200, 201
Raphai Mátyás, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem tisztje 192
Ravazdy György várhegyi parancsnok, Kézdi, Orbai, Sepsi főkirálybírája 45,

148, 160, 183
Réthi (Rétyi) István portai követ 93, 172
Réthi (Rétyi) Istvánné Apor Margit 93, 172
Réty (Reci) 42, 163, 171, 172, 173, 187, 193, 204–205
Rétyi család 172
Rétyi István l. Réthi István 
Rezső l. Rudolf trónörökös
Rhener (Renner) brassói plébános 195
Rikán belüli rész (Háromszék és Bardoc fiúszék) 54
Rofay Mátyás háromszéki főjegyző (1661) 77
Rozsnyai András (rétyi) várhegyi parancsnok 160
Rudolf (Rezső) Habsburg trónörökös 121

Sándor család (csíki) 95–96
Sándor János csíki alkapitány 95
Sándor Jánosné Angyalossy Erzsébet 95
Sándor Opour 92
Sánta Kristóf 192
Sárfalva (ma Kézdivásárhely része) 41, 123, 133, 143
Schubert Jakab 50
Sebesi Boldizsár, I. Rákóczi György portai követe 191, 206
Segesvár (Sighiºoara, Maros m.) 48, 112, 162
Sennyei Pongrác várhegyi kapitány, fejedelmi tanácsos, háromszéki

főkirálybíró 49, 131, 143–144, 160
Sepesi Bálint székely alispán 59, 190
Sepsibacon (ma Nagybacon része, l. ott) 42, 163, 191
Sepsibesenyő (Besenyő; Pãdureni) 42, 135, 163, 175, 198
Sepsibodok (Bodok; Bodoc) 42
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Vádó Bálint 153
Vaja (vajai rét; Vãlenii, Maros m.) 
Vajda család (középajtai) 197
Vajda család (zabolai) 147
Vajdahunyad (Hunedoara, Hunyad m.) 141
Vajda János (zabolai) 147
Vajda Márton 49
Vajda Tamás 147
Vápa-vára 84–85, 89, 99
Várhegy (ma Lécfalva része; várhegyi vár) 39, 66, 115, 123–124, 128, 130, 132,

135–136, 143, 149, 156–165, 166–169, 171, 174–175, 190–192, 204
Vároncsai-passus l. Putnai-szoros 
Vá(sá)rhelyi Jakab gidófalvi lelkész 72, 198
Vass Miklós történész 201
Velence (ma Lemhény része) 41, 78, 125, 134–135
Veliki luchen (ma Velikije Luki, Oroszország) 124
Veterani császári tábornok (Veterani-ezred) 61, 76, 82
Vida Bálint (gelencei) 143
Vitalius István 131
Volál (ma Torja része) 135

Werbőczy István nádor stb., jogtudós 43
Woncz praedium 53, 70, 198

Zabola (Zãbala) 40, 42, 141–142, 145–147, 149, 154, 186, 203, 206
Zágon (Zagon) 41–42, 121, 127, 135, 146, 154, 155
Zágoni Samu 154
Zalán (Zãlan) 39, 42, 53, 79–80
Zalánpatak l. Egyedmezeje
Zápolya György (Z. János testvére) 122
Zápolya János l. Szapolyai János 
Zathureczky Emília l. Cserey Jánosné 
Zawolocz (Zovolocza vára; ma Oroszország) 124
Zboró (Zborov, Szlovákia) 196
Zebelin Zsuzsánna 50
Zoltán (Zoltan) 40, 42, 75
Zovolocza l. Zawolocz

Zsombor elpusztult település 83–84
Zsigmond (Luxemburgi) magyar király, német-római császár 60, 69, 111,

133, 136, 182

237

Tarnóczy György 123
Tarnóczy István 123
Tarnóczy Sára 127, 134, 146, 185
Tarnóczy Sebestyén 125–127, 134–135, 146
Tarnóczy Sebestyénné (majd özv. Tarnóczyné) Károlyi Zsófia 125–127
Tatár Antal 53
Tatár Benedek 53
Tczew (egykori Dirschau, l. ott)
Tegző Ferenc református kurátor 76
Telegdibacon (ma Nagybacon része) 160
Telegdi Mihály, Székelytámadt várának parancsnoka 39
Telegdy István erdélyi vajda 51
Telek l. Orbaitelek 
Temesvár (Timiºoara, Temes m.) 94, 128
Terek Bálint (1567) 40, 93
Terek Mátyás 40, 178
Therek Bálint (1479) 132
Thiseri Antal 137
Thököly Imre fejedelem 60, 76, 82
Tibold, Balázs nemes fia 87
Tirol 118
Torda (Turda, Kolozs m.) 39, 48, 59, 79, 81, 93, 109, 128, 142, 151, 173–175
Torja (Turia) 92–96, 99–100, 125, 128, 133, 147, 199–203
Torjavására l. még Kézdivásárhely (korai neve) 111–112
Tót Pál (barátosi) 151–152
Tölgyes László 172
Tölgyes Lukács 173, 190, 192–193
Török Birodalom 90
Török Erzsébet l. Bodó Bálintné 
Török Kelemen 151–152
Török (Terek) család 93, 172
Tövis (Teiuº, Fehér m.) 94
Tusnád (Csíktusnád; Tuºnad, Hargita m.) 87–88
Tusnádfürdő (tusnádi fürdő a Beszédmező helyén) 199
Tusnádi-szoros 82, 87–89, 91

Ucsa Ágoston 93
Udvard királyi vár (castrum regale; székelyudvarhelyi vár) 156
Udvarhelyszék 179
II. Ulászló (Jagelló) magyar király 122, 180
Upor (a hamisítvány Csíki Székely Krónika alakja) 103
Uzon (Ozun) 39, 42, 59, 77, 163, 172, 187, 190–192, 193–194, 206
Ürmös (Ormeniº, Brassó m.) 46, 196
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Kiegészítések első átírását Imreh Barna unitárius lelkész,
honismereti szakíró végezte. Kéziratára, amely jelentősen se-
gítette a mostani átírást-gondozást, Tiboldi Zoltán, a Székely
Nemzeti Múzeum könyvtáros-muzeológusa hívta fel a
figyelmünket. Az eredeti kézirattal való egybevetést Boér
Hunornak a Domus Hungarica Scientiarum et Artium-
ösztöndíja tette lehetővé. Ajánlásával támogatott Cserey
Zoltán. További adatok tisztázásában, megszerzésében sokat
jelentett Bordi Zsigmond Loránd, Csáki Árpád, Demeter Lajos,
Kónya Ádám, Kovács István, Kovács Sándor, Márkus András,
Pitó Attila, Sántha Tibor önzetlen hozzájárulása. Ezúton is
köszönjük.

Külön köszönettel tartozunk az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársainak, mindenekelőtt Dr. Monok István
főigazgatónak, Somogyi Pálné főosztályvezetőnek, Dr. Karsay
Orsolyának, a Kézirattár vezetőjének, hasonlóképpen Cselényi
Imrének, Dr. Dörnyei Sándornak, György Bélának, Kégli Fe-
rencnek, Dr. Nemeskéri Erikának, Szávuly Máriának, akiknek
támogató segítségét élveztük. 

A kötet Délkeleti Intézet-program eredményeként, az
Illyés Közalapítvány támogatásának és a Székely Nemzeti
Múzeum Alapítvány biztosította pénzügyi lebonyolításnak
köszönhetően állhatott össze.

Külön köszönjük Elekes Botond és Ilia Mihály biztatását
és segítségét.
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honismereti szakíró végezte. Kéziratára, amely jelentősen se-
gítette a mostani átírást-gondozást, Tiboldi Zoltán, a Székely
Nemzeti Múzeum könyvtáros-muzeológusa hívta fel a
figyelmünket. Az eredeti kézirattal való egybevetést Boér
Hunornak a Domus Hungarica Scientiarum et Artium-
ösztöndíja tette lehetővé. Ajánlásával támogatott Cserey
Zoltán. További adatok tisztázásában, megszerzésében sokat
jelentett Bordi Zsigmond Loránd, Csáki Árpád, Demeter Lajos,
Kónya Ádám, Kovács István, Kovács Sándor, Márkus András,
Pitó Attila, Sántha Tibor önzetlen hozzájárulása. Ezúton is
köszönjük.

Külön köszönettel tartozunk az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársainak, mindenekelőtt Dr. Monok István
főigazgatónak, Somogyi Pálné főosztályvezetőnek, Dr. Karsay
Orsolyának, a Kézirattár vezetőjének, hasonlóképpen Cselényi
Imrének, Dr. Dörnyei Sándornak, György Bélának, Kégli Fe-
rencnek, Dr. Nemeskéri Erikának, Szávuly Máriának, akiknek
támogató segítségét élveztük. 

A kötet Délkeleti Intézet-program eredményeként, az
Illyés Közalapítvány támogatásának és a Székely Nemzeti
Múzeum Alapítvány biztosította pénzügyi lebonyolításnak
köszönhetően állhatott össze.

Külön köszönjük Elekes Botond és Ilia Mihály biztatását
és segítségét.
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