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Vezérszó.

ínúnka minden további magyarázat

nélkiíl kiadható Iesz Tala; nein is egyéb

vezérszavam, mint rövid foglalatja a'

magában is nein nagyra terjedett egész-

nek.—Tnlajdonképen Taló e'vagy csak

szokás ily elójegrzeteket függeszteni a'

tinTeroáíiyos miTnkák elibe, azt megha-

tározni nem sziikség: íde azonban, mint

neinesi szabadságokat, kiváltságokatfej-

tegetó munkához szükségképen, mint

azokkal egybefüggd fóld-és tôrténet-

iráshoz (gpeographia , historia) a* Tezér-

8zó szokás szerént tüzendo Tala. •— Az

elso egy a* legesiklandóbbak koziíl, 's

ez az bogy mentó *s Tédó paizs nélkiíl
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feinem léphete; a' másodikra nézve,

kénytelen valék en is a' világ hangzat-

ját, a' haralmas szokást, annyi jó, és

neni jó tôrvények' szüló neveló és táp-

láló anyját köverni. Ënnyi légyen ve-

zér szavam' általános magyarázarja, in-

ditó okfeje. — Szirmay Antal Ugocsa,

Zemplén és Szatmár Magyarország' vár-

megyéjit, Benkó egész Erdélyt nemze-

tek szerénf, az bóvebben, ez sziikebben

irván-le; ók,a* hon szeretete 's a' tör-

ténet' kutatás ingère már oskolai pál-

jám alatt rá birni tudának, hogy ho-

nnnk' hisforiájának mindeddig termé-

k'eflen parlagmezejéf - öszfön gyanánt

mivelni kezdeni bárorkodnám. A* men-

nyi eromtól kitölt, kiadtam, bogy a' va-

laba alkotandó Magyar historial mozaik'

bár legkisebb szegletéí foglalhassa.—

Ne várja azonban senki: bogy oly kime-

Titett mnnkát találand lapjaiman, holott

évrôl-évre volt birtokosai 's azoknakjo-

gai, (jus) az eísó oí Magyar századok a-

latt volt tisztviselóji a' niegyének; úgy
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várainak és falújinak eredetök 's enyé-

szetök, egyházi 's polgári viszontagsá-

gai az emlitett mohlepte korból 's tóbb

e'féle régiség' örök titkaiba siiljedtf, az

eddigelé vólt honi évírók' szorgalniát,

emlékezetét fehíl muló esméretek felfe-

dezve legyenek ; — nem, mert ezek egy

çmber éltétol ki nem telnek, ha szintén

mint Éder- kéfezer jelleveleket álfalol-

vasna ¡s, 's ha kntfdket birnánk is— mel-

lyek nélkú) épen sziikó'lküdünk— mind-

azuknak valódi kidolgozására, azokbúl

az oskor' világa a' szüz igazság' tiïkre

kitiínne ugyan; de sok személjes nemes-

ség lefipratna, midítn ellenben nem ke-

yesen elveteft, feledelt sorsokbóllalan

a* legragyagóbb nemzetségi nemes czi-

mekre, családos viszonyegjbeküttetésrc

(nexus familiae) 's öseikrol rájok visz-

szasngárzandó kiváltsági beesre emeltet-

nének , — számtalan jogok hajótorést

szenvednének, vagy, legalább a* jogok'

tengere felháboriíatnék. — Nines miért

ineg nem vallani a' kúlünbséget, melly
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a* Szirmay' munkáji 's e' közt szembe-

tün¿. Ott a' szerencsés heljezet, hazafiak

lelkessegedelmeaz adatok' (datum) köz-

lésére nézve, saját- a' leirtt megyék'sok

nemes ¿si házok'- a' Károlyi grófok' (a*

kik kiterjedett birtokuak lévén Szatmár-

ban, csak nem minden falu' historiája

az ok nemzetségi leveleikbol nyomozha-

tó vala) es a' Magyar királyi udvaritár*

(camera) léveles szekrényeinek szabad

használata számtalan eredeti tanúiromá-

nyokat juttatának a* hazaszeretó tudós'

kezébe, 's igy késziíltek ama derékoró'k

becsú múnkák. Részemról ama gazdag

gyüjteményekhez fcépest kevés vólt a'

kútfo; nem kutathatván mint Éder ma-

gáról valja, a' Károly - Fehérvári kápta-

lan', Kolos- Monostori Convent', Brassó',

Segesvár', Beszfercze', Kolozsvár', Med-

jes', Szász Sebes városok', a' Szebeni káp-

ralan' (evan. Iiith.) és a' Szász nemzet'

Szebeni levéltáraif, mellyek eltiltottrej-

tekjökben a' hazai tudományokat nem;

hanem a' mojokat táplálják, 's nem jut*
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hatván az elotíeni tudvalévú négy kóz

's legalább tizenhat magánus Jienizetsé-

gi Jevéltárok' kózelebbi szemléletébez,

mellyek gondosban és szabadan vizsgál-

tatva ügyes kézben termékeny kútfók

gyanánt szolgálnának e* megye' íudo-

mányos esméreíére 's esmértetésére. •—

Benkóuék ezenne] sokat; de nem

mindent bálálúnk; a' megye' 1702 éví

Démely birtukosainak neveit az б Spe

cialis Transsilvania-jáhó] Tala szeren-

csénk kiszemelni. De melly kevés se-

gi'deszköz ez az egészie nézie! az ide-

genekkel (hajh! idegenek számosan b'n-

magok a' bel} ft lakók is kenyér adía

honjok bár melly ágú tudomán) os es-

méretében. Ezekhez szótl, Takács Eva

mondván : „igyekezz hazádat mind ge-

ographiai, mind politikai, mind erköl-

csi, mind gazdaságbeli tekintetben meg-

esmérni") egész megyének természeti,

polgári, erkölcsi, gazdasági, tudomá-

nyos, egyházi és hadi múlít és jelen-

kori mivoltát — bár valamennyire is —

megesmértetni, 's ezen esmérletó jegy-
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zeteket világ, tudós világ' elibe terjesz-

teni többe keriîl , mint futólag gondol-

ni lehet: itt, hól sokan az ónségnek

még annyira hodólnak, hogy egy-két

holdnyi (jugerum) fold igazának kivi-

lágosodása' félelméból készebbek a' ha

za tudományokat eltemetni századokról

századokra, minthogy nemzetségi titkai-

katfelfedeztetni engedjék; itt a' hól an-

nyi vallás', annyi nemzet' annyi néptest*

pártjai a' kónyvbirálatot felette sziík

határok kozé szoritják, az irót igazat

irni szorosan tilalmazzák. 'S ide arány-

zott jelszavam. — Munkám' rendjéból

ottan-ottan kitiínó* kiítfejeim' hitelessé-

gét ónnó'n az értelmes olvasó' itiletére

támasztom; 's ha szabad vala a' Nagy

Szirmaynak — bár megyei adat utánn

— „a 40 éves leánjf tánczát boszorkd-

iiyoK tärsasägäöau" 's csupa szó ha-

gyománybói (traditio) „«' Csáky* »zal-

mdját" kinem hagyni miinkájából , él-

tem én is azon igazzal , hogy a' ezóha-

gyományok nyomán is némely régisé-

geit e' megyénck feljegyezni eine mu



XV

latnám. — A' mi jcgjzeteini' külsójél ,

a' slilt, illeti; nienmiie feJelíem lé-

g} en meg a' niüphilosopli Kölcsey' sza-

balyt adó szavainak, — ki így ir a' Kri-

tihai lapok II. füzer 38, 39 lap: „Lel-

hesedést kivdnok úgy mond minden iró-

nak , a' ki méltó tárgyat méltólag ahar

elóadni , 's пет esa/; lelhesedést pedig ,

Jtanem izlést is. Amaz elsó nélkül semmi

nagyot, semmi újat Jelhozni hdpes пет

ïeszesz , ez utoho- hijával pedig tárgya-

dat mrísokkal megkedteltetni пет Jo-

gnd." Tovább : „csak az Jog mind do-

Jf/ghaz értô hazájajiainак , mind az ide-

gen Jold? embereinek Jtgyelmébe juthat-

ni, Iii egy tanúltt ízléssel, itéló te-

betséggel nagy mértéhben liró kô'zô'nsé-

get hépzel maga elótt, '* azt teljes mér-

tékben kielégiteni tó'rekszik" — itilje-

meg a' tiszteltt oh asó közönseg; — ma-

gam — legalább — niinekelórre szeren-

csés valék olvasni a' leirrt draga taná-

esár Kólcseynek, — lelkem annak lel-

kével eltelve vólf. — Nines elevenebb

jele literaturánk' derültének mint a' di



vatba jótt kritika; ha aprólékus gyüj-

teraényem a' kritikai tribunal" méltó-

ságát megnem sértené, örömmel ter-

jesztem alapos és hnmanus birálatja alá

kinek-kinek, ne talán támadandó kri-

tikasztereimnek ellenben Court de Ze

belin Franczia íróval azt moiidoni:

„hogy a' tudomány mfoelâk' üaz társa-

sdga пет vivó tér ; a mii tollaiuk пет

öklök. Mii egymást kölcsönösen szeret-

л», becsülni 'sfehilágosítani fogjuL A!

helyett hogy egymást elnyomnók, emel-

jiink kôzô'sen egy nagy êjmletet metty

az tgazsdgnak szentelve 's a' bözboldog-

sdg' emelése végett gondtiselésünkre lé-

gyen ùizatm." (L. Köz liasznú esmére-

tek tára. III. kötet 390 lap.) Még egy

szót Erdély' foldrajzolóihaz: ne csu-

dcáljuk ha a' Franczia miviî Magyar

földabroszokan annyi botlást vesziink

észre, midón a' sziiletett Magyarok ál-

tal készultt Erdély' földabroszai îs oty

tetemes hibákkal teljesek. Soha sem ol-

vashatám megilletódés nélkiîl Erdély'

földabroszaiban — irásaiban, Apafalvát
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(meJJ) b. SzoJnak vármegyében az Al

so Kerületben a' Betleni Jarásban van)

Doboka vármegyébe heljeztetve, Dobo-

kát varos név alatt a' Szamos' partjá-

ra kültöztetve 's Doboka vármegyének

foldjét a' KöröstdJ öntöztetve 'e a' t.

Az ide mellékeltt földabrosz az, melly

Doboka vármegyének természeti külsó

képét, polgári jelenlegi osztálját hibát-

lauúl túkrezi. — Ha Linne, Fridvalsz-

ky, Benkó Ferencz, Diószeghy, Föl-

dy, Fazekas vagy Polja vóltam vúlua,

mind nevét, mind neraét a' füveknek

novényeknek ásványoknak és állatok-

nak, mellyeket a' megye' földszine és

gyomra 's levegóürege nevel, tart és

táplál, leirám; de igy a' lég' tetejétól

antipodeseink — új Hollándiáig bato

niunkám talán igen is kiterjedett anya-

gú lesz Tala. Ha Virág vóltam vólna

pedig historiai parlagomat tarka virá-

nyokkal hintém , 's Kliomat Erato' ne-

felejcs-koszorújával ékesitém vala, mert

„descriptiones locorom non historiée

tantum , sed prope poetice prosequi fas



XVIII

est mondja Piinius 's Kölcseynk iga-

zolja; (L. „«' Kritikáról") de kitôl a'

musák élte' tavaszán idegenek, azt to-

vábbi kegyeikre rirkán méJtarják. A' mit

a' Nagy Kazinczy élete' alkonyán magá-

ról nem méltáa szóllott, én szivem'

egyetlen ohajtása szerént jövendölöra

(vajha teljesülne!) hogy „majd egy sze-

rencsésebb eló'dll, '« igyekezetemet elje-

ledteti." Mezei magánomban, a' tavasz'

innepén 1834-k. évben.



DOBOKA VÁRMEGYE'

ESMÉRTETÉSE.



J EL S Z Ó:

Вага temporum felicitate, scribere, quae sentías, licet.

Tacitus.



A' megrye' természeti esmérete.

JLirdély oagy Fejdclcmscg három nemzeti fö

részehre : Magyar,- Széliely- es Szász-fóldrc,

a' Magyaroli fóldjc ismét 11 vármegyélire 's

két vidéhre leven fclosztva; azoknak cgyike

Doboka vármegye (latinul Comitatus üobocen-

sis, ncmetül üoboclier Gespanschaí't, oláhúl

Ormegyc Debucsi) Ejszalii szélesség 48° 12'

keleti hoszszuság' 41° 241 alatt, hoszszú - hes

iteny alahjához kepest Erdélynek éjszaUra haj-

lott részén nyúgotéjszak és éjszakUelet hözt

feliszik, csaknem cgész Erdélyt által fogja és

éri. Hoszsza a' Szentgjörgyi Mcszcs csusától

a' Kagy-Sajói haves' tetejéig tizennyolcz, a'

hol legszélesebb úgy mint: Dal es a' Tihai

határszélek közt 3 1/4 éa 8/4 a' hól leglieslte-

nyebb ú. m. Bilaknál l/4 és 5/4 magyar mért-

föld. üszszeséges területét meghatározni mind-

eddig nem lebet ; a' mint Éder ,,Erdély Or-

szág esmértetésénell zsengéje tolda-



lékjában" irva van Marienburg után „a' ré

gi bb vélekedés s z e r en t" (mert nem több-

ször csali cgyszer 1784-bcn méretett-fel, 'sek-

lior is hóld számra, igen tokéletlenül: 8 Erdé-

lyi vékányi öszbuza vetést vagy is mintegy

1200 □ ölet számlálván egy hóldra) 36 , oz

ujabb szerént pedig 56 zfk □ magyar mért-

föld. Különös, bogy minekutánna nagy része

17бб-ап es 1783-ban elszakadott, területe men-

nyisége most nagyobb Icgyen, mint az elött

volt! — Tavainali folyóinali területe m. e. 15 □

magyar mertföldet weszen-fel. Vizeinek száma:

63, tavainah 17. — Napnyugotról (innen kez-

dödven polgári felosztása, természeti leirásátis

ahoz illiU szabni) Kolozs, Kraszna, és kôzép

Szolnok vármegyék, éjszaliról kisség Kovár vi-

déke b. Szolnok vármegye es Besztercze vi-

dcke, napkeletröl Borgó szélbeli katona fold,

dclröl liisség Torda és Kolozs vármegyéh ke-

ritik 's határozzák. Földje általjában véve nem

termélietlen. Gabonája ú. m. több ösz, keve-

sebb tarasz búza , másfél század ólta legtöb!)

törökbuza (tengeri kukoricza, málé) zab, ke-

ves arpa, alakor, tönköly, igen kevés haríes-

ka hajdina) legkevesebb köles, tatárka pohán-

ka tercm batárain. Fekvése cgyenetlen annyi-

ra bogy némely vizeinek patalijainak 's tavai

nali téres heljeit kivéve, cgészen hegyes-vÖl«
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gycs. Egliajlatja kUlömbozö; îtt her Ott hideg,

amott lagymatag : a* bor néroely heljeîn tökc-

ictesscgre menyen mindert évben, másott el-

lcnben meg nem tercm, a' mît soll fclhagyatt

szöllöbegyei bizonyitanak. — Levegöje bcrczein

fris egcs/.ségcs, nem az ellcnben tavai 's pos*

ványai körül. — Legelöji külombözök, nem min-

denütt táplálók, söt a' vîdékck szerént ncmely

házi állatok' hízlalására teljességgel nem valók,

a' sos erehkel megáldottak igen basznosak,

lapáuyosbjai a' juhoknak gyakran métcjt oko-

zók. Foldjében , mezeibcn, erdejiben, tavaíban,

kertjeiban j folyójiban a' természet' három or-

szágából, ú. m. az ásványokéból vannak: köso,

koszén, mész- homok- pala - darázs- (vagy ter

mes- vagy csepegö) - alabastrom - kovacs- kré-

takö, salétrom, marga, macska-konyhasó, sár-

ga - kékes - és fehéragyag. Az állatakéból: med-

ve , farkas, róka, erdei maeska, borz, erdei

kecske, kígyó egy ölös, urge murmutér, gö-

rény, patkány vagy vakandok, nyest, mólius,

öz, szarvas, nyúl, sas, ökörszem, karuj, kánya,

varjú, csóka, szarka, veréb, szalanka, túzok,

császár-fogolmadár, barázdabilegteto, seregéj,

baríes, fürj (kozép) harakáj, szajkó (mátyás),

kakuk, kenderike, csíz, pacsirta, házi-vadga-

lamb, fülemüle (csalogány) pinty, gerlítze, gója

(eszterág) fekete - sárgarigó , feeske, bagojj —

1*



lepe, mch, darázs, légy szúnyog, c-crebogár,

gergelitza, (zsúzsok)- vadlúd és récze (kácsa)

búvár, hóda (szárcsa) pozsár, menyhal , har-

csa, scmlény, kövihal, csuha, márna, csilt -ga

landféreg, tckcnös (három fajtájú) katona-va-

rasbcka, a' tavakban piócza (vérszívó) csiga,

pisztrang; — lo, Svciczi- fckete - (bivaj) és fe-

hér szarvas marha melly vidckek szerént kü-

lönbözo, kevcs szamár, kevesebb ôszvér, ncm

sok ncmesitett vagy is birka- több nem nc-

mcsitett j'úh, kccshe, kutyák hét fajtájúak, dc-

ncvér ( szárnyasegér ) macslia (bázi- vad-

tovis-és kopasz- (Chinai) disznó, kiscbb-cs

polcz- vagy malomcgérj lúd, pujlia, récze, fajd,

kocsag, gyóngytyúl», gém, haris, páva, í'áczán

's egyéb majorság (aprómarha) ncvvcl ncvc-

zett szárnyasak. — A' növcnyekeböl a' vadon

tcrmök közül : tölgy- bük- cser- ostormcny-

magyoró- hárs- nyár- nyir-f'üz- (kétféle) ju-

har- gyértyán - fcnyö - (két nemü) tisza- vacz-

kor- jávor- egcr- olaj- gelegonya- bergenye-

som- csipkcfákj komló (¡szalag) naszpolja, rep-

kény, hanga pcremér (caleudula) sok ncmü

ftivek es viragok. A' ruházatra valókból terem

len es kender. A' vcteményckbôl, házi es vad

gyümölcsökböl: czukor es kozónséges répa (két-

fcle) cz chía, karliol, borsó, bab, Icncse, mu-

rok , peszternák , petresejem , foldimagyaró,



(hrumpli, pityóha) több feie a) szcderjcsbclíí

vagy Franczia b.) verhcnyos crû es c.)elcven-

sárga belíi sima-hajú nagyra nem ncvekedü

(Zucker hrumpli) mellyct e' jeleii század de

jen ortos doctor nchai Gyarmathy Samuel

Erdély' dicschedcsc hoza Góttingából, lunch

ujodan sírhalmára a' Kolozsvári temetöben 1830

cV apriliszchen niindcn jclen vóltah , 's én is,

haza fi hönj'ühet hiillatánh — csicsóha, fuszuj-

lta , hagyma bárom nemü, Görög -hevesebb ,

több sárgadinye, sálala, reteb, töröhbors (pa-

priha) ugorba, háposzta, hömeny, repesen (rep-

eze) esombord , bandilla, bükhöny, tárhony,

heves baraboj, temérdeh torma, máb , sáfrán,

földi- (szamócza) erdei - es fat eper, fejér- es

veresegres (höszmetc) veresszöllo (ribizli) szc-

der, birs-ës többfclc alma 's börtve, több ne

mü szílva, gesztenye, meggy, cscrcsznyc, dió,

leány - baliator - járdován - hövt'r - musllotáj-

bccsliccsecsü- Burgund jai szöllöh, ôszi- es nyá-

ri baraezh, lucerna (lohere)- medícago sativa -

narancs, czitrom , tcrmészct- es mesterség mi-

veltte málna, tobe- vagy husos- hescrii- hiri-

be- cseperbe- taplógomba , mobar , döblccz ,

nem soh dohán, gyümbér, sósha, lopotöll (szi-

vatyii) napraforgó, borzásfiülfu vagy fülvirág,

spárga, Olasznyár- (populas Itálico) gyászfüz-

(L. 8 г a d 1 e r M i h a l j Koszornzó Értc
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hez es 183 1) borostyán. (három nemîi) lui ri s:

áhász - plánta Josicea, puszpángfáh. A' mivcltt

virágoh' scrgébôl: caroüna augusta, mimosa pú

dica , cactus, hortensia, 's tôbb efélch az ide-

gen honohból sergenltént ide szállitott, ncha

sinlödö plantait üvegborítchoh alatt. — (L. Ho

ni virágoh) A' tcrmészet Erdélyncli czen

polgári osztáljrcszct szomszédjaitól maga is el-

Iiülönöztetni aharván; mind nyúgoti mind he-

leti batárát magas hegycbct fedezö rengeteg

erdöltlicl jeleltc-hij vannah ugyanis névszc-

rént való erdeji:

I. A' M e s z e s e' nevet mar 1170 viseltt

roppantt erdö (néból megritbúltt) többnyire

bühhes. Tcmérdeli serteseh maboltatnab ben

ne. Bcnbö Icgelöl cmliti Transsilvania

Par. I. Tom. I. pa g. 107. lin. 15. Gyomrá-

ban clég mészbô találtatili, 's azért nevét mél-

tán viseli. Ez Biliar es Kolozsvármegyélt bözt

emelhcdvén 's elôbb R с z névvel Krasznavár-

megycbcn tôbb sort formálván , ezen megyé-

ben Szent György nevü falucsbánál cmlitett

nevet felveszi, 's nyùgotrôl cjszab belet felé

nyúlib, foljtában az Egregy vizétôl délre e-

gyenbözilcg (paralclle) bisirtetve, Szent György,

Budja, Varmezô, P. Rajtolcz - (puszta) Szent-

mária, Fei -Egregy, Pousa, Szentpéterfalva ,

Ördöghut, Csömörlö, Magyar -Egregy, Felsô
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Héhesnyárló , Alsó-Kchcsnyárló- és Romlott

faluh határait dclpch fehvô mcrcdek oldalá-

val 's bérczével szabja-hi, 's hisscg Kraszna

és Kolozs mind vcgig höz. Szolnoh vármegyéh-

töl elváiasztja ezen megyct, Romlott éjszahi

határszélén pcdig megszünih ¡de való lenni.

A' derelván ältalvivö fó útnah annyival bizo-

nyosb egy órányi mcszszcsége, hogy az gyah-

ran járhatatlan rosz. Hoszsza az erdöneh tn. e.

3 M. mértfold. Néhól hözte a' Romaiak' mun-

kásságának jclcül rahatt útah' nyomai Iátha-

tók.

II. A' S a j ó i h a y a s а к napkelet fe-

lölj de nagyobbára éjszahliclct közt terjednek

Második nevezetesbb erdo-névre méltóhe'me-

gyében , a' Meszesnél emeletcsbeh, sürü feny-

vesehhel fehetélók néhól pázsittal 's mohával

zöldelöh. Hat falu fehszih alattali, mcllych é-

venhént épültck hürtott fái' helyébc: Ez' er-

döh határt szabnah heletrc Borgó vídéh' dél-

re Torda* 's ezen megyc' földje hözt. Bövöl-

ködnek vadahhal. Iíiterjcdésoh szintoly széles

mint hoszszú az az : m. c. négy mcrtföld. Ré-

szeletcs nevei: Kopasz Tamas (l070 év-

böl nevezve, melly néhól sima bérczelié fo-

gyott) Z s i z s a , M u n с s с 1 , Kófuj. Iíunyhói-

nak szertelen tétovázatai : Duka, Brázda,

Nyegra, Z latina, Funczirtdor neveket
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vlselncb. Tóbb erdcji a' megycneb, mcllycb

bülönösb emlitést crdcmclneb : a' Szentmihó»

Jyí, Csábi-Gorbói, Vajdaházi, Balázsfalvi. Mind

czclirol az érintett faluk' leirásában alábbb szó

leénd. Valamínt hcgyebct völgyeb 's czcbct

víszont azolt szabadatlanúl váltogatjáb e' mc-

gye foldjén; úgy minden volgy* szübcbb vagy

tágosb térbôrét cscrgcdezô patabob folydogál-

jáli bcrcsztül. A' hány völgy annyi patab. Mind

ezeb aznnban egybefolyván , rdszszerént az al

ió vizclict vagy is tavabat bövitib; de azabból

Iii is folynab, részszerént pedig a' nevet nyert

Egregy, Almás, a' Válaszúti, M. Foldvári, Szasz

Újosi , Szász Czegöi foljóbbal 's a' Sajó vizé-

vel cgyé válván a' Szamosba ômlencb. Keve-

zetcsb vizei tebát Doboba vàrmcgyëneb :

1. A' bis S z a m o s, mclly a' Válasz

úti rónaságon nyúgotról beletéjszáb felé Ko-

lozs - vármcgyébol folyván bé ide; Válaszút,

Bonczbidja, Kendy-Lóna, Kis-Jcnö, Nagy es

Kis Iblód falub* batárait megfutva, belsö Szol-

nab vármegyébe általszabad; de majd Víz-Szil-

vásnab ezen megyében határt szabván, mineb-

utánna Dézsncl Rózsa-hegy alatt Nagy Sza-

mossal egyesült, mar Nagy Szamos névvel ví

szont ide banyarúl nyugotéjszabra, 's Tihónál

Uisség e' megye' szélét, alább Ôrmezônél bô-

vobben batározza, végre pedig Zsibó (К. Szol



noli vár.n.) lércn It. Szolnok vármcgyébc tá-

vozili. Ottan-ottan röfnyi barcsáh találtatnalt

licnnc, 's a' gátoh alott vídráli. i"TO liitiszti-

tutott utüljára a' lit-resltcdés' bônyebbségiért.

II. A' S a j ó (l230 Suyo vagy Souio-nali

mondalott és íratoir. Édcr Erdély lliscbb vi-

ze¡ liozt barmadiknali tcitc. L. Erdély or-

szág' esmértctéséncli zscngéje 14 lap)

éjszaltltclet Uözt niásodih, 's a' His-Szamosnál

nem cseltéljcbb víz. Ez c' mcgyében AIsó-Sc-

besnél vett íorrását tobb bavasbocsátotta hris-

tály-cscrmcljchliel bövitvcn liclctrül nyúgot fc-

lé innen birncnycn , majd Iiis - Sajó falúnál

( Kolozsvérm. ) a' Kis-Sajó vízt;t bcfogadván,

Nagy-Sajó íalú' balarán ismét c' megyét ér¡ ,

's a' regényes (roraántos) llörü Nagy-Sajó, Scr-

ling, Bilah, Szcrcdíalva (bol Bcsztercze vizé-

vel egyesül) Magyaros , AroKalja, Kcntclbe,

Kerlés, Sárvár, Sajó-Kercsztúr , és Sajó-Szcnt-

András faluir batárain bercsztül nyúgotéjszah-

ra hômpôjôgvén, Sajó-Udvarhely (b. Szolnoll

várm.) tôvében ugyan oda ltifolj, 's Kolcsnál

a' Pîagy-Szamosba szabad. Sebes tiszta vize b¡*

apadbatlan, mindenütt négy berebü malmat a-

lól csapva bajt. A' Bcsztercze és Budak vizei

bözül, amaz Sófalvánál jútván e' megyébc, a'

Szercdfalvi hídan felül a' Sajóval egyesül ; cz

pcdig Várheljoél érvén ide; enncli , valamint
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Kis-Budaknak és Simon-Telkének liatárt szab

Besztercze vidéhe felöl 's Bilákon alól rónás

völgyben egy vadon szírt' tôvében a' Sajóval

párasúl. Erdély' hatszáz kisebb vizei liözött

nem utolsók az E g r e gy , — Al más — és V á-

laszútpatakjai, mcllyek polgári osztálja

szerént a' megyének elöbb emlitendók valának;

de természeti kicsinsegök öket ido kívánta hel-

jcztctni. Az elsó Kolozs vármcgyéból ercdvén

Kásapatak falúnál, a' Mcszes' tövcbcn Várme-

zón, Budján, Fel-Egregyen, Magyar-Egregyen,

Alsó-Kékesnyárlon és Romlottan 's határain;

Somró-Ujfalú', Farkasmezó', és Borzova' faluk-

nak pcdig határszélein sok csavargásokkal kc-

resztül foljván , több mint nyolcz patakkal ne*

vekedve a' Borzovai határ szélben éjszakra tart-

va innen kifolj, hogy Zsibónál Szamossá váljon.

A' második ís Kolozs vármegyéból jö, 's Hídalmá-

son felöl Szent-Mihálynál e' megyébe érkezik.

Hidalmásnak, Bányikának, Rákosnak, Galgó-

nak, Kettösmezönek , Balázsbázának és Tihó»

nak róna batárát ôntôzvén 's ncha iszapolván

Tihón alól a' Szamostól elnyeletih. A' Válasz-

úti v¡7et több mint hat apró 's azok közt

a' G г é с s e pataka Babucz felôl Soljomkö-

ven alól, csavargó patakok által nevckedve a'

Válaszúti és Bonczhidjai hatarok közt a' Kis-

Szamoa iszsza-el. Mindezen vizek közül egyik

s.



sent bajúházbató , sot inindegyib többnyire gá-

zolható. — Számos tavaî ¡s vannali e' megyé-

neb , tölteseb által részebre osztva ; ncvszerént

a" Czegeitó, mcllynch esmérete Czege le-

irásában alább olvasható. A' tavalt oszszeség-

gel m. e. 6. □ mértíold terülctücb , halalibal

csibohbal bövclbcdöb, malmabat bajtólt, nád-

erdób honjai. — A' természet által bijelcltt bé-

szitctlcn posta- és beresbedö útja a' Fclsó-bc-

rületncb 67,000 ölnyi, az Alsó-berület ¡s szin-

te annyí. Országosb útjainab menctele (ductus)

cz: nyúgotra Kolozs vármegycbol Magyar Nagy

Zsomborról Szent-Mihály mellett ¡Vlagyer-Egre-

gyen, Alsó-Kébesnyárlón és Romlottan beresz-

tül postaút. Ugyan Magyar-Egrcgyrol a' Me-

szesre fel, és annab alján Somró-Ujfalun , Far-

basmezön, Borzován beresztül b. Szolnob vár-

megyébe. Csáby-Gorbóról Cserneben Reczc-

Kercsztúron , Magyar-Dcrzsén , Poblostelbén ,

Dobobán, Kendy-Lónán beresztül menö út del

beletre béfolj a' megyei legnevezetesb posta-

útba ; melly bezdödib a' Válaszúti rónaságon

Kolozs*, 's e' megye' egybeütbözö szclinél, 's

Válaszúton és Nagy-Ihlódon beresztül éjszah-

beletre b. Szolnob vármegyébe által-megy. Az

Alsó-berületi út délról a' Tebei (Kolozs. várm.)

postaútan bezdödib , 's a' Galaczi , Harinai, Sze-

redfalvi hataraban és faluban beresztül a' Besz-
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tercze vídébi Király-Némcti útba bimegv. Alább

a' Sajó foljama szcrént a' Sombcrcbi (b. S/,ol-

nok várm.) tcrcn belct felc mcnyen a' postaút

Sajó-Szcnt-András mellctt Alsó-Balázsfalva fc-

lé, mcllyneli batárát clbagyva Bcszterczc-vidé-

bivé valib. Sajó-Szent-András falú' cjszabí ha-

tárán más jó út visz a' Sajó-Kercsztúri szölöb

alatt Magyarosra , mcllyiicb liatúrán nchány száz.

ölnyi bcszitctt jó út megszabad beletrc, mint-

egy vádolván a' szomszéd türvényhatóságat cner-

giatlanságácrt. Továbbá ncvezetcs a' Búzai út,

melly több clágazásali bözött Szamasújvárra éj-

szabra, délre Gyebébc 's majd Tcbcbe visz-bi

e' torvénybatóságból. Ilycn az az út ís, mclly

a' Sófalvi volgyben éjszaltbelet bözt Bcsztcr-

czére, dclre Bilabra és Nagy-Sajóra vezeti az

útast. Egybehasonlítással clvc a' mezöscgi ta-

vak börül es töltöseiben legvcszcdelmescbb a'

szebcrezés, a' bol mind a' fa, mind a' lio gya-

borta szülien van. Egyébaránt számos minde-

niitt a' fa-bíd , 's ez egyili oba az erdöb' pusz-

tulásánab. Mondhatni: bó-bídab csab a' Iegújabb

idóbbcn j a* legországosb útaban bésziltctteb

es bészittetncb. Az Almas'- S z a m o s'-

és S a j ó' terföldjei 's a' S z é b i J á r á s1

némely falúji bülönösen termébenyeb; a' ter-

mészct ezeb mivelöire nem fosvényen önti bc-

zeiból az áldást fóhépen gabonára nézve; í»*
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csôzést mindég mcgsínlik. Legclöjit a' sos for-

rásoU táplálóvá tcszih. Vannak íljcn úgy ne-

vczctt súsliútak 22 ú. ni. Szék mezo városban,

Hesdáton, Gyulatelhén, Szcltolajban , Vasas-

Szenüványon , Császáriban , Boncznyiresen ,

Szcnt-Gothárdon , Bodöuben, Gyclicben, Ga-

laczon, Szent-Jaliaban , Alsó-Balázsfalván, Sa-

jó-Kcresztúran, Kajlán, Kentelkén, Magyaro-

san, Néczen, Szeredfalván , Bilalioo, Simon-

Tclkcn , Sófalván. Az Ormezei magos köszik-

lák, 's köztök nchól méj üregek számos vad

állatoknak szolgálnak hajlékúl, — egy ezek

közül tizennyolcz év elött omla öszszc cgi há-

borúkor, mellyröl a' szóhagyomány az, hogy

II. Ráhóczy Ferencz' mcgszalasztott katanájinak

(1705) rnenedék helyök vólt. — Természeti tu-

lajdoni közt e' mcgycnck egy, megjegyzésre

méltó, hogy néniely belységekben a' mesze-

sebb forrásvizek gojvát nevelnek. A' Szamos-

ban es Sajóban 's minden hidegebb vidékein

kovacs-kö böven találtatik. Ily egyszerü ter

mészeti minémüségekkel felruházott megyét ne-

vczctcsebbé teszi



PoJgári esmérete.

Az Erdélyt illetö égyes esetekre, magánosb'

szemclyekre szüken terjedö évjegyzetek' nyo-

mán hihcto hogy szent István király alatt éltt

fö Magyar, kit D a b a u к nak neveztek, adott

nevet ezcn megyénck. A' homályos hézagos

historial adatalt ezen ferjfiröl egyebet nein em-

litenck, mint, hogy Do b о к а I. István k¡-

rály' veje vólt. — Hogy tulajdonképen az az :

saját leány-gyermeke utánn való veje vólt vól-

na, nem állithatni a' miatt, hogy István király-

nak több korán elhaltt gyermekei vóltak Im-

rén kivül; 's ezt számos írók feljegyezték u-

gyan; de azoknak neveiröl, nemeiröl O t t o n

es Bernárton kivül — tudósitaní a' ma-

radékat clmúlatták. — Haner György Jeremiás

Dobuca-t István' egy (ein) fijának; Dobuca fi-

jának pedig Sanadot (helyesebben Sunadat—

Csanadat) határozza és nevezi. L. Das König

liche Siebenbürgen entworfen und mit nöthi-

gen Anmerkungen versehen von Georg Jeremi
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ás Haner. Erlangen 17Ó3. pag. 3. — Vóltall tu-

dósóh, luk Dobokát az István király' any-

ja' testvére' férjének bîrdettéb 5 III. Béla király'

irótisztje (Notarius) pedig Dobokát szent

István király nénje' fcrjének írta. Részemrol

bátor vagyok meghatározni, hogy Sároltának

az István király' hárora testvér-húgai egyihének

Aba Samuel' ôzvegyének második férje vólt lé-

gyen D o b о к в; kiröl Buday Ferencz írja,

hogy „bizontalan ki vólt" 's Bcnko is elhalgat-

ja. Bár Fábry Kornidesz utánn Ágotát, Hedvi-

get 's még egy nevetlent (hit D o b о к a' nénjé-

nek határoz) tulajdonitja István' király gyerme-

keinek lennij 's Doboka fclól is elkülönözik álli-

tásomtól. Ezek szcrént István királynak bár mi-

képen veje vagy sógora leven Dob oka 5 bizo-

nyos hogy királyi egybekôttetésénél fogva ezen

vármegye' fejévé tévén István király öt — mint

a' kinek nemzetsége már Almus fovezcr alatt

e' tájat különösen elfoglalta vala 's nevérol el-

nevezte — több példák szerént ujból nyertt és

állitott tórvényhatóságára is D a b a u к nevét

örök emlékül és ujból ragasztotta. Az ujabb

és legujabbak közül Kornidesz és Engel utánn

Fábry Pál emlékcznek Doboka nevérol;

közülek az elsö és második Béla király' nevet-

len irótisztje' szavaiban (L. a' vezérekról

val ó historia' XI. szak.) alapitván állittáso
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hat, az utolsó pcdig ama/.ohat fuihozván (c-

tatio) Csanád (Lassúnál Casznád) nevü fô-cm-

Ьсг' Ieirásában (L. Köz hasznú es m 6 re

tch tara, III. höt. 420 bp.) hit Kornidcsz ós

Engel D о Ь o h a' unohájánah Icnni monda-

nah. A' Bcla hirály' irótisztje Daban h-nah

a' többieli mcgbatározattan D o b о к á n a It

irják. Annyi ptíldák szcrént (L. Értckczés

a' nemes Székcly-nemzct' hajdani á 1-

dozó poharárólltí. Irta Zsombory Jó-

zsef. Itt San dour, Opour nicllyckböl ma

S á n d o r j Apór) az credeti DabauUból

majd D a b u It a, D o b u It a 's végre ü o-

b o lia származott. — Hihetö tchát az is bogy

D o b о к a nevezetíí férjfi adott nevet a' vár-

nak, a' vár a' városnak a' város a' megyének

1002 évben, a' miólta, bár a' vár es város e-

zernyi viszontagságokat szcnvedve clmúltah, do

a' megye hálá a1 Magyarok Véd-Istencnek! ne-

vével együtt áll. — Es ennyi légycn ez úttal

a' megye' nevérol, mellynek eredetét sokkal

az clött, bogy vármegyévé vált vala, a' fen-

nebb irttakhaz képest, még Almus fó-vezér alatt

harmad ízben es utoljára e' foldet megszállott

Magyar-ôseleink* egyik nemzetségétôl (tribus)

származtatbatjuk Szirmay Antal evirónk utánn,

a' k¡ „Hungaria in Farabolis sive Cora-

mentarii in Adagia ct Dicteria Hun-



garorum" czimü 1807 -ben másodszor liijütt

munhájában a'_47 §ben így ir: „Multa (nempe

nomina comitatuum , urbium , oppidorum, pa-

gorum , a' Gcneribus §pho 20 recensitis deri-

vata : Abaujvár ab Aba Dobolia (ta

lán D o b a u Ii) — szerencsénhre lunem fele-

dé — Torda a tribu agnomine") — A' mí pol-

gári alliotásánali eredctct illetí: tudva van az,

hogy I. István liirály, a' Széhelyeh' foljamadására

hazánliba joven 's 1002d.évbcn Erdélyt Magyar-

országboz liapcsolván vármcgjcbre osztolla,

(söt Fessier Die Geschichten der Un

gern I. Theil szerent, a' vármegyék már Ar

pad alatt némi-némüleg ábrázoltattah) alihor al-

kotá e' megyt:t is, 's hiszabta természeti hata

rait j de mind cz apadolt, mind pedig a' jclen-

leg fennálió polgári alliotmányja századonként

külünbféle ltülsö, és sarlialatos változásohat is

ezenvedett. Természeti nagyobb Ititerjedéséhcz

hepest polgári torvényhatósága is regenten na

gyobb és Itülönbözö voit. Mind az a' mi ma Rad-

na videhéneh (Ptolomeus-nál Ruco-nah 1435-b.

RadnavrevlgencltRadna-vôlgyéneli iratott az A 1-

mahereki Apa Mihlós' ponassza'

dolgában,) határát és a' fiorgoi hatona -földet

magában foglalja Doboha vármegychcz tartozott.

Mihór Kadán vagy Kajdán Mogolok fejdelme,

»' Rudna i (Radnai) bányát ijesztgette, 1230-b.

2
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már akkór-is Szászok lakták. A' Szászok bát-

ran elejelibe mcntck \ de ntóbb lchán mago-

hat ezcU, a' kcritetlen Rudnára ütöttek a' Mo-

golok, 's az elol találtakat Icvágtáb. Innen D o-

b oïl a és b. Szolnoh vármegyékrc rohantak,

's úgy a' Szilágy és Lengyel-ország felé to-

vább-tovább mcntek pusztitva prcdálva öldö-

ltölvc , miglen a' másik csoportal 's annall ve-

zércvcl Báttal öszszc ncm találhoztalf , 's Ben

ito szcrcnt; hct évi dúlásoU utánn 1243-b. tá-

voztak-el végképcn. — A* Radnai (Buday Fc-

rencz néhól Rudná-naU, Eder Rodná-nak irja)

eziist-bányáU ehkór Anstaldt Radna várossánali

polgármestere' felügyclcte alatt Szászoli' vagy-

is TeutoK' bezében onnyira virágoztab, hogy

Heltay szerént 40 ezcr ctnbcrt foglalatoskod-

tattak. Sok ellenség látogatta-mcg czcket, két-

ség kivül hogy gazdogok (hajdanta temérdelí

vas- és fcbér ón került innen, mellyekböl Mold-

vába kereskedést üztck — 1770. táján eziist—

igen kcvés — találtatott ereibcn) 's szélbeliek

(Fridvalszki ¡Minerologia Transsilva-

niae pag. 107. seq. Rogcrius Carmen mi-

serabile. Cap. 20) vóltak. Arpád' vére' mag-

vaszakadttával a' hatalmas Apór László Erdé-

lyi vajda a' habozó Magyarok' király hódolási

megbasonlása alatt elfoglalta vala, 's I. Károly

királynak mint különösen jövedelmesebet, hó
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dolása' bébizonyitásáúl viszszaadni ígirte 1310.

Az Eder' felhozatala (Excursiones ad Hi

storia m Martini Fclmcr; — E x с u r s i о

V) szerént a' Bcsztcrczei levéltárból bizonyos,

bogy Radna mezo-várossát és vidéhét — a' mint

ma nevczzüU — I. Mátyás lúrály Doboha vár-

mcgyc' tórvénybatósága alól — mint liirályi jó-

szágot — hivévén , a' Beszterczei városi Itözön-

ségnch adományúl (donatio) adta l4T'í-b. or-

szággyülési végzctnél fogva. Mellycll szerént ,

Radna-volgye e' megye' alkató részét 4 "5 évig

tcttc. Aagyobb része l"62 év ólta katanai tör-

vényhatóság' sajátja. A' Radnai általíilról (pas-

stis), és ferdöröl irjanalt a' füldiróli és orvo-

soli. — Rorgó vidélie is e' megye' liatárain be-

löl volt eleitöl fogva 5 's jelcscn 1386 eszten-

deig, részszerént a' fejdelem* jogai liozé tarto-

zott, részszerént maganos szcmclyeli által bi-

rattatott; a' mi Batona Istvánnali (Historia

Critica libr. XI. pag. 136,) és ezt felhozó

Éder' (Obscrvationes Criticae adllist.

Mart. Felmer pag. 58) szemes észrcvélclei-

böl tetsziU Iii, 's foltépen a' Balonai (Bolozs

vármegyei) falú- 's fcjdelmi- uradalom' crcdcti

üszszcirásából , 's annalt az irtt ohlcveles év-

jcgyzctelihel való egybevetésébôl. (Vide : U r-

barium scu Conscriptio Dominii Re

gio Fiscalis Ratona, — universorum

2*
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scilicet bonorum et appcrtihentia-

rura partim de jure et ab antitjuo ad

idem spectantium et pcrtinere d e-

bentium et respective cum tcmporis

successu ei dem i n с о г p о г a tar u m, nu ne-

que e i d с m deservientium, aut etiam

prae manibus donatariorum aliorum-

q u e possessorum et usurpatorumubi-

vis in partibus dominii, quovis sub

titulo aut colore habitorum,in corai-

tatibus: Torda, Kolozs, Doboka, et

Szolnolt Interiori existentium — me

dio Scribarum ac Juratorum Notario-

rum I. Tabulae Regiae Jud. L a d i s 1 a i

Torday, Joscphi Szcntliirâlyi et Gre-

gorii Izikucz anno 17 58. peracta et

extradita." Autographum. (Eredeti). Ra

tona leirja meröbertj Éder pedig az erintett

helyen felhozza Ratona' emlitéséVel a' Vir. ado-

mány-levelet, melly azon hörnyulmenybcn ada-

tott, midon Mária lurályné, Lajos (I.) hirály

nagyobb leánya Forgács Balázs áítál II-d. vagy

Ris-Rárolyt — mint új Itirályt és vetélltedo tár-

sát — 1386-b. megôlertè, 's mellyböl liitetszib,

hogy Erdélyben némellyek a' Râroly' részén

Valánah. Nem ltételhedîk — a' mint irja — É-

der, hogy azolf kôzûl ne lcttek vólna Bethlen

Gergely a' János' fija, és Almakerehy János-



nah fijai Peter es László is (a* máig is mcglc-

vö adománj level szerc'nt) 's ezért Budán 1386

Januarius' 15- lióltt Itirályi adomány level által

nyeréh ezen rolionoli, Borgót, 's még más jószá-

goliat ís, ú. m. a' legottan emlitendóltet. Buday

Ferenez tovább menyen , 's a' felcbb emlitet-

tclihez Encsct 's még cgy harmadiliat is hoz-

zá adja, azt írván : hogy, Károly Iiirály

Doboha vármegyében Enes, es Borgó

nevü falultnali 's a 2 o lu n hivül még

egy harmadihnali is (ez talán Devecser

lehct mellyet Yira» Bencdcli EpinánohnaU

nevezett Magyar századjaiban ; de hól van c*

névnelt nyoma?) felét a j á d é It o z t a. " L.

Magyarország' poígári historiájára

való Lexicon. Készitette Buday Fe-

renez, Itiadta Bnday E s ai á s- 1804-ben.

I. darab 3Q8 lap. Alább Enes hülön leirá-

sában a' felbozott oszszeirás' híteles soraiból azt

a* mi ott 1758 esztendôben fejdelmi jog volt,

yalamint Dcvccserben is, a* mit ugyan alv-

ltor ott is a' fejedelcm birt elószámlálandjuh,

melly részjószágoh Borgóval ugyan azon egyeh-

neU irattall a' jogra nézve. 1783-ban mindFeh-

so, mind Alsó Borgó részjószágoh (a* mint a-

lább az Also Kerület' hülön leirásában höret-

liezih) az Oláh batárdrzo katonaság' sajátjává

tetetvén egészben, ez emlitett ószszeirásból
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polgári es tcrmészetî liépét bár mint már ido

пега tartozó földnek is alább eloadándjult , itt

csall annyit általánosan mcgjegyezvén, hogy

Borgó mindég nevczetcs általút volt, ma Rad-

nára tétctctt által — 's több ideig mint Radna

ú. m. 783 évig állott Dobolia vármegye batá-

rában annak tôrvénybatalma alatt, ma cgcszcn

lialonafóldé változtatva hadi igazgatás alatt van.

— A' mit Bcnliö állitólag batároz meg, bogy

valamint a' tübbi Szász birtoholi mind annyi

Magyar vagy Szébcly torvcnvhatóság' fóldjc-

böl szaliadtah, úgy Bcsztercze-vidéli is b. Szol-

nall és Doboha vármcgyéltbol alltottatott, 's a'

mint a' földabrasz utánn nyomozhatni e' me-

gyében állott földcn épültek : Leliencze,

Vermes, Fehcregybáz,Dipse, Seljk

Tács falub. Azt a' liitcrjcdcsct a' megycnell

hogy t. i. Heltay szcrént az ö idejében 1530

— 1577 Dézst liebelében foglalta vólna, sem-

mi Itorú Uornyülményelihel meg nem cgyczhe-

tonch találjuh. A' II. Józscf császár által ter-

mészeti határiban 's polgári állapotjában téte-

tett ujitásak alább emlitcndölt. Az idörendet

liövetve polgári esméretére nézvc bizonyos,

hogy bezdctben foispánt rendelt a' nemzetial-

liotmányt alapitott István birály a' mcgyében

levö vár' fejevé , a' lúncli több hadi mint pol

gári tisztje vala azon liór' ezelleménél fogva



Ezen tisztscg lioronhcnt nagyobb hatalmúvá

váltj <lc változhatlan magâban 's az azt víselo

az ország' Icgdiszcsbb méllóságai küzül cgy ,

's öt évet kivéve, maig szaliadatlan sorú volt.

Segédjeirol gondosliodott a' böles király, ki-

ket T. Va-jda László historiájából e' szcrént

számlálhatjuk elö. „A' katonai dolgokban ren-

dclve vóltak : H a d n a g у о к (Majores Excrci-

tus) SzázadosaU (Centuriones) bcs Tize-

dcsck. (Decuriones) A' polgári kozigazgatás-

ra nézve: a' Várnagy ( Castri Praefectus)

Fo-Hirdctö (Arcbi Praeco) 's több Ilirdc-

tök. — A' tôrvényes dolgokban: a' (Comes Cu-

rialis) vagy is Al-Ispán, (Bílocbus) vagy is

Fö és Al Ssolga Biráb, (Pristaldi) Es-

liüdtek. L. Az Erdélyi polgári maganos

torvénycli' historia ja. Irta Soosmezei

Vajda László 1830. 8- Kolozsvártt, lap

38. A' Foispányok 's azoknak mai segéd-

jei külön nevenként hajdani 's jelenlegi al-

katmányuk képével együtt alább kövctkeznek

annyiban, mennyiben a' korok' zivatarai, az

országos viharak a* megye' viszontagságai ele-

inknek nem elég gondos ügyelete, a' magános-

ltinczésnek a' közbasznot feláldozó nemzetsc-

gek' onsége (kiknek Icvéltáraiban sok adatak

lappangnak) az azokra szolgáló köz irományo-

kat reánk szállani 's tudni megengedték. Nena
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csuda ha e' his nép-osztálynah levclei kcves-

seh, jegyzctei nem régich, midön az egész ha-

zájé a' fö kormányszéh' levéltárában I540évet

felül nem haladjáh a' rcgiscgbcn. Ez évtol Uez-

dodnch e' mcgyei némely adatoh is, 's a' tisz-

teh nevei es soraj a' rendes laistrom pedig

l6o6-diliban. 1780 ólta íratih a' polgári tár-

gyah Iaistroma hülön a' tôrvényesehétôl. —

A' höz ohlevelch 's tanúirományoh' fogyatho-

zott létit az ohozta, hogy, mondhatni, soha ál-

landó tanácsháza (Praetorium) e' megyénc'k

nem volt, hogy heblébcn a' tizcnhatadih szá-

zad ólta czclarányos várossa nines, hogy -a*

Szamosújvári ôrménység mindég ellene szegez-

te magát ide ragasztatásánah , hogy Széh, bar

niczo-város 3 de tanácsházadásra epen czél-

aránytalan, hogy csah nein máig falúról falli

rá hordoztattah levcíei, hogy elöbb a' Kunoh,

majd a' Mogoloh Tatároh több ízben, továbbá

a' Töröhöh huzamosan Búszta, a' Némcteh és

Kuruczok, gyahran hét hazafi párt siralmas

pusztulásra juttattáh a' megye' népct, 's ilycn-

hor, hivált az ujabb idohben sommi bátorsá-

gos vár és erôsség nem vala, hogy végre II.

József császár alatt a' megyc hetté oszlatott,

hét ogymástól tával eso tanácsháza! rendeltet-

teh, a' leveleh is hét felé heljezödven 's szátn»

talan nem honfiah' roostdha kctciltrc herülvén.
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— Jelenvaió tanácsház helje Bóoczhlda, a' me*

gyébeu lcgnépesebb falú, kies fehvésüj de mint

nemes jószág elidegenitliellen. 's ugyan azért

áJIandónak képzelni se lohet. Eszlendonként

COO rforint b. b. bert fizet a' megyei királyi

adótár (cassa) érette, itt vannak három oez-

tályban a' foglyok is, szám szerént ma 34,

de sem a' tömlöcz sem a' tanácsház . vala-

mint a' levéltári rend лет diesirbetöh. A'

három esztendônél tübb idore itiltt ioglyok

a' haza' fogházába vitetnek, ide a' kevesebb

idöre itilttck hozatnak. — A' múltt 6záza-

dok' folytában a'hoz képest, a' hogy a' fo-

ispányok változtak , költöztettek a' levelck

's változott a' tanácsház hely is, a' torvényszák

ülések pedig epen falunkent tartattak — misó

balgatagság! Szck várossa, Drág, Pánczélcseh,

Doboka, Borsa, Kendy-Lona, Válaszút, Nagy-

Ililód, Bonczhidja. Gyehe, Kagy Sajó M. Köb-

lös mind azok a' faluk mellyek tanácsházat

adtak. —■ A' mennyire hatnak viszsza az .cvek'

során köz irományai e' megyének, moetaiii pol-

gári fclosztása akkori, mikor Erdély külön

nemzeti fejedelmek által kezdett kormányoa-

tatni. A' vajdák alatt mikép vala felosztva,nera

bizonyos, hiheto mint Magyar-ország' várme-

gyéji. Oszlik pedig két kerületre ,(Circu-

lus) fei s ôre es al s ó ra, mellyek köaött ke
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vés külonbséggel a' Kis-Szamos tcrmcszetí ha-

tárt von. Mind két kcrület— mellyck bözül az

alsó termcszeti kiterjedésére nczve nagyobb

amannál, négy— négy járásra (processus)

osztatik. A' felsö kerületi járások: a' Magyar

Egregyi, Pánczélcsehi, Válaszúti,

Nagy-Iklódi; az alsó kerQletiek: a' Szc-

k i , Búzai, К e r 1 с s i és В o r g ó i. Ezek ] kö-

zül az elsöben ú. m.

A' Magyar-Egregyi járá&ban van-

nak faluk:

1. Szent György.

2. Vármezo.

5. Budja.

4. Szent Péterfalva.

5. Fousa.

6. OrdogUút.

7. Csömörlö.

8. Magyar - Egregy.

0. Fei -Egregy.

10. Alsó-Kéhes-Nyárló.

11. Felso-Kékes-Nyárló.

12. Romlott.

13- Galponya.

14. Somró-Ujfalú.

15. Farkasmezö.

16. Borzova.

17. Daal.
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18. Szent Mária.

IQ. Szent Mihály. (Puszta)

20. Ugrucz.

21. Milvány.

A* Fuszták ezen járásban , [latin liifcjczctbcn

„Praedium : "

a.) Puszta Rajtolcz.

b.) Vashapu.

c.) Kendermál.

A' Pánczélcsehi járást teszik ezen fa)úk.

1. Panczclcseh.

2. Szótelhe.

3. Vajdaháza.

4. Hídalmás.

5. Bányiha.

6. Rábos.

7. Kendermezö.

8- Komlós-Ujfalú.

Q. Balázsbáza.

10. Kettösmezö.

11. Galgo.

12. Tihó.

13. Örmezö.

14. Voies.

15. Piecze Kcresztúr.

10. Kalacsa.

17. PaptelUe.
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18. Kecskeháta.

ig. Csernelí.

20. Csáky Gorbó.

21. Füzes.

22. Füzes Szeat Peter.

Fusztája ;1

Szent Katolna vagy Katalínfalva.

A' Válaszúti járásban van

1. Kis EsküIIö.

2. Nagy Eskiillô.

3. Magyar-Fodorháza.

4. Magyar-Ujfalú.

5. Csomafája.

6. Borsa.

7. Válaszút.

8. Kide.

g. Bádok.

10. Drág.

11. Adalia.

12. Ördög-Keresztiir.

13. Babucz.

14. Soljomko.

15. Iíovácsi.

16. Hoszszú Macshás.

17. Szent Márton Macslíás.

18. Gyula.

Pusztáji :

a.) Dorna.
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b.) Millo.

c.) Sarasluitja.

d.) Urtelclt.

e.) Szent Márton.

f.) Szala.

A' Nagy-Iklódi jarás áll, e' követ-

kezó falukból:

í. Igrícze.

2. Felsö Tööli.

3. Also-Toöli.

4. Szarvas -Kend.

Г 5. Esztény.

6. Maró.

7. Lozsárd.

8. Kis-Jenö.

Q. Tótfalú.

10- Kecsct.

11. Kecset-Szílvás.

12. Magyar-Derzse.

13. Magyar -Köblös.

14. PolUostelke.

15 Doboba.

16. Kendy-Lóna.

17. Ónak

18- Tötör.

ig. Nagy Ihlód.

Fusztáji :

a.) Iklód Szent Iván.

b.) Magyarós-Iklód.



30

Az also keriiletbeli járások kbzt elsô a

Széki ezen egy várossal 's falukkal.

Szék mezo városj a' faluU:

1. Bonczhidja.

2. Víz-Szilvás.

3. Hesdát.

4. Szeliuláj.

5. Boncznyires.

JÖ. Gyulatcllic.

7. Szent Egyed.

8. Császári.

Q. Vasas Szcntiván.

10. Miliola.

11. Maroliháza.

12. Szava.

13. Bogács.

14. Omboz.

15. Pujón.

16. Szent Gothárd.

17. Czege.

18. Gôcz.

IQ. Mohaj.

20. Noszoly.

21. Bis -Devecscr.

22. Nagy-Dcvccser.

23. Oláh - Vásárhely.

24. Szép Kenyerü Szent Marlon.
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2б. Kötlic.

A' Buza i jai ásban ezen faluk helye-

zódnek :

1. Nagy Gyehe.

2. FeUetelah.

3. Meleg-Foldvár.

4. Kapór.

5. Buza.

6. Szász-Zsombor.

7. Szent-Mihlós.

8. Mányih.

Q. Czcnte.

10. Kélies.

1 1. Apáti.

12. Borzás.

13. Szász-Uj -Oss.

14. Móricz.

15. Máté.

16. Bongárd.

17. Vercsegyháza.

18. Szász - Ujfalú.

ÍQ. Bétel.

20. Bödön.

21. Enes.

22. Vicze.
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A' Kerlési járás ezen falúkat szám-

lálja:

1. Szent-Jakab.

2. Fellall-

3. Szász Czcgö.

4. Kerlés.

5. Sárvár.

6. Szeredfalva.

7. AroUalja.

8. Kentellte.

Q. Sajó-Kercsztúr.

10. Sajó Szent András.

11. Kajla.

12. Fclsö Balázsfalva.

13. Alsó-Balázsfalva.

14. Galacz.

15. Harina.

16. Magyares.

17. Nécz.

Fusztájí :

a.) Cziger.

b.) Fatatellte.

A' Borgúi járás áll ezen falúkból:

1. Kis-Budak.

2. Ardány.

3. Fris.

4. Felsö- Sebes.

4



33

5. Alsó -Sebes.

6. Solymos.

7. Várhely.

8. Simotelkc.

9. Serling.

10. Berlád.

11. Nagy Sajó.

12. Sófalva.

13. Bilak.

14. Husma.

Mellyek szcrént az cgész megyc (1T50

ólta Felmer' számitása szerént egyel apadva;

-—de Benkö 1775-ben százhatvanhármat szám-

lált) egy mezovárosból, százotvenkilcncz fa-

lúból, 's tizenegy pusztából, népessége pedig

üszszcséggel hetvencitczer kétszáz nyolczvan-

bét lélekbol —г 's azok közt ötven három ezer

háromszász kilenczvennyolcz oláhokból áll.

A' raegye' fenebb gyanitott cgész terülcte' men-

nyiségéhez kcpest jút egy □ mértfôldre m. e.

1Q7^ lélelf.

El nein lehet mcllözni a' járásokra néz-

ve azt, hogy kevés van a' járás nevét adta fa-

luk közül annall közepettc a' mint kellenc. —

Hajdan, miglen a' hon' védelme a' nemesek'

karján 's kardján feküdt, rendes állandó ka-

tonaság nem lévén, azt a' kevés számú nemes* _

söget is, kik kezdetben ц. m. szent Islvá» ki-

3
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rály elött Arpádig, 's az elenyészett régibbhe-

resztyén Magyar századok alatt földcs urai va-

lának e' földdarabnak, ezcrfcle veszélyek: tüz,

póráz és vas apasztották emésztettck, mellyek

alatt mezeink elparlagúltak, a1 falúk elpusztúl-

tak, lakosai kikoptak, 's bár ñera alaptalan a'

gyanú, hogy az érintett idôkben , Bcnliö sze-

rént — kevcsbb számmal vóltak a' nemcseli 's

csah koronként szaparadtahj még is azohnakis

ncm hogy tettei, sot nevei scm jegycztettek-

fel, 's talán örökre a' felcdés' sötct szönyege

fedcndi cmlekezctöket úgy annyira, hogy 1702-

böl — a' mint Ben kö Specialis Trans-

s i 1 V a n i ajából látható, csak a' nevezetesbb bir-

tokosok' nevei valának általa kinyomozhatók.

A' ki egy Széki (L. alább Szék' leirását)

cv. reform, pap Felsó-Torjai Hasza JózseF ha-

zafi- segedelmc által a' megye' levcltárából —

melly akor Széken vala, ltiiratta az ahltoriakat,

többekre régicbbekre nem találván 's emlitett

kéziratjába foglalta. A' kik tehát 1702-ben vól

tak — más nihányat is egyéb adatak utánn ide

iktatván — magva szakadtt vagy különben in

nen kihopott tudhatóbb birtokosai e' megyé-

nek ezek 's ezen nemzetségek valának.

A.

Adorján (Adrianus)

Almásy.



Anstald (Aristaldus Comes Tcutonum dc Villa

Rudane.)

Apafy (Almakereki és Apa Nagyfalvi.)

В.

Bádoky (Bádolii.)

Bagaméry.

Bágyoni.

Bäk vagy Bad (I. Vajda.)

Balling.

Ballog (Szász Czegöi)

Bándy. .

Bank vagy Bánk.

Barabás.

Bátory (Somlai.)

Berecyky.

Beszprémy vagy Beszprinyi (Szodorói)

Bethlen (Kcrezsdi.)

Bikly (Fülpösi.)

Boér (Apátii,)

Bocskay (Kis-Máriai.)

Bocskor.

Boncz.

Boros (Solyomkövi — Csik Szcnt Ta-

mási.)

Borsay (Borsai.)

Bors (Csik-Szertkirályi.)

Borzovay.

Budaházy.
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Budaky.

Buthus.

Bflkk.

С.

Csapy.

Csefey (Noszolji).

Csegôldy.

Cscrepy.

Csernátoni (Al-Csernátoni, - Gyulatelki , - Cso-

mafái és Szász-Zsombori).

Csíszár "(Fehérvári,-- Borberelti és Gàldtôvi)

Csongor.

Csontos.

Csntak.

Czalió (Gelenczei).

Czompó (Kydeí).

D.

Daniel (Vargyasi).

Daczó (Sepsi-Szent Györgyi,- Gyulatelki).

Dancz.

Deák (Szent Egyedi).

Dicnczs.

Dézsi (Nagy-Iklódi).

Dezsö.

Devecsery.

Díosy.



Dobay (Borsai, Boncznyiresi és Kis-Dobai).

Dobó (Ruszkai).

Dobokay (Dobokai).

Dobra (Zalatnai).

Doky.

Dolnay.

Dominika nusok.

Domokos.

Dónát (Nagy-Ajtai).

Drági (Bereki).

Draveczky.

Dujardin (báró),

Б.

Ebeni. '

Edenfy (1. Ödönfy).

Egyedfy.

Enyedy.

Eperjesy (Ivánfalvi).

Erdélyi (Somkereki és Gernyeszegi).

Esküllöy (Esküllöi). L Ördög.

Esztéoyi.

F.

Farkas 1. Harinay.

Fejérdy.

Fehérváry (Magyar-Köblösi).

Fejes.
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Fejszés (Dobohai).

Fekcte.

Fiez (Meredjói).

Fiszbuthy.

Fogarasy (Szász-Uj-Osssi).

Fôldvàry (Tancsi gróf).

G.

Galaczy.

Gálfy.

Garázda (Keresztúri).

Gavay.

Gembárdy.

Gergely.

Gilányi.

Göczy (Göczi).

Gyárfás (Léczfalvi).

Gyenge.

Gyeröfy (Gyerâ-Vàsàrhelyi)

Gyula.

Gyulafy (Ratóti).

Gyulay (Maros-Némety).

H.

Hadady.

Haji.

Halmágyi (Etfalvi)-

Harinay (Harioai).
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Hatvani.

Havady.

Hegycssy.

Hermán.

Hidy.

Homoky.

Horvát (Drugatyevit,- Véglai).

Hoszszutelby.

I.

Igaz.

Iklódy (Ililódi).

Ilyés.

Imecs (Imecsfalvi).

Jábróczliy (Jábródi).

Janltafy (Össi).

Jeney (Kis-Jenei).

Joanniták.

Jóó.

К.

Kamuthy (Szent-Lászlói,- Drági).

Kántor.

Кару (Kapivári).

Karolyi.

Kecsetby (Kecscti).

Kemény (Btiltltösi).

Kendy (Szarvas-Kcndi,- Lónai,- Vasas

Szentiványi,- és Radnóti).
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Kenezsy

Keresztesy (Nagy-Megyérî).

Kercsztúry (Sajó-Keresztúri).

Hidey (Kidei).

Komjáthy (Magyar-Derzsei).

Korda (Boros-Jenei gróf).

Koródy.

Kovács.

Kovacsóczy (Körtvcfalvi).

Kozárváry.

Köblös vagy Köblösy (M. Köblösi).

Kováry.

Kun (Káli).

L-

Lázár.

Lengyel.

Lentenek.

Linkner (Daróczi).

Liptay.

Litteráti.

Luczay.

Lúgosy (Peterdi).

M.

Macskásy (Szent Márton Macskási).

Makray (Víz-Szent-Gyorgyi).

Maksay (Nyárádtóyi).
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Marjay.

Maurer (Ürmösi).

Menyhárt (Solyotnkövi).

Millo (Oroszfáji).

Mikola (Légeni és Apátü).

Míndszenthy (Viczei).

N.

Nádudvary (Kis-Jenei).

Nánásy.

Nagy (Száraz-Ajtai).

Náprády (Fülpösi).

Némay (IUlódi.)

Nemes.

Német Vitézi Rend.

Nyiresy (Szász-Nyiresí).

O.

Ombozy (Ombozi).

Orbay.

Orlay.

Osvát.

Ödönfy.

Ördög (Esküllöi,- Kereszturi,- Solyomböri,-

és Kis-Jenei).

Össy (Szász-Új-Óssi).

P.

Fánczél (Csehi).
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Paris.

Pásztahy.

Pávay.

Peres.

Permártoni.

Petky (Derzsi,- és Királyhalmi).

Pethus.

Pisch.

Pístaky (Bongárdi).

Pozsoni (Somosdi).

Fousa.

Putnoky.

R.

Radó.

Rácz (Tömösvari).

Recze (Kercsztúri).

Redmeczy (Széki).

S.

Sáfár (Gyulai).

Salánky.

Sarrády.

Sárkozy.

Sarkudy (Sarkudi).

Sebestyén.

Sebees.

Serédy (Görcsöni).



Simonfy.

Simon.

Somlyay (Röödi).

Sonja.

Somy.

Soraody.

Sóós.

Sulyok.

Süliözsd.

Syabadszállásy (Nagy-Bányai).

Szabó (Turóczi),

Szaboszlay.

Szalaházy.

Szalay.

Szalárdy.

Szamoslfözy (Kolozsvárí).

Szacsvay (Esztelneki).

Száva (Gogány-Váraljai-báró).

Székely (Szász-Zsombori Boros-Jenei gróf).

Széky.

Szeleczky.

Szemere,

Szénásy.

Szcntliirályi-

Széplaky (Széplaki).

Szent Györgyi (Szent Györgyvölgyi),
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Szílágyi (Vercsegyházi, - és Récsei 's Horog-

szegi).

Szilvásy (Kecset-Szilvási).

Szodoray (Ér-Szodorai).

Szommer.

Szöllösy (Erdo-Csanádi).

T.

Tarcsay.

Tarkányi.

Telte (Magyar-Küblösi).

Toldalagi (Nagy-Iklódi).

Toldy (Nagy-Szalontai).

Tolmács.

Tomory.

Torday (Dobokai, és Göczi).

Tót.

Tokés (Magyarosi).

Török (Kecset-Szilvási).

Tötöry (Tötöri és Kalota Saontkirályi).

Tuhut

U.

Ujhelyi (Tisza-Ujhelyi).

Ujváry.

V.

Vajda (Vaszai, utóbb Szász-Zsombori). I. Bad

v. Bád,- Bak.
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Vajna (Pávai).

Valliay (Magyar-Valkai,- Gyulai).

Vallon (Héjasfalvi).

Várady (Nagy-Váradi)

Varó.

Véég.

Veress (Farnasi).

Viczey (Viczei).

Virginiás.

Vitéz (M. Bihali háró).

Vurczer.

Z.

Zabolay.

Zakariás (Dobokai).

Zámbó.

Zentc (Szent-Egyedi).

Zútory.

Zsldó.

Zsúky (Zsúhi).

„Content! simus inventis: aliquid yeritati

et posteri conférant." Ugy mond Seneca.—

De, hogy ezen kinyomozott birtoliossait,

(mert annyi század alatt még mennyl nem volt!)

e' megyének, csak tires képzetek' származatá-

nak ne -vélje az. érdemes olvasó, tégyünk még

neveik mellé egy-két igebizonságat, 's határoz-

zuk-meg hogy:
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Adorján (Adrianus) Zápolya János alatt

Dobokai esperest, és ugyan itt papircszcncl

(canónica portio) fogva birtokos.

Almásy Mihály 14 8o táján neje jogán ki

Pánczél leány vólt — bírt e' megyében.

An s ta Id t. Addig mig a' Radnai bányák

miveltctteh 's ide tartoztoli — a' csekély ón

ásást kivéve megszünt mivcltetésok II. József

császár' uralliodása alatt — nem csak felügye-

löji hanem kézmivesseinek nagyobb része Né-

metckböl (Tentó) aztán úgy nevezett Szászak-

ból 's utóbb viszont Németckbol állottak. Az

clsöli közül való vólt Anstaldt vagy Aristaldt

(Gomes Teutonum de Villa Rudana)

a' hi, — 1235. Szász nemzet' ispánja már ek-

kor, — a' Mogolokat féltében Erdélybe béve-

aette 1240. év. •— Ennyiben tehát, hogy a' bá

nyák' felügyelöje vólt, helyt foglalhat e' me-

gyo' fóbb emberei 's föld es urai közt.

A p a f y. (Almakerekí és Apa Nagyfalvi).

Az Apafy nemzetségból, mcllynek a' Betleni

és Iktári Betlenekkel ugyan azon egy törzsük-

böl származatát gyanuu feliil megbizonyitják

Bcnkó' és Buday Ferencz. — Külön szakadt nc-

vére nézve 157Q. — Péter és László Al

ina к ere к y János' fijai 1386 év — junuari-

U8 15-k. nyerék adományúl Borgót 's egyéb

részjószó-okat is. — Jclesebb cgyik birtohos c'
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megyébcn volt Apafy G e г g e 1 y a' XVI.

században. Birtokosi létét füispánsága bizonyit-

ja czcn felirat' szavaiban: „Me fecit fieri

„Egregius Gregorius Apaffy de Apa

„Nagyfalva Comes Comit. Dobocen-

,,s i з ac Magister Curiae Domini Rcve-

„rendissimi Gcorgii Episcopi Vara-

„diensis 15 52."

Melly feliratat kir. tablai irnokok Betlcni

Nagy János és Csik Szent Mártoni Bocsbor Jó-

zsef 1758. az Erzsébet varos! fejd. uradalom

's azon nevü kastcj oszveiratjába ihtaták; ide

pedig onnan iratott. Eredeti oklevélbôl.

Bírt ittj jelcsen Encsen Apafy Mik-

lós fejdelem I. Apafy Míhály' testvére is , a' hi

vég-rendeletében nyolez teiltet hagyott nejének

L. Conscriptio seu Urbarium Domi-

n i i pure Fiscalis Katana.) Teleky An-

nának. Szakadatlanúl 's közösön birták ök с-

zen jószágokat a' Betlenekkel együtt mindad-

dig, míg II. Apafy Mihâly 1713 febr.

1-sojén Bécsben meghalálozván, hires- neves

nemzetscgi ágazatjának benne magva szakadt.

Özvegye Bellen Bata részszerént özvegyi

clelemül, részszerént saját jogán bírta a' reá

szállott jószágokat 17 25 évig januar. 4-k. nap-

jáig, midon a' balál az ö nyugbatlan éltcnck-

is végét szakasztá. Az Apafyak' magvaszakadt
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tával bár hoszszasan pcrelt ¡s a' királyi tigyész

az Urügyeltt uravesztctt jószágokért j de ncm

nyert.

Az Apafy elo ncven e' ncmzctsegböl cl-

sö „Apafy В. Mihály", a' hi 1450 Erdé-

lyi vajdának iratik.

Bádolty. (Bádoki) Mátyás Izabella ki-

rályné alatt Dob o ka i várnagy volt, ésszol-

gálatja jutalmáúl újadomány ( nova donatio )

által nyerte Csomafájának naplicleti részét,

mellyet osztáljos cleji idegenitetteh vala el.

A' megyei lcvéltár' bizonyitása szerént

1540 — 1566 Bádoky Balázs, 1588 — 15Q5

pedig Bádolty János fobiróságat viseltek

's annál fogva is birtokosok voltak. i627 apri-

lis 27-kén Bádoki Bene de к idezö paran-

csolatat (Compulsorium Mandatum) váltottBet-

len Gábor fejedelemtöl.

Emlékezetét c' nemzetségnek fcnn tartja

a' falú mellytöl vette vala nevét.

Bagaméry 1 1 o2 majusban a' nemesek-

nek jártt só haszonra (beneficium salis)

nézve emlitetik mint Szász-Czcgoi birtokos ne

mes. L. Regestrum ration e S a Hum No»

bilitarium anno 1702. mense Majo

per Joan. Balog et Joan пега Cserényi

Supremos Judiccs Comitatus Dobo
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boita confectum. Bcnhö Specialis

Transsîlvania ms. Cap. VL §- ill.

Bágyoni Zsigmond I760 cv. bírt Alsó-

Hébcs-Pfy árlón. В a b vagy Bad vagy Bád lázsd

Vajtla.

Balling Júnos Bátory Gabor' hív erobe

re 's Fogarasi vár-bapitány , nyeré adományúl

l6l2 Gyeltének nagy rcszit, mcílyre Szilvásy

Peter' hüilenscg-szenyjc (nota infidelitatis) jo-

gán tette vala bezeit a' fcjcdclem.

Balog (Szász Czegöi) 1600—1834 viiág-

zott. Magva szabadt Zsigmondb. 1 834 mart. 2 ?-1í.

Bándy az utóbb múltt században magtalan

neje Apór Agnes jogán bírt Szarvas-Kenrlben.

Banh vagy Bánb. A' szóhagyomám on é-

pültt vélebcdés bettöt állit elö ezen reven a'

birtobosob' rendjeben : egyihct Banb-Bánt

1205-táján; de nines bcbizonyitva eddigclé. A'

másodib Bank vagy Bánb Paît (I. Boncz-

bidja alatt alább) biröl irjáh bogy Boncz-

bidját birta vólna , 's Erdélyi alvajda levén I.

Ferdinand birály alatt 1552 — 1553 végéig,

Ilyés Moldvai va jda ellcna' Itiaz Ojtozon Erdély-

be bcütvén Prásmárt felégette, Kolozs , Dobo-

bolia, Ozd (Ileltay igy nevez egy vármegyét

talán Febért) és Kübülló vármegyci nemesc

4
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lict folliöltötte vajda társával Odunry László-

va!j bilí a' Torobolict es Oláboliat a' bavasig

üztcb es vágtáli. Elöbb a' Martinuzi' részen volt

Bánlij de mincltutánna a1 Püspöb 1гоЬollat a'

íejcdclcm -aszonyt Erdclyböl bitudni abarla,

cllcnségcvé vált Martinuzinab; Azonban enncU

bivégeztetése utánn Ferdinándot bövette. —

S/.amosújvárt ostromolta, bogy a' Martinuzi' bin-

csérc bezeit rá tebesse 5 de a' várnagy Csáliy

Pal client állott. Bövid ideig viscltt alvajdasá-

gában bövetfaezoje Dobó Domohos lett.

Bar abas Endrc 1692 — lGOO a* mcgye

jegyzójc (Kotarius) es birtobos volt. L. alább

j с g y z ö h.

Ii á tory (Somlyai) Mincbutánna több bî-

zonságait adta vala Bátory Zsígmond válto-

zéhonyságánab — mcllyért az ószintc Szébelyek

„tarba Zsigánab" gúnyoltáli — félven mind a' be-

Icti mind a' nyi'igoti császárolf hatalmát , viszont

lemondani bivánt az Erdelyi fejcdelcmsegröl, 's

aztatyja' tcstvéréneb bibornob (Cardinalis) Báto

ry Andrásnall ajànlotta, Kabós István jésuitát

büldvcn Lengyclországba. Elis jott ez mindjárt

1599 elejin: mellyre nczvc a' fejedclem or-

szággyülést hirdetvén Mcdjescn, a' fejdelcmsé-

get innepileg abaladla a' balyjánali oly felté
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leleli alatt, bogy az a' lalioeok' szabadságait 's

liívúltsagait helyben hagyván Bcsztcrczút es a'

vidékct, nein hülönben a' Nagy Sajoi es Vécsî

(Torda várin.) váraliat birnia cngedje, mcllyclí

alilior Bocsbay István' hczében valánalt, 's aUár

hól Icnnc évcnltcnt 24,000 forintat fizetne. A*

mint niindczcli megtörtcntelt. F cime r Histo

ria T r a n s s i 1 V a n i a e §. 208.

A' Bátory Zsigmond atyja' tcstvéri-

nch fia Boldizsáris czen nemes megyc leg-

érdcmcsbb birtoliossai hözött egy vala : hogy

Hcndy Mariât a' korlátnoh (Cancellarius) Han

dy Sándor lcányát nejül vette. Magva fogyott

a' Somlyai Bátoryahnah l6l3 October 27-licn

az crhölcstelen undoh Bátory Gabor' szemcl-

jében, hit Itct megpiszlioltt férjeh' Szilasy es

Nadányi mcitó boszszújoltból a' Váradi l'erdo-

böl jövöi ôszszevagdaltah.

Bereczhy a' Kidei romai catbolica egy-

bázi megyc' alapitója 1766, bírt Kidében.

Beszprémi vagy Beszprínyi (Szodorai)

Szatnaár vármegyébtil szaliadtak ide, a' XVII szá-

zad' végén. Solyomhöven bírtohok és alapitdtt

lalitaheljök vala. Három nyomon (generatio)

által virágoztak itt: elsö vala Beszprémi

István, «eje Ordög Orsola ; fijai: G y örg y

4*
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a' megye' tisztje és F ere nez. Enneli Icánya

J и d ¡ t Somay Lászlóné anyja Somay Sándor-

nak 17'iO-tájánj annall 1ТбО 'Su'sánna La-

dányi Jánosné. Ultódí a' Somay es Ladányi

nemeselí. L. fobiráli' és aüspánoK' sor.

Be ti en (Kcreszdi) A* szélesen clterjc-

dett , jclcnlcg Iiét elönevü (Pracdicatum) I li

tar i —■ Temes várm. — és Bctlcni Betlcn

grófí ncmzetség melly 1ÖQ0 ólta viscli a'

grófi czimet, а' XVII. századból tudósoliltal ,

egy ritlia fejdelemmel 's számtalan dcréli lior-

mány fiali liai biiszlic ; e' mcgyéncli is három

foispánt, egy foispání helytartót (Administra

tor) adattj 's annyiban hogy ma már Kerzsd

(Felsó-Febérvárm. falú) elonévvcl ncm él a'

Betlcn báz, mint Betlcn Far lias az éviró

's Bctlen Mibály e' megyéneli 1648—1б53

volt foispánja és cgyili fö birtoUossa 's Bet-

len János 16ЗЗ Torda vármegyei fóíspán

's a' jóváhagyott alliatmány' (Aprobata

Constitutio) egyill birálója (Censor) élteb, ezen

szaltaszban folicpen az elonév' bistoriai világo-

sltására nézve helyt foglalhat. L. fö -i spa

rt y olí' sor.

Ilitárí Betlen Gergely l445Erde!yi

alvajda és Szélielyeli' ispánja vagy grófja vólt.



I к t aV î В с 1 1 с n Domolios 1 4 52 vajda.

Más I. 13c ti en Domo h os 1470, 1478

Rédcy Jánossal (már tebát eklior a' Kis-Rcdci

Rcdey ncmzclség Erdéljbcn fcllépctt vala^

cgyütt alvajdált voltali.

1530 Bet le n Eick Erdcly' alvajdája

volt.

Bikly (Fülpösi) A' Harinay -bázba baza-

sodván Szás a- Fülpösi В i 111 y János, Lii-

tokos volt ncmzetsége a' XVI. cvszaz (ojiaban.

A' Tancsi Fold vary búznak cgy not а' В i li

ly Harínay egye olvadott nemzetség adott.

Bocr. (Apatü) Az clöncv hifcjti birtolto-

si lctct, és hól létét : L. fobirák' sor.

В o eslía y István (Kis -Mariai) Erdcly'

fcjcdelme, azntánn bogy Biliar vármegye-szü-

löttc földjeröl Erdélybcn is fcllcpett a' baza'

ügycbefi fáradozni, c' mcgycben a' Nagy-Sa-

jói uradalmat 1588 — 1500 birta, mellyct

elcserélt Zsígmonddal.

Bocslior 1702 majusban mint Kételi

nemes és birtolios emlitetili azoli' sorában, kik-

nek elilior sobe Li basznak vólt e' megyében.

Boncz emléliét fenn-tartja Bonez-nyi-

res nevü falú, mellynek elsö épitojét II. Ist

ván királyal egyliorúnali teszik a' régiscg' bu-

vári. — A' szó* etymologiája szerént, hiheto

bogy Boczhidjais ugyan ezen idôben éa a



zon cgy Magyartól vettc létét. — OUajtjtiU, bogy

ncbai Baczlta-Madarasi Kiss Jó/, sc Г gyüj-

tcményjdbol e' tárgyat az ö öröliösi mc-

ritscldii es fcj'tsck mcg. —

Boros (SolyomUövi — es Csik Szent Ta

mas!) A' Kolozsmonostori honvent hitclcs 1c-

vcltári bizonyitása szerent 1707-diU évbôl, ne-

vezetes birtoliú nemzetseg volt a' SolyomUövi

Boros ncmelycU szerent В o t о s. — Mtntánn

1.3Q6 Ördög András, Isliiillö András, Telle M¡-

bály es Mcnyhárt János —- a' mint altarjúU hi-

tetni — tcstvcrcli, a' Uct EsUüllo (Alsó és Fcl-

sö vagy Nagy es Kis) Ördög-Kcrcsztt'ir , Ma-

gyar-Köblös, Szótelhe, Szcnt-Kalolna ma „pnsz-

tánali" nevezih: Parapiit (ma „Sarasliiitja" pnsz-

ta) Magyar- Fodorbâza, Mngyor-Ujfabï, Kovács-

tellic (ma Kovácsi) MacsUás (liiliptölcg Szcnt-

Márton -Macsliá s) es Solyomltö egész fnltili'

birtoUába ígtatódtaU, 's bcUescgcscn (pacifiée)

osztály szcrént Ы—III moga részct birta, Solyom

Uövi Boros János Icánya Erz sebet S ar

il п d y L á s z 1 ó n с a' S a r U u d y Bcncdc k'

fijánaU neje 's Bencdclmch menye 1 44 t mind

czen faluli' bírtoliába, mellyeUct nagv apjáé-

nalt lenni állitott, magát bciUtattatni Uivánta;

de Menyhárt János* fijai: Sándor, Mátyás és

Osváldj SolyomUövi Ördög Mihály' fijai: János,

Jaliab és Osváld j SolyomUövi Ördög János (i
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ja, Simon; Solyombövi Ordög László' fijai: An-

drás, György, Zsîgmond j Solyombövi Ordög

David' fijaí: David, János es Cyörgy. TelicBri-

eins* fijai: Istvän es György $ 's Tclic László*

fija János diene mondottal'.

Bözclcbbi Boros Csih-Szt'hböl Szcnt Ta-

másról sziirmazván j ivadcliai a' XVII század'

barmadik negyedeben bázasságnál fogva bir-

tall Dobolián. Boros Borbárát utolsó lcá-

nyát (itt) c* báznalt Rédey leite n&véj liitül

származalt Pal 17 02 Deboliai biitolios.; Jó/.scf

t"'i3 llomoród Szcnt-.Mártoni Biró Bata* fer-

jc, Iii atyja volt Rédey Farhas grófñah a* Tc-

)clly Hala grófné' férjé'neh, a* bill adáh a' ne

mes várroegyc vóll, lênycs érdcmii íoispánját

Ris-Rédcr Rédey Adám (Excel.) gróf urat;

Iiinclt nehat lisztelcttcl cmb'tcndo édes anyja

másodszor L. Rárú Borbcrelli Alvinozy Gábor-

né volt, mh. lßOQ October. Kolozsvártt. Lcá-

nya volt ezen nagy aszszony Tclclty Ádám

grófnaU Vesclényi 'Susanna bàrônétol, unoba-

ja Pálnali az elsdnefl a' Tudósnali Vay Batá-

tól, másod nnoliája a* Nagy Tclchy'1 Mihály

grófnaU Körös-Tarcsai Véér Judittól ctöbb ToU

dy Mihlós* özvegyetöl. MeMyelihez hépest a*

Bazinczy Ferencz által „A* hajdan Garáz-

da, ma már Szclii gróf Tcleki Háa et-
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ágazása" 1831. — а' 8. lap lO-d. sor meg-

jobbitandó.

Borsay (Borsai) György 1298 Erdélyi vaj-

da e' mcgyébol (netn az ösdedcs Bors Szcliely

családbol) vettc származatát. — 1702. bírtVíz-

Szilváson Borsay.

Bors (Csik-Szent-líirályi) Az AIsó-Kerti-

leti al-ispánság mellyct 1755—l"ó8ezennem-

zetség, — mcllybol ugyan az a' Uí al-ispán, déz-

mabúr szedö is (Arendac Dccimarum Percep

tor) volt birtoltosi létét bizonyossá teszi. L.

a' déamaber szcdoli' és a 1 - i s p á n y o h'

sor.

Borzovay. Az Ürdog-léány ivadékolilio-

zül egyill volt Borzovay 1st van, h¡ Valkay

Borbárát Valkay Mihlós' leányát, Valliay Ta-

másnak és Ordög Mártánali unoliáját tartatta;

házassági cgyctlen gyümölcsök, vólt Erzsébet

hit Süközsd Gyorgvhez adának férjhcz 1600

tajan. A' Borzovay birtohosi nevet fenntart-

ja a' falá is, mclly a' mcgyc' szélén mégáll, liaj-

dan laktahcljc a' Borzovay nemcseknch.

Budaházy mint a' Szalaházy Eászló' iva-

déka és sarjazatja, bírtokosnak iratili Mclcg

Foldváron 's a'boz tartozott javaliban a' XVI év-

száz alatt.

Bud ab y Gaspar Besztcrczei íobiró 1585.

Egyill 6 nyerte meg februar. 18-d. Bátory 1st
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vántól a' Szaszah* törvcnyhönyvct (Statuta Sa»

xonuui) melly Brassóban hészült, 's mcllyel

n a is clneh; Nagy Leopold császár és király

által is l6<)l-d. megcrósitctvén. — Nem alapta-

lan a' gyanú, bogy ezen mcgyci hajdan több

Budali falúhnak valamelyihe adta származatát

's ncvét e' hires torvénytudónah ; 's ennyiben

ide tartozandó vala.

Bcsztercze' torténctcibcn Budaky'Já-

nos és György clöTordulnak utóbb 1602,

l603-d. évbeo.

Bu thus fialmrc 12Q1 Lófo Pethus fi-

jával együtt Czcgénck felét Farhassy Pétertol

hét márhan megvásároltáh, melly vásár 1345-d-

bcn a' Tordai országgyülcscn mcgscmmisite-

tett, a' jószág a' Vass nemzetségneh luitiltetctt.

Biilih László Erdélyi Sofiát Erdélyi

Györgynch Sz^lay Bata nejctól születctt lcá-

nyát, lunch any ja vólt Ürdog Bata — elvévénj

neje' jogán birtohos Ion itt; leányát Juditat

Kabós László nycrc-el a' most élô Babós Sa

muel' szüló apja.

Csapy 1702 Ililódi birtohos sóbeli ha-

szonnal bírt.

Csefey (Noszolji) János a' tizenhctedik

cvszáz' elsö másodih harmadih negyedében,

másodih férje Valhay Erz'sébetneh a' Valhay

Tamás és Ordög Márta' unohájánah ; 's így-isj



de mint a* Fernas! Vcrese János' hütlenség'

szennyén 1575 elvesztctt javainalt adományos

mcgnycröje is' bírtolios. Fija vólt emlitctt ne-

jével Csefey László Beilen Gábor fcjd. a-

latt követ lG27 a' Római császárliaz ló'iO bcl-

sö Szólnok vármcgyei íoispán es itiló-mestcr.

Ugyan ebkor Daczó Mária neje jogán is bír-

tolios vólt itt. Benne a* Cscfcy ház íiúágon

kibólt. De ngyan e' család szültc es adía meg

Csefey Istvánt-is, a' hi 160I Ördög Bol-

dizsárral Szentpúli Jánossal Toldy Istvánnal és

Petby Jánossal cgyiitt háromszáa hatanákat

vezérelve Bátory Zsigmondat Moldvából Jere

mias vajdátó) clszoktctték 's szerenesésen ba

za kisirték. '

Csególdy az utóbb lefoljtt században

M. Derzsoi birtohos vólt.

С sere p у I. Károly király alalt pártütój

hütlenség' szennyén jószágaitól megfosztatattj

bírta Harina vidékét.

Csernátoni (Al-Csernátoni , Gyulatelki,

Csomafái, és Szász-Zsombori) Alább Gyuîa fá-

lúnak litilön elóadásából kitetszik czen nem-

zetségnek birtokosi letc. Háromszékrol elókc-

lo családból eredett és szabadatt ide. Éltek e'

megye' keblében mint házasság által birtoko-

sok. Csomafái Csernátoni János az alis-

pán, ki férje vólt 1708-táján Imecs Susánná
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nah: rnnch Лjai voltaic А 1 s ó- С s с г n á t о rvi

és S t á sz-Z s о m bor i Cscrnátoni György

•Г nngyabbik es Csomafái Cscrnátoni

Józscf a' hisscbbih; amaz hirályi adó béve-

\o (Perceptor Regius) 's Alsó — ez F. Kerßle-

ti fó-biráh. Cscrnátoni Józscfnch fija Gyula-

tcllii Csernátoni János Olimár Borbárá-

val nejével nemzctte a.) Csernátoni Terc-

ziát b.) Györgyöt a' csah most hihóhtCza-

lió, és virágzó Györfy ncmcseh' eldódét c.)

Ferenczct a' nötclcnt és d.) Roza liât

aa.) Tcrezia Ion Szabadszállásy Istvánné anyja:

Rozáliánah az ció Márlius Józscfnéneli, lunch

ma élo hét lcányai 's egy fiah vannah ncvel-

ni valóh; Agncsneh az ció Fcrcncy Józsefnéneh:

1.) Fcrcncz, 2.) Maria Hodor Bárolyné. 5.)

László és 4.) Ágncs anyjohnah. Borbáránali

Kagy Sándorncnah az clóneh : Fcrcncz, Ká-

roly és István anyjohnah, 's Szabadszállásy

Istvánnah. dd.) Rozáliát vevé Czihó Pálj apja

Ion Czihó Józscf magtalan, Fcrcncz es Pál fi-

jainah. A' másodih ncmzé : Antonia Bocr An-

talné 's Fcrcncz ma ció magzatait; az utolsó ap

ja vala : Susánna Kisné, Mihály, Károlina, An

na és Rozália gyermeheineh. Magvaszahadt a'

Csernátoni nemzetségneh férfi ágon azem-

litett Csernátoni János személjében 181 id.

évbcn. — Cscrnátoni Ferencz clóbb hi-
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rályi testôr 1771 táján, Erdély, nemes ifjai

közül, majd (1796.) a' tôrvényes királyi táb-

lán hoszszas cv-sor alatt itilömester, rcntlit-

hetlen biró 's nyajas ember-barátj kinck em-

léke hív utódinak szivdkbcn örökre fenn ma-

radaodó.

Csiszár (Fehérvári, Borbcrcki es Gáld-

tövi.) A' Károly - Fcbérvári öreg templom' fd-

ajtaja eldtt fclivü halál-Uapú bizonyít c' bár-

mas eldnévrdl. Itt a1 Mishe báró bázba báza-

sodván, Fiizcs-Szent-Pétcren volt id birtolia az

ntolsó, íiat nern ülcltt Csiszárnak; kinck

utolsú fenn maradtt leánya ma S/.iigyéniné.

16ОЗ Csiszár G y orgy és Knczovich

János (Tliraciai) Лекta Tomosvári basáboz kö-

vetekül kiildcttettck a' Szász-Városi országgyü-

lésbül Borbcly György által hogy Erdély' ol-

talmára segitseget kernénck. Csiszár t Bet-

len Farkas , bazaszeretö 's azért minden áldo-

zatra kcsz hazañnak magasztalja. l6o4 Bászta

megoiette.

С son gor (Apátii és Borzási) kettôs eldne-

ve e' megyei birtoháról meggydz e' háznépnek,

virágzott a' XVII. század elején. L. alispánok

sor.

1б22 Csongor Péter al-ispánnak mint

famiüarissának bív szolgálatját Gyekei Vese-

lényi Boldizsár a' fd-ispán megjutalmazni ki-

vánván 5 Borzáson nekie részjószágat (Portio
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posscssionaria) ajándcliozott, bcirás (inscriptío)

liépen bihetöleg.

С sontos 1702. Vasas-Szentiványi birto-

Tttos és sóbcli baszonban részesült nemes szc-

mély vala.

С su tali 1782 itilô táblabiró, Szélicly

földröl származva, itt házasság által birt. L.

az ¡tilo t á b 1 a b i г á 1Г sor.

С zalló (Gclcnczei) A' Csernátoní bázból

eredett no jogán Gyulában, Csomafáján birta II

Gelenczci Czahó 's a' fia Ferencz. Meg-

hólt ez 1853 September 1 l-lién Gyulában mng-

talanúl , nem liünyezctlen véreitol, rolionaitól,

e' megycí volt birtoliosoli' számát nevelvén,

liedves emlélict hivcbb utódinál öröliitven.

Czompó (Kydei) András Ló'sárdon bir-

tolios leven; birtolia záloglással elöbb Kendy

Gálra; crrôl fijara Kendy Mihályra szállott(ma

ezt a' Tcleliy grófoli a' K. Lonai uradalommal

együttés a'hoz bírjáli.) 1540 Doboliai Thorday

Imre e' birtoliból bizonyos tellieliet liiváltani

igycliczett mint ôscî által elîdegenitett ôrôlisé-

get. Conv. de Kolo's Monostra.

Daniel (Vargyasi) 1702 birt Borsán és

volt só bcli haszna.— E' nevezetes bórban él-

tek Dánicl István Forgács gróF szárnyse-

gédje, és Dániel Pét er II Ráboczy Ferencz*

fegyver bordózója. 17б0 birt Alsó-Kékesen if
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jabb Vargyasi Daniel Istvún. — Daniel

Mihályt 1. a' kir. adoszedök' sorúban.

Dació (Sepsi Szent-Györgyi, Gyulatclki)

Gyula' leirásában Gyulatellie clönewel házos-

ság által vúlt birtoltosi Ictc e' családnak ny il-

vánositatili. — Eltck ilt a' tizenbctedik század'

fojtában 's utóbb is ElöUclö ncmzctség cz ma

Háromszcbcn L. föbiräh' sor. —

1506 Daczó Peter Háromszcltnch kö-

vete volt az Agyagfalvi Szt'kely gyüléscn, 's

annall végzeteit cgyik ö ¡s alúirla.

l603 Dazó János elesett Brassónál a'

Szckely Mozcssel viscllt ütliözctbcn.

1ÓÍ0 's clöbb is Daczó György követ

a' Török udvarnál.

Da nez Pál Kenezsy Erzsébetet társúl vé-

vén, birtolios volt az Ordög Klára mint napája'

jószágainak fele részében.

Deák (Szent Egyedi) Gergely a' Bátory

Zsigmond' gyílkos rendeletének 's vad paran-

csának 15Ç)4 évében augustus 29-kén szomo-

rú áldozatja, kit Kolozsvártt végeztetctt hi a'

fejedelera — a' mint írják — egyik rokonjának.

Déák Kristófnak unszolatára.— E'nemzet-

ségnck származata és nemesi b¡ гtoll a Szent

Egyedi vala.

Diénezs 1702. Pánezélcsehi birtokos vóit,

midöna' nemesclinek sóbeli basznában részt vett.
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Dczsy. (Nagy lhlódi) 1702 Déz s у c-

gyíU birtokossa vala Nagy-Iblódnali, minél fog-

va sóbcli haszna voit. Eloneve az egész vér-

ségncb N. Ihlódtól hölcsönöztctett. — A' vér-

égazati sor czclirt csmérteti-meg liözüloli a'

Kolozs- Monostori bonvent' jegyzctei szerént

Nagy Ililódi Icgidösbb Dézsy Ja nos ncjével

Fehér Katával a' Bolduczi Fehér János leá-

nyával nemzc: Judit Kimita Jánosné, János

magvaszahadit , Ka ta Baló Józscfné msz. es

Krisztina Konrád Andrásné magzataitj *e

László fijátj kinek Szöllösy Zofitól születtek

János az utólsó rnagva szaliadtt kinck nejo

volt Töhcs Kata-cs Juliana Herszényi György-

né. — A' törzsöl« Dézsy János' bcje Fehér

Kata leánya Fehcr Jánosnah ncjétol Tamás-

falvy Borbárától — hi clöbb Pekrovinai Pekry

Mihályné volt — a' Iii leánya volt Tamásfalvy

Lászlónak nejétôl Toldalagi Eufrozinétol ki

leánya Nagy-Ihlódí Toldalagi Ferencznek ne

jétôl Frátay Klárától a' M. Frátai Frátay Ger-

gely' leányától. A' Dézsyek' egyenes maradé-

liai ma Keresztes és Hegyesy nemesek nejeik*

jogán, a' mint alább N. Iklód' leirásában eW>

fog adódni.

Dezsö (Lozsonczi) A1 Dezsö név, úgylát-

ftzik, a' régibb századokban igen kozonséges

volt, keresztnévnek használva. Va s s Dezsö,



64

Losonczy Dezsö éltcli a' XIV es XV szú-

zadali' fojtában. Amaz, 1371-d. liüliüllö vari

kapitány, cz 1438 és 14 30 Erdclyi vajda voit.

— Va ss Dezsöröl alobb Czege Icirásában

szollani fogunh. A' L o z s о n с z y a h n a li pc-

dig Erdélyi 's a' szóhagyomány szcrént e' me-

gycî Bonczhidja mejjélii birtohoU 1415 — 1550

idöhözre tétetili, mi idö alatt négyen viseltéh

közülöh az Erdclyi vajdaságát.

Devecsery Fcrcncz mint „Do bo lia

tôrvényszélie jcgyzöje" birtolios 's mint

jegyzö adtahi 1517 Fülöp és Jaliap apostoIoU

innepe után másodili ferian a' Betlcn és Apa

nemzctséggel hözös Borgói bavasali liatára Jii-

jarásáról, és a' Beszterczci bavasaluól Iii jel e-

letérol kôltt határjárató irományt, sarga viasz-

ra nyomott hat pecséttel megerösitve.

Di os у (Alagyar-höblösi) Jánosnali utódi

M. Köblösi bírtoliosoh ma. Bírt itt Diosy

a* XVII század fogytan. L. al-ispányok sor.

Dobay. (Borsai,— Boncznyíresi, és Kis-

Dobai,) Nem bizonyos teljesleg, hogy czen clö-

13 сvek különböztette családból, vagy még más

Erdélyben virágzott és virágzó házból való

vólt c'

Dobay Gyôrgy 1405—1407 Érdélyi alvajda.

E' megyeiek voltali azonban : az a'



Dobay U¡ 1702 mint M. Köblösi nemes

es birtohos emlitetik a' sóbeli baszonban ré-

szesülendö nemesek közt. Más

Dobay (Borsa clönevvel) István 1718

— 1720 e' megyének jcgyzöjc volt. L. jegy-

zöW s о г а.

Dobó (Ruszkai) István mint a' Szamos-

újvári fejcdclmi uradalomnak Lirtokossa, mel-

lyet nckic I. Ferdinand császár 1553 majus'

26 adomanyozott, a' Széki járásban nihány a-

zon uradalom' rcszjószágaiban birtokos vala

и

rövid ideig. O volt tnlajdonképen Erdélynek

utolsó vajdája.

Dob okay (Dobokai) „Egy szent köte-

lek fiizi öszve korunkat az elóvilággal, 's czért

oly becsesek elöttünk a' régiség emlékei." Je-

les igék , mcllycket a' jelcnkór és Magyar li

teratura' egyik diesösege minap szonakolá.—

Mit szentelhetncnk dédapáink' árnyékinak mél-

tóbbat, az ös kórból mi lehetne becsesebbem-

Iéke e' megye' régiségeinek mint névrôl-névro

tudni 's tudatni azokat, kík alkotóji 's védjei

valának a' vészcsbb idökbcn e* megye' szabad

nemesi létalapjának ; de fájdalom ! kora ohaj-

tás. Szirmay Antal „Hungaria in parabolis etc."

az Arpad apánkkal e' földre szállott 108 ne

mes magyar nemzetségek között Dobokát is

emliti. g-ik lap. 25 §■ Arpád utánn is nem

5
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и tség virágozván ; nyolczadlél évszáz rcpült

el az ido' szárnyain, miolta DobouU (lut Fábrl

Pál úr I. István király' vcjcnck „Dobolia" név-

vcl kerckcn mcghatároza. Кож h as z nú Es-

méretek' tára hatodih hot et 477 lap.)

megörökite nevét e' föld-darabon mint vármc-

gyén, saját nevü saját várának liiskirálya, mc-

gyéjének ío-ispáni cloljárója hadi ncpénck ve-

zcrc, 's e' földnek mint vármegycnek elsö ha-

talmas birtokosa cgyik ö volt, a' mi több vár-

megyék' példájából is következtethetö (ilycn

Torda) mellyckben 1002 táján szintúgy egy-

cgy ncvezctesb alkotót biszünk lenni, bár ne-

veiUet az ido' tnoha clfedte elölunk; de jót

¿11 e' valaki arrólj hogy az a' Dobokaynem-

zctscg mclly a' XV évszáz' elejen tünik-elö a'

maganos és hözönseges levéltárok' rejtette nem-

zctscgi ágazatahban , 's mellynck három fijait

Doboka lcirásában 's itt alább még négyet mü is

megnevcztUnlt , Dobouknak szakadatlan ívadéka

és Dobokán cgyenes egyedül való útódja vólt lé-

gycn ; miclön — bár a' hclységek az elsö uraiktól

vagy birtokossaihtól nyerték ¡s ncveibct Szirmay

szcrént;— tudjuk Buday utánn cllenben hogy a'

mar elnevczett faluk adták a' késobbi birtokosok-

nak (miljennek e'nemzetségetis hiszszük) nevei-

het, nem pedig viszont, 's el nem halgatbatjuk

azt is, hogy Dobokán erösseg et külön igaz
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gatás alatt var volt a' vajdák alatt, és hogy a'

Doboliai hclybeli dotáltt cspcrestség (Bcnhö

insignis а г с h i d i а с o n a t u s-nali czimezi)

1545-ig tudtunkra virágzott.

Egyébaránt ezen nemzetség' nagy vóltát

régiségct eléggé bizonyitja az, hogy a' halha-

tatlan emlékü Bcnkö által kinyomozott Erdclv

fokormány-fijai közt 140T DobokayJá-

nost, Sztige Fctert, Madán Lásziót együtt

al-vajdáknek olvassuk. Ben к ó Transsilva*

nia Part. I. pa g. 19т.

D o b о Ii a y Anna 14Q6 élt mint Mo*

gyorói Bánfy Lászlónak második magtalan neje.

D o b о к a y Fercncz' és D. Miklósnak

Dobokai 'sellérei 1545 Dobokán Torday Im-

re és Albert részokre határosok (commetanei)

vóltak.

Magva szakadt fiú-ágon e' nemzetségnek

Dobokay Imre' személjében a' XVII év

száz' elsö negycdében.

A' D o b о к a y f i j а к a' Vitéz -házba

házasadván birtokuk a' Fánczélcsebi és Magyar

Egregyi járásban gyarapadatt. — Tisztán D o-

bokay jószág volts Dobokán (itt tudható-

lag már 1400 évett) Lozsárdon, Kis-Jenöbcn ,

Rcczc Keresztúron, Kalacsán, Volcsen.

Dobra. (Zalatnai) Házasságnál fogva az

egyik testver j a' másik adomány jogon béirás

5*
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által birtokosok vóltak az alsó- és felsü kerülct-

ben. Az adományos Dobra i~4(J Kôtkén birt.

D о к y jogot olvasunk M. Fodorházán 1709

táján.

D o 1 n a y. 1702. M. Köblösi bírlohos ne

mes volt a' sóbeli haszonba részcsülcndo.

D o m i n i к á n u s o k. Ezen papi szer-

xetnch Erdélyben volt Iétét többek közt Fa

sching Fercncz „Uj Da cía" czímü munkájá-

ban érinti: l6C2-d. évben Iiárom fó embcrek-

nek: Bornemisza Boldizsáruak , Bogáti Meny-

hártnak es Kendy Istvánnak a' Dominikánusok'

bajdani Kolozsvári klastromjában (ez most az

óvárban a' Szürke-Barátoké, kill Kolozsvártt

legclöbb Farkas-utczában levo evang. reform,

tcmplomot és klastromot bírtáh) Básta György

által éhséggcl megölcttetesöhet írván és adván

elö. — E' szcrzet 1221 évett jott-béj de 1542

elött it t már veszendö vala, a' mit abból Ie-

het kövctkcztctni, mert Éder az crintett évrc

megjegyzi, hogy már ekkor heves klastromok

állottak fenn, 's ezehböl is hét-két papnak had-

ba kcllett mennic felkclés (insurectio) képen.

— A' szóhagyomány csak В o n с z h i d j á r a fü-

zi e' szerzetnek e'megyci Iétét. — É-

derböl még azt ís nyomozhatni, hogy Erdély

ben 15 30 vétettek üzöbe a' Dominikánusak 's

ckkór foglalták-el a' Szäsz-földön (tiulva lévo)
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lyek Erdélybcn mindcn cgyházi fekvö jószágo-

kat megvilágiasitottak (sccularisatio) utolsó

rendületét hozáli a' Dominiliánusok

létcnck nem esa К e' m eg vé Ь en, hanem

cgész hazában. Mindcgyütt elejitól fogva 28

monostort bírtali. — Hihctö, hogy a' régibb ke-

gyes királjaink ezen szent fclckezetnek is Szék-

röl a' só bányából évenként segcdelmct ren-

deltch és adományoztak 5 névszerént a' Hunya-

dyali. L. Székleirása.

D o m о к o s Dobokai esperest 1456 és

birtokos papirészénél fogva. L. К osa De po-

testate va jv od al i. m. s.

Donát (Nagy-Ajtai) a' közclcbbi évszáz

hôzepén a' Magyar-Egrcgyi járásban birtokos

volt. Magtalan hólt-cl. Utódi Farkasmczon, Pusz-

ta-RajtoIczon (puszta) birtokosok.

D r á g i (Bcrcki) Tamas élt mint ösdedes

nemzetségénck utolsó fiú esemetéje. Birta a' ürá-

gi aradalmat Korvinus Mátyás kirúly idejében.

Gazdag ôregségeit gyarapitotta házosság által-

is, bogy Pánczél Angalétát Pánczél Pétcrnek

fiúsitott (praefectio) leányát nejévé tette. Egyct-

lcn leányát Drági M ár tát, civette Szent

Györgyvölgyi Szent Györgyi Mátyás. Kinek

viszont egyetlcn leányát Erzsébetet elvevé E-

gerí és Szent Györgyi (hihetô ipja clonevét-is
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feJvcltc) idösb Kamuthy Balázs elsö Erdélyben.

ftinek unokáját Hatát Serédy István bárój en-

neh viszont unokáját Sofiát, CsiU Szent Kirá-

hfi Andrásy István ôlelé férji karokkal.

Emlitctnch még 15T5 elött kevessel D r á-

g h y '8 i g m o n i] magva szakadt, és testvé-

reDrághy Anna Károly 'Sigmondnc,

kit nemzett Dr. Márton, ezt 'S i g ra o n d,

czt is 'S i g m o n d , ezt Péter, ezt J a-

k a Ь , ezt Drághy M i к 1 ó s nagy ezt

К о s n ó i Simon. Ezek bírták egész Drá-

gat, Adalint, Füzest, Szent Pétert, Uj Rákost,

Kendcrmczöt és Ormezötj részjószágaik vól-

tak: Milván, Szent Márton (ma puszta) Kékcs,

Apáthi, Szász 'Sombor falukban. Mind ezen

jószágok a' Károly nemzctségrc szállottak; majd

a' 'Sombory örökösökre rész szorént.

Dráveczky. Magyar-országon virág-

zó czimeres család. A' Keczeli nemescknck ma-

radéha itt, mellyböl neje vala az éló D r á-

V e с z к y nekj kinek a' M. Egregyi és Pan*

czélcsehi járásokban vólt jószága két leányai-

nak Fosztónénak és Hatfaludynénak jutottak

vagy jútandók osztálj szerént.

Dujardin (báró) А' XVII században

Franczia honból 1Ö50 táján Magyar-országra

onnan Erdélybe kerülvénj Betlen és Jábrocz-

ky hajadanak' nôszésébôl vólt harmad ivadé»
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bût D u j a r din Istvánt l"85-bcn tübb

Lirtoliai hözt Gyalatelkén alapitott nemesi bir-

toliában, solí torvénytelenscgciért per' útján

clfogálij ki Maros-Vasárhclyi fogságában, mint

egyébarant fenn ragyogott nemzetscgének utol-

só ágazatja, Borbára szeretett és szerette léá-

nya' kezeiböl másod proba utánn nyújtott mé-

reg által végzé napjait. — Mai leányág utódi

grófob. L. fo-biráh* sor.

Koczebue a' Némct-komihusok liözött szá-

zadok' embere, IV Henrik Franczia király' ha-

lálát egyiknek Dujardinnak tulajdonitja.

E b e n i. Alább Gyula (falú) leirásában

felhozandó osztálylevél szerént bizonyos, hogy

az E b e n i с к bírtak e' megyébcn.

1535. Zápolya János, királyi (regalis) meg-

bagyása (commissio) intéztetett Matis lstván

titoknokjához es a' nagyobb cancellería' örzo-

jéhez: hogy 6 а* В e г к i (c' vala talán Drági

Tamásnak elónevej de bol ma nyoma?) jószá-

gat (possessio) mellyet cröhatalomnial (potcn-

tia) eifoglalt Erzsébetnek néhai vitczlö E b c-

ni Miklós' özvegyenck 's árváinak tiistent

viszszaadni tartozzan. L. Miscellanea Cis-

ta 3. Fas с i c. 2. nro. 25. Capitulum Al

fa e n s e.

1573 Menyhárt Gáspárnak Tegzes Anna

nejo szülte Anna leányát, ki férjbcz ment
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1590 Ebeni Gábor hoz 's szültc

Zsigmond fiját, a' kiröl iratik, hogy örö-

hös- és neje jogán Ujfalvi és Szent Katolnai

egyik birtokos volt.

1629 Más Ebeni Gábor Ördög Ka-

ta férje, nemzctte István fiját, ez 1б50

nemzé Ebeni О г s о I á t Beszprcmy Ist-

vánnél; kinek fijai : Beszprémi György a' fo-

bíró és Ferencz j Györgynek Susanna Ladányi

Jánosné (innen a' Ladányi nemesek) Judit So-

may Lászlóné, kinek fia Somay Sándor a' volt

fó-bíró és királyi adoszcdö. L. alább a' tiszt.

lai strom.

l647 ólta Gyulában az Ebeni ek

bírtak, 's itt szakadatt magva fiúágon a' ncm-

zetségnek 1690 táján.

1б52 Ebeni István a' felhozott E-

beni Gábor' fija II Rákóczy Györgytöl

fejdelmi béírás által Solyomköven egy nemes

udvarházat (Curia) 's Solyomköven , Kovácsi-

ban, Ujfalúban Szótelkén részjószágat nyert.

Capit. Albense. Lib. Reg. 25. folio 686.

1б57 Ebeni István, ngyan ez, a

Gyula-Fehérvári kisebb gyülésben november el-

sôjén mint ide való követ alá irt. L. Máso-

dik Rákóczi György ide je" czimü mun-

káhos roellékcltt III számú oklevelet.
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1 ббб Ebeni István Kolozsvári vár-

hapitány a' Törököknck korbácsa L. Cserey

к с z i r a t.

E d e n f y 1. Odönfy.

E g y e d f y János Lcngycl Sofiát az Ör-

dög BenedcU' unokáját 1571 elvctte, 's így bír-

tokossá vált itt; megnycrvén egyszer'smind az

fiúágat a' jószágoknah Ieánjágra is kiterjesz-

tcsében.

Enycdy 1702 egyik M. Dcrzsci bírto-

tos a' sóbaszonban részesült.

Epcrjesy (Ivánfalvi) Ferencz. 1758

Nagy-Ucvccserben a' Süle nevü szölöhcgyben

szölöt bírt.

E г d é 1 y i (Somkercki és Gernycszegi)

Erdélyben Icányágon közelebbi vagy táv«Iabbi

egyenesb, vagy oldalasb, több vagy kevesebb

bírtokú utódi sokan vannak a' hires Erdélyi

háznak. Az elonév szerént két ágát csméri

az olvasó közönseg ezen nemzetségnek: a' Som

it ere lut (falú b. Szolnok várm.) és* a' Ger-

nyeszegit (ez is ma falú Torda várm.) Ez

amattól csak utóbb különözöttel.

1428 ölt Somkereki Erdélyi Ger

gel y ; nyerte Zsigmond királjtól adományké-

pen Alsó-Füldet Kolozsvármegyében , egyéb

részjószággal együtt. L. К á 1 1 ay Ferencz
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Értckczése a' nemes S z с к с I y nemzct

er cd etér ol.

1448 8 о m II e г с Ii y M i к 1 ó s czen

ncmzctségbôl alvajda.

1456. Erdélyi János, Szilágyl Mi-

hály' sogora kinek tcstvérét vettc-el, Tamás,

Márton es Ferencz éltek mint testvérek.

1460— 1462 Erdélyi István Er

délyi vajda volt Vizalinai idösb Geréb Miklós-

sal együtt, a' mit Benhö Bodoki Mikó Mik-

lós grófnál szemléltt eredeti oklevélbôl bizo-

nyit Tr a n s s i 1 V á n ¡ á j á ban.

1481 Somkereki Erdélyi János-

n é Szilágyi Jusztina (Hunyady Jánosné test-

vére) Szász 'Sombori,Devecheri, és

Gyekei (Gyeke Kolo's. várm. téve) részjószá-

gait férjének vagy annak hálala utánn férje

testvéreinek Tamásnak és Mártonnak hadja a'

Kolo's Monostori Convent elôtt Keresztelö Ь.

János innepe elött második ferian.

1524b. a' nemeseknek és Székelyeknek

(Eder gyakran él e' megkülonboztetéssel) M.

Vásárhelyi gyûlésében S o m к e г е к у Er

délyi János és Ferencz testvérek is

alá-írták neveiket a' Szász nemzethez intézett

felszóllitásban. Lásd ezen felszólHtást alább a*

Kendyek leirásában.
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Somkereki Erdélyi M i К I ó s

1588—1591 e' megye' lo-ispáni széhét diszesi-

tette, kinck bírtohfeje (caput bonorum) с' me-

gyében Gyulatclhe vala. L. foispányok sor.

l605 Erdélyi János Gyulafy Lász-

ló alatt ezredes vezér, vitézkedctt Szamasúj'vár

alatt.

Mcg ezen évbcn Gyulafy László Erdé

lyi Istvánt küldöttc a' Kolozsváriakhaz

pénzért Bocskay' számára. Továbbá : azon alka-

lommal midön az Erdélyi fejdelmi szckbe a'

Török-udvar Báthory Gábort cmelte , Bcthlen

Gábor vólt az egyik, ki Jenô és Lipna várok-

nak a' Török kapú' birtoliába lécndü általadá-

sak arónt szerzett alkudozást aláírta. Mclfy e-

roségek (fortalicium) általbocsátásáról Betlen

Gábor mar mint fejdelem irásba tett hitét 1б23

Betlen István és Erdélyi István által

küldöttc-el, a' mint Kaimahan Mehmeth Gyür-

ki basának Betlen Gáborhoz ¡ntézett icddözö

lévele i624-böl Pray által egybeszedve tóbbek-

kel egyiitt, 's Miller Jakab által kiadva 1816

írja. L. G a b r i e 1 i s Bcticnii Principatus

Transsilvaniac coaevis docu mentis

illustratus. Tom. I. Docu m. IV. pag. 16.

Ebben a' levélben a' Török basa Erdélyit

Erdélyi fo-rendúnck (primas) czimezi.



A' Gernycszcgi Erdélyick közül , Erde*

1 y i G e r g e 1 y, élt fiú nélkül, — több bír-

tokai közt Gyulának nagyobb rcsze ôvé volt (L.

Gyula' leirását alább) Veje vala Daczó

István , erre szállott az Erdclyick Gyula-

telki es Gyulaí birtoka egcszben. Ennek az

Erdélyinck neje vala Gyulaí Valkay Anna, a1

Valkay JVlihály" leánya, ki által lépett a' Gyu

laí bírtokba.

1640 táján más Gcrnyeszgi Erdé-

lyi Gergely ivadékává vált az Ordög ncm-

zetségnek, hogy Szalay Katát Szalay Ferencz'

és Ördög Kata leányukat elvette. Fija nem

volt csak cgy Sofía lcánya Bükk Lászlóné

(L. alább az Ordög nemzetséget.)

E' megyei E r d é 1 y i jelenlegi ivadé-

koknak avagy csak általános megtudására

nézve, a' vérágozati tábla' segedelmcvcl , men-

nyiben e' megyét illeti, ím igy adhatjuk a' ne-

vezetes Erdélyi nemzetséget. Somkcreki

Erdélyí Ferencz nemzé Istvánt,

a' ki Jánost Mártont Tamást és

Ferenczet. János Szilágyi Jusztinával (test-

vére vólt Szilágyi Erzsébetnek Hunyady János»

nénak) magtalan, Márton apja Ion Erzsé

betnek Eperjesi Patocsy Miklósnénak k¡ ál

tal az Apafiak jottek-bé az Erdélyi vérek kö-

zé. Tamás Zsuky Orsolával a' Zsuky János le
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ányával Zápolya János' éveiben ncmzé Erdé-

lyi Gcrgclyt.) E' tájtt éltek János és F e-

r e n с a testvérek is (Éder' cloadása szerént)

Fcrcncz I s t V á n t (1590—16ЗО Bátory Zsig-

mond alatt Torda várm. fo-ispánt társa Sar-

masági Zsigmond volt) Gáspárt és В o r-

bárát 's Annát. Gergcly Gernyeszegen

Bertalan, M i h 1 ó s és Lénárt fijait

ncveltc. Bertalan Hcmény Klárával nemzé G с r-

g e I fiátj Mihlós János t, M i к 1 ó s t a'

másodiliat a' fo-ispánt és Ilonát Farnasi

Vercss Bcnedcknét. Bertalan _apja..vóU G e r-

g e 1 j n e U a' ki két nejével gazdag birto-

kokra tett szcrt; elsö volt Kollatovich Margit,

másodih Gyulai Valhay Anna, kivel c' megyé-

ben a* felsô- és alsó lierületben bét faluk' bir-

tokába lcpctt. Kollatovich Margit szülé I s t-

V á n t a' nemzetség' utolsó fiát, Annát és

Erzsébetet Harinai Farkas Ferencznét;

innen Eszterházy grófok hatad nyomú ivadé-

kok 's más mágnások is. Valbay Anna anyja

Ion Susánnának Daczó Istvánnénak 1б70 táján

nemzék : Tamást, kinck Mária Cscfcy László-

né, kinck Erzsébet Gáborfy Istvánné, ennek

István , ennek is István. Gergely , Györgyöt

Káli Kun Sara' férjét (lakott Recze-Keresztúron

1б8б-Ь. I. Apafy Mihály fejedelemtöl kiváltsá-

gi (privilegium) levelet nyert, hogy az oda va
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lo dézmabért nefty.essej Zsigmondot, kinek fia

Lászlo mogva szaliadt, Katarinát Igaz Fcrcncz-

nét, Klárát, Becz Pálnct és Páltv Fcrenczet.

György nemzette Fcrcncz és Hata magzatjait.

Fermez Folthy Klárával apja volt Agnesnek

Kadicsfalvi TöröU Mihálynénak es Fcrencznek

a' Daczó Juliánna — kitöl a' Bideskutiak — és

Sára ajijohnah, Daczó Sára Ordög Fcrencznc

vólt (L. a' M a h sa i ncmzctscgct alább)

Erdii} ¡ második Miklós nemzette : M i 11 1 ó s t

és Hatát Czegei Vass Györgynct (L. а' С z e-

gei Vass verágozatat) Erdclyi Lénárt

Bognicz Katával nevclte Gáspárt, Bor-

b á г á t Ombozy Jánosnét, kinek Margit leá-

uya Kemcny Jánosnc vólt, innen a' Kemény

báróh' e' racgyci bírtokának nagyobb része- és

S á r á t Szent-Páli Kornis Miháfynét.

E s к ü 1 1 ö y (Esküllöi) L. Ördög.

E s z t é n y i (Nagy) Balases Kydei Czom-

pó András Lósárdon bizonyos telkeket ^sessio-

nes) elzálogositván Kendy Gálnak. Kcndy Mi-

hélytól a' K. Gal fiától 1 540 Dobokai Thorday

Imre kiváltani a liarta; Zápolya János kir. pa-

rancsolatjánál fogva. Conventus B. M. V.

de Bolos Monostra. Fase. Dob ока T.

nro. 1 6.

F а г к a s vagy Harinay (Harinai) L. Ha-

rinay.

4



F с j с г d у Mihlós. Neje Kcnczsy Ánna

a' Iii Ördög Klárának 's Kenczsy Kristófnalt

leánya, a' tör»sökapa Ördög Bcnedchneh pe-

dig harmad unohája vólt 1550 táján birtokos.

F e fes. Buday Ferencz Polgári Lexicon*

jában Hadadi Veselényi Mihlós alatt azt írja,

hogy ez ¡télo-mcster vólt Erdélybcn Zápolya

Sigmond és Bátory István alatt, az elótt pedig

az öregebb Zápolya János' fegyverhordozója.

Ó olvastatta-fel a' Békesy Gáspár 's pártos tár-

sai eilen bozott hálalos itéletet konyhullatásoh

közt Kolozsvártt 1575db. Fija Veselényi Bol-

dizsár Gyeke elónével e' megyoi fó-ispán 's az

ország' dézmáinak kibérlóje vólt. L. fo-ispá-

noli sor. Lcírt hivatalait Veselényi Miklósnak

ugyan az ö emléhére a' Gyckei ltápolnában

(így) vésett és alilior találtt síremlékról allitja

's batározza. Továbbá, más adatból, azt is e-

lötcrjcszti hogy a' Fajes nemzetség' kiha-

lása utánn Gyehe nevü falú ö rea szállott

157Q. Kivánatos Iesz vala, hogy a' reászállás

módját is bövebben fejtette vólna-ki a' nagy es-

mcretü tudós. A' Gyekei bírtok ma Kemény

és Hallcr grófok jogaj ama jog Huszár báróra

szállva.

F e j s z é s (Doboka) 1 702 Dobokán bir

tokos és sóbeli haszonban részesülendo vólt.
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1760-banis még birtokos vúlt Dobohán an-

nak maradéka. JavainaU öröltössci ma Babós

nemcscli. L. Fejszést a' fo-birák' sorá-

bar.

F e hete 1327 birtolios az A. herülct-

ben. bUtlenscg szennyén bttnhödött 's bünte-

tödölt.

Fiez (Meredjói Kolozs várm.) István,

Men\Iiárt Annát elvevén, bírtoltossá vált an-

nál logva.

Fiszkuthy N. Iklódi bírtolt vala az

utolsó cvszázban.

Fodorházy. Ördög István meginteti

ellenmondva Horváth Klárát Bcnkö Fcrencznct

Tamásfalvy Borbárát 'Sombory Gergelynét,

Dobay Fcrencznét, Diosy Miklóst, Szabó An

nát Szentrnártoni Istvánnét , T e к e Mag-

dolnát Fodorházy Istvánnét,

bogy a' Teke jogon M. Köblösön, Szótclkén,

Szent Katolnán, M. Ujfalúban és Fodorházán

lévo jószágokat bocsátnák-ki ; (remittant) mint-

hogy a' Tcke- es Ördög -jószágok ugyan azon

egyek 's az érintett Ördög Istvánt fiú jogon il-

letnék. Ördög Kata Teke Tamásné leven. Tör-

tént e' megintetés 1656-ben.

Fogarasy (Szász-Új-0ssi) Gábor mint

1765— 170 l-ig érdemes al-ispán. Alrinczi Fo

garasy István 1771 jeles al-ispán és i té lo tábla
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hiró, 's az A. licrflletben birtoliosoli vóltah. L.

al-ispányok' sor. — Sepsi-Szcnlivány eló-

ncvvel az l~Qö-d. évi országos tisztil'.ar emlclie-

zik Fogarasy Jáhosról mint aliliori halad ¡k

tárbirálórol (Domesticus Exactor).

Fold váry. (Tancsi gróf) E' Magyar- ncm-

zetscg, melly I. Mátyás Iu'rály alatt mint fcgyvcr

vischtc felcliezet tüniU-fcl legelobb hazánh' hô

tel hözt, azon hirály' idette adá Fold váry

Mi h lóst, a' mindég tiszteltt Korvinus Mátyás

királynalt 1 490 ('s így utolsó évcbcn) vólt al-ezc-

redesét (Vice Colonellus) Apja vólt cz В á 1 i n t-

naU, ki annyi érdem virányt, mint nemzöjc az ég

alatt, aratatt a' béhe' hcblébcn úgy mint ité-

]ö-mester Nemzé Jánost 1500 táján a' Fóld-

váryak' ôsi javaik bovitojét; elsó neje Olnoki

Herczeg Anna, második Fülpösr Bíkli Erzsé-

bet vólt. Apja vala ez János (magtalan) es

Gáspár 's György fiainak. Gáspár elöbb Ii.

Maximilian császár és Magyar-király alatt Bécs-

ben Erdély részérôl követ (Résidons v. Orator)

vólt) majd ugyan azon császár hadvezérré ne-

vcztc. Elesett Sziget alatt 1566 Zrinyi Miklós-

sal egyiitt ; az elött Gyúlánál is kiszálván a'

csatasíkra ; neje Pekry Anna szülte István fi-

ját, a' ki Istvánfy szerént (pag. 201 és 291)

6
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Gyula vára alatt izzadott, mint hatnna, 1315 ko-

vet volt Maximilian császárnál; testvére György

vettc-cl Bogáthy Erzsébctet anyjává tévén

György és János fijainak. János magtalan,

György e' megyci szQzek közül Almády (nchol

Bogáthy) Borhárával költ egybc nemzvén e-

gyiitt: Ferenczct a' haza' és ícjdclcm' bi-

zotlját, a' Töröh udvarnál volt Erdélyi höve-

tet 's utóbb bclsó titliú lanácsnokat; férje volt

ez elöbb Tárnok- Macshásy Annánali 's apja

PálnaU 's Erzsébetnckj második páraso-

dása vólt Ebeni Judittal, a' ki szülte Fcrcn-

czet Bánfy Borbára magtalan fcrjéf. Pál ter-

jeszté tovább e' nemzcttéget, az ö testvérétôl

Erzsébettôl Folthy Farhasnétól (hinek fcrje'

ösei 's maradéhai Erdélyben Húnyad vármc-

gyében virágozva több höz ohlevelehben elo-

fordulnah) P. Horváth Pál 's négy unoha —

nyoma származvánj — nejével Toroczhay Bor-

bárával nemzé György és Pál fiait, Erzsé-

bet, 's Klára leányait. György egymás utánn

Maurer Sofiát és Bctlcn Juliana grófnét vévé-

el, nemzé Mih ályt, kitöl György Buda Ju

dittal apja lön Ferencznek, Ferencz Pekri

Nagy Krîsztina nejével a' korlátnok Teleky Sá-

muel gr. anyja' rokonâval nemzé Györgyet

és Borbárát. Ekkór és itt válnak-el a' gróf



c's nemes Foldváryah ágazatai. Az ifjabb Pál-

nah ismét e' megyei házból v.álasztott nejétol

Jlarinay Sárától szülctett 1700 februar. 14-cn

's meghólt 1770 december 15 Fcrencz fia

azutánn Icánya Erzsébct Nagy Ercsei ToJ-

dalagi Mihályné a' szent cletü aszszony. E' Fc

rencz Ion Dobolte vármegyébcn birtolios há-

zasság által, bogy Dobohán labott liáli Kun

István' leányát Erzsébctct az egyellcnt 1727

cljcgyzé 's elveve , hivcl ncmzettc Istvánt es

Erzsébetet Toldy Ádám grófnct. Istvánnak

hítese Hidvégi Nemes Judit grófné szülte Fo

ren cz с t, Betlen Mária grófné ncjével k¡ roá-

sodszor Lázár grófné volt elválasztás útjún,

(a' Földväry Terczia grófné) Iti volt a' most

clö Komis János (Excel I. gróF clso neje) 's

Földväry Klara Toldy grófné' apjaliatj Krisz-

tinát Toldy -Drusiánat Telcby Mihály grófné-

kat. Igy a' hajdan Garázda ma már Szélii gróf

Tclcki Ház' elágazása' a' 13 lap. 18 sor. meg-

igazítandó. Kifogyott a' Földväry grófi ház

az utóbb említett Földväry Fcrencz, gróf

személjében házi licrcszt' hovetkczetében férjfi

ágon; leány neven Toldy grófnéban fenn van.

L. nagyobbára, a' Dobobai e van g.- re for

ma tum templomban függö nyomtat-

6*
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ványt li71-böl. Elönevc e" ncrazctsègneli Ko-

lozs vármegyé'bol ercdott.

Galaczy István 1Ö02 elcsctt Bcsztcrczén.

— Más Galaczy (de mind ketten с' megye-

böl eredve) Flerkes kercsztneven Bideskuthy

leánynah mint Ordög ivadeknak magtalan fer-

je ki hólt 1820-benj bírt és lahott Bádokban.

Gálfy Sárváros v. ma Sárvár faluban bírt

Í702 ös a' sóbeli baszonba részcsiïlésre többeli

sorában feliratott.

G а г á z d a (Keresztúri) A1 Garázda nem-

г et sé g, mellyról Benkö oily hoszszason , ki-

meritve , hitelesen 's diesérettel emlékczik

Transsilvani a-jában j melly közelebbröl Ka-

zinczy Ferencznek (kinek a' Rákóczy haz is)

tárgyat adott, bogy mint nyelvünk kedvesbbe

teremtöje a' genealogiai ösvenyen is ragyagó-

lag lépjen-elo 's mind két háznak trophaeumát

(gyögödelmi jel) adja, e' megyében mint bir-

tokos a' XV század elején tünik-fel.

Garázda Mi k los, (Keresztúri) Ist

ván' fia. Szilágyi László kedves hostársával 's

rokonával a' Gubernator Szilágyi Mihály és Szi

lágyi Erzsébet Hunyady János' neje' apjával

Bosznya-országban Zrebernik vagy Zvornik vá-

rát, az ellenség' markában, vitézül oltalmaz-

ták négy esztendcig Hprvoya János ellcn Ma-

rothy János' vezérlete alatt, 's a' jól védett vá
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rat bántatlanúl cpen az'tán viszszaadták Zsig-

mond királynak. Mind Garázda, mind Szilá-

gyi nemes fáradozásoU' jútalmát nycrtéli ú. m.

amaz Ralázsfalvát Dob alia vármegyc-

bcn" a'hoz tartozott részckltel, ez pedig Szent

Imrct Alsó Feliér vármegycben 1407 év. A*

liövctkezett l i 08 ismt4 Boznyáh-országban vól-

tak Zvornik alatt j majd Branich várát az U-

zserai tartományban foglalták-el. — Ezcn elö-

nevét a' Garázdááknak Buday Fer. írja 5

ki a' Mecsenics névrcil , mcllyet Bcnkö Trans-

»ilv. P. L Tom, II. pa g. 413. emlit, merö-

ben halgat. A' Meescnicsi Garázdáék

barman vóltak testvcrck a* tizcnötödik század'

yége felé, mindnyájau a' musáknak, jelesen

Evatonak választott kegycltt kedvelttjei: kik kö-

zül Garázda Peter meghólt 1507, eltcmet-

tetett Károly-Fehcrváratt. Dicséretes latin poc-

tának birdetik ; de bet pár verseinél (a' genie 16

sorbóí is kitetsz-ik ¡úgymond Bajza) több eddig

ele világot nem látott. L. Buday Fer. Pol.

Lex. II Dar. QQ. lap. — Atyafia vala Janus

Pannonius ragy Czezinge János Pécsi püspök-

nek a' hasonló bíres latió költönek. — Bod

Péter nem egész meggyözödessel bitte, a' mit

Buday Fer. bizonyit, hogy t. i. a' jeles Janus

Pannonius ezen Garázda nemzetségbôl vetto

származatát. — Van igazza e* megyének kevcly
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licilni annyiban , bogy a' G a r a z d a b á z , mint

Buday Ferencz szerént ide való birtolios

is, oly dicso férjfiahat állitott-elo, miljenck Ja

nus Pannonius és Garázda Péter vóltalt ;

elég annyit mondani annak dicsérelérc, bogy

a' most élo Nagy Tcleky Józscf gróf a' Magyar

Tudós Társaság' fejc a' Ilomai aranyliór bcli

írólihaz basonütja ches latin nyelvérc nézvc,

's melly méltán! — A' Garázdáék lia mar az

adamányozás uta tin megosztozván, s jelcscn a'

XV-d»lt században, cgyik a' helyct, mclly ali-

liúr pus/.ta, néptelcn Iahtalan vólt, hól ma Sa-

jó-Kcrcsztúr. (I. S a j ó - К e г с s z t ú г 1 с ¡ г á s á t)

áll , Szász rajjal (colonia) mcgnépesitcttc, la-

kását itt mcgtelepitcttc , 's az akltori több ne-

veliet engcdii szoltás szerént hczdüje Ion a'

Garázdából lett Sajó-Kcrcsztúri Keresztúry

szép nemzetségneli (1. al-ispányob sor.)

mellyneli testvérágazatja Szent BencdeU cloné-

vcl csalij de nein crcdctévcl vaía Iiülónbozo a'

XVI és XVIÍ századali alatt. — A' Garázda

János' személyébcn — a' Iii Goroszlónál csclt

el a' Sziiágyban — liibalván, a' SajíS-Kcresztú-

r¡ Garázda egész birtok fejdelmi jószágá vált

a' Keresztúri - ak részén kivül, 's ama rész a*

Bctlen nemzetségre szálloit; raincbelotte Ba-

lázsfalva; Kajla és Sárvár falulikal együtt egy

századdal elóbb a' nagy régiségü Cscrényi ítem-
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ч zctségnck adattak vala adaraány képen, mel-

lycket e' nemes ház 's leány-negyedes (Quarta

pucllaris) osztáljossai az ólta lcányt nem ille-

töleg szahadallanúl birják a'hoz tartozó részelt-

ltel együtt. L. mindezcket Buday Fer. Lexi

con, es maganos n em se t s. lévele lt. Kern

csali Magyar-országra te luit, hanem Frdéljrcis

kollozének által a' Garázdáckj meg pedig

ide clóbb mint oda (nem mint líazinezy írja

Bátory Zbigmond' fcjdclemségc alalt. L. ,,a' haj-

d a n G a r á z d a ma m á r S z é к i G r ó f T e-

leki-Ház' el-ágazása. 1831 4: Hassan.

Ir ta Kazinezy Fe г en с z.) ú. m. 1407 ba

Buday Fcrencznek Kaziaczy felett nagyobb hi

tch adúnk. Es így a' mai Szcki gróf Tclcky

nagy háznah : Garázda deMecscnics,

Szilágyí de Horogszeg, Garázda de

Keresz tur, Geréb deVingard (Veingart)

Garázda de Telek, Garázda de Szék,

és Garáz-da de Zágorbidja eredetü tör-

zsökeit 's rokon ágazatait számlálhatjuh. Egyéb-

aránt o* megycben a* ma virágzó gróf Teleky

nemzetség mai nevén a' Nagy Teleky Mihály'

személyében lóQO lépett a' birtokosok' sorúba,

maga is mar mint gróf

Gayay-ak mint a' Cscfey-ek' térszc-

rént való osztáljossai bírtak a' XVI és XVIL

századak lefolyta alatt az Alsókerületben, leg
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többct a' Széki járásban. Az Oroszfái Mikó

ház' cgyik tagja 1Ö50 táján ( v. eltibb ís)

Gavay Icányt vettj de a' II Ráhóczy György

Lengycl-országi száguldása i 657. örölirc mcg-

fosztá társától.

1599 Egyik Gavay Buday Fcrcnczel c-

gyütt ajándélíokat vittck Báthory Andrástol Ib-

raim Nagy vczcrnek.

1601 Gavay Miklós követ volt Toldy

Istvánnal és Torma Istvánnal cgytttt a' Töröh

udvarnálj Bátory Zsigmondat a' fcjdelemségbc

megcrositö Atnamct elhozván részcre.

Gcmbárdy János es fia birtak Dobo-

llán 1250— 1289-

Gergcly János 15*0 neje Ordög Kata

jogán és az Ördög Fcrcnez' öröliösseivel meg-

egyczvén blrt Solyomhöven , M. Ujfaluban, M.

Fodorbázán, Ö. Keresztúron, Szcnt-Katolnán ,

Szótclkcn részjószágoliat. С a p i t. A 1 b с n s e

Divers. Ci s ta I. fa scie. 6. nro 44. -Weg

holt neje elott. Fia volt Gáspár.

Gergely György i~30 martius 20-kán

Nagy-Ililódi bîrtoliosnak iratih 's minden már

akkór 14 birtokosokhal osztozónak birta na-

gyobb rcszit Iklód Szent Iván pusztánah egye-

jnes utódi Borbély nemesek.

Gilányi. Csernck az utóbbi föbb osztálj

szerent Csáky és Gilányi reszen biratván;
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mind kettdnek bírtokos utódi származtak. Eme

nemzctségbôl.

lOOO Giliányi G er g el y, I. Apafy Mi-

bály fcjcdelem* sogora, vivé-mcg Erdélybol az

ac'ót Ali basának Nagy Váradra annak bevétele

utánn. Ennck szemcljébcn.

1006 Hazaíiúsitatott (Indígena) a' Gilá-

nyi nemzetség. Fia vala utóbb e' háznali G i- '

lányi János báró is 1734 Károly király*

badvczérc.

Göczy (Göczi) Fenntartja a' falu ezen

ncvii birtohosok' cmlcltét. A* XVI század alatt

virágoztaka' megyci Icveltár' bizonysága szerént.

L. fóbiráh' es al-ispányok sor a. Utódi

a' Göczi Nagy nevü nemesek egy részrôl

154 3-ban élt Göczy György.

15Ó8 Geocz János Marlinuzy György'biz-

tosa (Regius)

G y á г f á s (Léczfalvi) Háromszéki ere-

detü nemzetség a' fobb (Primor) rcndból.

Itt elöbb löQl táján léptek a' birtohosok' so-

rába, hogy liözülöh Léczfalvi Gyárfás

István Büíth Juditat Kabós László' elobbl hi-

tesét elvette. Egyetlen magzatját Gyárfás

Sofiát Varsányi Györgyhez (elsö e' megyé-

ben) adá férjhez. — Közelebbröl volt ezen пега-

zetségbôl Nagy Iklodnalt is birtokossa Salán-

kyakkal való rokonságnál fogva. — Itt ugyan
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nem;. de egyebütt a' hazában virágzik a' G y ar

fas ház.

Gyenge 1702 majus 2-kân mint Szász-

Új-Ossi cgyik birtokos nemes a' sóbeli ha-

szonba rcszesülcsre feliratotf. Maradéliairól

nem teljes az adat, hogy bányadik nyomúak?

Gyeröfy (Gyero-Vásárhelyi) Л' mcgyei

levéltár ezen nemzetscgböl cgy foispánt es-

mertet-meg velünk csahj cllcnbcn Holozsvármc-

gye (a' nemzetségneli eredete' bölesöjc, 's oit

Gycro-Vásárhcly elöneve leven) soli nagy disz-

ben virágzott íijait látta a' Gyeröfy háznak.

Utódi a' Gyulafiak valának házasság által, 's

a' Göncz Ruszkai Komis grófok mai napig

azok. L. f o i s p á n o k' sor.

15" 5. Gyeröfy János Bátory István'

badvezere. Békesy Gáspárt cgyili ö szalasztat-

ta-meg.

15Q0. Élt Gyeröfy János Apafy Mar

git' férje, 's bázosságnál fogra birtobos e' me»

gyében. Volt Kolozsvárm. foispán Mikola Já

nos társával.

1Ö03 Ugyan ez mint aT Székely Mozes*

párthive a' Scnnyey Pongrácz' és Bornemisza

Boldizsár' jószágait dúlták.

1б37. Gyeröfy István, az alább bé-

irtt foispán' testvére, II. Hákoczy György' egyik
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kczese vala a' mcltán felgcrjedtt Lengyel sc-

reg' kezcbcn.

Gyula. Minden régibb es ujabb Magyar

torténct iró megegyez abban, hogy Almusnak

fovczérlcte alatt a' Magyarak' vezérei vagy ka-

pitányjai yol ta le Zábolch, Gyula, Kund, Lee!,

Vcrbulck és Ears. Ezcknek igazgatása alatt

ezállottah-lú a' Magyarak számszerént 2l6eze-

ren száznyolcz nemzctscgben. Almus' balála

vtánn ennelt fiát Arpadat választották teljes

hatalommal herczegjeklté , ki alatt az e'korig

clfoglaltt temérdek foldet az cmlitctt kapitá-

nyok magok közt 805-ben fclosztották , 's Er-

dcly Gyulának jútott, mcllyct az Almás-vi-

ве mellctt gyözödclmeskcdö _Tuhut hóditott-

meg 's foglalt vala-cl. Ezt lehcttehát tulajdon-

kepen Erdély' elsö fejedelménck tartanúnk. —

Második Gyula volt 1002 évett— mar keresz-

tyen. — Erdélyi vajda Tuhutnak bis unokája,

kinek testvére Sarolta Geyzának a' sz. Istvan

király' atyjának neje_lévén, herezegí ncvvel сз

czimmcl vala Erdély' fejcdclme : megholt Ma

gyar- országon háznépével együtt tisztesscges

fogságban 5 kit István király azért nem bocsá-

tott vissza többe Erdélybe, mert álbatatos kc-

resztény hitihez bizodalma nem vólt. — 1030

mar Zoltán olvastatik az Erdélyi berezegek

közt— 1230 Gyula a' Leustát vagy Leusták
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(magyarul Lökös) fia II. András' uralkodásá-

nak vége felé ; — úgy szîntén i з l Q viszont

Gyula I. Károly királynak hive vúltak Erdé-

lyi vajdák. — Gyula nevet viseltck az clsö mcg-

települtt Magyarak itilô biráji-is. — Mind eze-

ket így tudva, Gyula es Gyulatelhe hét fciin-

álló íaluk' neveinck nyomán (a' n>i nélia a'rc-

giségek tiszta magyarázója) nem lclict e' álli-

tanunk, bogy az erintett Gyula fo szcmclyek

valamelyikcnck birtóka , lakta-fésake ne volt

vólna Gyula, vagy Gyulatelhe ; — '» így hihe-

több az a' gyanúnál, hogy Gyuláék e' tájék-

ban nébai birtokosok közüi valók, vóltak.

Gyulafy (Ralóti) Ек a' nydczszáahét é-

vek' foljtában ragyagólag fenylett nagy Ma

gyar nemzetség elonevét Ratótról Veszprér»

vármégycbol vevén; nem csak Ott 's több hel-

jeken, hartem a' XVI-dik századbart Erdélyben

is fellcpettj de 166O nycrt hazafiúságat. A*

Gyeröfy házzal házasságí egybehôttetése e'me»

gyeben birtokossá fényes érdemei pedig igen

rövid ideig volt foispánjá tevék cgyik fiát Gyu

lafy Samuel grófot, L. fo-ispán sor.

J575 Gyulafy László Bátory István-

nak tapasztaltt hadrezére Békesy Gáspár ei

len vitézkedctt és gyözött.

1576 Elkisirte Bátory Istvánt Lengyelor-

ezágba, midön Lengyel királyá koronáztatott.
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1580 Bátory István' zászlója alá az Oro-

szok eilen küldött válogatott honi vitézek' ve-

zcrének ó vólt Bátory Kristoftól rendelve.

Gyulafy Eustách (Lökös) Bátory Zsig-

tnond alatt nezczetes követsögcket viselt. Ma

ga korának (1560 — 1599) törtcnetcit értel-

mesen elóadta kéziratban, mellyct Betlcn Far-

kas használt.

16OT. Gyulafy László Szamasujvári ka-

pitány; a' kí

1б05 Bocskay István' részeseinek vezérej

Szamasújvárt nagy bajjal bévette, 's Köpeczca

Miklósvár szckben juliusz 28-lián estve íoóra-

kor elhúnyt.

1605 Gyulafy Kristof mint Rudolf

hive Bocskay által üldoztetvénj Németi' kato-

náitól elfogatik Sümegnél Szalában.

1644 Gyulafy László nagy moecenas:

Mikolaí Hegedüs János' könyvct a' hit' ágaza-

tiról kinyomtattatá, mint a' kit kulföldi tudo-

rnányos útazásában is pcnzel nagy lelküleg sc-

gcdelmezett. —

1653 A' Jesuiták' kiüzésében nem egye-

zett meg. L. Kállay Ferencz' értekezé-

sét a' Székely nemzct eredetérôl 's

polgári, hadi rendeleteiról, Gulácsy

napló könyve (Diarium) után Gyulafy

vezér ncv alatt. E' vólt egyik azöszbe borúltt hös
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a' ki 1б57. IL Rákaszy Györgyet midön Lcn-

gyel-országból dicsötlen viszsza szökött Ecse-

dig lu serte.

Más Gyulafy László volt az ífjú Apa-

fy (II.) Mihálynak az ország által rcndultt egyik

gyám atyja.

Az utolsó : Gyulafy László, clöbb

hogy sem udvari korlátnohságra magasztaltatatt

vala, császári királyí llamarás és Udvarlicly

széh fö király-birája (annyi mint fóispán) vólt

's 174t-ben octoberben batad magával mint

Erdt;ly' küldöttje idvczlé Mária Tcrczia Uirály-

nct Bécsbcn a' haza' suljait (gravamina) egy-

szcrsmind alázatosan febnútatvún. — Magvasza-

kadt a' Gyulafyaknak 17 55. Bécsben az

Erdélyi udvari korlátnok Gyulafy László

gróf személjcbcn : mivel annak egyetlen egy

csecsemös fiât anyja Haller Eva, vagy dajliá-

ja az emcletes ablakból kicjtvén, ezen szeren-

esétlen eset véget vetett a' hires -neves Gyu

lafy nemzetségnek. Maradatt egy leánya a'

gyászos apánah Borbára, kit elvett Eszterházy

Daniel gróf.

Gyulay József (gróf) Maros Németi —

1780-tájan bírta Borsának fclét 's a'hoz tarto-

zott és tartozó rcszjószágokat M. Ujfalúban ,

K. Szilváson, M. Derzsén, Szótelhcn.
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Hadady István clt e' megye' lteblében

1726 mint nemes szcmély és birtohos.

Haji 1702-bcn majuszban birtohos volt

Nagy Sajón es a' sóbeli baszonba rcszesülendö.

Halmágyi (Etfalvi) Marohházi és Gyu-

Iatcllii liözelcbbröl birt jogai leány ágon ve-

jeire szállottak a' volt hasznos kormányfi Hal

mágyi nah c' családból.

Harinay (Harinai) Erdély' országos tor-

téneteiben négyszáz éveU' folytában gyakran

clofordulnak a' Harinayak tôbbnyire a' ma-

gasbb polgári pontohon. Emlékét e' nemzet-

ségnck ezeben kivül fcnntartja a' falú is mclly

mai napiglan állj mclly hoszszas cv sorok alatt

nemes fcszkc vala e' nemzetscgnck.

1320 Benito Far к as Tamást Erdélyi

vajdának irja, az Erdélyi tulajdonképen Hari

nay nemzctségtol megkülonboztctvén , mint

nádorispánságat viseltt személytj de ezt innen

eredve is viselhette. Ugyan ez évre Benkö a'

Harinay nemzetséget — melly ezt a' Far-

kas Tamást esmeri torzsókénck — „magni

nominis" czimmel illeti.

132 3 Ezen Far к as Erdélyi vajdának ira-

tik, egyszersmind Szolnoki foispán volt, 's egy

1333 költ oklevél1 bizonyitása szerént I. Ká-

roly király rokonja.

1324 és



96

1325 A' felzcndültt Szászokat mcgalázla

's vcleli kcdvczés ncllu'íl bántj mint Magyar lé-

tire is az ök ispánja. L. Szcgcdy Sinop

sis vitae Belae IV. В e n It ö.

1327 Ugyan ez nyeri adományúl a' Csc-

repy és Fckete partütö nemzctségck jószágait

Erdclyben I. Károly hirálytól azoU eilen telt

vitézkedése' jutalom fejébcn. Harinát ez allia-

lommal kczdi dpitcni — Iiuszti és Eder

szerént.

1330 Viszont ez cgyili kesztctöjc volt I.

Károlynali hogy a' büntelcn Bazarádat Oláh-

országban ( Havasalfoldén ) mcgtámadja 's a'

vajdaságból kitegycj melly badi indulat szercn-

csétlen volt Károlyra nczve. Irják : bogy Far-

lias ott is vajda kivánt vúlna lcnni.

1333 Robert Károly megesmcri rokonjá-

nak.

1342. A' Tordai országgyülésen mint elöl-

ülö jelen volt.

1345. Harinai Fqrkas János másod

magával Erdély alvajdája.

1438. Más Far к as János, Kusali Maackch

Mihály Székelyek' ispánja Losoncy Desew az

Erdélyi részek' minden nemcseinek kapitányja,

az emlitett Lozsonczy bánnak fia György, The-

legdy András, Betlen Miklós, Lépes Lóránd

Erdélyi alvajda, 's tóbbck is mind Magyaror
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szágrúl mind az Erdélyi rcszckbôl egybe gyüllt

nemes hatonáli" a' hét szék beli Szászoliat fcl-

szollitottált Clusmonostorról januariusz IQ a'

paraszt had eilen kölesönös erövel fegyvert

fogni Albert király nevében. Ed er Obscr-

vationes CriticacetPragmaticae pag.

74. 75. ci autograph о.

1458. А' НагГпауак Szerdahely сЬЗ-

névvel eitel«.

140б A' Bánfy nemzctségnck е' haz ada

not; hogy Harinai Farkas Anna Mogyo-

rói Bánfy Lászlónak juta; Bánfy Eufrozina pe-

dig Harinai Far has Jánosnali.

1500 Az egyik Fülpös elönevü Bihli netn-

zctség; Harina elonevü a' másiU ág leven;

Harinai Bikli Erzsébct Fold váry Jánosnc volt.

15б0 — 1580 éltek Harinay János és

Erzsébet testvérek. Ez a' pártos Bchesy

Gáspár elsö neje volt. Bátyja Harinay Já

nos birta a' Betleni ltastélyt (b. Szolnok várm.)

1562 Harinai Farkas Márton Szu-

csaván maradott volt Dévay Pétcrrel Girollhy

Gergelyel 's egy nihány száz Magyar katonák-

kal: hogy Basiliust vagy ís Heraclides Jalta-

bat a' vajdaságba béállitsa.

1575 Harinay Miklóst és a' mar em-

litett Harinay Jánost a' Békesy Gáspár' so

1



gorát Bátory István hüllcnség' szennyén bün-

tetie Kolozsvártt.

1602 Harinay Far h as Szatmáron öri-

zett alatt tartatolt harmad magával mint az ál-

hatatlan Bátory Zsigmond' eggyilt kezesc ad-

dig, mig Bogátby MíUIós Budolf császártól

viszsza jön, hihez Erdély' általadása aránt kül-

delett vala.

1603 Juliusz 17 Harinay Ferencz el-

esett Székely Mozes' zászlója alatt és vele e-

gyiitt Badul vajda eilen viseltt ütközetben Bras-

só vidékén. Jelen volt itt

Harinay György is, 's cletct pénzel vál-

totta meg.

JÖ05 Harinai Far has Miklós mar-

tiusban több vezér társaival együtt 500 fegy-

veresehet vezérelve Medjes eilen menéneU hogy

azt a' Bocskay' részére vennék-béj bevették

ugyanj de alattomban a' városba nyomúltt Bá-

czok es Oláhok által csak ncm egy lábig le-

vágatta-ttak , magok a' vezérek alig meneked-

hettek-meg a' baláltól szaladás által.

1Ó57 l-so novemberben a* Károly Febér-

vári országgyülésen Harinai Farkas Fe

rencz egyik kövct vala e' megye részérol.

L. Begni T г a n ss il va n i a e Assecuratio

Principi Rákczyo facta in Partial i-

bus Comitiie Albae 1 norembr. 1б57.
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1б08 Élt Ha ri noy Fer e nez duzs-gaz-

dagj neje Inczcdy Kata, a» Inczcdy és Jozsin-

czy báro ncmzetségck' egy törzsöhböl eredeti

leánya vola. Enneli fia Fcrencz 1702 mint

a' ncmesi sóbaszonban részcsiilendô Szcnt Ja-

kabat birta. Mcghólt

170Q tajan 's ncmzetségét ferfi agón bé-

végzc. A' H a г i n a y a U n a Ii lcgbözclebbi ma-

radékai a' Bellen grófoli 's czeknck osztáljos-

sai nem hevesen. Osztoztak vala lTOO-táján a*

Sz. M. Macskási Macskásj alilial-is, 's innen von,

bogy 1702 Harínát Macskásy bírta.

В e n к ö Specialis Transsilvania

Cop. VI §. 115 nro. Q a' Ilarinay nemzetse-

get a' Farkas nemzetsegtöl külön választjaj de

ugyan azon egy volt, a' mint 1б02, 1б05 és

1б57 láttuk. Éltek a' nemzctségi sor' jelelése

szerent: Ha riña i Far h as M i Ii los ncjévcl

Zsúliy Katával 1474 tájánj nemzé Ferenczet

és Su s á n n á t Cs. Kercsztúri Torma Gyôrgynét,

Ferencz Erdélyi Erzsébettcl (ki másndszor Kun

Istvánné vóh) apja Ion Tamas, Miklós a'

mag va szabadtt, és János fijainalí. Tamás

Margarétát- nemzette Szász-Fülposi Bikli Já-

nosnét; Jánosnak Perusith Annától születtek:

Tamás 1580, Ferencz (elesett 1б03 juli-

usz 17 Székely Mozes' zászlója alatt és vele

együtt Radul vajda eilen viseltt ütközetbea

7»
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Brassó vidéhén) György — jelcn volt cz is

czcn csatában es eletet pénzel váltotta-mcg,

és Krisztina elóbb Szent Demetcri (Udvar-

hely széhi) Balázsy Fcrenczné, másodszor Ber-

hidi Huszár Mátyásné, hilöl a' Gyulafy hét ág

maradéhoh szármoznah. Fercnczneh Zutory

Erzsébcttól (l602 tajan) FarUas és Míhlós

(hoz ügybcn gyahran elóforduló) hineh Szcn-

gycl Sárától Fercncz; lunch Inczédy Katá-

tól szülctett Fcrencz hiben a' Harinay ház

fiú ágon 1709 tajan elfogyottj testvérc Hari

nay Sara Foldvári Pálné volt.

E' vérágazatnah ncm tohéletes vólta hi-

tetszih abból: hogy Harinaî Far h as János

Bánfy Euírozinc férje, és H. Far h as Anna

M >gyorosi Bánfy Lászlónah elsö neje ugyan

ehhor (l-loó-ban) nem találtatnah.

Harsányi (His Harsányi) Több ágazatohra

oszolva élteh a' hét Magyar-hazában Harsányi-

ah. Bár nem egytörzsöh boesátotta sarjazatvala

Ha rsányi Samuel ai e' megyei Harsányi-

ahhal; de megérdemli hogy mü is öröhitsüh em-

léhét, mellyet maga jó ízletü választásával D'

Arnaud meséjit Magyarra forditva hivivott a'

maradéh elótt. — E' megyében 1700 táján

Harsányi János Habós Máriával — hi Ieánya

Kabós Lászlónah Bühh Judit elsö nejétôl, hi

leánya volt Bflkk Lászlónah Erdélyi Sofiától,
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Ы lcánya Erdélyi Györgynck Szalay Katától

a' Szalay Fcrencz es Ordög Kata Icányától Iii

a* foispán Ordög János leánya volt 1570táján.

— hütolvén neje jogán Doboka vármegyei bir-

tokossá vált. Volt két leánya 's kct fia Zsig-

mond az egyil; 5 a' másik n. nemzc János

fiját, Ha r s á n y i Z s ig m o n d M aria leányát

a' ma éld Baliónct. János elhúlt if 19 férjfi

maradek nélkül leánya Borbára Szacsvayval

költ egybe. L. a* Szolgabirák с a dézma

bér szedôli1 sor.

Hatvani (Tötöci és Hatvani) A' XVI 's

Btánna való századak alatt virágzatt nerozetseg

voit. Birta többek hözt TötöxU L. fóispáni

sor.

E' nemzct&egböl a' törtenet Tapok ludtimb

ra csak a' fóispán Hatvani Zsigmondról

emlckeznek hogy Köz ponton állva a* hazának

bôzeîebb~szolgàlt. 16ОЗ juniuszban SzckelyMo-

zes ötet hüldötte Beszterczérôl Kemcny Bol-

dizsárral cgyütt Jeremias Moldva i vajdáboz kö-

vetségbe a' végett,. hogy Radul Havasalföldi

vajda eilen fegyvert fogni ösztönöznek. Követ-

segöket hiven 's kivântt sikerret végezték»

Havady (Kidei) Elônevénél fogva's mint

megye tisztje birt nemzetségébol Kidei Ha

vady 1st ván. Utódi számosak leány-ágon. KU

hólt e' háa 1720 tájtt.
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Hcgycsy az ÖrJög házzal osztáljos M.

Ujfaluban 1690 táján.

Hermán. A* Mogolok eltakaradása utánn

IV. Béla hirály otyai figyclmét Erdélyre-is for-

ditván, Lorincz vajdát idc küldotte az clszc-

lcdctt nép' cgybegyüjtéscrc oly nicgbagyással ,

bogy a' tnihet hasznosnak találánd a' hirály'

es ország' rcszcre a' hirály' hcpében teljcs ha-

talonimal rcndclné-cl. — Lorincz ncmcly Tcu-

tohnah úgy mint LcntencU ispánnali es Her

mán rohonohnah bébizonyitott hivségct 's szol-

gálatját megfontol ván 3 nehiek a' Doboliai vár-

hoz tartozó ncmely foldchet öröh birtohúl a-

dornányo/.ta, kövcthczendo hirályi függó pc-

cséles lévele által Béla királynah crositctvén

mcg adornányja: „Biila Isten' hcgyelmébol Ma

gyar, Dalmata, Horválh, Ráma, Szerb, Gallicz,

Lodo.nciij, es Iíun országoh hirályja Kristus'

minden hiveinch a' hih c' Ispat látándjáh id-

vességet az igaz idvesség' neveben ! A' hérel-

inesclt' igaz hivánságaiba a' hirályi fclsosrg-

nck illö megegyezni, bogy a* hivehet — feltc-

lelciket teljesitve — a' hoteles engcdclmcsségre

készebbehhé tehesse. — Innen van, bogy min-

dennek mind a' jelenlevöhnek mind a' hövet-

kezöknek tudtohra aharjuh adni nyüván, bogy

midön a' mit hivünhet Lörincz vajdát a' Mo-

gololikal tartott ttlközet utánn az Erdélyi
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rcszel're küldöttük a' mü ncpeink' egybe-

gyüjtésc végett, hogy mind azt a' mit azon föld-

ben nckünk 's azon országnak basznosnak lá-

tánd, hcljettünk 's hatalmunk alatt rendelnc-el,

Nevczett Lörincz vajda mcgfontolván azon szol-

gálatat 's hivségct mellyct ncmcly Tcutok, úpy

mint Lentenek ispáH és Herman rokonok

irántunk bizonyitottak , nckick Dobolta várá-

hoz tarlozó némely úgy mint Fatotclckc

(ez ma puszta a' Kcrlési járásban) В а с h u n a-

t e 1 к с (liól van e' ma?) és Chegetelke foldc-

kct öröliösön birniak adra, Krisztiánnak pedig

az emlitett Lentenek és Hermán rokonjñnak

bizonyos földet NagyTalú ( Besztercze vidcke

kcblcben van ma) majorban lévot híisz ckére

valót, melly micnk volt, adattj czt is öröliösön,

birnia szolgálatjának és bivségénck jutalmánl.

És czt ngyan azon I,. vajda eloadta néliink

cío szóval midön ntóbb hozzánk jött vólna.

Érintett Hermán és Lentenek pedig Kriszti-

án rokonokkal elönkbe jovén kérték, bogy a'

mü bivünknek clöbb nevezett L. vajdának ado-

mányát msgeróVteni méltóztatnánk. Mü azért

az ök igazságos kcrésolire hajolván 's a' mü

bivünknek többször mondott Lörincz vajdának

adományát bclybcnhagybatónak és megálható-

nak vélvén , ngyan azt igazoljuk, es jelen vabS

irásunk által kettös pecsétünk' hathatóságával



104

megcrösitjüh. Költ az úr czcrkétszáz^ncgyven-

bartnadilt évébcn fcbruarîusz' kilenczedlk ca-

lcndáján, országlásunknak pedig tizedik éviben."

H id y Pánczélcschi nemes és birtolvos vólt

170 2 majusban a' sóbeli haszonbari részesü-

lendd.

Но ra oh y 1702 IUIódi birtolios vólt; fcl-

iratott a' sóbeli haszonba rcszesülcndii ; sorában.

Horvát (Drugetyevit, - és Véglai). Az el-

sö elönevüek közül János nejével ü rbárával

a' Tót Mihály' leányávál, ki vólt fia idósbb

Tót Mibálynali bírt Szent-Györgyön, Pousán ,

Budján Ordügkútan Poklostellién.

Horvát Drugetyevit jogolot szabolt

a' torvényes lurályi tabla mind ezen elöhozott

falukra 1804 költt itéletinél fogva. E* mcgyé-

ben a* Horvát D. ivadéhok Iiözül valók:

MiUsa, Simándy, Szarvady, Balog ncmesek.

Véglai Horvátb János 1Ó43 apríüs

22. Felsö Tööken laky a Dobokai részjósaágát,

mellyct neje Nyiresy Rebella utánn bírt, el-

ad ta harminezöt magyar forinton szolgabirô

Szilvásy Andrásnalt. Sok jószágának léte abból

kitetszik: hogy több vármegyében levó „por-

tiojít" az írtt mennyiségig lchötöttc

V. Horváth György iG57 a' Lengyel-

országi hadba ment 25 forintos paripán Uecsct

Szilvásról ösi birtokából. L. al-ispán sor.
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17Ç6 a' Torda vármegyei tíszteh sorában

Véglai Horvát Im re és Gáspár mint

szolgabiráh állottali. Mogva szahadt 1828-b. itt

V. Horvát h 1st van' szcméljében.

Hoszszutelhy (Hoszszutelhi) Régi le»

vclcliben Hozzuwthclhi 1568 tájt 's az elött

¡s M. Fóidváron bírt és osztozó ver volt a' Sza-

laházy 's Liptay ágazatahhal.

Igaz. 169З juniusz 20-ltán Szentmihályí

István es Mahay János írnohoh által hészitctt

osztálylevél szerént Igaz egyih birtohossa volt

Gjulánah. Eredeti ohlevélbol.

Ihlódy (llilódi) Nevét ezen ncmzetségneh

fcnntartiák Nagy- [és Kis Ihiód álló faluU 's

Magyarós- Ihiód és Ililúd- Szcntivány nevü

puszták. A' Dengelegi ncmzelséggel , mellyböl

1444 Dengelegi Pongracz alvajda vólt, osztál-

josnah iratík: minthogy Toldalagi András Ih-

lódy ivadék Dengelegi Tamas' masad uno-

káját Attnay Katát tartotta másodih hazas társúl.

1465 élt Ihlódy István. — Dengelegi

Pongrácz János Eidélyi vajda Széhelych ispán-

ja és Szörcnyi bán Gürgcny (Gewrgén) várá-

ból Husvct utánn való elsö ferián 1465 kiadott

a' Kolozs-Monostori Conventnek Farnasi (Ko-

lozs várm.) Veres Benedeh' résaire egy határ-

járató (metalis reambulatio) parancsolatot: hogy

a' Veres Benedek Füldi (Kolozs várm. Trium
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fywld) egész falújának határút cgy Convcnt-

beli személy (a' vajdáli alatt míndcn torvénycs

lépéseliben az egyik személy cgyházi volt) és

vagy Gyerö-Monostori Radó András és György

vagy Szucsáliy Sandrinus (Sándor) vagy III-

lódy István királyi emberek (regü) elött jár-

jálí-Ui. — A' mint a' kíjáratás' feleletje (flcla-

toría) bizonyitja , a' világi s¿ecnély I к 1 ó d y

István volt az egyházi pcdig Szucsáky Sán

dor. Erodeti o Ii level.

Ihlódy Fer en с z 1517. birtokos és ío-

ispán. Tudtunhra adja birtokosi létét mint ío-

ispánnak a' lcvél mellybcn olvasható bogy: Hi

ló d y Ferencz foispán (comes) Dobolia várm.

Szentgyörgyi István b. Szolnok várm. fó-ispánj

Keresztury Gáspár Doboka vármegyei

alispán (v. comes) Balázsfalvi Cserényi Mar

lon és Ferencz Csulaky György Sajói

íspán (comes) a' Betlen nemzetsó^ncl» az Apa

ncmzetscggel közös Borgói bavasaít a' Bcszter-

czeï havasoktól — tôrvényes Iii jaratas útján —

mcgliülönböztctik 's határt szabnak 1517 Bor-

gón Fülöp és Jakab apostolok innepe ntánn

második ferián. — Kiadta Devecsery Fe

rencz Dobolia torvényszéke jcgyzöje. Hat pe-

cséttel sárga viaszra nyomva megerösitve. Ere-

deti oklevél a' Betlen ncmzetségnek az Apa-

fiak magva szakadtával béadva a' fiscalis perben.
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A' PcngeJegi osztáljos ncmzetsc¿b0l Den-

gcJegi Mihlós és Mibály ас ország ({;cnerosus-

YÎtéziô) tagjaí hözt emlitetneh Bátory Zsigmond

idejéb n l.észûltt ( 1500) ország' laistromában ,

mellyet a fohormányszéh' levcltára rej't.

Az Ihlód yah hözül valólt vóltali , a' ha-

sonlólag magva szahadtt Némay IXagy-Ililódí

Toldalagi és Tót ncmzctségch. Magva fogyott

az Ililódy háznah 1590 táján. E' nevet vi-

seht 's ma is fennálló Ihlód falúban öröhültt

ncmzelscgböl a' vcrágazali tabla továbbá ezc-

hct hozza-bé Doboha vármegye' hiholit birto-

liosai hózé. Ihlód y Do m oh o s (Benhö által

híresnch hireltt férjfi) apja vólt L ásalo és

Os V aid íijainah 's Anastasia lcányánah

Czcgei Vass Pálnénah. Az clsö nemzé В a lást

a' Mohácsi Uthözet hora hörül vagy hcvéssel

az elött. Balázs apja Ion Péter és Kata Lit-

leráti. (L. a' jegyzöh hözt 1570— 1585)

Gyorgyné magzatainah. István nemzette Bene-

dehet, a' hi Kodory Agnes ncjével nemzöje

Ion Péteme h a' magva szahadttnah es S o-

fiánah Bado Gyorgytiéneh. Eddíg az Ihló-

dyah. — Badó nemzctt három leányt: a.) Mag-

dolnát bárom ú. m. Kemény Balázs, Toldalagi

Gáspár és Toldalagi Tamas férjeh' nejet. b.)

Klárát elóbb Toldalagi Mihálynét, másodszor

Harahlyáni Lászlónét a' Harahlyáni Pál anyját ,
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és с) Eufrozinát Toldalagi Andrásnét, a* Iii

másodszór Ahnay Katával váltott jcgyet. L. a'

több Iklódy- iva dé koltat ezcn ágon a' Tol

dalagi vezcr ncv alatt.

Ilyés 1702. Pánczélcsehl birtohos a' só-

beli haszonban rcszesült.

Im ees (Imecsfalvi) Házasságnál fogva

Gyulában vala birtohos $ oda való volt birtoha

e* jelcnben a* Cscrnátoni leány ncgycd ivadé-

kokra szálandó.

JábróczUy (Jábródi) A* XVI század' el-

sobb éveiben Illyricumból Magyar-országra , on-

nan 1590 Erdélybe szállott nemzetség e' me-

gyében bázasságnál fogva vala birtolios. Emli-

ti egy híteles vérágozat Jábroczhy Ádám-

at, bogy férje vólt Кару Erzsébetneh ; hi szül-

tc J. Gábort, a' hi apja lön: J. Katánah

Dujardin József báró nejéneh, Gábornah,

Mibálynah Кару Erzsébet' ferjéneh , hit má

sodszór a* nagy hiríi Apór István gróf Erdélyi

hinestárnoh Csihi fö hirály biró vett-el, Já-

n os na h és Zsigmondnah. Gábor nemzct-

te Antalt a' férjfi maradéh nélhül 1823 év-

ben himúlttat, hineh nejétôl a' ma élo Lázár

Johanna grófnétól, leánya Susanna Keczeli

Mihályné.

П02 Jabróczhy Mihály Szent Mihló-

a¡ birtohos a' sóbeli baszonban részesültj de
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ticrn soltá; mert tulajdon alattvalóji meggyil-

kolák.

17бб—1773 Jábróczki Pál a' Sáros-

Fatalii Jésuitáh' perjclje (Prior).

P¡" 1771 Jábróczhy Gábor és Zsígmond

e' megyci fö itélo szélineh szám felctt való iti-

ló biráji. — Ugyan ekhór Jábróczhy Já-

nos b. Szolnok várm. fö- 's rendes táblabiró.

17 90 Jábróczhy G á b o r kírályi hivata«

los (Regal isla) az ország gyiilésen.

1823 Vége szahadott a' Já broczhy nem-

eetségneh Erdélyben Jábróczhy Antal' halálá-

val. Magyar-országon még fenn van a' család.

J a n h a fy (O s s i) Simon, Lörincz es

János 1470 Korvinus Mátyás hirálytól újado-

mány levelet nycrtek elveszett Ievclnemessegök

(Armalis) aránt, mclly alább Szászújoss falú

alatt leiratik. Birtokjokat csak elönevök jelen-

ti. Bikali Vitéz Gábornak 1670 táján neje J an

il a fy Orsola vala. A' J a n к a fy fiúág' már

e' korban az oklevelekböl eltünik.

Jcney (Kis-Jenei) Samuel Ordög Annát

az ifjabb Ördög István' testvér-húgát ■— azt a'

Iii Jenöben lakott rövid ideig volt al-ispán báty-

jával — elvévén, nevet és birtokot nycrt. E-

gyetlen leánya volt Mária Visky Pálné az cío

Viskyek osapjának házastársa.
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Joannitáh vagy János' vitézei (Múllai

vitézi Rend) a' másadik es harmadiU keresztyén

Magyar-században 1 1 65 — 1240 vóltah ¡de való

birtokosok. Ycresegyházát es a' Sajó vidélii

jclesen a' Magyarosi es Sárvári váraltat lali-

táh. — Nem is gyanitva az állandó végzctíi

sors' hönyvcbc eleve bcírtt nagyoLb viszontag-

ságailiat, mcllychct annyi cvszázok múlva a' ho-

doltató Napoleon alatt ¡s szenvcdtch, hetver:-

öt evi itt letók utánn Itünnyen cllávozlak in

nen, a' Mogoloh által elüzcttetvcn.

Jó ó Birtalan 1Ö82 birtolios Nagy Sajóban.

Kamutliy (Szent Lászlói, — Drági) A' me-

gye' jegyzö bönyvei 's a' Drági hastély' cgyili aj-

tajánah homlokirása tanubizonyságoli ezen ñera-

zetség' fennlcte és birtolia felöl. Házasságnál

fogva vált e' nemzctség itt birtolíossá Szent-

györgyi Erzsébet által. Erdcly' nézo színen

pedig a' XVI század' fogyta folé tüntfel c' haz.

15QQ Kamuthy Far has kovet vólt Bá-

tory András'és Erdély' részérol Rudolf császár-

hoz azt megjelenteni : bogy itt Bátory András

választatván fejedelcmnek Erdélyt kczei közül

kivették Iégycn. Ekkór Kamuthyt PccsyBer-

talan örizet alá tétete 3 de a' császár nem so

bara kiszabadittatván baza boesátotta.

1602 Kamuthy Balázs az idósbbegyik

vólt a' Bátory Zsigmond kisiröji közül, midón
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Frdélytôl másodszcr elbucsuszott. Ez útjában

Trencsénbcn , Kamuthy oUos és éhcs eloadá-

sával lebeszélte Bátoryt azon hirtclen harag-

ból szórmazatt licgyctlcn feltételérol, hogy hi-

siröji hözül Bogáthy Mihlóst , Szílvásy Bol-

dizsárt, 's Czcgei Vass Fcrenczct — bib ma-

gob bözt a' fejedclem' álliatatlanságát vádol-

táb es hibáztattáh — mcgölesse. E' dolgot pc-

dig Homoród Szent Pâli Komis Mihály flirta

vala bé Bátorynab mint meghittjc. Még ezcn

évben Kamuthy a' Töröb udvarboz is hövct-

je vala Bátorynab.

1Ö03 A' dcrcb vitéz ifjabb Kamuthy Ba-

lázs pénzcl váltja-meg cletct Redul vajdától

Brassóban. Még ezen évben ugyan Kamuthy

Balázsnab cnncb, Bászta György megbe-

gyelmez Szébcly Mozcsbez szegodéséért.

Még 1б05 Kamuty Far h as Bellen Gá-

bor' vezérlcte alalt hovetséget viselt Nándor

Fchérvártt a' Töröb császárnál; Erdély' siral-

mas sorsát adván elö és segedelemért esedez-

vén.

1бОЗ-Ьеп Kamuthy Balázs Szamas-

ujvárt Bocsbay' részére bévette.

Ugyaa ezen évben Kamuthy Farbast

másobbal együtt Badul vajdánah volt bivei eb

be büldötte Gyulafy László : hogy fogadnáb-el
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es vennéh be az¡ öh hitöhet, hih nyolczszázan

valánali.

1б0б Kamuthy Far hast Bocsliay Ist

ván Szamosujvártt fogságra veltctc.

1б12—1629 Kamuthy Balázs íoispán,

es status tanáesnoh. Bocshay' hálala utánn a'

hövetelö Hommonay Bálint eilen volt j Bctlcn

Gáborhoz szítván.

1Ö27. Kamuthy Istvánis a' magtalan

mint hive Bctlcn Gábor' szobamestere (Cubi-

cularius) vólt. L. Kállay' érteltezcsct Ka

muthy vezérnév alatt 255 lap.

A' vérágazati sor pedig íly rendel esmér-

teti-meg velünh a' Kamuthyah házanépét:

Egeri Kamuthy Balázs nejcvel Szcntgyör-

gyi Erzscbcttel ncmzé Balázs t, Borbárát,

Kristofot magva szahadttat Farliast csOr-

solát. Balázs a' íoispán (elsö hi Szent Lász-

ló elönevet vett-felj Drággalis élni hczdvén)

Zeller Angaletával apja vólt nyolcz: István

m. sz. László m. sz. Mihály m. sz. Far-

has m. sz. Ilona Anárcsy Jánosnc, К ata

Görcsöni Serédy István bároné, Susanna és

Orsola \7¡téz Györgyne (L. a' Vitéz és Ка

ру vezérneveh alatt ennch Iva de liait)

magzatohnah. A' másodih Balázs* testvérc Bor-

bára elöbb vólt Horvát Mátyásné másodszór

Hamvay Gyôrgyné. Farhas a' fóispán' testvé
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re Mozcs Katával apja lön: Susan nánali

Apafy vagy Betlcn Fercnczncncli liét leányoh

anyjánali, Balázsnah es Farliasnali a' m.

sznalt, So fian ah a* m. sznah JYlihlósnaU

Cscrcnyi Erzsébet' férjénch, l(i anyjoli volt

Ka m ulli y Fa r h a s nah a' magva szaliadtt u-

tolsónali es Su'sánnánali Mikola Zsigmor.d

nénalt — innen a' ltct Jó'siha báro ág' Gorbói

es Almas mcljclii birtolia. Korûnhig a' többi

Ka mut Ii y ivadéliohat a' Scrédy clágazásban

látbatni ugyan azon vezér név alatt. Elfogyott

a' К am u thy nemzctscg 1бб5 tájtt.

Kantor Dorotya es Anna Erdélyi György-

né éltcli 1564 táján Szatmár vármegycbcn.

1545-bcn Csomafái Kántor Pál Do-

bolián Karoly Zsígmond vallomásánál és ado-

mányánál fogva Torday Imrét és Albertet egy

udvarháznalt 's puszta telclmcb birtobába egyik

ô iktatta-bé; scnlii client nem mondván. A' béilt*

tató parancsolat holt Szamosfalván Zamosfal-

vi Miltola László Izabella királyné alhelytartó-

ja 's erdélyi mindenes albirája (Viccjudcx ge

neralis) neve alatt a' Kolos Monostori konvent-

hez intézve.

157 5 Virág-vasárnap elött hatodik ferian

vitézlo Hidalmási Kántor János Kis Es-

küllöi 'Sombory Márton (Iii fia Jánosnah, ez

Pcternek ez Gcrgclyneli cz Jánosnak ez Mik

0
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lósnalt ег Jánosnalt ег Mildósnali a' Nagy-

n a I«, hi fia volt Rosnui S i m o n n ah — más

felöl Kr i s tó fna It hi fia volt Mihálynalt , Iii

аг idösbb Péterneli) 's osztozó vcrci' szcmé-

lyöliben és liépolibcn cllcntmondo volt — bizo-

nyos adatalibol tudván: bogy 'Sombory M¡-

hály és János — István Pélcr es hastió, 's e-

zebneli annyob Magadi Jasztina Pétcr özve-

gye (Ki fia volt id. 'Sombory Pétcrncli) több

izbcn néhai Tcli. Drag by Ann à val Karoly

'Sigmond' bítcsével es Karoly Lászlóval az о

fiával — (Iii szUlctctt Drag h y Annától, ezt

nemzette Drágby Marto n, ezt 'Sigmond,

cztis 'Sigmond, ezt Péter, ezt Jaliab,

ezt Dr. Mi Ii los nagy, ezt Rosnoi Simon)

— Drag, Adalin, Füzes, Szcnt Péter, Uj Ra

bos, Kendermezö és Örmczö egész falulij úgy

Milván, Szent Márton (ma puszta) Kélies, Apá-

tbi, Szász 'Sombor részjószágoltbói (mellyell

nébai Dráági 'Sigmond magva szaltadtával

— bi tcstvér volt Drági Annával — az cl

ient mondóliat illettéli) elidegeniteni vagy azo-

liat megterhelni szándélioztak (mi iránt még

Isabella királyné, György barát és II János

birály elólt is client mondottali) azért a' Drá

gi Anna-Karoly 'Sigmond vagy László 's a-

liár Iii által az ösi apai jószágoliba oliozandó

bár kikerUlésére nézve tclt aliárminémü egye
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fccsncli cliche mondott cs mohdottelf. melhrol

û' fejedelem is egyezésct adta.

E' megycbcn Kántor részjószág volt Do-

bolián meg. Mcrt Rettegen (b. Szolnoh várm.)

lalió Nyiresy István fcjdclmi parancsolat mcl-

lett az öt illetö jószág' minemüsége cs nien-

nyisége aránt az érintett esztendöben majus'

26-lián tanú vallatást vitetett vcgbe; 's a' mi

öt illette az Kántorrcsznclt mondalotr.

„Felnyittotta 1 б 4 0 Szamasliözy M i-

hály Do bob a várm eg ye bíitólt jegy-

zöje." A' tanuli mindnyájon (barman) Dobo-

liai Magyar jobbágyoli vóltah ú. m, 1.) Márli

Gáspár biró Balog István' jobbágya — liülon-

bözö a' Czegoi Balog nemzetségtôl 2.) Fúbjáu

István Zaliariás Zsigmond' jobbágya 3.) Jenci

István Szilvásy András' jobbágya. Három tei

ltet a' vallató birtoliában, a' negyedihet pedig

Kaliucsy Imrdncl zálogban lenni vallottált. —

Dobohán még cliliór egyik halárdarab „Ver

ne Ii " (talán ma „G y ilk o s") neveztetett.

„OIáh ösveny" jclenti bogy elihór liözla-

liosai e' falúnali Magyarali vóllali nagyobbára

és az OláhoU azutánn (l64o) telcpültch-le idc

Jassanliént, talán az elnevezett ôsvényen leg-

clobb.

Кару (Kapivári) ÍÓO? Erdélyben a' pol-

gári ponton legclsö Кару Andrásj kineh fia

8*
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János е' megyébcn Ion Iiözülek clsó' bírtobos

neje Vitéz Klara jogán, Iii által а' Кару ah а'

Mindszcnticlibel-is osztozóli. Vitéz jogon Kend-

neh Kccsctneli 's azohhoz ragasztalt fclsö es

alsó licrülcli részjószágohnah birtoliosai valá-

nab. Magva szahadt а' Кару háznali férjfi

ágon 17 бО tajan, Кару György' szemcljé-

ben a' deréh aszszony Кару Éva apjában.

Кару Éva (maga is báróné) Dioszcghy bárúné

született 1740 november 15 férjhcz ment 1755

majusz 15 ; dccctnbcr 15-hén 180" vivé sirba

а' Кару leány nevet is.

1596 Кару Fer. clesctt Kcresztcsnél Ba

toгу Zsigm. részérol.

1614 Кару András Betlen Gabor fc-

jedclem' bövetje Baruitius János hirályi tanács-

nohboz; lut arra bcr, bogy az Erdélyi szélbé-

li erosségekbol a' császári (II IVIátyás) batona-

ságnab bivitelct a' császár el cht eszbozôlné In*.

Vólt ez bclsö titbú tanácsnoh, Kolozsvárm. fö-

ispán és az Erdélyi dézmáb' bérlóje 1Ö32 tá-

jan.

1619 Ugyan ez "mint Betlen Gábor hi ve

és begyelttje birta Kapi várát, mellyet a' Fin-

thai Darhoczy Ferencz' hajdúji szándéhoztak

feldúlni. L. Thomáer Ignácz Magyar Hi

storial Toredék a" Tudományos Gyüj-

temény 1 82 5 Ш kötet. 44, 45 lap.
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1 б 5Q Кару György bciktatá Haller Gá-

bort a' Nagy-Váradi kapitányságba innepileg,

mellyct alíg cgy évíg viselbetc. Volt, ez a'

Пару Zaránd , Húnyad és kôzép Szolnokvár-

mcgyéli' fó-ispánja, fcjcdclmi bclsö titlui ta-

DLCSnolt 1 ÖÖQ-ig.

А' Кар y all birtak Szathmár vármegyé-

ben is: jelesen 1Ö5Q Кару Klara vagyKa-

t a 1 in.

A' vérágazati tabla ily sorban adja cío a

Kapyaliat Erdélybcn 's liülönösen e' mcgyében.

Кару András Gyiilafy Borbára ncjcvel lé-

tet adánalt: a.) János és b.) György fijaik-

iialt. Ez Bctlcn Krisztina nejével liárom Icány

magzatak' apja Ion ú. m. Borbárának To-

roczkay Istvánncnak , Máriának Gyulay Fc-

rencznének és Annánali Szent Márton Macs-

hási Macskásy Boldizsárnénak a.) János Vitéz

Klárával nemzé: Jobannát Nagy Iklódi Tol-

dalagi Jánosnct, Erzsébetet Jábróczky A-

dámnét, Tercziát Apor Lázárnét három fiú

's négy leány magzatok* anyját: cgyik fia Apor

Lázár nejével Sarharityas Gyulay Katával bölt

egybe (L. a' Vitéz vezér név alatt 1 e-

á n y-i y a d élt a i t) másik volt István, barmadik

Gábor. Leányai: Erzsébet Somlyay Albertné

anyja Jánosnak, nagy anyja a' most élô ud~

vari elóadó tanácsnok Somlyai Somlyay Já»
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nosnali. Susánna elöbb Bandy Fercncznèy m *

sodszór Tööhes Lászlóné magtalan, és Éva

Díószeghy Zsigmondné. Кару Jánosnah aa

idüsbbnch másodih magzalja : Jan os (a' má«

sodüi) Ányos Sofiával párusodatt. Ь.) H ару

György a' fennobb crintett másodih János-

nali fia apja YÓlt Évának az egyetlennelf ,

hit Diúszeghy Aliliály háró, a* most ció Ántal

barón a h nagy apja es viszont ¡Wibálynali apja

ölcl vala férji harohhal.

A' К ару a h nah jelcnlcg élo *s c' nie-«

gyebon birtohos loányág hözelcbbi maradéhai t

Diószoghi bárú, Telcliy gróf, Inozédyné, Soin»

lyay, Rolloginé, Szaboné, Brencsánné, Czilió

(cgyik ág) nemesck.

Iíar olyi vagy Lauca ( Saírmay szerent

Lás/.Ió) Dénos birt házasságnál fogva: mert no

je vólt Ördög Agnes az Ördög Forcncz* na»

gjobbíh Icánya.

Ez 1545 ötöhösön bcvalja jószágait veje*

noli Farnasi Veres Jánosnah *s leányánah So-«

fiánaU. Mb« 1 57 2. Azonban mégis 1548 So«

lyomlvövi Ördög Menyhárt' leányánah Halánah

es Ördög Ferenczönch az emlitett Agnesneh

a* M. Fodorházi, Szóteíhi, Szent Katolnai, Ö*

Keresztúri, M. Ujfalvi, Solyomhövi, M. Koblo*

si öröhös rcszjószágaihba a' penzbelí теппуь.

p¿£1 lefizetéséig béálbatásohat (statutio) Yiszsza
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Ci s ta Doboka Fasc. 3. nro. 23. Ugyan c-

zcn 1548 egy részrôl Karoly Dcncs, más

részrol Ordög Rata, Gcrgely, János' özvegye-

Itözt a' Solyomkövi, Al. Ujfalvi, M. Fodorliázi,

Ö. Kcresztúri, Szent Katolnai, Szotclhi , (és

iiutori, Kozéplahi 's Nerczi KoJozsvârmegyoi

fclsü licrületi Nagy Almási járásbeü) részjó-

szágokról szolló egyczcs találtatik a' Karoly-

Fehcrvári Káptalan. Diverser. Cista I.

Fasc. 6 rvro. 4-4. Még cz évctt Lancz Dénezs

beállitatik 's megcrüsitetik czen cgyezésnel fog-

va öröhösitctt jószágohban.

Karoly 'Sigmondnak bévallásánál 's ado*

mányánál fogva Torday Imre és Albert neme-

sek 1545-bn DoboUán egy udvarház és puszta

tclek birtokába beiluattattak.

15Ö1. Febérvártt úr szine vált. nap. Jónos

'Sígmond paranesolja vitczlü és nemes Décscy

Jánosnak és Vaaji Mihlósnah canccllariájajegy-

»öineli, — lïgy Apabidi Banh Andrásnali, Sza-

mosfalvi Polyáh Ferenczneh, Dobray Istvánnak

udvarnobainak (Aulae Familiares) bogy irnoli

'Sombory László héréscre (hi fia Féternel», сз

tdösbb Péterneh, ez Gergelynch, ez JánosnaU,

ez Mihlósnah cz Jánosnak, hi fia volt Brasso-

vi Nagy Mihlósnah) a' 'Sombori, Dráght,

Dali, Ráhosi, Eskülldi, Galpeayat,
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Borzovai, F a г к a s m с г с i, Örmczei К e n-

dcrmezbi Füzesi es Ad al ¡ni egész faluli

birtoha ¡ránt köllt minden jogot erdcklö, 's

minden más jószágokról ¡s szolló leveleket (mel-

lyck a' 'Sombori es Drági jószághoz tartoz-

nah) Karoly Fcrcncztol (Iii fia lía rol y

'Sigmondnak Drágliy Annától, hi leánya

Drághy Mártonnak, cz 'Sigmondnak, ez idosbb

'Sigmondnak, ez Pétcrnek, ez Jakabnak, ki

fia volt a' fenn cinütett Brassovi Nagy Miklós-

nak) vcgyék-ki. Repetitor. Mandat.

15б8 Karolyi ugyan azon Lancz Den es

es Ördög János cgymás közt némely jószágok

és nemzctségi levclck arânti cgyezesöliöt máso-

latban L. С api tul. Alb ens. Miscellanea

Cista 3. Fascic. 5 nro. 14.

Uecscthy. (Kccscti) Buday Fercncz a'

Kccsethy ivadekokat a' Bátory nemzctseggel ro-

konoknak 's Erdelyböl szakadtaknak mondja.

— Nera csak neve, mclly Kecset faluban örö-

kiilt, bancm cgy alább érdektendo oklevcl is

fcnnlctit e' hazában 's tulajdonképcn e' megyé-

ben a' Kecsethycknck bizonyossá tëszi. ÉItck

közülek a* tudhatók Hecsethy (Kcchct)

M с n у h á r t. Zápolya János' vajdasága alatt

bírt Kccsetbcn ée Gyckében. Ncmzelt Szala-

házy Magdolnával több raagzatohatj kik vóltak;

Er sé be t, László, Alá r ton, Pál, István,
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Ferencz, Sofia és Magdolna a' kit To-

tôry (Tolbewry) Balázs esmért ncjénch. — Az

eist) s/.ámlálttali osztozó rohonolt vóllali Mcny-

hárt Lászlóval , és Pcterrcl, a' Menjhárt Gás-

pár' fijaival e' megyei csalhatatlan bírtoliosob-

lial ; a mint mind ezeli bivilágittatnak Zápo-

lya Zsigmondnak egy 1568 augustus i"-liröl

Wároly -Fehérvárról biadatt béibtató Jeveleböl,

melly által BéUesy Gáspári Fogaras varának

birtoliában megcrösiti. £' béilitatást fllaximi-

líán császár is jóvá bagyta.

A' megnevczett Kecsetby testvérek kö-

zül ¡VIárton telte magát cmlcliczetessc a' ma-

radcb és annab itilu széhe elött. 0 1527. cl-

lusirte Ferdinánclot a' Spirai bozonségcs Né-

met gyülésre. Erdélybe, Styriába Csebország-

ba bövct voit. Ferdinand' nevében. l528Vesz-

prémi püspoh lett Szalaházy Tamas nagy bátyja

bclyjéhe, bineb testvére Magtlolna az ö cdes

anyja vala. A' Magyaroli ncgy bövctjcincb, bik

által a' Beszterczc Bányai országos gyülésbol

1543 végzeteibet Prágába mcgerösitcs végctt

Ferdinándhoz elUuldotték, egyiUe ö volt. —

„ A' L u t h e r , és Kalvin' tudománya 6

véle-is a' püspöki süvcget letétett e."

De nem clég ezen emberrol csak cnnyit irni

és megjcgyeznij mcrt mi utánn a' Veszpré-

mi káptalant Buday szerént — mcgfejte,
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álhatatlansága' példájáúl —'a mí mindég meg-

bocsáthatatlan egyértelmes férjfiban — hitszcgo

vallás cserélo lôoj holott az Isten a' tiszta szivü-

eket vallás külcmbség nélküt boldogoknak mond-

jaj — még Ped¡g a* silány arany' száraz szom-

ja a' szabad a' nemes páljafutott férjfít lekoté

Hommonay Borbárához mint vagyonos nejé-

hez 1548

Quid non mortal ¡a cogis?

Auri sacra fames.

Virgilius.

1550 Fo udvari-mcster lett. Meghólt Po-

sonban 1534 táján.

Kemény (BükUösi) Ez ösdedes nemzet-

ségb&l két foispánt számlált e' megye ú. m.

azt a' ki egyik ßükkös (alsó Fchér-vár. fej-

delcm Kemény János sziilotte helje) 's még

azt ki a' nemzetség' mostani ele» ncvcvel élt»

— 'S czt peída gyanántí hogy az elönevekkel

mint éltek öseink, a' volt birtokosok' sorában-

szabad légyen emlitcnij bár a' Kemény gróft

és bárói nemzetség jelenleg az élok közt ra»

gyog is. L. fo i s p á n i sor.

1441 Kemény Vi tez Simon Szentlm-

rénél elesett vesériért hazájáért.
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1 4 5б Keracny Vite* István Erdély'

nlvajdája,

ifiño Kcmény Ján os fcjdelcm.— A Itik

ncm liidnáh azolira nczve írjull : hogy fcjdelem

Krmcny Jónos ncm csah hös vala , hancm tör-

ténetcsmcreti 's torvénytndományal is bírt ; na-

gyobbára az ö munliája leven a' jóváhagyott

alliotmány cgybcszerhcztctésc és hidolgozása.

Kendy (Szarvas Kendi,- Lona!,- Vasas»

Bxcntiványí , - es Radnóti). E' ncmzetség cgyi-

he volt az Erdélyí Magyar nemzetscgneh , hik.

Almtis dnndára alatt vitézhcdteh 's Tuhuttól

vczcreltclve e' kis hont megöröhiteh. (Vajha

hazánhban is támadna egy Horváth István, hi

„a' Haza bol i'* miljcn volt a' Kendy) és „J ö-

vcvcny" nemzctscgchet fclosztani 's hinyo-

mozni tudná 's hivánná !) Bellen Farhas es»

meretes évehirományi 8 hönyv. 555 lap.

Kundtól a' Hot Magyar- hapitányoh egyihetöl

hözvetlcn származtatja a' Kendy nemzetscget.

Bcnhö József pedig a' legfényesbb házoh' so»

raba heljezé a'Kcndyehétj e' megyei S z a r-

vas'Kend eredetibb elônevével a' nagy és né«

pes családnah. Buday Ferencz szerént, a' hi

csah gyanitja, a' negyedih Magyar hapitánytúl

Kundtól vagy Kevündtöl származván, Erdély-

ben Doboha vármegyében Ken d et cpitékj itt

az elsöbb Magyar pogány és heresztyén szá»

*adoh alatt fcltUnetlenül élteh, a' tizenötödik
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század' közepe táján a' hadi pályáról polgárí

érdem mezöre is felléptek, 's száz harmincz

évek' folytában , a' változó sors' jatéliai, az

ingadozó fcjdelmi kegyelmek' labdáji , *s a*

határtalan hatalomnak áldozatjai lcvcnck.

. . Ahkór is volt

Valamínt most rosz ember,

Ember-társa' lebelletct

Irigylö es rontó szrr."

A' Kendyek' fejöli felett is duzs Ictök-

rc szüntelen lebcgett az irigység' balálos tore,

mellynck ök számosan gyászos prcdáivá váltak.

1479— 1495 Kendy An tal clsö a' haza'

szolgálatjában neinzelségébcil : al-vajdája volt

Erdélynek a* Benkö' laistroma szeréntj a' mit

Kállay is bizonyit abból : hogy 14~9 Béldy

Marton mint vajda' embere Tordáról Pál-fordu-

lása innepén Kendy Antal alvajdától Hid-

végi Mikó Lörincz' panaszszát kinyomozni ren-

deltetett. L. Benkö Transsilv. — Kállay

Székely nemz. ered.

1524 Kendy Gált vagy Kokas t (Gal

lus) olvassuk, ki e' nemzetscgböl Doboka vár-

megye* rendjei közül a' köz ugyek* mezejére

viszont kilépett. — A' dolog eredete 's histori-

ája ez. EIso Mátyás király helyre hozni akar-

ván eldodének erotlenségét 's tekintetlenségét

a' nemesek clött, királyi tehetôségit néha a*
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tôrvcnycs korláton túl is terjesztení igyckezctl

's szóval : rettentö (forrnidolosus) kivánt lenni

uralkodása' kezdetén. Igy folytatta — alább ncm

hagyott heves indulatjánál fogva, 's igy végcz-

te egyébaránt dicso iiralhodását. Az ö elhuny-

ta utánn hövethezctt hét tehetctlen kiralyok

alatt a' királyi mcltóság' tisztelcte meröben el-

hanyatlattj a' batalmas nemeseh eröhatalmas-

kodásai ellenben felctte nagyra emelhcdteh.

Innen az Erdélyi rcndck 1506 a' Segesvári or-

szággyüléscn a' vajda' jelen nem létébcn (ki-

töl a' höz zencbona 's szabad kény-üzet kö-

vetkezetcben elvalának nyomattatva) azt végez-

ték: bogy ha a' vajda vagy Széhelyeh' ispán-

ja valalut „az ó' ígazaiban es szabadságaíban

elnyomna" mind a' három ncmzet (imé a' „s z ci

vet s ég" — unió — nyoma ehhórís, valamint

már 1437 (lcgclobb) 1456, 1450 — utóbb 1541,

és 1542) egyetemben esedezzék a' hirály elött

azon vajdának vagy ispánnak elraozdittatása

vagy megzabaláztatása aránt. Ex Apographo

synchrono in Tabulario Cíbiniensi.

Nem is volt ok nélhüli a' rcndehnek ezen fc-

lelmcj a' mi nyilván kitctszik a' Szckelyck' ké-

relemlcvelökböl , mellyet Ulászló királynak kül-

döttek. Olvasható ebböl, hogy oily vad hegyet-

lenségcket hallatlan kinzásokat vitt végbe a'

vajda (Zápolya János) a' Székely- nemzet' em
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bcrei eilen, mcllyekct a' jelcnlsór alîg hínnc»

el. L. Engel H i s t о г. S е г v. 41 seq. — To«

vábbá pedig az Erdclyi ncmcselmck és Szc-

helyelincli Széliely-Vásárlicl) röl (ho/.onségescn

Maros- Vásárhely) Î534 a' Szászolihaz ¡rtt le»

másolva levo (anécdota) lerelokból hitünüi,

hogy mi utánn a' lcírtt kürnyültnényckben a*

Fogarasi várnagy egy Lüntclcn nemes embert

Széhely Pált hallatlan példával fclahasztatatt,

a1 Széhclyck a' hirályhoz követcliet hüldöttolt,

's a' régi szôvetségnél fogva mind a' bároin

nemzetbéliek az eróhatalom' feltartoztatására

kéntelcnittcttek fegy verre helni. Ex a u tog ra»

pho, Excursio. adhistor. Car. Eder VII

pag. 254, 255. A' jcllcvclcn, mclly a' liove»

tchnek nem csak nevoh clsóbetüjit hiállólag

mutató nemzetségi gyürüpecsétjcihlicl is meg-

crösittetett, К e n d y Gál , Challó (Czahó)

Nywythod (Nyújtódy Demeter) Apaffy Ferencz,

Bánffy István és László, Bctlen Eick, Vas Ba

láis, Mochy (Mocsy) György, Patocby (Pato-

езу) M Hilos, Somkercki Erdélyi Fcrcncz és Já-

nos 's többen is olrashatók. Kendy és Vas

ezen rendliivilles gyülésen és végzéscn mint e'

megye' hövetjei vóltak jclcn. Vajha a' halha-

tatlan Éder valamint mindég egyébkór, úgy

most is bó'vcbb lesz vala nein csak a' diplo-

maticusok' hanem a' heraldicusok' várakozásá-
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nail is megfclclni, az általa látott nyolcz ('s

talan' több) pecsétch' lerajzolásával !

Miulánn Zápolya János 1532 Griti Lajost

Erdélyi liormányzónali es helytartónalt ncvez-

te, ez viszszaélvén hatalmával; mind a' Ma-

gyaroh , minrl a' fejtlelem vagy is még vajda

elött gyültfletessc vált. De Griti hogy maga

flgyén bonnycbbithcssen Soliman császárhoz

folyamadatt. Személjes jclenléte által rá bír-

ta a' fénycs liaput hogy "000 ltatonát adatt

segitscgére, kikliel ö 1554-b. Brassónál rövid

idöre táborba szállatt. Bleibe sietett Mindszcnti

Czibált Imre (L. a' rég i Chibáh nemzetség-

rölFessler Die Geschicte der Ungern

4 The il 838 Seite) bit Zápolya Gritineli a'

Torolinél léte alatt Erdély' fejivé nevezett-bij

de Daczó János által Felmer nevü falúnál Kó-

halom Szász -szélibcn levágatott , feje pedig

Gritihez Brassó alá vitetett. A' milyen szivesen

bodoltak Czibáltnalt az Erdélyi rendeU, épen

oly dühös boszszúra lteseredtelt meggyilholta-

tásáért. Griti ijedtében Mcdjesre szaladatt, bé-

zártt ltapuiba Iteresvén szabadulását; de May-

lát István ujonnan választott meghatalmazotja

Zápolyánall , a* váracsliát clfoglalta, a' hól

Kendy Ferencz boszszút lehelve Griti' Iial-

pagját fejérôl lebúzta, 's Gritit maga vitte fog-

va Maylát' elibe. Még az nap hivégeztetetett
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tal es Endre oly' hegyetlcnség' nemeve!, mclly-

neU gyalázatjától esa h a' liOr' vad szcllemc

mentheti-meg az ahlionaliat.

1536 Kendy János a" Zápolya János'

egyik hadvezere, Ferdinánd rcszcröli vexer -

Velsi Lénárdal Eperjes mellctt viscltt szeren-

csétlcn üthözetbcn eletét clvcsztc Gagyi Báto-

ry Mihlóssal es Kornís Jánossal cgyütt.

1540 A' már crintett 's alább is crintcn-

do Szentiványí (Vasas Szentiván az,

mellyct értenünh bell ezen név alatt, a' mint

alább c* falú' leirásában olvasándjult) К en de

vagy Kendy Fer ene z Zápolya János eilen

támadott vala, hi ezért öt' Magyar-országra o-

röhös számbiveteSre liüldötte volt ; de Zápolya

hirtelen mcgbólt 's ö viszsza jött Erdélybe.

1550 Buthay Fétcrnch nejei rendre Ken

dy Ilona ésMagdolna — testvérch — va-

lánah.

1551 A' hazaárúló, onség vezércltte Mar-

tinuzí (igy bell czimeznem Kazynczytöl — c-

gyébaránt a' Magyar-literatura tisztcltt hösetöl

— ltülön válvaj 's ha Nádasdy Tamást es Tc-

lehy Mibályt hazafi névvel tiszteljüh is megj

de Martinuzit, ahár az ö hora' ahár a* hövet-

hezett éveh' hornyülménycit hideg vérrcl szi-

gorún viszgáljuk 's érzeményeinhet szabadon



129'

Lrtárjuli, bazaíinalt csaliugyan ncm nevczhct-

jiili) G)örgy Larát, Solimán császár' haragjá-

túl fclvcB egyfclôl: hogy Erdclybôl a' Törö-

höhet hiüzze; 's Izabcllánah gyülülscgét is ma

ga iránt jól tudván, másfclül: Diószcgen Szalm

János grúfFal es Bátory Andrással együtt meg-

batározá Izabcllát Erdéljbol luküszobolni. —

Nem ment végbe ez Izabellának tudta nclltül:

Iii is Nagy Enyeden az országgyülcsben liön-

nyezve panaszolván és adván elo ezt, mint a'

György barát' háládallanságánah 's hazaárúlá-

sánab eleven bizonyságátj rá vette az ország'

nagyjait, bogy Martinuzit felségbántónah itil-

tcli , 's ezt nékí levclben tudtára is adtált. Kc-

vesbe ütödett-meg ezen Mzrtinuzi: a' minthogy

liad! erövel nem soltára Erdélyt megszállotta ,

Károly Fehcrvárt, Nagy Enyedet 's Almást el-

foglalta. A' megfélemlett fejdelcm-aszszonyt pc-

dig arra is nem nagy ügygyel reá birla, bogy

nem csali Erdélyrol lemondott, banem a' Iicze

Lözt volt Magyar ltoronát is Kolozsvártt Ferdi

nand' Itövetjeinek hradta, 's Erdclybôl 155l-b

chávozott. Solían vóltali a' Martinuzi' ellenjci,

s ozoli hözül Kendy Antal, Kis Péter és

Csáliy Mihály, hiliet eleitöl fogva nem is szi-

velhetett Martinuzi, valamint ezen hatalma hö

ren túli és törveny eilen való tettiért Martinu

9



zit halálra gyüloltéli azali is. — A' Martínuzi'

mcggyilkoltatását nebezen vcvén a' Széhcljeb.

1552 M. Vásárhclytt egybegyültcli zcndü-

15 ГсНЬе lévén. Kasztald mint gyamis , Szebcn-

be vonta magát, majd jó crövci Segesvárra vo-

núlt. Itt Kendy Fcrenczet solí igireteliliel

arra bírta, hogy ez M. Vásárhclyre ment, 's

a' Szélielyeltet megengeszteJte. Még ez évctt

Knndy Ferencza' Posoni országgyülésre Er-

dély' részérôl ho'vctneh rcndeltetctt , 's el is

ment. Itt liozelebbrol megesmérvén ôt a* csà-

szár

1553 aprilis Q-hén még azon gyülés' foj-

tàban Ruszhai Dobó Istvánnal egyiitt — Báto-

ry András' heljébe — Erdélyi vajdánah nevez-

tetett-hi. Nem clöbb mint 1553 ma jus 2б bölt

a' hir. ftlggô pecsctes levél. De ezek cgyütt

szerencsétlen nemzeti tulajdonságuk' hövcthc-

zetében soba meg nem egyezbetteb. A* mi

Kendyt illetij azt tette e a' mit Erdély' csen-

dessége — ha csali ugyan annak lchet nevez-

ni Isabella, a' nagy úr (Töröb császárt fejez-

bi ezzel Fábry Pál) es Ferdinand' részeire ha-

sanlott ország' állapotját — bözelebbröl meg-

bivánt ú. m. tagtársától Dobótól — kivel egyéb-

aránt is mindég vitája volt 's talán csab ez az

eróssége lehet Timonnab bogy Kendy Fe-

re n с z e t változó elmcjtineU írja — elszabad
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van, söt otöt Szamasujvártt mcgostromolván ,

nvüván Izabclla pártjára álloltj lunch a' rcn-

deh a' Töröh hatalonitól való féltohbcn az or-

szágat ait' adtáh, miutánn azt, a' tavalji vég-

zet' megmásolásával , Ferdinand' hczeihöl visz-

szavcttch vólna.

Még cz évctt egyiket Kendy Lászlót

rcndclte Fcrdinánd csász. Iiogy mint a' Jászói

liáptalan' hites tagja ihtassa-bé (statutio) Bor-

nemisza Gergelyt a' Bartosfalvi ujonnan ado-

mányozott birtohba.

A' hét part' vajdájí azonban, ú. m. Dobó

István es Kendy Fcrcncz cgyet crtvc 1553

aprilis 28 a' Széhelyeh' törvcnycit 'stovényes

szohásait 28 pontohban megcrôsiteltéh, inel-

lych S/éhcIy Udvarhclytt hölteh.

Mi utánn Kendy Fcrcncz 1556 Ferdi

nand' részérol vajda lcnni mcgszünt, ugyan c-

zen évbcn viszont cgy nevezetes tisztet visclt

Erdély részérol: bogy Hcdvig Agoston, Tart-

1er János Rhéner Pétcr és Schacscr István tár-

saival cgyíitt, hihbez Pctrovics Péter a' gyer-

mch Zsigmond János cgyih gyámatyja 's Iza-

bcllánah pártfogója Solimán császár' hövetjet

is hozzá adta vala, Izabcllát a' viszonti fcjdcl-

mi széhrc és hormányra septemb. 2 3-án inne-

pileg meghivta, Erdélybc béhisirte 's octobcr*'

22-én a' Kolozsvári országgyüléscn az ország

9*



kurmányát többckkcl cgyült hivcn IioJolva ne-

liie általadta. L. В с tien I i b г. 4. p a g. 203

204. Miles lib. 4. pa g. 62, бз. F е 1 ni е г

Historia Transsilv. pa g. 21 9, 220.

1557 Miller Jaltab Ferdinand Bihar vár-

megye' fo-ispánjai' rcndjébcn Nickazó vagy Nya-

liazó név alatt Bendy Antalt lappangani vcli

Veszpréminck a' Magyar-orvosoU' éleltárában

(Biographia Medicorum Hungariac Cent. II pag.

50). Ember Pál' kéziratjai utánn tett soraiból,

az érintett évre fo-ispánnak 's Váradi Bapi-

tánynak tévén Nyaliazót vagy В end y t. — A'

Nyakazó nemzetségnck fenn létit a' Szent Mar

lon Macsltási Macskásy vérágazaii tabla bizo-

nyitja, azért kérdésnck raarad: mcllyik volt

valóban fo-ispán?

1558 gyászos tettek' jelcltte csztendoje ez

a' vadabb kórnakj azon tettek azok, mellyek

nem annyira Izabcllát mint aszszonyt, hanem

bclsö tanácsnoltjait béjegezih. Ez évaz,melly

a' Bendyek ltözül is kettönek vég veszélyt

bozott fejökre. Bét felölröl vette pedig erede-

tét a' veszedelem. Egyih: Henrik a' Franczia

király Martinez Peler Fcrencz követjet bcküld-

vén Erdt4)be, Izabelh'mak barátságát és segit-

ségét ajánlotta; az alatt azonban Izabclla is

Bátory Bristófot oda hövetsegbe kiildötte; mind

ft' két követek viszsza — és egybekerülvén ¡tt,
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a' Franczia hôvct ncm csaU viszonti scgilsógrt

igirt, hancm hirályjV rohonját János Zsigmond-

nali nejíil ajánlotta, 's ezért az ország' rend-

jei az ¡fjú fejdclcmneh a' fejdclmi tulajdonsá-

goli' Uií'ormálására szúusóges ncvelést bivánlak

adni. Isabella tariván atlúl ne bogy a' koriuány

kezci közül cz allai kiragudtassan , a' Franczia

királyal mindcn végzctehct félbe szakasztott 's

a' ncvclök ellca gyiïlolséget l'orrait. Másik: ez

év' kezdetével Bebek Ferencz, mint inindég

nagvra vágyó íérjfi, Solimán csás/.ár elölt vég-

be tudta vinni, liogy ö , mint hajdan Griti La-

jos annyi hatalommal felruházott bormányzórtaU

noveztetett-Ui Erdélybcn. Nem csett inye sze-

rént ez is Izabcllának , 's mint minden якя-

szony, ö is nralliodó indtdat jánab rabja leven,

és Nizoczki Szaniszló megbitt bonjafijánah tn-

nársával elven, és annali segedelmét vctéllio-

dö társa eilen kike*rv<fn , Balassa Mcnyhórtot

pedig az Erdclyi fo-vezérscggel *s a' Tasnádi

uradalom' áltengcdésével részére bóditván , útat

lieresett boszszújánab kiontésirc. Az új vezér

a* tájban Magyar-országi megverettetéséból Ká-

roly-Fehévárra visasza jött vala , ilt vólt a' fej-

dclemné, s vele együtt az ország' rendjeinek

választottjai is. Mind azért tehát, bogy az ö 18

éves fijának a' fejdelmi méltósagat még mind
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szcrithcsséli (mcrt az uralliodás' vágyja eloltot-

ta va!a az anyai szerctct' sziliráját szivében)

mind fohépen hogy a' gubcrnátorságnali elcjit

vcbcsse, aszszony létire clég hegycllcti volt Ba-

lassa Menybártra hallgatva, Bebek Ferenczet,

KendyAntal és Vasos Szcntiványilíen-

dy Ferencz testvérehct véletlenül mcglepet-

ni 's szállásohon September l-sö napján Tom-

pa Ferencz által eroszaliosan megöletni. Igy

gázolt clihór a' hazafi hazafitársa' vérébe ! Csá-

Ity IVIihály liorlátnoli liülönös szerencse — vngy

Timón szerént nejéneli Nizoczhí Emerentiánalí

hoszszns Uérclme által nyert kegyelmet. Pctro-

vicli Péler tcrmészctcs halállal elözte-mcg a'

veszto gyilliot. Mindnyájolinah fcles javai fej-

delmi liézre Iieriilteli 5 К с n d y Ferencz rol

— Iii az elött Fécset is bírja vala, igen solí

arany és cziist pénz maradatt bátra , mel-

lycluielt bir^ohába öt részszcrcnt harmadih ne

je (elsö volt Bánfy Magdolna, másodili Lévay

Katarina) Kecseti Márton Veszprénú volt püs-

püli' özvegye Hoinmonay Borbára juttaták va-

la. — Sern Istvánfy se Timon nom mérteh meg-

határozni oltát a' leirtt öldölilcsehneh 5 elég az,

hogy Szalánczy János fejdelmi ügyelt igazgató-

ja' fclperessége alatt per útján (Uülönos hogy



1 35

Bz cxecutio az itíletet mcgeîozzc!) mcHyneb

l'öbb alapiil Izabcllánob a' Töröb kapu c^ött

üriigycht clvádoltatása 's cnncli az öh hivtclcn

hovctcih' által felícdcztclcse szolgált, a' Tor-

dai országgj iilcscn ug^ an czen cvben parUUült-

nch itiltetieli 's hírdcttcttek. Fábri úr a' biin-

tetetctt szcmcbyeltct ncm cgészben nicu ti. Hoz

liasznú esmérete h t á r a hatodili bö

tet 485 lap. L. Forgács Comment ad

annum 1558. Vol fg. Re tien H is tor. pa g.

200, 2 10. Miles pa g. 72, 7 3. Felmer Hi-

stor. § 220. Timon Epitome Cronoló

gica ad a. 1558. Buday Гегепсг Polgá»

ri Lexicon II. d a r a b. 442—446 1 a p. Ez a'

ludós ¿viró Forgács Fercncz utánn clötcrjcsz-

ti К end у Fernczneli gázdagulása1 módját

és útját, a' mi nem igen törvcnycs vala , *s

bátra maradtt hineseit is closzámlálja , mcllvcli

liözt az ezer halagyáhan Erdclyi mostani crtc-

lcmben talán asztagohat bell értenünb.

15Ô0 Lónai Kendy István — bineh

nevé él az Erdélyi 's e' megvei vitézeli' dieso

trophaeumában a* balbatatlanab hözött — Csapy

Kristófnah a' Farlias' fíjánali elsö nejétol Bocs-

bay Annától született Susánna nevü leányát el-

vette; de hitöl a' balál elszabasztá; mert
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15Ö5 mint Jcnci ha^itány nagy Iclkiïlcg

néhány nap' fcltartóztatta az ostromotj de mcg-

Iovcttetvén bcvette a' várat János Zsigmond

Erdcly' fejdelme.

Már IL Lajos hirály' halálával Erdcly, és

Magyar-ország közölt vcrscngcs crcdvén, több

mint másfél száz évekig meg ncm szünt a' hét

tcstvér-hazánah egymás küzti cllcnscges viszo-

nya. Izabellának Zápolya 's amaz fijánali Já

nos ZsigmondnaU adtált által mintegy öröksc-

gül a' báborút. Miutánn Izabella 1559 Septem

ber 15-lien mcghalálozott, fija Zsigmond elöbb

Ferdmándal 's enncli hálala utánn Maximilian

kovrtkezôjével hadaliozott. Az álhatallan kényü

szerenese változólag kcdvczctt mindenegyiknelt,

miglcn Maximilian nevezetes gyozedelmeitül Ja-

nos ZsigmondnaU unszoltatva 1505-bcn Svendi

Lázárt, és Bátory Andrást teljcs hatalommal

Zápolya eilen fö hadvczérchneh rendelte. E-

zcli többeh hözt Tokajt, Szcrencsct, és Szat-

márl bévették. Mellyre nézve a' fejdelem Bá

tory Istvánt és Nízovi Szaniszlót S/.atmárra hül-

dötte Svendi Lázárral aa elcjckbe adott pon-

tok szerént békességct szerezni. Miufthogy pc-

dig ezen pontokat Maximilianis helyben hagy-

ta, az annyiszór clpróbáltt békesség kivántt

czélt ért vólna mér, ha Békcsy Gaspar Kons-

tánczinápolból haza térve — hová a' Svendi j
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Lázár' doméñetele aránt panaszra luildetett va»

la — a' Solimán' erkczcndö segedclmének igi-

retc últal erra nem baj'tja vala a' fejd el met,

bogy a' csali mostaní kötmenyehtöl elállani ne

alai ja. Ez a' fcjdelmi szószegés Maxlmiliant ön-

liént rá Lirhatta arra , a' mit legottan végbe is

vitt, hogy nem csali Bátoryt, hanem К end y

Sándort is, a' Iii Bátoryt Bécsbc bövette va-

la, orizet alá tétette. Istvánfy Histor. lib.

21. Vol fg. Betlcn lib. 5. peg. 232—255.

Felmer Histor. Trans. § 22 5. Több köl-

csönös gyözödelmci 's gyözöttetesei következ-

vén a' két testvér haza' fejedelmének , vegre

Maximilian kcnszcrittctclt bogy követeliet küld-

jen a' 'lorok-császárhaz ; 30,000 агаПу éven-

licnti adó' igirete , 's Erdély' beléfoglalása mel

len a' Toröli ndvartól béliess¿gct bert 's nyolee

esztendöre liötött is , mcllyneli pontjait mi

utánn

15Ó8 juniusz utólsó napján Bccsben a' hö-

vetek kezébe adták, a' .Tànos Zsigmond' kövc-

teit Bátory Andrást és Kendy Sándort két

éVi örizet aló! kiboesátatta 's viszszaküldöttc.

1570 táján élt He n d y F а г к a s a' tudó-

sok' moecenása. Károlyi Péter íly czímu muti-

káját: Elementa grammatices Gracie

in breve compendium e ï p г о 1 i x i o r i-

bus Grammaticorum pracceptis con
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tracta. De di cata Vol fg an go К end y.

Editio altera. l64o. 0.*' nclii ajánlotta. L.

Bod Péter „Magyar Athénás."

1575 Kendy Sándorra bízta vala Bá

tory István fcjdelem azt a' nevczctcs dolgot,

hogy Amurat Töröll császártól mcgerosítetcsét

kérje a' fejdelemségben. — Ismct К end y Sán-

dor mint fö követ Erdély rcszérol jelen volt

a' Varsói ncvezetes Lengycl gyüléscn, melly-

ben a' Zborovszhi Samuel' hathatós küzben jöt-

tére 's Iclkescn vitatott szovatozatára (hit az

clött Erdélyben ¡gen jól fogadott vala Bátory)

tcljcs hatalommal Lengycl királynak választa-

tatt Bátory a' halhatatlan Bátory István.

Mcg ez évben a' Kolozsvári országgyülé-

sen Kendy Jánosnak es Gábornak min-

den javaik hütleiftég szennyén fcjdelmi részrc

foglaltattali-el , azert hogy Bt;líesy Gáspár zász-

lója alatt (l573) Bátory István cllcn támadtalij

de — úgy látszih — utóbb kegyelmct nyertek.

A' Béhesy táborában Tordánái egyik vezér es

a' Kendy Gábor volt.

A' Kendy ház' másik hôse Kendy Pé

ter 1580 az Oroszok eilen viseltt hadban Vi-

elUoIuh alatt mint Bátory István Lengyel ki-

rály' kisiröje esett-el lovés általj

„IIazánk' bajnokánah dicsö tetteiért

Hiv emlékezettel fizetgessük a' bért."



150

Ez évbcn Radnúti Kendy Ferencz követ

volt a' Szchelyek' rcszcröl Daczó Györgycl e-

gyütt.

1581 К en d y Sá n d o r es Zsombory Lász-

lú kovctehül liüldettck Varsóba Bátory István-

hoz, hogy a' fiatal Bátory Zsigmondnalt fcjcle-

lcmségre választatásába egyezne-meg. A' mit

nyomós kerésehre meg is engedett

Betlen Iinre (Excell.) gróf a' Kendye-

lic t „hizclhcdöknek" czimezi. „i\Iásadik R á-

It о с z i G y ö r g y i d e j c" czimü munliája 32-d.

lapján. Az erösseget csupán onnan veszi, hogy

a' Bátory bázhaz eleitöl fogva szivesen ragasz-

hodván ölt 5 ahhór midön 1581 apriliszben a'

Kolozsvári országgyülés alatt Bátory Kristóf ha-

lálos ág^át feliünné, 's kilenez esztendös Zsig-

mond liját nem a' rendek' szabad szavatozata

(mint Feliner írja „M a rt i n i F с 1 m er Histo

ria Transsi Ivaniae cum observation i-

bus Jos. Car. Éder" p a g. 180 § 24 1) ha-

nem igiretch által a' fejdclemségbe hövctltezö-

jének neveztette, csak az egy Apafy Gergely

Doboha várm. fo-ispánja merészelt ezen válasz-

tásnak client mondani, a' többick ellcnben 's

fökent ,,a' hizelkedö Kendyek, bar kö

vet к e z ö szerencsetlensegöket Apafy

eleve nékiek megjövendölte v a 1 a" el-

némúlva fejét térdet hajtottak a' sinlödö fejdc-
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lern' kivánságának. — jXem akarom vakon men-

teni e' nagy ház' fijait 's batran himondom az

igazat róllahj tudván hogy prima est historiée

lex, ne quid veri non audeat dicerej de vagy

az egész gyülcsre általjában 's annali minden

fô tagjaira egycnként illcthetô ezen vád , vagy

raenthetô viszont az egész gyttïés. A' hon' ak-

kori tôrténcteibcn idegen, azt nein tudó, hogy

Gálfy János a' Bátory KristóP legbelsöbb 's

hatalmas titohnohja tanácsolta, múnhálta ja-

valta a' Bátory István hpljbchagyta választatást,

's a* hörnyülmcnyckkel csméretlen tulajdonit-

hat ily nevezetes követkczctü dolgot csak egy

háznak — (mellyröl annyi erénves tettet olva-

sunk) midon tudjuk, bár lekötöttek valának is

néracly rendek' voksai az érintett gyülésben,

rnelly szabad szavatnzatakkal birtak 's éltfck is

vele mindenkör az Erdélyi rende!» nemzeti ho«

ni fcjdelmeink alatt. Továbbá a' már megtör-

tentt dclgokat mcgjövendöltteknek állitani mí

könnyü! 's így bár tcljesek a' Bátory Zsigmond*

élete esztendeji vértszomjuhozás', hazafiutlan-

ság', kegyetlenség' es álhatatlanság* képeivel;

de hogy mind ezeket egy véges elméjü való-

ság egy kilenez éves gyermekröl eleve oly

meghatározottan állithassa, Isteni ihletés nél-

l»ül lehetetlcnj 's azéit az Apafy Gergely' jö



141

vcndoléséneh tôrténcte a' hritihát Iii sem is

álja.

Erdelynch honi fejdelmei alatt fo szere-

pet viscltt (¡jai ho'zül a' К end y eh viszont fel-

Icpteh a' haza' nézô szinén. — Bátory István

maga távullctébcn resztvevö szorgossággal gon-

doshodván Erdélyrol, a' tizenegy éves Bátory

Zsigmond' fejdelemségéneh fiatalságát azzal

gyámolitotta 's crösitcttc-meg , hogy a' tizen-

liét tanáesnohoh' uralliodását eltörölte, 's 1583

rendes függö pecsétes lévele által К e n d y

San dort, Körtvefalvi Kovácsoczi Farhast es

Zsombory Lásalót az Erdélyi ahhortan úgy ne-

vezett hoztársasági elölülöhneh nevezte-hi, 's

a' scrdülö fejdclcm' lclhi 's elmebeli formálta-

tását szivöhre hötöttc. De nem volt aliando ez

jgazgatás' formája; mert az Erdélyiehet a' sáp-

padtt irigység' fehete métcje megvesztegetvén ,

önseggel hezdéh vádólni deréh igazgatójihat,

's Apafy Istváo Komis Farhas és Litteráti Lu-

hács Brassai jegyzö' szemeljöhben hövetehet

hüldötteli Bátory Istvánhoz, hitöl

1584 hormányzót hivántah magohnah adat-

ni. A' hövethezctt évben Géczi János rendel-

tetett azzá, 's aprilíszben hitletctel után fela-

vattatott. Volf. Be tien Histor. libr. 6.

pag. 370 seq. Miles pag. 242. Pelmer §
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242. — Megvált czcll szcrcnt К e n Л у fényrs

rangjától meg nagy hörü hivatalától , bogy a'

szerencsétlen К en Л y háznah eddig ele futolt

polgári pályáját vcglére vcrcvcl fesse 's halú-

lával pccsétcljc, hogy mint a' tetézclt. tyran nis-

raus' áldozatja példáúl szolgáljon a' hesö hór-

nali: a' fébtclen uralhodást borlátolni minden-

kór és eleve mily szoros mily clmúlhatatlan

kotelessége légyen a' föbb hormányfialinali , a'

haza' nagyjainab. ~ Bátory Zsigmond 1588 dc-

cemb. 18 Mcdjesen országgyülcst birdet, melly-

ben a' megaggott Géczy gubcrnatorságáról Ic-

топЛуап, ö, a' baza' igazainah, törvenycinek

és szoliásainak bív oltalmára és mcgtartására

hitel, az ország' Itormányát bezéhez veszi oly

nyil vanos Iiötmcny mellctt, bogy maga mcllctt

mînЛég bi'zonyos számú tanácsnoliobat tartván,

a zoli' megegyezése nélhül fôltént fekvô jószá-

goliat senliinek ne adhassan. De esztondö sc

telïlt-el , 's az új fejdelem Bátory Boldizsár es

Gálfi János' tanácslatára — annál ¡s inhább —

bogy az érintett czihheljek mcgállitva ugyan $

<lc ltozonséges pecséttel megerösitve пет vól-

tali — némely pontjait a' tavaji czihhelclinek

megváltoztatta 's azt irta reájoU, bogy ö Er-

dély fiiggetlen fejdelmének tétetett légyen, 's

ezt valóban mútatni kivánván, a' tanácsnokok'
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hiliérdczése nélbül, he\¿s honapoh alatt töb-

bet ezcr jobbágyolinál az o pártján lenni lát-

szott nemcselmeh closztott. Ugyan ezen esz-

tendôben Bátory Istvánt a' Bátory Boldizsár'

bályját Váradí Iiapitánynah , magát Boldizsárt

pedig Géczí' balálával ország' fovezéréneh ne-

vezte. — Nem álhata fenn hoszszasan a' hét ro

llón (az atyjoh ú. m. BoIdizsárnaU András, a'

fejedelemncb pedig Kristóf tcstvérek vóltah)

liözt az egyezség: mindjárt a' bövethezett 15Q0

tortént, hogy Káránsebcsrol származatt 's Er-

délybe vándorlott Jó'siha Istvánt a' fejedelem'

hedveltt apródját Boldizsár megveretvén, ezért

czivódás támadatt höztch. Vóltah olyanok a'

hazafiah hözt, bill a' tüzre olajat bivánván ön-

teni, elhitcttch a' fejedclemmel, hogy Boldizsár

fejedelcmscgrc vágyódna. Hogy pedig Bátory

Zsigmond ez egyszer önfejetöl nagy dolognak

végbcvtvoje ne lenne

15Q1 A' rendek' vélehedését tudni hiván-

ta 's tanácsobat szorgatta. Ezelf, Kendy Sán-

dorra ballgatva, mindenhépen a' béhescget

elpróbalni javalláh, a' mi ha meg nem eshct-

ne, azt, bogy Bátory Boldizsár vagy az or-

szágból útasittasséb - hi vagy ôlettessëh - meg.

Melly véleliedést ámbár a' fejcdclemnelt titoh-

ban értésire adtáh; de ez lelhiesméretétol vádol-

tatva, azt a' gyónásban fedezte-fel, a' gyontató
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pap pedig Boldizsárnak a* titkot kiadla. MeTïjr-

ért ez, а' Iii onhatalmából magának ío Iior-

mányzói méltóságat tulajdonitolt, fcn vogctôzé-

sckkcl o<Ia vitte Iii a' dolgot, hogy ön a' fe-

jcdelem 's a' nagyali, magoliat mindert múdon

mentvén az egész egybcesliüvést Gyulay Pai

ra és Gálfi Jánosra háritanált. — Igy Bátory

Boldiztár czúttal elcscndcsült ugyartj de meg-

vólt a' gyi'dolségnck a' vcrscngéselmck alapja

vetvo, a' mili naponkcnt méjebben gyöhcrez-

teli 's végtéro a' leggyászosabb borúlattal tcté-

zék a' BátOFy és Iíendy házok fijait. Votf-

gang Betlcn pag. 401,-405.

Számtalan példa bizonyitja a' Romai szent

székneli a' hyerarchia' védangyalinak ú. m. a'jc-

snitáknak szerencsétlcn liimenctclü avatliozat-

johat az országos dolgoliba. Az Erdélyi törtc-

retek' sorai ¡8 mútatliatnak clóg csctet ilyent

a' XVI es XVII században. Ilyennek találomén

Bátory Zsigmondnak a' Törölitöl elállását 's

annyi fényes érdemmel diszlctt liazafíaknak e'

szültte méltatlan gyalázatos halálát. Erinckalap-

ját 15Q4 évben Carigli Alphons jesuíta a' fe-

jedelem' gyontató papja poüticájával , Bátory

András bibornoli, Cumuleus és Amalteus a' pa

pa' liove tj ci, 's az ön hasznát remello Mátyás

Ausztriai fo herezegnek Ungnad David nevü

követjei vetették, kik mellékes kinézeteiknél
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fogva könnycn rá birni tudáh az crollen icT-

hü Bátory Zsigmondot arra, hogy, bar a' Tor-

dai országgyülcsen majus 12. a haza' föbb es

alsóbb rendjei csaltnem mindnyájon, a' liorlát-

nok Kovacsoczy is (ön meggyözödgse eilen

nyomosan vitatván a' fcjedelemnch hivánságát)

és Kcndy Sándor bátran 's kcmcnycn elicn-

zettck is a' szövetseg' felhagyásútj áliiatatos ma-

radott meg-is Bátory: 's ugyan e' gyülés alatt,

cgyeztcthetlcn kinézctból; Bátory Boldizsártío

badi vezérnek, Gercndy Jánost pedíg fo liincs-

tárnoknak tette, es a' katonaságnak minden

torténetre egybcgyüjtésit parancsolta. Jj. Bet-

lenlibr. 7. pag 470. Azonban egycb lior-

nyülmények is kcdeveztek a' Bátory' feltétclé-

ncli: a' Törököknck Hatvannál mcgvcrcttcté-

söl( , a' Moldvai és HavasaKöldi vajdának 's a'

Liigosi bánnak az ö megszóllitására a' Török

eilen ajánlott pártütéseik. Mindczcknél log va,

nu'g egyszer egybegyüjtötte o az ország' rend-

jeit ¡uliusz clején Károly Fehérvárra. De most

is mind eddig a' fejedelemnck esküvéssel pc-

csételtt fogadására teljességgel nem akarván e-

zek állani , Tordára bozák fcl a' gyülést, a'

ból az egész nemcsség fegyvercsen jclen vala,

4 a' bová a' fcjcdelem is hivattatottj de einem

jött: 's ugyan azert némely fö méltóságok ál-

tal detbronizáltatása sürgettetctt. — Megértvtn

10
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czeket Bátory cgybegyiijtott kincscivel Kovár-

ra vonúlt, a' honfian miutánn Kolozsvárra as

oda höltözött országgyíiléshcz írt vólna, az or-

ezág' harai es rendjei, a' Szász ispán' sürgelc-

scre, s' hözönseg nevében viszszahivtáh a' fc-

jedclmet: el ¡s jött, Váradról rcndeltt hadisc-

reg' lwsiretc Uözt Kolozsvárra. ltt más nap u.

ro. aug. 28 nihány föbb méltóságokat bílincsclí-

Itel tcrhelve azon alsó hajléholiba, mellvch je-

jenleg a1 rom. catholicus T. T. káplányoll' lalí-

ta szobái— Itiildött'j kill kózíil К e n d y S á n-

dornaU az o lcghivcbb tanácsnokjánalt, leg-

gondosabb ncvelojéneh és az clotti ország'de-

rcll korlátnohjánab , Kendy G á bor nah e'

Sé n dor' unoka oesének Ifjú Jánosnalí a' Bá-

toryak roltonjánali, Forró Jánosnak és Szent

Egyedi DeáU Gcrgelynck a' napon mclly hét-

fo 's épen a' Mohácsi gyászos ütközet' napja

vala, augusztusz 30-Uán nap feljötte elött a'

Kolozsvári nagy piaczon-oly méltatlanúl mint

szintcn Hunyadynak Budán , — fejöket szedet-

te. Azutánn Bátory Boldizsárt Szamasujvártt

felakasztattatta , Kovacsoczy Farkas korlátno-

Itot és Badnóti Kendy Fercnczet-a'

duzst— Gyaluban megfojtattatta. Gerendy Já-

nos', Lónyav Albert', Szilvásy Boldizsár' és

egyik Szalánczy (vóltak László és György)

eletöknek megkegyelmezettj de a' fenn irtta-
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Ion Iiivíil Tamásfalvy Dciiczs, Borncmisza Já-

nos, cgyih Szaláncy 's Pávay Mililós ís hüt-

Icnscg' szcnnyén büntctódtch, Szerzö oliai c'

gyilbos cxccutionalt Bocsliay István, Dcáli Kris-

tóf, Siíirílí Gaspar, Gcszti Fcrcncz, Komis

Gaspar, Jó'siha István es- ITuttcr Albert voltaic,

Müió és Bcnhö szerent. — Ля utóhorbcliek c-

gyenesen bírálóji a* nagyah' tctteincli, mert ö-

lict mint az cgyliorúahat sem a' jntalom ncm

ösztönzi, sem a' tilalom ncm rettenti. Thita-

nus, Miles, es Istvánfí, cgyhorúah Bátoryval, a'

fcjedclmct menteni látszanah. Fasching ncm

vala pragmaticus evirój Fclmcr is csali az év-

iróli' cllenhezö ve'lelicdcsolict azoli' leirása nél-

Iiül erinti es bozza fcl. Betlen Farlias utánn

se lehet kitanálni: mcnnyibe méltán vagy mél-

tatlanúl végcztettch-lii az crintett szerencsctlc-

ncl». Egyedül a' jóváhagyatt al hat man y

IV. Rész 20 czime egyetlen czililielje irja

és fedezi fel a' torvénytelcn tettet ezen igéh-

ben: „in artno 1504 e' hazánali tebintetes nagy

rendebbol álló nihány számú hasznos fija i és

tagjai injusta (nem indicta causa) causa, поц

citati ñeque legitime convicti ölettetteneh meg."

Elég az, hogy a' papi bizelbedés Bátoryt — bit

a' mostoba természct begyetlenneh szíjlt vala,

a' jó nevelés pedig ezen ncm scgithetett, —

inye szerént hajtogatvan az ország' rendjcineU

10*
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tulajJon és szabad igazahltal élni nrm tiiflásn,

's még némcly fehetc Iclltii hincsszomjuhozó

irigy hazaiiahnah gonosz tanácsa, clég alano-

san mcggyôzik a' maradéli' hiv crzetct 's jó-

7.an crtelmét rnennyibcn mcntbetöli vagy vádol-

hatók mind Bátory Zsigmond mind cive ma-

radtt és hioltatott tanácsnolijai. — Mino bcjeg

illesse a' fcjedclmet lu mcglialgatatlanul 's itî-

lct ncllu'il — mint a' fcmbiráli hajdan a' titlios

itilôszéhben — ölet meg ahár hit is, 's e' fclett

a' tanú-cs vád-Ievelchet ismétcltt igircte eilen

нет hözli, mint Bátory is, czt vitatni nemszüh-

scg. A' Kendyeh' jószágai ehhór fejedclnii hcz-

re szálvánj Kcndy István utóbb horlátnoh

—bar ver és bilntelen vala — a' Lónai uradal-

man hivül azohnah birtohába nem léphetett.

L. Kendy Sándort a' fóispánoh' sorá-

ban — és alább K. Lona Leirásában. A'

jóvá bagyattt alhatmány IV. R. 20 czi-

me foglaltta panasz „jus ligatum"-nah hirdeti

ezen irgalmatlan tettet hövetett hemény pa-

rancsolatját Bátorynah , mellynél fogva megtil-

totta, hogy senhi a' maradéhoh hözül ezen fö

embereh' jószágait törveny útjan is felhérni 's

perelnî ne mérészelje. De a' józanabb mara-

déh ezen embertelen hihôtést eltörölte.

Hendy Gá born aU a' fôvétellel büntct-

tetett (i5Q4) Gábor apjának és a' hasanlólag
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hûtlcnscg' szcnnycn, javaira nézve büntetödött

К end y Ist ván с nah (L. al abb) anyjoU

volt Balassa Margit, lût szült Somi Jó'sa Anna

Balassa Imrcné a' Sonii Jú'sa Gaspar és Pri-

nyi Älargit leányok.

1Ö03 Kendy István Bàszta' vezérlctc

alatt a' Rudolf rcszén Kaplyonnál (b. Szolnoli

várm.) Székely Mozestöl megvercttctcttj de bar

fiatal 's Bellen Farhas szcrént jcles ifjú, töb-

bckkel együtt oís mcgszaladatt 's élctct a' fcgy-

ver' elélól ¡gy mentette meg*

tóo4 Más Kendy Istvánt Bászta Gyôrpy

Kolozsvártt a' Domwiicanusok' hajdani (móst a'

szürKe barátok) klastromába záratván, éhség-

gel öle el. L. Fasching Nova Dacia sive

Frincipatus Transsilvaniae Fars

Quarta. 1744. Claudiopoli. i6 pag. 14Q»

l005 A' már clofordúltt Lónai (mint Bel

len Farhas nevezi) Kendy István Lodi Si-

mont a' Lúgosí bánt, roiutánn Károly Fehér-

vártt hoszszasan múlattak együtt 's Kolozsvár-

ra kisirte vólna, gyaluba fogolyúl küldütte; de

Bocsliay nem soltara hiszabadittotta.

Még ez évben e' К e n d y martiusban Ha-

rinai Farkas Miklóssal és Tury Ferenczel c-

gyütt ótszáz fegyveresekct vezcrelt Medjes ei

len, hogy azt Bocskay* részére vennék-bé: bé-

\ették ugyan, de a' városba alattomosan nyot».
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mailt Ráczoli és Oláholi últal csali ncm cgy

lábig levágattattall, magok a' vczcrcli alig me-

nclícdbettek meg a' haláltól szaladás által.

1G06 Egyik követ Erdély' részérol a'nem

csmcrellen Bccsi békiilés' (L'acificatio) .ezerzé*

sére ö volt Kassára kflldvc, mcllyct Rudolf

császár és Bocskay kotének egyiitt.

1607 Februariusban a' Kolozsvárí ország-

gyülésen inkább Bátory Gábort mint Rákoczy

Zsigmondot kivánta fcjedclcmmc választatni.

lia utóbb-bár büiitclcn - érzctte is a' vas-

hatalorn* vadigájátj de nctn solt idcivcl mcgbuk-

ta clött sxcrcncsés volt mcgnycrni Bátory Gá

bort és az ország* rcndjcit, bogy lóüO apri-

lisz' 26-kán a' Szamasújvári uradabnat idcig-

meddig nycrte, az ország is ebbe megcgycz-

vén. L. a z 1 609 évi egyik tôrvény с z i li

li с lyt, és Be tic a Histor. Tom. VT. [>ag.

534. — Még cz évben Bászta György' dühét

megszeliditeni liépes vala maga iránt, miutánn

Székcly Mozes' részére barczolván meggyözet-

tctctt vala Básztától.

Erdély' fejcdelmei közül kilt azt Magyar-

országtól külön és fiiggetlen tiéptesté válta a-

latt ko'rmányzák, az öskor' szelleroéhefc képest,

a' fejcdelmi szék' diszei, a' nemzet' oltalmai,

a1 'haza' védjei Bálbfy István és Bellen Gáborj

a' több ágakra oszlott de egy törzsökü nagy



Bátory házra niiudcukorra maradandó homályt

vontt Bátory Zsigmund és Gábor clicnbcn a'

fejcdelmi szék' gyalázoji, a' ncmzet' szabadsá-

gánali zsarnok - rablóji , a' baza' pusztitóji va-

]ának. A' föbbck eringei vagy hibáji mely nagy

hatással fojnak-bé az erkölcsisegre vagy cr-

kolcstelenségre , szinte hibetetlen, anual szem-

bctiinöbb pcdig a' tisztaság* törvcnyeinek mcg-

szcgcsébol eláradni szuUott bütvök' sokasága a'

nagyaU" pcldáji hovcthezctében^ Nemde ncm a'

Lcngyelek' erkölcsi romlotsága is a' XVII század'

* végén a* thronuson ültt II August' példájából

eredett, a* Nápolyi udvarnáli buja élct 's fajtalan

uralkodónck, mint a' két Jobanna, rosz példa

adása, rontották-el a' jó erkölesöket?" Kincs

nemzet, mclly a' szenicrmctess<?g' szemtclen sér-

tóji, az ártaüanság' gyilkosi , a' házassági ro-

kon érzet' szentségc (mcrt mí szentebb mint

mit a' termeszet szentelt meg?) tipróji eilen

czclarányosbb 's fenyitöbb tôrvényeket hozott

vólna, a' Magyaroknál. Nemzetünk' romlásának

ollait nyomozva, nines valóban nines eltévcszt-

ve az út, melly a' féktelen testiség' osvényéo

fej'ti-raeg ezt. Méltán kesergi az ösz lautos >

bogy

Egy Istenért egy Hazáért

Égett hajdan durván hiv,
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Egy mátkáért nyoszolyáérí

A' törzsökös Magyar szívj

De se Istcn

Mind czek Bátory Gáborra is iïïenek. О e-

gy ill vala Erdely' választolt nagvjai közül, a*kí

Toppeliinus szerént, fo folian álva a* méltó-

ságnali illetlen és tiltott rnaga viseletével rosz;

példákat adott a* nötelenekneb, a* saerctö szi-

veket megsebzette, az édeni házasság* örömei

közt szendergöU' boldogságát fcldt'ilta, Kémjci

által a' kedvezö alliú szuzcltet nndok hálójá- •

ba heritcttc, 's a' legszcntcbb igazzal tulajdo-

nitott nôk' férjcit, apákat anyákat méltó bosz~

szutútclre ingcrclte, A' megbántódottak közü»

lieli — vúltak Kendy István korlátnok , L»

fóispánok so ra) S/.ilvásy és Kornis Bol-

dizsár, kill' hitcseit neji szeplotelenségolihcl

önlienycnek áldoznt kényszeritette. Ebböl kö-

vcthezett az'tán, hogy a* sérclmesek (kiket Ben-

ko clószámlál — mert többen is vóltah) 1610

Széken Bátory eilen boszszút méltó boszszút

esküvénj okct érte a' csapás: niert mi elótt

innen a* fejedelem a* Beszterczeí országgyü-

lésre induit vólna, oszesküvésok felfedeztetctt,

Betlen Gábor' késsi segedelme által meglepe»-

tek



155

К с n (I y Szamasujvárra taját varaba illant;

de a' Kurnisak közül Boldizsár a' küzdés köz-

ben áltulszúratatt, Györgynek pedig Kolozsvártt

feje vétetett.

-Caspar Boitinius de rebus gestis

M. Gabriclis Betlen libro I-ms Ennek

a' Kendynek kezeibol a' korlátnoki peesét

elvétetett honi torvényeink' szavai szerent, mint

a' leirtt bünbe rcszesedésért hütlenség' sz.en-

nyén marasztaltnak.

Ezen Kendy István* hütlensége - szennyét

illctö level idösbb g. Teleki Mihály (a' nagy)

levelei közt 19 számnial jegyezve, a' több le-

velelv' nyalábát (fasciculus) jelenti. L. ezen le-

vefek laistromat — mellyeknek nyalabai 40 tész-

nck : Notitia Histórico — Diplomática

A г с h i V i et Littcralium Capituli Л 1-

bensis Transsilvaniae pag. lîO — 11Q.

Hib-eto : hogy ezen laistrom eloszámláltta leve-

leket a' Betleni Betlen gr. báz 1688 ólta, töb-

bi a' Kendyeket illetöket pedig a' Teleki gróíi

báz birja. —

Kendy К r is г ti na Haller Zsigmondne

is e' Kendy Istvántól vette létitj testvér

volt Haller Istvánnal e* Zsigmond, — és ígykc*t

testvért tartott. L. alább Kendy Lóna le-

írását.
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Alig van Magyar ncmzetség Erdély', oslto-

rából , mcllyneh fíjai a* fejdclmi ponton alól

több és dizcsbb méltóságohat viseltch, felcsbb

hincsehhcl birtak 's fényesbb pályát futottah

vólna a' haza' nagy höreben mint a* Kendy-

c It J de szerencsétlenségoh is rendhivüli vala.

Közüleh Ferencz a' vajda, más Ferencz és Sán-

dor Bátory Zsigmond elsö tanácsnohja 's neve-

lôje leggazdagabbah vóltah 's Erdély* 'polgári

nézô szinén legnagyobb seetnélyt viselöh a*

tízenhatadih százacT fojtábanj de egyszersmind

legnagyobb hárvallattali is. Ferencz és A n-

tal testvérehet Izabella Károly Fehérvártt,

Sándort ezt a' fatumah iildozte nagy fcrjfit —

a' h¡ 1557 táján tapadla a' hülsö országi os-

holák' hüszóbeit nagy elömenetellel a' tudo-

mányohban, elöbb volt János Zsigmond' titoh-

nolija, Bátory Kristóf tette horlátnohhá ; szó-

val r János Zsigmond*, Bátory István* Zsigmond*

és KristóP horánah híres-neves emlch fiját, —

más Ferenczet ésGáborta' nagy К e n-

dy Sándor' öcseit, Bátory Zsigmond egyzer-

re vegeztette hi j S á n d o r n a h és G á b o r-

nah Kolozsvártt augustus' 30-bán vétetvén

fejöhetj midön az ifjabb Sándor' életéneh —

a' hi veje vólt a' nagy К end y Sándornak
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mcglicgj clmezcttj czen Ferencznck pedig

cletét vcvc-el September 12-licn Ováry István

liapilány Gyaluban liínos szcnvcdtctéssel. En-

ncli szülöjiröl raja szállott felUclhetô vagjon-

ja hatszázezcr aranyahra bccsüllctettj a' físbus'

vjgy igazábban Bálory Zsigmond' vagy még

igíizabban az ó baszonlesö álnolt titobnohjai-

nali zsebeibe bcrülvén mindazalt.

£' nagy nemzetsegböl Kendy San dort

es Fcrcnczet Erdely1 jclcsbb férjfiai bozé

méltán beljezhetjük azért is, hogy a' boni tu-

dósokat, szivck szerént örömest ápolgatták.

Las liai Csokás Péternek külíoldi útozásaira

pén-zt adtak, rmmliáinak kinyomtattatását a'

böltseget вот bimilve, eloscgitcttéh L. Bod

Pétcr Magyar Athenás 15"— 159 bp.

Kcndy István es P éter a' harezme-

zején arattáb vérrel festett koszornjokat 's lo

vés allai boltah-el. Más Kendv 1st van sze-

méljébcn a' volt tartományos korlátnokban

1б28 táján fogyott és enyészettel ezen nagy

haz és nemzelség. Közclcbbi leány ivadékailt

a' Haller grófob.

К en e г s y Kristóf Ördög Klara' férje a'

tizenbatodik évszáz1 clején házosságnál fogva

volt brrtokos.

fteresztesy (Nagy Megyérí) Pál 1б03
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Karánsebes alatt Székely .Wozesscl együtt vi-

téltzkedett.

Keresztesy András ugyan ez évben

mirigy halál által halt-el Vajda Hunyadon.

l605 Keresztesy Pál az érintctt Ká-

ránsebesi és Lúgosí bánnak volt téve Bocsliay

István által.

1660 Elt Keresztesy Fereacz béíic-

szeretö jelesbb hazafi.

1691 Keresz.tesy Sámuel elsö e' me*

gyébcn nagy nemzetségébôl mint birtokos.

Vólt II Apafy Mihálynak egyik gyámatyja 's el

sö a' hazában az alikórtán fclállitott fu hivatal-

folian ú. nu tartományi ío biztos (Supremus

Frovincialis Commíssarius) és Fehér vármcgyé-

nch fóispánja. 1702 mint Borsai fobb birto-

kos a' sóbeli baszonba részesiilendük Uüzt fcl-

iratott. Utódja a' Betleni Bellen grófi nemzet-

ségbol e' megyében Borsa hasonfclének birto-

liosa Betlen Adám gróf.

174f> Keresztesy Ferencz, kinek ne

je vólt Béldy Kata Béldy Kelemen' leánya, e'

nemzetségbül adományi béirás jogo» (jure do

natario inscriptíonis) birta Kupsafalva] Ünö-

mezö egész falukat (b. Szolnak várm.) kinek

magva szakadtával rövid ideig Keresztesy- leány

ivadékok hczén vóltak, kiktöl, a' béirás men*

nyiségét (Summa inscriptionalis) lefiz.etvén , a*"
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fejcdelem 1749 a' M. Láposi fejedelmi jószág-»

boz ragasztotta, t. i. mcllyeli hajdan a' Szamas*

újvári tisztán fejedelmi jószághoz birattak va-

la. Ere de ti o Ii level.

17 50. KeresztesyBorbára Ihtári Bet-

len grófnc meg ezen nemzetsegböl való vala.

Keresztúry. (Sajó-Keresztúri) Ezen e-

lônévvcl liülönbözö" nemzctségnek származatát

's elágazását fcljebb Garázda vezérnév alatt

láttult. Az Erdélyi évhonyveU' lapjaín kijelel-

tetneli: Keresztúry Kristóf 16Ö2 egyik

hadnagyja Bátory Istvánnak miliór Hadadat (k.

Szolnoh várm.) Balassa Mcnyhárt es Zay Fe-

renez tölök a' Ferdinánd' részére viszsza fog-

laltálij levágván négy ezer emberct Bátorynak.

1б04 Keresztúry György Bászta

György' titolmokjának iratilt.

1624 juliusz 3-hán II. Ferdinand császár

itra Pázmán Féternek : bogy Itüldi Kereszt

úry- Istvánt — lú utóbb e' megyei tiszt vala

— mint hovetjét Betlen Gáborhaz. Az útasi-

tâst, mellyet nebiadatt. L. Gabrielis Bet

len Príncipatus Transsilvaniae сое-

vis documentis illustratus per Geor-

gium Pray a.) 1 8 1 6. Tom. II-do. Juliusz 4>

viszont ettöl a' kôvettol ltüldését a' kötött pon-

tolinak igiri. L. fobirók és al i s p án о к sor.
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Kcresztúry János a' nagy Telchy W-

hály sogora élt 168O börijl. A' Széki Telehi

házba bá¿asadatt, melly — Kazinczy szcrént —

Bátory Zsigmond' fcjdclemsógbcn házosságnúl

fogva tünc-fel Erdélybcn 1580 táján. Ugyan s

Garázda János — utólsó a' Garázda nevcn —

Lengycl-orszógi buzamos útjából Erdclybc ba

za térvcn , 15Ö0 Bolducst Fcbcr Judittal Tor

da vármogyoi nagy birtobú ncmzetsrg' leánvá-

val hólt-égybe, házassági egyetlcn gyümölcsö-

liet Annát Szclu Telehi Mihálynali 1580— 1G06

vólt fejdelmi teslör kapitánynah adáli-lii. Ez

apja lön Jánosnah, Iii nejévcl Berhidai (néból

Kápolnai) Bornemisza Annával ncmzé Mihályt

a' nevezctt nagvat, Katát, és Annát elöbb Czc-

gei Vass Lászlónét, másodszor Keresztúry

Jánosnct. Más vólt a' Recze — más a' Sajó

Keresztúri Keresztúry nemzctscg. Olvasbatni:

„Iie г с s z t ú r y de Szent Bcnedclt." a.

Febér várm.

Kid ey. A' név ctymologiájánál fogva ncm

Jéend béptelenség ide ihtatni e' nemzetségetj

bar Szatmár vármegyében is vóltak Kidey ne-

vü nx?meseb. Erdélyben feltünt Kidey Péter.

Elesett 1Ó02 SzéUely Mózes' részéról Basta ei

len harezolván S?ent Imrénél Károly Fehérvár

melíett.
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Kiss 1702 mint Szélii nemes birtokos a'

sóbeü haszonba részcsülendók közt emlitetih.

Kivey IVlihlós bírt Igeyn (talán Igriczen)

1200 elött kcvéssel.

Komjáthy (Magyar-Derzsei) Péterrôl

Édcr a' Kolozs-Monostori országos levéltárból

írja , bogy némely Kolozsvári polgároliat az or-

szág' útján kifosztott, 's ezért 1518 megbeste-

lenitctett (infamisatus).

1533 emütik (c' fcle?) К o m j átb y , bogy

a1 Szcntirást magyarra fortlitatta, és Kraltóban

hinyomatta.

A' Komjáthy haz íiúágon M. Derzsei

ôsi birtolios vóltj házasság által pedig leány-

ágon az Ordög ncmzctscgnck osztáljossa. Kom

játhy Gáspár (L. tisztelt sor a) clöbb

alispán utóbh íobiró, az érintett Komjáthy

Peter' fija 1550 táján tartatta nejül Szalay

Borbárát SzalayT Gcrgelynek Ordög Katától

szülctett leányát, hi a' törzsöh Ordög Benedeh'

ötödnyom ivadéha vala, 's hineh jogán Kom

játhy Gáspár birt M. Fodorházán , Ková-

csiban, Szcnt Katolnán.

Komolloy Bálint mint bizonság az Or

dög ivadchok' részohre bizonyos egyezésben

Csomafái lahósnah és birtokosnah olvastatik

1728.
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f Kord a (Boros Jene!) gróf. E' nemzctség

grófi ága (lovag rendu lévén másih ága) mclly-

neU enycszetét a' Tordai leoninista liesergi ,

1796 hanyatla-lc Erdély' egéról. Másfél szá-

7.ad alatt virágzott Erdclyben, 70 évig diszlctt

o' mágnásoh közt , 's nem lievcsbbé e' megyd-

bcn, a' hol fóbirtoba Hídalmás vala j elöncvül

is használva czt néha. Hídalmásnab jclcnlcgi bir-

toliossai házosság által mindnyájon Korda gró

fi es n с m e s i j о g ú i v a d é к o k. Magva szahadt

György ifjú grófban. Utolsó Korda gróf Ic-

ány Anna Toldalagi grófné vala. Föbb és leg-

hözelebb való útódja a' Korda grófi báz' tag-

jainak Iluári Betlcn gróf e' mcgycbcn, ezen

nemzetscg' Ihtárról nevczclt ágánaU eddig ele

cgyetlen sarjazatja.

Koródy 1768 táján 's azon innen is M.

Derzsei birtolios vólt ; utódi Dálnolii Mililós

nemeselt másod nyomon leány ág ivadélioliban.

Kovács. 1702 N. Devecseri birtolios a'*só-

beli haszonba részesült. Közclebbröl liárom nyo

mon által esmérte e' megye Kovács jicvü birto-

Iiosait Nagy Esbüllón 's abaz tartozatt rcszjó-

szágoliban. A' Jékey házba 1780 táján háza-

sadva váltalt vala ide való birtoliosolthá. — Le-

nyesé a' balál e' nemzetscgi cgyetlen virágot

alig fejlö bimbójában Kovács József ifjú'

elhunytával 1832 évben.
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Kovácsóczi (Körtvefalvi) regí irásmód-

ja szcrént Kovachoczi. Benkö czcn neven kct-

töt hoz clö : Jíovácsóczi Farltast és Ist-

vánt. Arrról írja : bogy miutánn Európánalt

mivcltcbb tartományait , 's az Olasz, Franczia

es Némct osholákat meglátogatta , Magyar-or-

szágra viszszatért, 's Bátory István es Kristór

fejdclmck' vortszalmát maga iránt annyira meg-

nyerte, hogy öt Erdélybe hívnák, a' bol 1578

fényes kôvetségeket visclt, csalihamar tanács-

noknak és liorlátnoltnak neveztetett-ki , 's a'

Kendy nagy bázzal is egybeköttetett bogy 15Q3

Kendy Sándornak Erdély' az elötti horlátnohjá-

nak egyik leányát Kcndy Krislinát nejül vclte.

„Sohnäl, kit hevélyit törzsökjc volt elsöbb

Mert a' virtus minden nemzctségnél elsobb"

Szirmay szerént. 'S még is nú szomorúan

múlt-lu! Hideg borzadás futja-el az olvasó' cr-

zékenységeit az ilyen gyászos esetckre: egy év

nem telik-cl, 's e' jeles boldog par clszaliasz-

tatik egymástól, öröhre viszszatéritlietlenül sza-

kasztatil(-el : még viritottak a' mcnyekzö' öröm-

virági a' Krisztina' pártáján, a' hymeni szövct-

ség' öröme még alig kezdett vala fejlcdezni

bogy megvalósúlna, érkezik a' fejdelmi követ,

fegyverzôrgés hallatilt , 's a' megelégedett ferj

Kovácsóczi szerctett és szerette nejének

karjai közül kiragadtatik, rabbá lesz, az elvá

11
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lás'órája, szívszaggató jclenés ! Icfolj , 's Krisz-

tina soha soha scm alefi ismct férjét: roert

Kovácsoczit Bátory Boldizsár sogorfclével, Kcn-

dy SánJor ipjával 's több méltóságohke] együtt

Bátory Zsigmond fontolatlanúl 's ártallanúl meg-

ölette 1594. — Ohajtjuh vala Erdélyiehíil hogy

a' ,,Két Bátory" jeles irója nc fcledje-lii e' tör-

ténetct cgyébaránt hozhclybchagyást nycrtt

rajzolatjából , annál mcltábban, hogy a' histo-

ria cgy szép, való odafüzhctó tárgyat szolgál-

tatván a' leirtt esetben , az, liöltöi ritha ccsct-

jcre is felvehctö lett vólna. — Ily rövid ídcig

való házasság Kovácso czi nah másodih (nern

maradatt gyümñlcstelcn: szeretctöh' záloga va-

la Kováczoczy István tudós fcrjfi, Bctlen

Gábor alatt Erdély' horlátnoltja. A' Szcrcncsét-

len Kovácso csy Farhas valamint a' tudó-

sok' nagy moecenássa, úgy maga ¡s szép tudo-

mányú vólt. Olvastuli Mocsáritól nemes Nóg-

rád vármegye esmértetésébcn a' választ me'lyet

Kovácsoczy Forgács Imréneh hüldótt, hogy

menychzójét személyes jelenlétével nem tisztel-

heti. Elég tanú szép nyelvére nézvc. Erdély-

neh historiáját leírta, 's még egy velos értehc-

zést az Erdély' igazgatás' formájáról latinúl,

hijött Kolozsvártt 1554, az iró hire nélhül Mar

cellus Sqarcialupus által Bcrzcviczy Mártonnak

¿jánlva. Szcnt Györgyi Márh András Kovácso-
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czi Farlias' clsô nejétôl sziilctcU gyermclícinek

ncvelojc, a' második menyclizöt versehhcl tisz-

teltc-mcg, mellyck legottan világot láttak Ko-

lozsvártt I5Ö3. 4. — Mint a' lcirttah szcrcnt a'

Kendy házzal osztáljos Kovácsoczi nemzetség

ezennel ¡de foglalandó vala. Magva szaliadt a'

ncmzetségnek 1640 táján. Birták ide való jo-

gaihan kivül a' Gorgényi uradalmat, és Szász

Regent. — Bellen Farlias 1б05 Kovácsoczi

Zsigmondról is emlékezik: hogy több nc-

meselilicl együtt Káránscbesen állapadatt vala-

meg jobb jövendöt rcmélve.

Kozárváry György Zápolya Zsigmond

alatt neje Liptay 'Sofia' jogán birtohos vala M.

Füldvaron. Nejét özvegyen hagyta. E' család-

ból veszi származatát azon Kozárváry F c-

renez, kiröl az e gy b e gy ü j t ö 1 1 a lita t-

mány III Rész. 3 czim 5 czik cmlékezik,

kogy 1669 az Örmezei bídakróli (ma csak egy

van) vám adás iránt nyomozni rendcltetett több

társaival együtt, kiket ugyan azon torvény czik-

kclj fcllioz. E' haz eredete b. Szolnok várme-

gyei.

Köblös vagy Köblösy (Nagy Váradi) Bir-

toliosi léte kinyilvánúl tisztviseleteböl 1720 —

174o. L. fóbirók alispánok és jegyzok'

s ora.
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Kováry 1702 Vasas Szenttványi nemes

birtokos volt, tnidön a' sóbeli haszonban rc-

szesült.

Kun (Káli) Mátyás 1645 táján Dobokai

Zakariás Erzsébetet beljben Dobolián nejül vé-

vén$ egy részrol itt és ekkór vált nemzetsége

e' megyében birtohosá. Három nyomon által

virágzott itt, kikopott innen 1ТЗб férjfi ágon.

Káli Kun Farkasban a' Mátyás fijaban

az egcsz háznak magva szakadt. Elöneve Ma

ros szélibôl credett.

1Ö77 majusz 30-Uán Kun Boldizsár Ke-

eset Szilváson nemes és ott lakó birtokos, a'

Véglai Horváth Magdolna Lugosy Miklósné' vég

szándékában mint egyik bizonyság aláirt. Ere-

deti о к levé Г másolat.

1697 octob. 22. K. Kun Mihálynak I-

lona nevü leányával az iró Cserey Mibály me-

nyekzöt tartatt.

L á г á г Kovár vidéki eredetü a' Mágner

leányok közül vévén not 5 birtokos vólt.

L e n g y e 1 vólt az Ordög Benedek' veje

1560 tájánj 's igy neje jogán birtokos.

Lentenek királyi adományos (donatari-

us) vólt 1243 e' megyében, kinek Hermánnal

együtt nem Iiis darab földet ajándékozott Lö-

rinez vajda a' király' nevében. Ezen birtokos
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Lenteneli 1243—1272 Szászoh ispánjánali ira-

til(. L. Hermán.

Linkner (Daroczi) a' Keczeli ncmcsek'

házába házasadva vált birtoliosá, 's birt liet

nyomón által az Egrcgyi és PánczéJcsehi já-

rásban. Ma egyih L i n к n e r-1 e á n y Eatíalu-

dyné.

Liptay György és Mihlós testvéreh él-

tek e' megye' keblébcn a' Zápolyáék' bora a-

latt. Amannak nejétül Szalaházy Magdolnától

leányai: Sofia, ment férjhez Kozárváry György-

hez, maga jogán mint özvcgy birt Meleg Fóld-

váron (Fcoldwár) Anna, elöbb Hoszszutelhy

Ferenczné m&yi Budaházy Jánosné. Ettöl any-

ja Ion: Budaházy Orsolánah és Annánah. Mag-

dolna Solyomliüvi Menybárt Gáspárné. Ezen

Liptay ab a' Menybárt, Hoszszutelby , Buda

házy, Tötöry és Keesetby nemzetségehhel osz-

tozó vérelt vóltah. Bizonyitja pedig mind eze-

ket Zápolya Zsigmondnali egy beilitató lévele,

mellyel Kornyáty Béliesy Gáspárt Fogaras vá-

ra' birtohába 156(3 augustus 17 Károly Fehér-

várról béigtatja. Maga az adomány I. Ferdi

nand császártól való volt , Veszprémi püspök

Szalaházy Tamásnah a' László' fijánali adva. Er-

rôl szállott az érintett igtatotra. Ez igtatást u«

tóbb -Maximilian császár megerösitette.
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Litteráti. Е' saó, melly a' régi idöböli

irás' és olvasás' cziine, mcggyözödesünkre szol-

gál , hogy a' régi Magyaroll közt az irászok,

melly kevescn vóltah ; 's valóban egy bizonyos

jcle tudományánab 's külonüsen Latín nyelvé-

ncli, hire e' nevct ragasztattáli a' setétebb szá-

zadok1 emberei. — A' jegyzöi hivatal cgyili a'

legtöbb tudományt megkivánók közül, mcllyct

négy úgy nevezctt Litteráti (Littcratus)

viselvén a* XVI és XVII század alatt e' mcgyé-

ben, ragasztatt ncvöknel fogva arra erdeme-

sekncll itiltettek. Közönscgescn cgész hazában

így és czért használtáii a' Litt era lu s nevet

annyira, bogy még 1722 a' fejdelmi ügyek i-

gazgatója az ország gyülcs tagjai küzt Litte

ráti rncllékncvct viselt. No vélj'ük tchát ezt

valamcly nemzctseg' vezeték nevének lennij e-

gyébaránt vóltak e' megyében: Nagyfalvi Lit

teráti egy, csak Litteráti kettö, Nagy Sa-

jt>i és Nagyfalvi Litteráti egy, Kidei Lit

teráti Dornen 1545-b. és L. Balázs 1Ó27.

Iii к e* beljen mint birtokosok emlitendók valá-

nali. L. jcgyzök sor a. A' littcratus szó-

ról L Fray Diatribe p a g. 21 2. С o m. d e

Bathyáni Episcop. Csanád. pag. 24*

Luczay 1702 Szász Czegoi nemes és bir-

tokos a' sóibeli hasraaban rc$¿e&ült.
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Lugosy (Petcrdi) Miklós lf)05 a' Kolozs

Monostori conventbcn (Abbatia B. Mariac vir*

ginis dc Kolozs Monostra) Bánfy György gróf

és !kormányzó' keresö lévele ( requisitorium )

mellett a' Dobokai és Kecset-Szilvási elidegc-

nitctt részjószágait tárgyazó levclcUre találván,

azohat másolatban (transumtum) ki is vctte:

ama/, Nyiresij ez Káli Kun rész ncvezct alatt

léyén feljegyczve a' több levelek' rendében.

I. Apafy Mihálytól nyertt több oklcvclc-

hen látbatni aláírva a' Lu go s у itilömestert.

M ас s U ás у (Szcnt Marlon Macskási). A*

vérágazatak 's a' Magyar-országi és Erdélyi törr

ténctek néhány Macskásiról szóllanah.

1315 a' b. szüz születése elötti Szombat

innepen Mililós Erdélyi vajdának Desvárról ki-

adott tiltó fevelében cmlitetik Macskási M i k-

lós mint vajda' sz.emélyese, hogy Apa

Jakab kérésére a' Csabai és Bécsci embercket

Babus és Bod faluk baszonvételctol eltiltva,

's a' feleletben pedig hogy eltiltotta légyen,

mellyek Csaba és Bécsc mind ketten L á s z-

ló nevü vajdákéi vóltak»

1420 Macskásy Tárnok János veje

Iktári Betlen Gergclynek a' Iíáránsebesi bán-

nak. Annak unokája»

1405 Macskásy Péter, másod magá-

val Szôrényi bán, aláírva találtatik az ország*
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tôrvénykonyvcben а' végzetek' bérekesztésé-

bcn. Ez

1502 hadat viselt аз ifjú Hunyady eilen} 's

1504 már nem volt bún.

Az Erdélyben fellépett nemzetség Szent

Már ton Ma с shas eloncvvel szülte es adá

M а с s II á s y G y о г g y с t is.

1556 Petrovics Peter tavasz felé Erdélybe

Lugosról bemenvén, azt igérte a' Szebeni ta-

náesnak (Buday Fer. szavai szerent) hogy csak

áljanak-el Ferdinand császártól Izabelláhaz, te-

hát sc Szebenbe, sem a' Szászoknali aliár melly

várossába is liatonát nem fog szállitani, setn

a' Ferdinánd' Szcbenben levo ágyúit nem fog-

ja onnan elvitetni mindaddig míg a' esendes-

ség az országban heljre nem állj azonban még

is kevés napek múlva martius 21 Macskásyt

Szebenbe ltüidi azzal a' parancsolattal , hogy

a' varos liüldjcn nélii háromszáz gyalag kato-

nát, nehány ágyút, 's egyebb ostrom-eszltözö*-

kct, mellyeltkcl K. Fehcrvárt Bornemisza Pál

püspöktöl elfoglalhassa. Nagy nyugbatatlansá-

got ohozott a' városban Petrovics' feledékcn-

sége: mindazáltal a' tanács a' kivántt gyalaga-

ltat elküldötte, de az ágyúkat otthon hagyta.

Annyi dicsö, magva szakadtt házak' em-

leitet által futtatva ; e' megye' nagyobb észre-

vételü fijai* sorában crintsük a' Macskásy
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ház1 fijait is egy-hét sorban. A' honi fejdel-

meh alalt országos höveteh, belsö tanácsno-

lioh, foispánok e' megye' heblcn hiviil, vóltak

Ôkj szép lelki tulajdonaihra 's vagyonos vol-

tohra nézve jútván azon föbb fohohra.

E' ncmzetség házassági egybehottetéscnél

fogva is nem utolsó tchintetben állott.

1629 táján Betlen Mihály Katarinának

Macshásyncnah tcstvére vólt. E' Betlen-

neh elsö neje Zsombory Borbára. Szülte több

llözt В. Erzsébctet Cserényi Farhasnét a' hincs-

tárnohnét. — Httári Betlen Gcrgcly János Zsig-

mond tanácsnohja Kállay Löltös Annával ncm-

zette többi llözt Györgyötj ltineli Toroczhay

Katarinától szülctlcU: Gergely, Sofia és György

gyermehei. Györgyneh Csejthy Ilonától levé-

nek több hözt: Judit es Katarina 5 ezt elöbb

Sz. M. Ma с s Ii âsi Ma с sil ás y Mihály az-

utánn Lozsonczi Bánfy Zsigmond vevéh-cl

1Ó38 táján.

A' Kolozs Monostori országos levéltár, e' '

nemzetség' tagjai hözül ezehet adja tudtunhra:

Szent Márton Macskási Macshásy Já-

no.Sj hi apja vólt Márton nah, a' hi Gesz-

trági Abrahám' leányával Erzsébettel lön öt

magzatah' atyja. I.) Sofia e' megyebeli Pousa

Kristóf neje 1309 táján ; hineh egyih leánya

Pousa Kata vólt Mányihi Sztrigy Jánosné, má-



eik Ilona Kabós Tamá$aé ? Anna Dczso Fe-

renczné, hi anyja volt Annânak Szász Zsom-

borí Székely Jánosncnak e' mcgyébenj e' pc-

dig viszont e' megyében Krisztinának Ombo-

zy Gáspárnénak. 5.) Margit iNádazsdy János-

né. 4-) Or so la elóbb Ródi (Kolozsvárm.) Csek

Gyorgyné, másodszor Totnory Demeterné é»

g.) Balázs UineU neje volt Györfalvi (líolozs-

várn».) Henhe liona a' Hcnhe Miklós' leánya,

kinek apja volt: H. László, ennek H. Domo»

kos, cnnck viszont Henke László. Macskásy

Balázs apja vala Boldizsár és Gáspár fija-

inak. Amaz Noszolyi Gavay Ilonával nemzette:

Mihályt raagv. sxak, G á s p á r t raagv. sz.

Menyhárt Kolon Kata' fcrjét a' ki elöbb

Olyvesy Gáspárné vólt, Boldizsárt magv.

sz. és Ferenczet a' duzst, (k¡, a' mi hajdan

Zápolya István Magyar orszagon, az vala Er-

délyben a' külfény' mútogatásra nézve) e' lus

honban két vár', egy kastély', 's hatvan falú'

urát (L. a* nemzetségi sort, m el Iy Bu

zas - Bocsárdnak fe le 's Ina k fa Iva a-

ránt folytatott perben több o k 1 e v e-

lek kôzt béadva vólt, 's mellyböl e'

nemzetség' ágozatai láthatók (Mostoba apja va

la ег a' kéziratban báládatlanúl fclcdett mún-

kájiban tiszteletes Betlen Jánosnak; kit mint

éd*s aiya neveltej ierje vólt Remény Anna«

4



nah másodszer, elöbb pedig Nyakazó (Nyká-

zó) Mar- ¡te, kivel nemzé: Mihályt es I lo

na t elobb Hidvégí Mikó Józsefnét másodszór

Alcseriiáloni Domokos Tamásnét. Kemény An-

nával elöbb Bellen Farkasncval létet ada: Fe-

renezneh és Boldizsárnak, Erzscbet-

nek, Gáspárnak, Györgynek és An-

drásnali. Boldizsár apja Ion Lászlónak

és К ri sz t i n á n а к ; az elvette Teleky Er'sé-

betet, ez kétszer ment férjhez.

16OO M acs к ásy Boldizsár b. SzolnoU

vármegyei foispán; — 's a* két császárnál az

ország' részérol liövet több ízben : ekkor 's

továbbat.

1688 A' Bodzai által útnál а' ее. hadak

vezére vólt.

1GQ8 Macs к ásy Boldizsár fijával

Lászlóval együtt emlitetik az országgyülés

tagjai kózt.

Ez évek' fojtában Macskásy Bol di

ts s ár a'^N. Enycdi ev. reform, collegium' fö

gondviselöje is volt. 'S még ez évekre 16O8.

februar. xo-kére batârozhatjuk a' szerenese ko-

verte napat, hogy Macskásy László' testvé-

rének Juditnak Iktari Betlen Istvánnénak Bel

len Samuel gr. fija született

Mace к ásy Boldizsár es fija LáscJó

Teleky ErzsébcV férje a' «agy Teleky Mihály'
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veje Iegliísebb leánya által) bütlenség' szen-

nyén marasztaltattali valaj — az apa és fija!

de feloldoztattak. Magva szakadt az egész ház-

nak Györgyben. 1720 táján.

Ma к ray (Viz Szent Györgyi) Péter 1б28

Szalay Ferencznck Ordög Katától született na-

gyobbik leányát Annát elvévén, a' Válaszúti

(akkor Borsai) járásban egyik osztáljosa as

Ördög ivadékoknak. E' nemzetség akkor innen

ltikopott; de nemes b. Szolnok és Húnyad vár-

megyékben mais virágzik, miutánn már nagy

Lajos király alatt Erdcly' nemcsei kôzé fellé-

pett.

31 а к s a y. (Nyárádtoi) Horogszegi Szilá-

gyi Mihály Erdélyi kormányzónak Erzscbet

Hunyady Jánosné testvérén kivül vóltak még

leánytestvérei : Jusztina, 's Fábri szcrént 'So-

fia Geréb Jánosné. Jusztináról az évkônyvek

halgatnakj a' nemzetségi sorok' nyomán ellen-

ben bizonyos: hogy Szilágyi Jusztina élt 's

Erdélyi János' neje volt. Magtalan lévén e' há-

zas párj a' gazdag Szilágyi ház' vagyonjából 50

ezer arany (Podiebrad király -is e' tökeböl

negyvenezer áranyat veve ált Szilágyi Erzsé-

bettöl Mátyás' tartásáért) Szilágyi Jusztinának

is jutott, mcllyekkel ingatlan jószágokat sze-

rezvén ö férje' megegyezésével, azokat férje'

testvéreinek Tamásnak és Mártonnak hagyta
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végrendeletcnél fogva. Utóbb a' Nyárádtoi

Мак sa y nemzetség-is Szilágyi Jusztina' agán

az Erdélyi haz' egyik jelesb ivadékává vált há-

zasság által 5 a' mi ólta szakadatlan sorral vi-

rágzolt és virágzik. Eredete, Három- elöncve

Maros székrôl van.

E' nemzetségbol 1б74 — 1Ö7Q Maksay

Andrásnak hodólt az Erdélyi rom. cath. anya-

szentegyház mint kegycs piispokénekj kit Ben«

kö meröbcn kihagyottj mük a' Magyar-országi

tôrvénytest kônyvbôl a' végzetek' bérekesztc-

se' nyomán iktatók ide.

Dobolia vármegyében bázosság által vál-

tak birtokossokká 1690 táján. Mali say Ba-

lázs (a' vérágozati tábla jelelete szerént) I.

Apafy Mihály fejedelem' idejében éltj elsö ne

je, Borbély KristoP özvegye, volt Durkó Pán,

Panda vagy Anna, második Ozdy Borbára. Az-

zal nemzöje Ion Ferencznek Lugosy Erzsé-

bet' Lúgosy itilömestcr' testvcre' férjénekj ez

Ferencznek a' másodiknak, Borbárúnak

Domokosnénak (innen a' Henter Farkas neji

joga ma R. Keresztúron) ésBalázsnak a'

másodtlmak (elsö e' megyében) Daczó Kata'

férjének , ki Ieánya volt Daczó Györgynck a'

fobirónak Kun Sárától. Itt válnak a' több ága-

zatokra oszlott Maksayak Erdélyi ivadékok-

ká. Kik közül



174 '

1701 M all say Dalázs a' hazai fö hor-

mány szék által egyili nyomozó biztosnah rcn-

dcltctilt a' liatonaság' es szcgénység hözt való

ügyben, ezeken ltönyebbitcni.

1702 Mint hirályi hivatalos a' Károly Fc-

bérvári országgyülcscn jclen volt.

Kolozsvármegye büszhén jelclé évhonyvc-

be mint felcdhcllcn emlckü foispánját 17 36

táján, Nyáradtoi és Mab say Máriafy D á-

vidat; azt bincli Mária Terezia lúrálync mint

a' Buldog Szüz Mária vallásosbb tisztclojének

eredetí nevét Máriafyra réndele változtatni

1750 arról liöltt hirályi függü peesétes levclé-

nél fogva. — Melly diesoséget Magyar-ország

Corvinus Mátyás' hora olta a' Máriássy ugyan

azt Erdély a' Máriafy névvel tulajdonithatja

magának. Ez a' Máriafy név' elsö viselöjcmcg-

hólt 17Ö2.

A' fobiró, alispán és dezmabér szedö Mah-

sayabat a' tiszti sor dieseri. L. a' tisztek'

s o r á t.

Az Erdély i bamara oszveséggcl 43 évehig

volt tárgyánab, hülönösen pedig buzamos ide-

ig böles tanácsnobjánah a' most tisztelve érin-

tett foispán' fijánah Száva Krisztinától született

Máriafy La josnah I8il-b. nyúgalombérre

bocsáttatásából Uövetbezett fogyatbozását alig-

alig potolbatá hi. A' hi nyolez pihenö évek
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Gyulatcllicn , a' nagyobb hörben eltöltött esz-

tcndeire örötrmcl viszsza emlchczve szabadabb

léttel csercléfel , 1819-ben junius' 5-hén, 73

évcs életétj nejétôl 's családjától nem hönyc*

zetlcnül, elvégzé. Az öt esmero!» emberiscg'

barátját, a' fejcdolem bii szolgáját, a' haza

szerelü fiíát, bat árváji valódi cdes atyjohat,

özvegye mar nchai Szereday Anna fcdhetet*

]en társát bánták honyeztéh clhunytában. Hi-

neh egyili fija az clö Mahsai Máriafy An«

tal-

Eine fcledjüb dicsöiteni e' nemzctség' fí*

jai fcözt Mahsai Máriafy Lászlót: a' hi

1771 a' nemesi renden hirályi tabla biró \6ltt

és M. Máriafy Lajost a' hi ugyan 1771

Erdély' nemes ifjai hözül hirályi testörzö va-

la. — Mennyibcn tebát a' Mahsay név es ág

már clenycszett, nem mint magva szahadtt, ha*

nem nevé vesztett ncmzetség e' czihhelhétfog-

laláel. L. alább a' Tomosvári Rácz ve»

z é г nevet a' más ág Mahsayahra nézve, hih

a' másodih Mahsay Balázst esmérih törzsöh ap-

johnah.

Mar ja y 1702 M. Derzsei birtohos a' só-

bcli baszonban részesült.

Maurer (Ürmösi) Gyulai és Gyulatelhi
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birtohokban vérscg' jogon Szcntltercsztl báro

követkczett.

Maurer I. Ferdinand' idétte Erdélybe

szállott nemzetscg3 mellyböl M a u r e r István

1705 a' Szebcuben felállitott otszágos biztos-

ság' tagja vala.

Menyhárt. (Solyomliövi) E' nemzetség-

röl állitjált : hogy az Ordög és Tclie családoli-

lial (familia) tcstvér 's jelcscn a' Tclic törzsöll-

böl származott légyen. A' liczünk liözt mcg-

fordúltt credcti — ncmzetségi sor' másolat a'

Kolozs Monostori convcntböl 17б7-Ьеп hivévc

ezeliet jelcli: 13QÖ élt Menyhárt János fi-

jaival: SándorraJ, Mátyással és Osvál-

dalj ezeU hárman l'44l ellcne mondottaU a'

Solyomliövi Boros Erzsébet Sarliady Lászlóné

felhéréscneh , melly által a' Solyomliövi, Uj-

falvi, Fodorházi, Nagy Esliüllöi, Kercszturi,

Köblösi, Szent Katalinfalvi , Szótellii cgcsz fa-

luliat nagy apja' jogán magánali Uértc adomá-

nyozni.

Solyomkövi Menyhárt Mátyás el-

so e' liereszt néven, élt 1569.

Orökös bévalló levél másolat (transumtum

fassionis perennalis) emlitctilt mellynél fogva

Nagy Esliüllöi nemes Ordög Péter egész rész-

jószágát Ujfaluban száz forintért, Solyomliö

vi Menyhárt Mátyás hasonlólag odavaló
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egcsz rcszjószágát százotvcn formiert zálogon,

nem luilönben Solyomliövi Ördög Fercncz, 's

más szintén Esbüllöi Ordög Fercncz, 's vegre

Frusina (Eufrosync) aszszony Esbüllöi Ordög

András' özvegye egesz haíastavú: al; negyed rc-

szet Ujfaluban öröhös jogon nemes M с n y-

hórt Lászlónak birnia általadtál; 156Q. С а-

pitul. Al ben s. CistaDobolta Fase. III.

яго. I.

1571 jelcltetili Mcnybárt Jónos, a^'a

Gergelyés Antal tcstvcreltneli.

1513 Erröl az apáról iratiU: bogy labott

SulyomUöven. Más Menyhárt Gaspar birt

ugyan eliliór Solyomliövcn , Melcg Foldvá.on

és Gyeliébcn. Ez clöbb Togzes AnnánaK az'táu

Liptay MagdolnánaU férje) ncmzctlc: Pete г

László (l57Q tajan) István, Gáspár íijait

es Anna leányát c¡¿>bb Mcrcdjoi Fiez István-

nét utóbb Ebcni Gábornét, Iwnoli fija vala

150O táján Ebcni Zsigmond (L. Ebcni nem-

z с t s eg).

lf)02. Élt Mcnybárt Szeráf bincb So

lyomliövi Kovácstellii (ma líováesi) Fodorliá/д

Ujfalvi, és Szótelbi jószágát birta és tartotta

Ebcni Zsigmondj de az Ordög fijok és leá-

uyoli cllcnc mondottali.

M i lió. (Oroszfái). E' búznak egyiU tagja

M ib ó Balázs a' Mobácsi vcszedclem utáa

12
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credctibb bonjából Horvát országból a' Töröh

hatalora ál tal kiszoríttatván, 1 5*9 láján Erdcly-

be szállott, 's elvcvén Apafy IMagdolnát birto-

hossá vált Kolozs és Doboka vármogvéhbcn.

Mcghólt 1573- Fija János tartotta C/.ár! An-

nát, elesctt 1500 a' Nester melle» miliór Mi-

bály vajda az Erdclyichkcl Moldvába ment

vóltj íijai: Ferencz, Miklós, István és

Gábor. Fercnczneli o' mcgyci há?.ból neje Ga-

vay Katalin, szíilte Fercnczet; maga az i-

dosbb Fercncz 1Ö57 Lcngyclországban holt

meg a' csatasíUon. Az ifjabb Fercncz apja Ion

Z si g mondnah ki Almády Angnlétával ncm-

zé: Ferenczet mh. 1703, a' Iii Pap Sofiá-

val nemzctte : Jozsef, Balázs fijaitj Krisz-

tina, Eva, Anna és Erzsébct leányait,

Drusiánát és Mari nr. Jánosnah másik fija

Míklós mh. 167 8 Kaptury Marginal apja vólt

Miklósnak, Juditnah és Borbárának.

A' János' harmadik fija: István Kabós Sofiával

nemzé Istvánt a' magt. mh. 1 б 4 3 A' negye-

ílik fijú Gábor N. Annával nemzöje vólt Lász-

lónak es Susánnánah, magát Gábortl623

alattvalóji olék-meg a' Nagy Nynlasi batáron.

Mihlós a' Miklós' fija Havasalji Klárávallé-

telt adott Miklósnak mh. 168O5 maradtak

magzatai: István mh. 172 5 táján neje Szé-

kely Klára magtalan, ó rckeszté-bé férjfi ágon
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riagy ncmzctscgc't, es Gabor cz is mngtalan ;

lcanyai: Klara, К a t a , Erzsébct Borbá-

ra. Amaz Gabor apja vólt La si ón all Taar

Erzsébct' fcrjcneli, a' bit 1600 Brassó mellelt

ejtetlcl a' Heister Ilanibál és Tclcliy Mihály'

ónlabdája. Maradott: fija Lásló 's Icánya Kla

ra mind betton magtalanali. A' másodili Mill

ions' Icánya Judit ment fcrjbez Csíbba Kászo-

ni Miblósboz; Korbára e* mcgyébon Szcntoy

Istvánboz, bincb fija ¡Vlihlús magtalan búlt me .

Л' Milió leány ivadéliob e' mcgycben jclcnlog

birnab: Füzcs-Szcnt Péteren, Füzcscn, Tótfa-

luban, Szarvas-Kcndcn Kapyali' osztálja nyo-

mán, Kccsetbcn, Kecsct Szilv«íson, Alsó Toü-

licn es Szótelbcnj Szász Czegöben (itt 1721

Milió István az utolsó fiú 1500 mforinton

váltotta-bi rcszjószágát zálagból) és Simontcl-

licn. MiUó lía ta Simonfy Mihályné, Millo

Erz s cb et Eperjesy Sámticlné, M i Ii ó Bor-

bára Tinliovai Macsliásy Jánosné és M ib Ó

Klára Almády Istvánné mint tcstvércli 172 1

mcgosztoztali. Ivadéliaili pedig 1813 újra meg-

osztozánali. L. 1658-díg évig „Genealogia

mellyet irt nchai Oroszfái M ib ó M i U-

]Ó8 igazán és valóságosan hogy meg-

tartasséli öröb emléliezetrej irta pe

dig Anno 1658 die 7-ma mensis maf

12*
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tii." E' ncmzctség' clónevét Kolozs várme-

gyébói vcttc vala.

Mikola (Légcni es Apátii) Ñera bizo-

nyos bogy a' Mikola báró nemzctséggel — melly

Szamasfalva clônéven esméretesbb — 's melly

Kolozsvármcgyében solí száza oh al : t virág-

aott es magva szaliadt, ugyan azon egy lelt

vólna. A' tudva lévôbb Mikola ház a<lá Miko-

la Lászlót 1534 Erdély' al helytartoját. Itt ama

Mikoláék a' XVI. es XVII századak alatt v¡-

rágzottak, elôncvôk szcrént Apátíban bírtoko-

sob. L. al i spún sor. Mikola Jan os 1010

Kolozsvár. fóispán.

Míndszenthy ( V ¡ с z с 1 ) Nem csak az

elônév és ßenbo, hanem a' boni bistoria es a'

megye' levéltára 's több nemzetségi sorok hi-

teles királyi könyvckbol (libri regii) 's perek-

kel bémútatott oklevclekböl hirdetik a' Mind-

szentby ncmzctségnek fényes létct 's egcszVi-

czéncli általa birtokát. Eredeti képen Székely

számazatú Bellen Fnikas szcrént.

Elökcllö állapolját e' nemzetségnek bizo-

nyitja házossági cgybekôttetése is a'legnagyobb

Magyar házakkal. — Aliutánn Bátory Bonaven

tura vagy András Erdélyi vajda I Ferdinand

és Maximilián csás/.árok' idejében (mh. e' vaj

da Dévéni varaban 15ÖÖ octob. 4) elsü nejét

Turzó Annát eltemette, utánna annak cgyik
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udvarlúnéját (alibór hajh ! a' hülfoldí nevelö-

nch ncm vóltah mint ma oly divatban, 's ma-

goli a' föbb Magyar-aszszonyainh vállalhozának

liiscbb honosnéihat nevelni!) Erdtílyi születé-

sü Mindszenthy К a t a I i n t vevé-cl j de

mind liét nejével magtalan vólt. Ozvegycn ma-

radván Mindszenthy К a talin másodszor

Zay Fcrenczhcz, harmadszor Bolendohi Bánfy

Lászlóhoz mcnt férjhcz. Ezzel élt 1576—1586

midon barmadszor is özveg^scgre jútott.

E' megye a' Mindszenthy házból hét

föispänt látott Benedeitet és Gábort. L.

foispán sor.

Az clsó ú. m. Mindszenthy Benede It

15Q5-ben fordúl-eló Erdcly' évhünyvcbcn, hit

egyihet hüldötte Bátory Zsigmond fejedelem

bogy a' Széhelyehet scrlicntse fcgyverfogásra

's a' Barcznságra és Fclietchalomhoz gyüjtse

oliet Szinán basa eilen.

l0O2 Fobb tanácsolója vólt Bátory Zsig-

mondnah hogy Erdélyt Rudolf birtohába en-

gednc által.

1Ó03 Martius' 13 a' Bároly Fehérvári or-

szággyülésroi másohltal együtt hövetül rendef-

tetett Rudolfcsászárhoz Erdély' általadása'mód-

ja es pontjai íránt.

1Ö04 Kczes vólt Sarmasági Zsigmorvdért»

hit Bászta György elote alaptalanúl elvádoltali
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vala. Ncm soltara hatszáz S/.t'liely-fegyveresclt-

Jicl Károly-Fchérvár mellett táburba szállottj

felvén nehogy Bellen Gábor Toniüsvár felol

az ajánlatt fejcdelcmscgct — mellyro M i n d-

szenthy-is igen vágyott — Türöli scgitséggcl

clfoglalja.

1Ö05 A' vármcgyélien ô hirdettc-lii Bocs-

liay Istvánnali fejcdclemmc választásátj a' mi

.liaros Szcredában ment végbc.

1б07. Deccmb. 0. adornányúl nyeri fe}.

Bátori Gábortúl Kolozsvártt : egész Viczét

Os Szász Ujfalut. В or zas, Bétel, Enes,

Szcnt Murtón részjószágohat (portio) nc-

jere is Bánfi Annára Uiterjcsztodvén azadomány.

1Ö10 Mint idcvaló fiiispán aláirta nevet

]{olozsvárlt sept. 6. a' Mátyas liír. *s Bátory

Gábor liözt llötött béhcssé¿tjclij cnncli részé-

röl. Bolo's Monos. Apáturs.

1629 A' már-már elluinyandó Bellen Gá»

bor nagy fejodclern Mindszenthy János-

nah érdetnes szolgálatját vcgszándcliánál 's

rcndeleténél fogva gazdagan mcgjutalmazta.

A' Mindszenthy nemzetség' rajzolatjá-

ban szolhatunlt arról is: hogy az Erdélyi Ma

gyar cath. anyaszentegyház' Iiis Uörebez hépest

soit nagy férjfialiat mútatbat, Uilict Erdélyszült.

&za)gáljanalt emlékül nihányan, E' megye' jc-

lcsbb fijai liôïîU Mindszenthy Antal, Szé
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kely földrol Forró György, Kill mind kcttcr*

Kolozsvúrtt oskoláskodlak Pázmán Pétcrrcl e»

gyütt a' Batory Islván által alkatatt oskolában¿

Lázár Antal, Jánosy, Kovács, Daróczy , Biró

István, Kabós István, Léstyán Moses, Miliálcz

Istvány niliany évig sikcres téritó (missionari-

us.) Haller gróf, Szegedy, Boér Imre pcrjelr

Peringer, Iliás Kolozsvári szüioktöl származva,

mindnyájan jcsuiták a' XVIÍ. és XVIII százn-

dokban. Magva szakadtt e' háznalt II Rálioczy

György' éveiben.

Nádndvary (Kis-Jenöi). Erdcly' torté-

netei' sorában és a' nemzctségi sorokban elo-

fordulnak Nádudvary János, a'lii Szilá-

gyi ErzsébctncU rokonja vóll 's 1459 Szeben-

ben fclhonczollatott.

Virágzott Tlúnyad vármegyébcn is a' Nád

ndvary ncmzetség.

1Ö80 táján egyik ar Csákyak közül cgy

Nád uvarynak nevezettet béirás képen tet-

te osztáljossá birloka* darabacska rcszében ,

mellyet utódi a' Pánczélcsehi járásban több

ágakra oszolva birnak.

17 30— 17 40 Oláh Láposan birt Nádud

vary. Mindezeknél esméretesbb a' Kis Jenöi

Nádudvary nemzetség, melly 1Ö47 lé
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pctt-fel a' megyc' tisztiszókére (L. fob i roll

és al is pá noli sor) az clutt шаг birtolios lé-

vén ilt e* haz, melly házasság allai lépctt Do-

bolia vár.negyében a' birtoliosoh kózé. Elsö

liözülök ^ádudvary János f'érje Doboliay

Katánall (L. Do bolla' lc¡ ras ál) a' DoboUay

Itnrc testvérének, házassági zálogát látta Já-

nost az alispánt l б 4 7 — 1640 és Istvánt;

annali fia volt Torma Máriától I* é t e r, a'mvsz.

's Icánva Ka ta Kcmény Boldizsárnc, liinell

Agnes Bánfy Sándorné a' bároné. Istvánnak

Várady Anna neje szülte And rást es Ist

vánt. Ez Kercsztcsy Erzsébetct anyjává tette:

Anna, Susana (Iiitöl az Almádyali jönek-lc

cz ágon) Maria, Judith, К I á г а , es A n-

drás mag/,ato!inaIi — András ne nzctségébol u-

tolsó leven. Annától származnall e' mcgyébcn

az InczcJy és Kemény bárok' [lilódí járásbéli

birtokjokj Máriánali harniad nyotn maradéliaí

Yéór ncmcscli N. Ililódon K. Jenöbcnj Iílára*

jogán birnali Mara és Balog nemeseli házos-

ság által az a. herületbenj Andrásnali maradé-

lici Bcnedilitieh K. Jenöbcn és M. Derzscn.

1804 januar. 10-I»én a' torvény. királyi tabla'

itilete meghatározá, hogy e' mcgyében N á d-

udvary jo go к vannak : F. és A. Kékesnyár
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]Гп, Tóifaluban, M. Derzscn, Lozsárdon és Kís

к. cnóbcn.

Nánásy jog van F. Kékcsnyárlón es Kis

Jcnühcn a' Náduvarialiról szálva, — egyik Ná

násy ivadek Benedikt! nemes. De jelenleg-is

vannak Kidúben M. Dcrzsén is Nánásy jo-

gok 's birtokok.

Nagy (Alihály Uj Tordai) 1б28 táján Ór-

düg Ilonának; más Nagy ¡Vlihály ugyan ek-

kór Szalay Bórbárának a' Szalay Fcrencz' és

ürdüg Kata' Icányoknak férjei, 's igy házas-

ságnal iogva birtoliosok valának.

Más Nagy (S zara zaj tai Zsigmond)

tiz cvigjegyzö 's annál logva birtokos-is 1Ö70

táján.

1702 Nagy, mint M. Köblösi birtokos a'

só béli haszonba rcszesülcndök közt feliratott.

Náprády (Fiilpösi) Nagy Iklódi birtoka

ma az Orbok jogok között van.

Némay (Iklódi). Birtokosi letét Némay

Menyhártnak 1550 táján elöneve bizonyit-

ja Ililódra szabváu birtokátj egyébaránt pedig

fóbirói tisztvisclcte is jclenti birtokosságát.

L. fobirók' sor.

Nemes 1702 Boncznyiresí birtokosnak

iratik a' sóbeli haszonban rcszesülcndök közt.

Nemes János báro vagy Giurgi'u de

Horgospatak mint a' Szamasujvári uradalom bir
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tobosa e. gör. piispük lctire birt c' megyébcn

1 Г 16— 1727.

Némct Vitézi Rend (Ordo Teutoni-

cus) Szájról szájra szállott] szóhagyomány: hogy

a* Fehér Barátoknak Szélicn ldastromjok

'g halastavak. vólt. Ezcn fehér bárátok' nevcze-

tc alatt a' Német Vi tez i Rendel érthet-

iük (mert a' Paulinusok - *s Trinitariusokról tud-

va van, hól vóltak ta r>yáji Erdélyben) mint-

hogy a' Magyarak a' Fcrencz' barátjait (Monah)

szürhc, a' Templariusoliat veres hcresztjöliröl

veres, ar Német Vitézi rend' szerzctesclt pc-

dig — ámbar öltözetjöli fehetc 's csali mcjjci-

ken lévô kercsztjök' széle vólt fehér — a' Fau-

Hnusokat és Trinitariusokat ¡s fehér öltözetje-

îlircil Fehér Barátoknak mondották nevczték

E' szcrzetnek Erdélyben fennlétét 's virágza-

tát Éder 's Gorové élo nagy tudosunk a' tu-

dományos gyüjteményben , 's legliözelebbröl a'

kozhasznú esméretek' tara bizonyitják. Van

egy bitelcs munbáesba э' szerzetnek Erdély

ben vólt létérôl Betlen Elek gr. hazánlifiálól is.

E' megyében mint Erdély' keletre nyúló részé-

ben a' Barczaságon kirül vólt létdket 1143 ——

1215 határozbatni.

Nyiresy (Szász Nyiresi) Gáspár házas-

ságnál fogva férje lévén a' tizenbatadik szá»
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zad' bcállával Ördög Ilonánali az Ürdög An-

drás' Icényánab birt.

В. Szolnak vármegyci adószcdci IN y ir e-

s у Ist ván nah neje Zsidó Hcdviga, öröliös

bcvállást tett minden javaira 's azok bözt a'

Felsö Toôlii és M. Fodorliázi ingatlan jószá-

gaira nézve Kapco Gaspar' ifj. Fehérváry Já-

nos' 's Rettegen lakó Fehérváry János* hütö-

sölt jclenletöliben \G'1Z- octob. 2 5. Eredeti

о Ii 1 e у с 1 a' Kol. M o n о s t o r i con

vent. Mcllyett Bctlen Gábor fejedelem, 's

— hihetö — Iiorlátnoli Ormánlieoy Gergely

1O26. jun. 10 jóváhogytah.

O m b o z y (Ombozi, - es K¡s Dcvccsítí)

Emléhct fcnntartja' megyc' levéltára 's a' falú

mclly nevét viseli. Utódí a' Kcmcny gróf és

báró nemzetség Gyeltébcn. Ombozon adomány

jogon. — Eldneve Kis Devccser! birtoltát is

jelenti az Ombozyaltnalt 1580 táján. L. jegy-

zdb' s ora.

Nemzetségi bótele e' megyében bázasság

által fonódatt 's birtoba is így gyarapadott

bogy 15"0 táján Erdélyi Borbárát Omboay

János a' jegyzö elvette. Leánya volt Margit

Kcmény Jánosné. Innen Kemény báróh némely

birlólos öröbsege. Más Ombozy vérágozat a'
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Csehî Pánczcl nemzctség' ivadékai közt a' Vaj-

da vagy Bad házba clegycdve igy kövctkczik :

Csehi Bad vagy Vajda István Csclii Pánczcl

Peter' ötöd nyom ivadéka, civette Ombozy

Sofiát Ombozy Gáspár' testvérét es Om

bozy Miklósnak Almády Katától szQletett

leányát az Ombozy Mi kl ó s' unokájátj nem-

zélstvánt az utolsó magva szahadltat, es

Mártát Keresztúry Gáspárnét; ez Keresztúry

Miklóst az alispánt, ez Istvánt a' fó-birót, ki

Keresztúry Mártát Széliy Lászlónétj ez szülé

Széliy Borbárát Bánfy Boldizsárnétj а' Ы Bán-

fy Máriát Kemény Gcrgclynétj kitöl születtek

Kemény Farltas a' gróf rendek* elöliilöjc, Ke

mény Anna Petky József grófné. és Kemény

Tcrezia Rudnyánszkyné. Kemény Farhas gróf-

nak leánya Anna özvcgy Bánfy György

grófné, — Innen a* Kemény gr. Gyekci birtok.

Orbay 1702 Nagy Sajó! birtoltos és a'

sóbeli baszonba rcszesülendó rala. Ilyen volt

a' Sajó Szent Andrási Orbay is ez évett. '

Orlay 1702 mint Sófalvi nemes birtokos

a' sóbeli haszonba résztveendók kózt olvastatill

Ben к ó' laístromában.

Osvát M. Köblösi birtokos volt 1702 mi-

dön a' sóbeli haszonban részesült.

Ödönfi László 1551—-1552 Erdély' al-

vajdája.
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1551 György barát es Ödönfi László

liitet tctteli-le a' Kolozsvári anyatemplomban

magoh rcszöhröl azon allialnn mal , mihor a'

Magyar sz. lioronát Ferdinand és hövetjcincll

hiadáli mint a' Ferdinand' hódolttjai.

1553 Hycs Moldvai vajdát a' Petráslió' fi-

ját a' Barczaságon megszalasztatta. L. Bank

bán vezér név.

Ödönfi Fcrencz Valliay Milriós' lcá-

nyát Annát ncjül vévén 3 neje unoltája volt Val-

liay Tamásnak az Ördög Marta' férjének. 15QÖ

táján élt 's házasságnál fogva birtohos vólt.

O r d ö g (Esliüllöi,- Keresztúri, Solyomhöi -és

Iiis Jenöi). Alább JNagy Eshiillö leirásában e' nem-

zetseg' ncvcneli historíája érinictili. Annyi elö

neve is hihetövd tészi nagv bîrtoltjoliat 5 de bir-

tak még e' mcgyébcn: Dobohán, M. Ujfalúban,

Gyúlában, M. Fodorházán, Bongárdon, Veres-

egyházán, Moriczon mint lalttabeljcilien 's más

faluUban is ú. m. Szótcllién, Szent Katolnán ,

M. Köblösen részjószágoliat.

Mellékjegyzet g\anánt: bár oltát nem tud-

jul( is 5 de a' mint Erüs András v. Andrásból

Andrásy, Borzból Bárczi, Pierleonból Frnngc-

pán, Farhasból Szécbéni, Radóból Kabós Ke-

mény, Ilmurból Urményi, Bugad Radvanyból

Rálioczyi Garázdából Telelii, Huntból Pázmán,

Oposból Bátory, Vay de Ibrányból Ibrányi de
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nádból Telcgdi, Betlehemhôl Drag cbbôl Raj-

csáni , Szcrbáziból (l55i) Esztcrliázi 'sa' t. szár-

mazbatatt 's származatt, liilietcllcn légycn e'

Esliüllöytöl az Ürdtfg ncv sv.ármazatja ? — Ugy

van az EsUtillöy névbôl lctt az Ordo g nc-

vczct 13Q() ¿v tajan. A' felbozandó ncmzctscgi

sor cloadja az E s h ü 1 1 ô y ch с t szahadatlan

sorú Órdog ivadcliaiKUal cgyctcmbcn. Tanú-

sa£!Úl szoleálnali érintctt négv clöncvel e' nom-

zetscgncb, hogy a' rcgi Magyaroh lalitabcljcüi'

számáhaz 's ncvczetjcilibcz hupest mindannyi

cío- sot vczctéli névvel éltclt. Igy Mngyar-or-

szágon vóltah : Lindvai, Talloczí, Nagy Mihá-

]yi, Bolondohi, Losonczij Erdélybcn Zcntellú

vagy Zcngtelhí Lozsonczy de Mogyoró, Hu-

nyadi, Bálványos Váraljai (14 53) Nagyfalvi ,

Bonczhidjai Bánfialt. Söt gyaliran lolitafalujali'

nevcit vcvcn-fel, hct tcstvcr hct hülönbözö ve-

zctcli nevet visclt. Igyaz Apafi es Betlcn, ncm-

zetscg ¡s testvér vala. Debreczcni Báiány Agos-

ton cgy helytt azt mondja : „a' heljcK' birto-

liossai országszerte azon jószág' nevét vcvclí

vezetch ncvül , mcllycn lalitanah."

Bilí vóltanah légyen régibb elcji ezcn nem-

zctscgneh, arra az oblcvcleh' hczalijai 's hijá-

nyai miatt bizonyos adatunh nines ; 's csalt

1396 éven hezdbetni hitelesbbcn eredetét ezen
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ragy cmichü, igen számos marodéhban elága-

zatt háznah fijait. A' ncmzctségisorban , mellyet

hövelünh, ltöT-böl a' Kolozs-Monostori con

vent' eredeti jegyzetei utánn adiultelö az Or-

dög fija bat es lcányaliat. Megjegyezvén

eleve azt, hogy ezen Ordög név csah utóbb

ú. m. a' kitett 13QÓ év táján származatt- Tud-

batóbbab az addig éltt fija h : Eshüllöy (Üs-

hüllöy, Ishüllöy) Lörinczj fija Mihály, u-

nohája András, utolsó azEsküllöy néven.

— I s b ü 1 1 ö y András, Ordög András, és

Köblösi Tebe Mihály 1300 EsUülIö, Ke-

rcsztúr, Но I) I os, Poblostclbe Szótelhe, Szent

Hatolna (Szcnt Katalinfalva) Paraput (ma pusz-

ta Sarashutja neven az Ugruczi határon , 1. a-

lább Ugrucz fa Iii' lcirását — a' Drági urada-

lamé. Ncmcllych Paraput alatt Babuczat értih)

Fodorbáza, Ujfalu, Hovácstelhe (ma Kovácsi)'

Macsbás (Szent Marlon Macsbás) 's a' t. és So-

lyomhö cgész fab'ib' birtobába béigtatódtab. —

Az Eshüllöy András' fijai : Ordög And

rás, Tebe Mihály, Boros vagy Botos,

és Te h с Men y hart (a' Mcnyhárt nevü

íij nemzetség' törzsöbej lunch fija János volt)

testvéreb. Eshüllöy András' több fijai már

Ordög neven: Ordög Dávid és Lászlój

D á V i d nah fijai : Solyomhö elonévvel : Dávid,

János és György. Lászlónah fijai: And-
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rás. György es Zsigmond. Тс Ii с M -

hálynah unoháji a' Telle В ri ti us' fijai:

Ist ván és Györgyj csmét Teh с Lász!ó'

fija: Júnos. 'S végre Mcnyhárt János' fi

jai: Sándor, Mátyás es Os va Id vóltah 5

hihnch Solyornhövi, Ujfalvi, Fodorliázi, Nagy

Eshüllöi , ü. Keresztúri , M. Köblosi , Szcnt K>

tolnai Szótelhi birtohohat 144 1 cvctt felhérte

Boros vagy Botos Erzsébet Solyornhövi Boros

János' leánya es Sarliady BenedcU' menye Sar-

liady Lászlóné nagy apja jogán3 de ellenc mori-

dottah a' nevezett béigtütott atyafiak 's adomá-

nyosak: bar abhor is 's jclescn 177O táján ví-

tatva , de meg ncm leven az eddig ele bizo-

nyitva, bogy credeti foglalás' jogán (jure pri-

macvae occupations) jútottah vólna az Ordög

ncmzetsóg' tagjai az crintett faluh' birtohához.

— A' mimar magát az Ordög verágezati tab

lât illcti. Feiebb az Es hüll öy And rás' fijai

hözt Ordög A nd rás álván lcgelöl ; ez nem-

zette Or. Mihi ó s és Benedeh fijaitj ama

magtalan volt, e» úgymint I. Benedeh az cl-

sö tudható törzsöhe az Ordög nemzetségneh,

élt 1 450 táján eloneve Nagy Eshüllö: fijai:

II. E s h ü 1 1 ö i Ordög János az elsö és III.

Solyornhövi Ordög M i h á 1 y; az elsö h¡-

neh birtoha hiterjedett Solyomhö, Ujfalu, Fo-

dorbáza, O. Keresztúr, Szcnt Katolna, Szótcl
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l'.e egész falultra; Ördög Já n os nah nagyab-

bib (hiscbbneh nevc ncm tudatih) fija IV Es-

h ü I I ô i О г d ö g Simon az elsö 1481 neje

'Sombory Ilona 'Sombory János fijánall Tamás-

nali leánya, 1 4 ö 1 Telic Gergclyneh és István-

nah eserebe ád nyolez teiltet (sessio colonica-

lis) Ujfaluböl es Köblösböl az öb ngyan annyi

O. Kcresztúri tclheihcrt. 147 3 mind hét nem-

re nyeri Ugraczat egészen, öt fijai 's egy leá

nya: V. M i Ii los, VI. András az clsö 1.

Marta VU. N. Es h ül löi Ördög Mihály

a' másodih VIII idösbb Benedeh a' máso-

dih és IX Ferencz az elsö a' magva szaliadt.

Az Ördög Marta leán y ág- Ördög i v a-

déb: Valhay Tamás hi férje volt Ördög

Mártánali (a' Valhayah utóbb is házasság ál-

tal az Ördög nemzetség' osztáljossai levéneh)

nemzctte: István és M i h 1 ó s fijait ; István-

nah fijai: Ferencz és Andrásj András-

nab В o 1 d i z s á r. Valbay Miblósnab — lu Nagy

Eshüllö és Ugrucz iránt Ördög Ferencz

nagy bátyjával egyezésre lépett 15 85 — a' Bol-

dizsár' nagy apja' testvérineb fija: István 5

bineh: Mihi os, leányai: Anna Edenfi vagy

Ödönfi Ferenczné (L. Ödönfi nemzetség' 'Su-

'sánna Zsombori Lászlóné, E r z s é b e t elöbb

Tomory Lorinczné (L. Tomory nemeet-

ség) másodszór 1575 Csefey Jánoané; Knelt

13
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fia l6l8ï CseFey László (L. Cscfcy n с m-

zcts.) Az Ördög Marta' másotl szülött tcst-

vére Ördög András a' második 1540 Eufro-

zina nejével nctnzettc a' Kolozs-Monostori con

vent elött retráctalo X János a' második XI

Simon a' másodih fijait (élt 1500 táján ma-

radckai tékozlók) 2.) Ka ta Szalay Gcrgelyné

(L. Szalay nemzets.) kitöl Szalay Borbára

Komjáthy Gáspárné (L. Komjéthy ncmzet-

ségj és alispánok 's föbiroh sor.) 3.)

Ilona Nyiresy Gáspárné (L. Nyiresy nemz.

4.) Klára Kenezsy Kristófné (L. Kcnezsy

nemzetség) ltitöl Anna Fcjérdy MiUlósné (L.

Fejérdy nemzetség) Erzsébct Dancz Pál-

né (L. Dancz nemz.) Icányait. A' hetedik

szám alatt felhozott Ördög ¡Vlihály apja volt

XII Ferencznck a' másodiknak. A' nyolcza-

dik szám alatt beirtt idösbb Ordög Вепс-

d e к N. Anna nejével apja volt a' legelsöben

elonevét innen vett XIII Keresztúri Ordög

Péter пек 1508 és 5.) Ka ta leányának ki va-

la Lengyelné (L. Lengyel nemz.) a' ki az

alább emütendö Ördög János sal perleked-

vén$ leány ágra is kiterjesztetett itiletesen az

ördög jószágok' birtoka. A' tizedik szám alat-

ti Ördög János ncmzöje vala két fijainak

ú. m. XIV. Andrásnak a' másodiknak, a' ki

maga' 's a' tizenkarmadik számmal jegyzett Ö r
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dög Peter fijai' nevölibcn cllcntrr.ondó volt

1574 és a' XV Fercncznck a' harmadiknak

a' ki a' Kolozs-Monoslori convent clott 1570,

rétractait, es 1585 Valliay Miklóssal a' Valkay

Tamas' íijával N. Esliüllö és Ugrucz fclctt per-

Jeliedcttj de utóbb mcgegyezclt ; hülönösön

Ugrnczan vagy Ugroczan az úgy nevezett Kcn-

dy rész (litigat pro Kcndy rész) iránt pcrclt,

's cllenmondó (Contradictor) volt Ugruczon

15Q1, kinck lict fija 's három leanyai terjesz-

lették az Ördög házatj fijai vóltali: XVI M i-

liály a' harmadili l6l8 egyczésre lépett 's

1б20 ¡s jószágbeli szerzodést bötölt Ördög

Katával a' másodiU (2.) szám alatt emlilct-

tel, XVII György az elso magt. Testvérei:

0.) Anna Török Gyôrgyné. 7.) Ka ta 8.) 'S u-

'sánna hajadanak. Ö r d ö g Mi h al y nah gyer-

mcliei: XVIII Ferencz a' negyedik Q.) Ör

dög Ka ta elöbb Ebeni Gáborné, kinck fija

István (L. Ebeni nemz.) kinck Ebeni Orso-

la Beszprémi Istvánné (L. Beszprémi nemz.)

ennelt B. György és Ferencz ; Beszprémi György-

ncU 'Su'sánna Ladányi Jánosné 1740 táján ,

Ferencznek Judit Somay Lászlóné a' Somay

Sándor' anyja 1740, másodszór Ér-Szodoró¡

Szodoray Istvánné, és 10.) Ördög Ilona Új

Tordai Nagy Mihályné. A' tizenharmadik szá-

mú ördög Péternek N. Eufroziné nejével

13 *
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három fijai valánali : XIX Kcrcsztúri O r-

dög János a' harmadilt a1 ío-ispán (L. f o i s-

p á n o U sor.) Ez 1571 S o 1 y o m h о V i O r-

dög Fercncicl a' tizenötödili szám alatt lc-

vövel, hihnch szültí apjak Ordo g Simon a'

negycdih szám alatti ugyan azon egy volt, jó-

szág felett perlehcdvénj de osztán megegyez-

vén , a' jószágoltat a' leányágnali engedi, szer-

zeményeire nézve 1587 végrcndcletct megirat-

ta, 's 1588 életét és foispánságát elvégezte ;

neje vólt Tegzcs Anna hit özvegyen hagyatt

's szültc 11.) Ka ta lcányát az egyetlent, ez

három férjet esmert: Tche Tamást (talán már

ehhór Menyhárt vezetéh liévvcl) Ebeni Gáhort

a' magtalanahat és Szalay Fcrcnczct (Ujfalu-

ban, ez uto!so, adományhépcn jószágot hapott

1Ö10.) a' hi ötöt három leányoh' anyjává tevé :

szülte Annát Mahray Péternét, Borbárát Nagy

Mihálynét, Katát elöbb Tarcsay Györgynch (L.

Tarcsay netnz.) másodszór Peres Sándornak

(L. Peres n e m z.) 's mind hettöneh magt.

nejöliet, harmadszór Erdélyi Györgyneh hite-

sét, Erdélyi György' (L. Erdélyi ne m в.)

leánya 'Sofía BüUk Lászlóné (L. Bühh nem-

z et.) vólt, 's anyja 1ÖQ5 táján Bühh Juditnah,

hit elvett elöbb Magyar Gyerö-Monostori Ka-

bós László: flemzette 1711 táján Rabos Pál és
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Lâszîo fijaît 's Jnditat Salánhy Gábornét ^L.

Salan by nemz.) Krisztinát Zsombory Far-

basnet, Mariât Harsányi Jánosnct, lunch férje

17 00 fclügyehi volt a* Károly Fchérvári vár-

épitésnél, Annát в' hajadant. Kabós Pál ap-

ja volt Farkasnali ал élo Samuel' apjánah 's

Bz ö bét leány testvéreineh az cío Zámbóné-

nak 's a' megholtt Gálfalvynénab. Harsányi Já

nos' (L. Harsányi nemz.) ivadehai Bahó és

Szacsvay nemesch, bib mind betten Harsányi

leányt esmérneh nejcihneh. A' Bübb Judit' má-

sodib férje Léczfalvi Gyárfás Sándor, opja volt

Gj'árfás 'Sofiánab Varsányi Gyorgynénch. A'

íoispán OrdogJános' cgyib testverc. XX

Benedeit a' harmadib 15б0 aMcányoh' jótál-

lójánah (evictor) itiltctih; másib testvére XXI

Ördög Boldizsár 1509 ellenmondó l601 6

volt egyib bövet — többieb Csefey István, Szcnt-

pály János, Toldy István és Petby János vól-

tab — Bátory Zsigmond' haza bisiretére ren-

delve 500 batonábhal eg)ütt. Bátory Bászta e-

IÔ1 vonta vala magát Jeremías vajdáhaz Mold-

vába , a' hon nan szerenesésen elszöhtetteh. —

Ez nemzé XXII Jánost a* negyedib magta-

lant a' bí Bátory Zsigmond fejdelem alatt ré

tractait, és XXIII Istvánt az elsöt az idosb»

bet} enneb fija is XXIV István az alispán,
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a' másodih, a' hi 15Q2 Tegzcs Annával az Ü r-

düg János' özvegycvcl egyczésrc lépctt az az :

magoll közt az O. Kcrcsztúri, N. Esliüllöi, So-

lyomkövi , Kovácsí, M. Ujfalvi és Ugruczi rész-

jószágokat fclosztotlál», kinck Kccseti Szilvásy

Judittól 16Ö0 táján (cz ólta birnak az Or dö g

i V a d é 11 о к üobolián I) o b о к a i j o g o n) vi-

szont XXV István a' liarmadih a' hi Jenöben

lakottj do Dobokán is bírt, a' hól 1702 a' só-

bclí haszonba részesiilendok' sorában olvasta-

tik. Ez 1714 а' К >lozs-\tonostori convcntböl

ncmzctségsorát hiiratta ugyanj de attól, mcl-

lyet mü ezennel használánk, 1764-ben ugyan

onnan kiirva, meniben hülönbözöleg 's heza-

gokkal és hibával tcljeslcg, melly ily czim a-

latt júta bczünkbc: ^Genealógica deductio fa-

miliae Eirdög, partim ex Requisitorio Man

dato ad Convcntum Colos-.Yfonostoricnscm per

tertium Stephanum Eördög anno 1714 im

pétralo, — partim ex Retractatoriis Joanuis ct

Francisci Eördög Pronepotum de anno

1579, et a'us Joannis Eördög filii Geor-

gii sub Ppe Sigismundo Báthory institutis con-

cinnata." Ennek fija XVI Fercncz az ötödik

és XXVII György a' második XXVIII E'

Györgynek ki m\i. 1738 a' nemzetség' leg-

utolsó lija: Ördög István, kereszt nevére
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nczve negycdih, mcghólt mint magtalan 17Ö2.

Az ifjabb Ördög Ist ván nah testvére 12.)

Anna elöbb Jcney Sámuelné (L. Jeney n e m-

z e t-) hitöl sziiletett Jcney ÍMária Vishy Pálné,

hinch fija Vísbi Józscf, az éló Yísbieb' (nemes

nemzctség a' Szilágyban) ose, másodszór BT.

Madarasi Szehercs Gyth-gyné, bineb fijai: Já-

nos és Sándor, amannab is cnneb is egy-egy

fija Sándor, bib bözül az egyihneb Talaba le-

ány nejével a' ma cío Sándor 's másodszorí

bázasságánab bedveltt es bedves gyilmölcse e-

gyetlen leánya. A' buszonötödib szám alá fog-

laltt ifjabb Ordög Istvánnab egyib fija Fe-

renez a' buszonhatadib szám alatt , leánya

mint egyctlcn gyermelte vala 13.) Anna, 1777

vivé sirba az Ordög leány nevetj elte-

metve Kolozsváron a' szent Blíhály tcmploma'

temetô hertjebcn nyugszil». Férje volt Mágner

András, szülte Antal fiját, Mária és Terezia

íeányait; Mágncr Antalnab fijai Kászoni Bor-

bárával: Antal, Borbára Szaboszlayné, Józscf,

Ignácz, István a' nöteleneli, 's Klára Lázárré,

Anna Píschné. Mágner Mária Vajna Zsigmond-

nah júta társúl 's Iett anyja: Vajna István An

tal és Ferencz meghottt nötelen testverebnek

's Annánab Hodor Jánosncnalt. Mágner Tere

zia ment férjhez elöbb Dobráhaz, másodsaóx
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Jlentcr Jánoshoz, cnncli fija a' ma cid IIcntcr

Farhas három lcányok apja. Magner Antalnak

a' mâsodiknaU llévele Rozáliától születtcli gyer-

meliei ma élok : Antal, János, Ignácz liineh fi

ja András es Rozália Csáhayné. — A' huszon-

hatodik számú Ördög Ferencz' cgyih testvcro

14) Judit ment f'érjlicz YalKay Miblósbaz (Ui-

neli eleji már fcnnebb ¡s az Ördög házba bá-

zasadtah vala) kinek leányai: egylk Szilágyi-

né, másik az élo' Bidcshutby- fiú- és lcányak

ösanyja, ú. m. Bidesliutliync valánali. — A' bar-

madik szám alatt levo Ordög IVIihálynaU üt

í! jai vól tali: XXIX Antal XXX János az ötö-

dik XXXI Jakab XXXII H ciernen XXXIII

Bcnedeli a' ncgycdik 1441 Botos v. Boros

Erzsébctnck ellcntmondóji a' Iii Sarkady Lász-

lóné volt. Ördög Antal apja vala az ¡fjabb

XXXIV Ordög S i m о и nah a' barmadibnaU

XXXV Ist van nak az ötödilmelt 1481 Ördög

Simon kïsebb testvérévcl megosztozolt es

XXXVI Jánosnak a' hatodibnak mind hárman

Solyomkö elönevvel élttekneh; a' két utólsók

maradék nélluil enyésztek-el ; az elsönch a' ki

1487 végrendeletét irta , N. Margittól a' nejé-

töl született fija XXXVII Mcnyhárt 1508 jó-

szágat cserélt Ördög Benedekkel a' nyol-

czadik szám alattival, mint a' kiuek nagy apja

's onnek szülö apja testvérek vóltak; kct neje
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voit : Torlioláb Demeter' leánya Dorotya ée N.

Juszlina, amattól szülelteli : XXX"VIII F с r e n с ъ

a' hatodilt fija, a1 Iii ezen ágon még elöbb mint

a' másihon ú. m. 1545 táján az Ordög férjfi

nemet utolsólag béreheszté, 1520 három száz

forintohig javait béirta, 1530 pedig czer fo-

rintban elzálogositotta és 15.) Ordög Hatâ

elöbb Ossy (L. üssy nemzets.) Ferenczné,

másodszór Gergely Jánosné (L. Gergely nem

zets.) fija Gergely Gáspár. Üssy Ferenczné-

nch leánya Dorotya Zsombory Jánosné, ennelí

Kala Dobohay Imréné 155 1 táján (az ól ta bir-

nah tehát a' Dubohay ivadéhoh Ordög jószá-

gat) Az Ordög Menyhárt utánn volt apai

jószágoh' felét chhór Doboltay Imre, másilt fe

iet a' legottan cmütcndö Iiarolyi 'Sofia leánv-

negyedben (jure quartalitii) birtáh. Dobohay

Imre (L. Dobohay ncmz.) leányát Annát

elvelte Somlyay Gáspár ; enncli egyih leányát

Juditot Szilvásy András ; It inch három veje volt:

az clsö Zahariás Zsigmond Anna,- ifjabb Ô r-

doglstván a' huszonötödih szám alatt való

Judit, (itt az Ordög ivadéhoh válnah a*

Dobohayah' maradehaivá) és elöbb Farnasi Ve

res István' utóbb Rácz Péter' neje Erzsébet

leányai által. A' fennérintett Or d ö g F e r e n cz

a' harmincznyolczadih egyetlen leánya 1 6.) Ag

nes neje volt Karolyi Lancz Dénezsneh. (L.
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La nez nemz.) 1545 örökös bévallást tett ja-

vai ¡ránt a' veje 's leánya' részire 1545— 15б8.

1548 az Ördög jószágokban bcállitatík 's meg-

erösitetilt. 15Ó8 Ördög Jánossal a' huszon-

kettödik számúval a' ncmzctségi levclek aránt

cgyezésre Iépik, leánya volt líarolyi Laaez So-

fia, lut társúl vett Farnasi Veress János. Ea

1572 a' közelebb emlitett Ördög Jánossal

cgyezésre lépik a' jószágok aránt ; de fcjdclen»

Bátory István eilen pártot ütvén , nvlnden ja-

vaít hütlenség' szennyén elvesztí 15" 5, mellyeU

Csefey Jánosnak a' fennebb érintctt Valkay Er-

zsébct' második férjének adotnányoztattak; mclly

szcrént a' Cäcfey nemzetség egyszerre házas-

ság által es adomány jogon álla-bó e' megyeí

birtohosok Iiözc.

1545 Solyomkôvî Ördög Ferenca

Solyomköv! saját házát es nemes udvarátj 'з a'

SolyomUövi, Keresztúri, Szent Katolnai, Fo-

dorbázi Ujfalvi Doboka vármegyef, nem hülön-

ben a* Bongárdi, Veresegyházi (Szent Mihály-

telki Lompérti Kolozs várm.) és IWoriczi rész-

jószágait , 's akár holott levo mínden jogaít

(jura) nemzetes Karoly Dénezsnek 's az ö je-

gyesének Agnes- nemes leányzónak 2000 arany-

ba béirta, magának semmi jogot (nullo jure

sibi reserrato) fenn nem tartván. Cap it AI
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bens. Divers, cottuum Cista IFascic.

Q. nro. 8.

15 48 Solyomkövi Ördög Mény-

b á r t n а к Anna, Ördög Ferenczneb

Agnes leányai a' Fodorházi, Szotellti, Szcnt

Katolnai (possessionab iratva még abhor mint

falú állott) Kcresztúri, Ujfalvi Solyomliövi, Köb-

lösi öröhös jogoli' birtobäba (dominium) kivän-

ván béállani (Statui) Karolyi I^ancz Dénezsál-

tal az ö pénzbeli mennyisége' Ictétcléig visz-

Bzautasittattab. Cap. A Iben s. Cista Do bo

ba Fa s. 3. nro. 23.

Fcljebb a' X. szám alatt béirlt Ördög

János végrendcletct ide iktatóli, bár az ak-

kori irásmódat tudatni. „En hi vagyok Eördög

János Esliüllön, jóllehct istennek akaratjáhól

test szcrént bor beteg vagyok, de maga lélcli

Szercnt istenben egészségem vagyon, meggon-

dolván , hogy föld vagyob es földde bell len-

nem, az¿rt tészcb ilyen Tcstamentumot illyen

személlyek elött, mint volna az nemes sze-

mély Barthalin Pctcr Fodorházi, Fodorházy

Péter Czompo Scbcstyén ugyan azon Fodor-

báziab elôtt, Keresztnri János Deáb es az ér-

telmes jámborob elôtt mint vólna Gál Fábján,

Mester Gáspár, Vári András elottj mindeneb e-

lött hagyom testemet az földneb és Lelkemet

az ur Istcnnek : annakutánna azon javaimbói
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liikkel az ur istcn engcmct szcrctett, hagyoin

Húgomnah Orbán Istvánt Iii vólna nála in Hf.

16 d. 50 annakutánna fclcségcmnck gyerme-

liemnck hagyom a' többit. Továbbá a' zálogos

jószágból ha Húgom hozzá aliorja váltani ben

ne Esküllötöl elválva, Fodorházától és Solj'om-

hötöl el valva, valamcllyet aliar hozzá valthas-

sa, és élyen helóle holtáig mind gycrmeliévcl

egyetemben, holta után ha gyermchi netn ma-

radnak mind a' tübbivel egyetemben az én

árváimra száljon. Mindczclibcn hagyom és val-

lom ohalmúl fóliéppen Ken di à n ta It an

nakutánna Valkai Mihlóst és Menyhárt Gás-

párt bogy ezek viselyék gonclját az kevés jo-

szágnak és a' szegény árváknali. Ez lcvél holt

Gyertya Szentcló B. Aszszony elótt való hed-

den A' D. 1554-to Ezen végrcndcletb n crin-

tett javak közül megneveztetnck : a' Szó tei

lt i rész, melly vagyon Kendy Antalnál

60 íor. Ugyan Kcndy Antalnál az Ug-

roczbéli rész vagyon 200 íor. zálogban.

1569 Bcvalló lcvélnél fogva Nag y Es«

liüllöi ürdög Péter saját Ujfalvi egész

részjószágát száz forintba, Solyomkövi Meny

hárt Mátyás ismét hasanlólag oda való részjó

szágát száz ötven forintba elszálogositják, nem

külünben Solyomkövi Ordög Fere nez vég-

re Eufrosina úr aszszony Esküllöi Or
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dög András' özvcgye az cmlitctt Ujfalvi ha-

tárban Icvö cgcsz balastavának negycd részét

öröliös joggal elzálogositja nemes Menyhárt

Lászlónak. Cap. Alb. Cis. Doboka. Fas. 3.

nro. l.

1726 Idösbb Ördög István M. Ujfal

vi nyolcz teiltet elzálogositja Kali. Kun István-

nali.

Össy (Szasz-Uj-Össi) Miklós 1575 javait

fcjcdelmi parancsolatból; de itilctcsen vcszté-el

Kolozsvártt a' pártosság büniért bütlenscg' szen-

ñyén. Szász-Új-Ost birta, mellytöl vette nevët.

— Ugyan c' nemzetség' fija vala Ossy Ferencz

is amazzal egy liorú, a' hi Ördög Katát Ördög

Menyhártnalt Porkoláb Dorotya elsö nejétol

született lcányát tartotta; atyja volt ÖssyDq_-

rotyánali Zsombory Jánosnénak, ki szülte

Zsombory Katát Dobokäy Imrénét. (L. Dobo

ka 1 ei r ását.)

Pánczél (Csebi) A' ncmzetségí sor ; va-

lamint a' falú, mellytöl nevét vette, bizonyitják

ezen nemzetségnek bajdani fennlétit. A' XV

század' vége felé két ágra oszlottan birta Pán-

czélcscb falut a' Pánczél nemzetség, melly-

röl annak elfogyta utánn 1б20 táján a' Bad

vagy Vajda 's a' M. Biliali Vitéz nemzetségek-

re szállott, 's ezekröl az Inczédy, Veselényiés

Hentcr bárokra 's több kisebb birtokualira. Az
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utolsó magva szaliadtt Pánczcl Péter veg-

zé-bc e' nemzctséget fui ágon a' Uileányát Ап-

galctát Itirályi engedelcm mellclt 1480 fiusitá

(praefecit) fórjliez adá Bcrelii Drági Tamas

hoz. Ennck csak egy leánya volt Marta Szent-

györgyvölgyi Szcnt Györgyi Mátyásné. Anyja

vólt ez Erzsébctncli a' bit Egeri Kamuthy Ba-

lázs (clso Erdclybcn) vezetett a' Iiymcn' o!-

tárára. L. a' liövcthezett ivadúhohat Ií a mu th y

vezér név alatt.

Páris István 1б82 a' Nagy Sajóí szah-

raán rondben (Urbarium) az odavaló birtolio-

sak' sorában irva.

1702 A' sóbeli haszonban rcszcsült Nagy

Sajón birva.

Pásztahy emlitetilt mint M. Ujfalvi bir-

tolios 1770 tájánj — mint M. Köblosi birtoUos

1702 a' sóbeli haszonban rcszesülcndöh' egyi-

l(e vólt.

Pávay 1702 mint Szász Czegöi birtolios

a' sóbeli haszonban részesült.

Peres Sándor 1628 táján második férje

Szalay Katánánah, Szalay Ferencz, és Ordög

Kata leányoknok, rövid ideig birtokos vóltjel-

halván o, özvegye Erdélyi Györgykez ment

férjhez harmadszór.

Perm.ártony 1702 M. Köblösi birtokos

és a' sóbeli haszonba résztvévo vala.
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A' Korda ver ágazat is egy Pcrmártonyt

csmért.

Petky. (ücrzsi, -és Királyhalmi gróf) Er-

dély' polgári sora tcljcs a' Széhely ncmzetbôl

származott nagy ltormányfijaliltal. Az elsö tud-

ható vajda Erdclybcn 1002 Széhely volt, 's

még ezenhivül licito. Alvajdáh igen számosan

valánah j többnyire a' Szébelyek' ispánságával

cgybehötve leven ezcn méltoság. Fejcdelcm

egy, négy holnapig. Tudva levo rom. cath.

püspöh tiz ; udvari horlátnoh hettö, hincstár-

noU öt, rendeb' elsöje egy, birályi törv. tabla

elölülöje ncgy, ország' föbiztosa hettö (egyik

al) tortományi számoltatók' elsöje egy, tarto-

mányos horlátnok nyolcz, 's ezeh liözt az elsö.

1500 Pet Ь y János vóltali Széhelyek

E' megye is hármat tísztelt a' Petliy házból

foispáni széhébcn. (L. foispánoh sor.)

1564. Petit y Gábor Széhelység' föve-

fcérc,

. 1577 Petky Farkas Bátory Kristóf. ~^

15Q9 Petky János Bátory Zsigmond a-

latt fö horlátnohoh. Ez

1б01 Bátory Zsigmondot Moldvából Jere-

miás vajdától, hova Bászta elól vonta vala ma-

gát báromszáz liatanáhat vezérelve egyik ö hi-

sirte haza.
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1б0£ Pethy Farhas jclcs vezcr vas crc-

jii bnjnok Bászta Györgytöl szabadságát visz-

sza nycri.

1605 Pethy János az elsö BátoryZsig-

mond' éveibcn tanácsnoli úr, с' megyci föispän,

cgybe gyüjtötte a' Széhclyehet Szitás Kcrcsz'-

úrra 's Bocshai részcre hóditotta; Bászta' hc-

ményscge r.iiatt ez onhént hövcthezvcn, 's ck-

kor Bocshay fejcdclemmé választatott M. Szc-

redában.

1631 Élt Pe th y János a' másodih (L.

f ö i s p án о к sor.)

1655 Esclt-cl löves által a' Szalontai üt-

közetben Petky István Bellen Gábor vúlt

fó udvarl mestere.

Ugyan ez évett Petit i Simon volt Csilii

al- 1бЗб fohapitány.

1б53 Királyhalmi (clsöben ez vette fel

ezt clöncvül) Pe thy Is t v á n fcjedelmi tanács-

noh, korlátnok, és a' jóváhagyott alhatmány'

egyili értelmes birálója. II Ráhoczy Gyorgy ál

tal 1653 Moldovába küldetvcn Balas vajda ei

len, hi a' Kozálioh' segitségével a' vajdaságat

Ráhoczy' rendelete eilen elfoglalta vala, a*

Kozáltohat szét üzte, 's Ráhoczy által Mold-

vai vajdánah tétetettj melly új méltóságában

a' Töröh udvar is nagy summa ajándéhánál

fogva megerösitette,
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1Ö5T. И. Rákoczy Gzörgy fcjcclclcm Mar-

caljánah iratik és tcstalalija, öllözctc 's arcz-

képc ícslelik a' Kazincylol fclhozolt munkájá-

Lan Puffendorf Samuel báronalt. L. Samuc-

lis Lib. Bar. de Puffendorf С о m m с n-

tarii de rebus a Carolo Gustavo (X)

Sveciae liege gestis. ÏNorinbergae

1696. Ez cgyik kisirte Ecscdig (lictlen Imrc

g. szecént) II. Rákoczy Györgvöt Lengyel or-

szágból viszszatértcbcn. Továbbá

1Ó58 Jun. 13. Rákoczy György erdcly'

Jtormányát rea is bizta.

1661 A' Székelyek' vezéro es Kcmény Já-

nosnak Apafi Mihály* vctélkedó' társának cllcn-

jc Udvarhclyszékcn vcsztett 's Gyergyó felé

szaladatt. Volt cgyszcrsmind Béldi Pállal e-

gyült fcjcdelmi belytartó 's KiihüIIö vármegvei

fo-ispán.

1715 Pet к y Dávid a' tôrvényes királyi

tabla mellett, mclly ez évbcn vette ujabbi lé-

tét, ¡tilo birój I. Leopold császártól grófi czi-

niet nyert lóyo táján.

17 22. Kolozs vármegyei foispán es az or-

szág' gyülés tagja volt mint királyi bivatalos.

17Ö7 Élt Petky Boldizsár az Udvar-

helyi ev. ref. oskolák' egyik segedelmezöje ,

jollcvöje.

14
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Magva szaliadt a' Г с thy grófi nemzpt-

ségnek 1817. Jelcnleg Pe t к y Antonia gróf-

né e' megyébcn V¡c?.ónck cgyili birtokos asz-

szonya, lcány tcstvérével utolsó sarjadéhai je-

Ies családjoknah. — Lásd bövcbbcn a' Pethy-

ehröl Kállay Ferencz Ertchezését czen

vezér név atattj lunch azonban a' Pethych

Doboha vármegyci foispánságuk idejérôl tett

liatározatai a' megyei laistromohtól meröben

külömböznel».

P e t h u s Lól'0 fija Czegének felc felét

12Q1 megvásárolta J de 1345 a' vásár elronta-

tatott ítiletesen.

Pisch neje jogán , a' ki Mágner házból

való, birtokos vólt.

Pis ta к y (Bongárdi) Elobb jcgyzö 15бб

— 15б8, utóbb ügyvéd lévénj ezck birtohosi

létét, elöneve pedig Bongárdi birtokát jelen-

tik. L. j e g y z ô k' sor.

Posoni (Somozsdi) Jozsef 1774 táblabi-

ró és birtokos.

Pousa. Egyik Pousa vólt 1230 fólovász-

más fo tárnok mester, kik a' Lób és Tamás

testvérek' ujadomány levelében a' világi mél-

tóságok közt emlitetnek. (L. Mohaj falú 1 e-

irás át.)
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Szirmay Antal a' boni Károly-Febcrvári

országos levéltárból Szatmár várm. I-sö

rúsz. 2 5 lap. cmlit cgy Pou sa vajdát

bogy ,,1231 Szatmár vármcgyeben Gumbás

foldjénclt fclét mcgvásárolta cgy iK Jowb Pcch-

neli íijától busz ezüst gyrán."

De czélúnlilmz liözelitve: e' háznali tag«

jai credctöliet Csebországból vcvcn (L. Sime

on Kézadc n o bilí bus advenís) Bogát

Badván törzsöhtölj 1247 hét testvérek Luliács

es Pou sa megosztoztak Zcmplcn vármogyci

javaihban, Pousánab Endrc ííjáiól származ-

tah az Erdélyi Pousáh (Pósá-b).

lienliö Cbálinab, Csábnah vagy Csálty-nak

1262 vúlt Erdc'ly vajdájánab apját Pousánab;

Eder pedig Erdélyncb.

1281 Volt vajdáját (ebbcn-is Benliövel- és

Vajdával egyezvcn) Pou s ana h nevczih.

15Ó2 Szirmay felboz egy Pousát Satal

fijával együtt bizonyos büntetö per' itiletébcn.

L. Szatmár várm. esmérete 1 resz. 82,

83 lap.

Iiihetö, hogy az a' Pou s a Péter, Iii-

neli Pou sa 1st vá a ivadélia a' Vass nemzet-

séggel 1345 Czcge îrânt a' Tordai gyfiléscn

perlelicdvén, kcresctétol elesett, épen az Éder

14 *
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által felhozolt vajda volt Icgycn ; tie évi ltil-

lünbség joven liözbc csah a' vajdaság es az

alább fclhozandó olilcvél magyarúzta cv lici-

zött. Mclly oklevcl jeles érdemü Kállay Fc-

renez' értcliczésébcn a' nom. Szélicly

ncmzct' credetcröl, ér¡»tvc van: holott a'

Г о и s a ncmzctség' regisège, e' megyci birto-

lia , 's hét fija czen igéh által hozatnah vilá-

gosságra: „bogy István Erdclyi vajda itilctc

szerent, mclly 1345-n. a' Tordai gyülcsbcn ho-

zattatott P o u s a es Vass nemzetségcb' peré-

ben, egy háptalani másolatot (transumtum) ho-

zott elö Pou s a István 12(Jl-böl, mellynck

tartalma szcrént Lófó Pctbus fija 's Imre Bu-

tbus' fija, fclét vctték meg C/.egéncU Farbassi

Pctcrtöl (talán a' Harinay nemzetség' egy¡U el-

dödetöl) Doboíia vármegycben, más felct meg-

vette Pousa Péter: quod Petrus Farliasi —

ín alia medietate Lopbac Siculo filio Pcthus

et Emerico filio Buthus pro septem Marcisvcn-

didisset, 's jóllehet az cladás megczáfoltatott

az Ellcnfcltöl 's Pousa István torvényesen

elesett Ueresetétol" 'sa' t. L. Historia ¡ É r-

tekezés a' nemes Szélicly ncmzct ere-

d e t é г ö 1 , h a d i 's polgari intczeteiröl

a' régi idöUben. Készitette Kállay

Ferencz pcnsíonált Kapitän y audi

tor. I829.
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1409 Pons a Kristóf hékozatik égy hí

teles vérágozalba a' Kolozs-Monostori Convcnt-

bôl kiveve bogy Szcnt Márton Macskási Macs-

kásy Sofiának ferje vólt. E' nemzetség nevet

fcnntartja a' falú is, nicllyról alább.

Put noli y 1ÖQ3 Gyulában birlol'os (L.

G y 11 la leirását alább.)

Hadó Gyorgy Ililód y Sofia' ferje neje

jogán birt, apja vala három lcányoknak kiklól

a' Iícmény es N. Ililódi Toldalagi verek szár-

maztah.

Rácz (Toniosvári) a' Maltsay házba káza-

sodván ; birt Rccze Keresztúron 's ahoz tarto-

zott részjószágokban ott körül. Maradcbai: Far-

has János és leány testverci. Ugyan ís Nyárád-

tói !\laksay Balázs Daczó Katával, DaczoGyörgy-

ncli (kinek tcstvére Rata a' Cserényiek osany-

jok egvih ágon) leányával mint nejévcl ncm-

zette: David, Mihály, és Gábor fijait testvére-

het mindnyájon hivatalt viseltteket (L. dé 2-

m a b é r s z ed ô k' alispánok' é s fobirók*

sorá) David a' Máriafy nevet nyertej Mibály-

nah fija ncm vólt hanem leánya : Éva , elvette

Tömösväri Rácz János; nemzette Вася

Zsofiát Iti neje vólt egyházi tórvényttanitó

Ködi Farkas Jánosnak, kinek fija a' ma élf>

Farkas János 's két -— egyik élô Epcrjesyné,

másik clhaltt 'Sikóné testvér-nénjei. Mahsay Gé>
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bor a' Mihály' testvóre nemzé: Tcreziát a' lut

clvctt másodszór Rácz János a' raár crin-

tctt, es apja Ion Rácz AdámnaU azélunek,

Klárát Csáliai Papnét, még kct leányt, 'sLász-

ló fijátj liincli fija ncm leven csak leányaij a1

Maksay nevet czen az utolsó ágon sirba vitte,

özvegye 1033-n halt-el, leányai élnch.

Recze (Keresztúri) A' honi törtdnetch'

sorában c' ncmzetscgbol Reche, Rcczey,

vagy Recze Bal in t tüniliclo 1б25. II Fer

dinand' küvctjc voit Betlcn Gáborhozj kit Bel

len junius' 14 Uüldott viszsza oda. — Julius'

14 pedig ugyan ettöl hüldi Bellen korlátnok

Körtvefalvi Itovacsoczy István nevc alatt Kc-

szültt felelctjct a' csúszárhoz.

A' njmzctségi sór с' b ázból ezelict és ily

sorban jclcli: R с с z с к с re s z t ú r i Rcczc

Balázs élt a' XIV7 szá¿ad' elejen, apja Lft-

rinez, Mihály, An tal ésLászló fijainak.

Mihály netnzette Jánost a' magtalant és Si

mo nt. Antal apjak volt Simon, János, Mi

hály es a' raagt. György fijainak. László

nemzöjc lön JánosnaU, János Fülöpnek,

Símontól származott György apjoli В с г n á r d-

nak Pcternek es Tamásnak a' Kabós Fran

cisca férjenek, Péter Gergelyt, Ui Jánost

utolsót a' Recze ne ven nemzé. Fija volt en-

uek Keresztúry Gáspár, kinek fijai:
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G y örg y, Balázs, Boddizsár csGáspár,

Balaza Mihály An tal, Lorio с a és L ása

lo fijahat hagyott. Boldizsárnak két nejci u. m.

Pestesy Margit és Csomafáy Anna e' megyei

szüzeh' egyihe, a' hi szülte Jánost és Bor-

bárát Súljok Imrénét, ki anyjok volt Já-

nosnak a' magva szaliadtt utolsó Sulyob István

anyjánali, és Francise ának. Keresztury Gaspar

nemzöje lön G y örg y magva szahadtt és Mik-

lós fijainak. Ez nemzé I s tv á n t Gscrényi An

na nejével magtalant, és Pétert; Kata és

Borbára pár nélhül elhervadtt leányainak ap-

joUat. Pestesy Margit Kcresztúry Boldizsárnalt

elsö neje szülte Keresztúry Tamást Cse-

rényí Klára' társát és G y ö r g y, F a г к a s, M i-

hály fejedelrai fö le vászmester, Gábor és

Mátyás fijainak anyjokat. Gábor nemzette

Gergelyt és Györgyöt, Gergelynek ícá-

nya Anna Galaczi Pestesy Gaborné lön.

György apjok volt A n d r á snak és G á s-

párnak. András adott lételt Borbárának

Pokafalvi Becsky Gyôrgynének. Gáspár Om-

bozy Mártával Miklóst és Istvánt. az utol

só fiút e' nevezetes házból, nemzé, kinek leá-

иуа Márija Litteráti Sámuelné volt l600 tá-

ján vagy közelebb. Kinek Kemény Anna gróf-

né a' ma élo ötöd nyomú ivadéka.— Észreven
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ni való. bogy e' ncmzetségisorban a' ícnn crin*

telt Reczc Bálint nem találtatih.

Rcdmeczy (Szclu) Széhen bírt nemes

j'ószágot 's oniian vclte clüncvét ; és mint bir-

toUos e' megyében alispánságot viselt (L. a 1-

ispánok sor a). A' Rcdmcczy név Erdély-

ben már a' XVTII cvszáz' elsö negyedébcn es-

méretcs söt köz becsü vala. Élt elihúr Hcd-

meczy T. János. Tudós munhát irt és adott

ki ily czim alatt: A' F e I s é g e s Bcthlen G á-

bornak Isten Anyaszentegyházával

cselckedett jótétcményiról való

könyv. AU öt reszböl: I.) l б 1 9 táborozása.

2.) Az elpusztultt cklé'siákban hclyrcállitatások

a' tanítóknak. 3-) Bcthlen Istvánnak academi-

ákra küldetcsc. 4.) A' Bibliának oláh nyelvre

forditatása, 's az oláh papok jó rendbc szede-

tése. 5.) Az arianusak és szombatosok cJlcni

disputatziólí.

Sáfár (Gyulai) â' XVII és következett

évszázak fojtában; de az utolsónak csak két

elsö negycdében virágzott nemzctség volt a' f.

kerriletben a' Borsai j'árásban. (L. alispánoh

s o r át.)

Salan к y Gábor 17 tt Kabós Juditot, kí

leánya Kabós Lászlónak Biikk Juditlól, ki vólt

Bttkk Lászlónak Erdélyi Sofiától született leá

nya, ki Erdélyi Györgynek Szalay Katától a'
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Szalay I ercncz' es Ordög Rata' leányától szár-

mazatt, с' peclig Ordög János íoispán' leánya

volt — vévé-clj birtolios Ion itt. Paptellii, Cs.

Corbói és N. IUlódi részjószágidi vóilali a' litf-

zclcbbi szúzad' fojtában ; 's leghözelcbbröl is

Paptcllicn. A' Nagy Ililódit Salánby József

birta 1796 hörül 's utánna özvcgye, niellyben

Jchey Sandor, Léczfalvi Gyárfás Sándor, *s

ltözclcbbröl neje jogán Kaliucsy Farlias neme*

sell mint öröhösöb osztoztali.

Sarrády 1702 mint Szent Andrási bir-

tohos nemes szcmcly a' sóbeli baszonba része-

sült. L.Benliö Specialis Tra n s s il v a n ia

Cap. VII. § 111. m. s.

Sárhozy 1702 mint Dobokai birtolios

a' sóbeli haszonban reszt vett. Nagyobb birto-

Ita vúlt Lozsárdon 1780 maradéhánah az utól-

só magva szahaditnali , liittil leány ágon a' Czc-

göi Balog és Persa ncmeseh jönncli-Ie.

Sarhudy (Sarhudi) vagy Sarasluidi. Bi-

zonyitja e' reg elmúltt ncmzetségncb fcnnlétét

nnnali a' pusztánalt (praedium) 's részszercnt

erdöncli neve, melly a' legregibb lcvelehben

„Parapul" (némclyclt ezt Babuczra ruházzák)

az ujabbaliban: „Sarliad, Sarhud, Sarasbud"

nevezettel cmlitctih, és ma liôzônségesen ,,Sa-

raslmtjának" mondatilt. A' XIV század* fojtá

ban birta ezt , a' ma pusztát altliór népes hely
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ségct a' Sarkudi nemzetségj de hiitlenség' vct-

kébe esvén , elvesztettej a' mînthogy az több

ú. m. a' két Esliüllö Kcresztúr, Küblös, Szú-

telkc, Szent Katólna (aUUúr Szcnt Katalin fa-

lu$ ma puszta) Paraput (ma Sarasluitja) Fo-

dorliáza, Üjfalu, Kovácstclkc, (maKovácsi: a'

régick örömest ragasztattáli a' „telek" szót a'

- íalút birók' ncveihez, р. o. Bachuna-telckc-,

Cbcge-telckc, Gyula- teleke, Romlott- teleke,

(Macskás) Szent Márton Macshás (es a' t.) So

lyomhö falukUal együtt 1396) a' Kolozs Mo«

nos to ri convent 15 Ilötet б-d. száma

szerent) Ordög Andrásnak, Isküllöi András-

nak, Köblösi Teke Mihálynak és Menybárt Ja-

nosnak adományoztattak. — Élt 1441 Boros

v. Botos Erzsébet S а г к a d y Lásalóné

Sarkady Bcncdek menye, a' ki Solyorrtkci,

Ujfalu, Fodorháza, Esküllö, Keresztúr, Köb-

lös, S/.cnt Kataün, es Szótcllic faluhat mint

nagy apja' öröl«segc!t felkérettej de ellcne mon-

dottak a' Menyhárt, Teke és Ördög örökösök.

Ezek szerent a' Sarkady nemzetsegnek 1 44 1

fenn léte világosj úgy az is, hogy az 1396 osi

birtolfát Sarkudat elvesztette. (L. Ugruez

falú' leirását).

Sebestyén Sárvári birtokos 1702 a' só-

beli haszonba reszesült.

S e b e s s Sándor it6o birt SomróUjfaluban.
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S с г é d у (Görcsöni). Ezcn ncvezetes sze-

repet viscltt ncmzctségnek Erdélyhin volt lé-

tit a' lioni historia' számos hclyei jeletitih.

152Ü elsö liözüleli a' Iii Erdélyi hivatal-

ponton állolt, volt Scrédy Derne n mint Ká-

roly Fchérvári lianonoli. Sercdy (Sereden)

De mén Chalccdoni püspölt, Várday Ferencz-

nck az Erdélyi Fehérvári püspöhnck segédje

(vicarius) irja a' megyés papoltnah és liáplá-

nyuluiakj hog)r miutánn O itcletet hozo t, De

alt Osváldat Fehele Márhat, és Királyfalvi Sj-

lii Balázst a' Kiiliüllüi esperestncli t i ъ forint

fizctetlen dézma ara val adósohnali találta, 's

azért az adóság' liihzetésére tizenöt napi hala-

déhat engedett légyen — továbhá hozzá adja :

„A' mit ha csclelicsznch , jó: liülönben pedig

clmúlván a' tizenöt napi haladéli, ugyan azon

Deáh Osváldat — tü, a' mint elöhozatilt, int-

sételi és találjálol<-mcg , mint pártosoliat és á-

talltodottaliat, 's a'tüj söt igazábban a' mü ilyc-

tén parancsolatunhnah hodólni és engedclmcs-

hedni ncm aliarókat a' tü és alattvalóitolt cgy-

házaiból minden ünnep- és vasárnapohon a' mi

se' innepélyessége alatt, midón azon az Isten-

igéjénch hallgatására legtöbb nép gyülénd egy-

be, harangozván 's gyértyáliat gyújtván és az'

tán eloltván, 's az ö г б к á t o k' j e-

1 é ü 1 a' földre vetven, relieszszctclt-lw a'
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hivck' egyházából, 's a' hirchesztctteket jclcn-

tessctek-fcl , mîglen az érintcttchet illendolcg

ncra tclycsitih. Költ Fehcrvártt dcccmbcr' ti-

zcdihcn az úr 1520 csztcndcjcbcn." E Tran-

sumto autlicntico Szcrcday N o t i t i a

Capituli Albensis Transsilvaniac cap.

135. Caroli Ed er Excursus ad II ist o-

riam Transsilv. Antiqui, M edil et Re

ce n t i o r i s aevi Mart. Fclmcr pa g. 2 ? 4 *

275. — Netn Icbctctt a' szâzadoh crcltte vallas -

marezuna- viharánah hi nem lobbanni, midön

a' Krisztus' szelid igáját oly vad zsarnollok ,

pcldás szegényscgét pedig oly hincsszomjuho-

aó fösvcnyeh hirdettch hazánhban, milyenchct

a' historia' pitvarában itiletüuh' szóhe elibe ál-

lit a' leirtt ohlcvél !

1526 Scrédy Gaspar I. Ferdinand Au

stria! fö herczeget Po'sonban az országgyülé-

sen (meUynch lapjain a' törvc'nyhönyvben

Scheredius, Sered olvashatóh) egyih ö is

választotta hirálynah, 's innen magyarázható

oly tctézett hegyelme Fcrdinándnah iránta aa

ö ëlte' fogytáig. Ilyen több példa van a' Ma-

gyaroh' torténeti sorában ! —

1536 Kassát Zápolya Jánosnah feladja;

mielött azt hidegen és vigyázatlanúl védtevólna.

1540 j valamint míndég Izabella* eilen vólfc

S er cd y. Ellenben I. Ferdinand hirályhoz von*

ч
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sr.odatt; hineli viszontag választott hedvencze

vala ; oltúl fclcs javaliatis nycrt ajándchúl. Hyen

vólt az crdclyi K. Fcbcrvari püspöliseg jö-

vedelmc nicllyct 1542 October 18 nyert,

i!ycn Bazin es Szcnt György. Viseltt mcltósá-

ga! höziil ncvczctcsbb volt a' Felsö Magyaror-

szági hapitányság. IMcghólt 1550 martins 1-sô

napján. Eltemcttcttcli rolionja Serédy György

's unohája Alaghy János; a' Szcnt Györgyi

S2cntcgy liázban emléhct cmcltetvén sirja fcli-

be, mcllyrc latín vcrselibcn fclülirást is met-

szctteh , mcllyct Timón „Epitome Crono

lógica" 320 lapj. cloád. Scrcdy Gáspár

fiú-maradel» nélhül hólt- cl j cgyctlen leányát

'Su'sánnát Janus Ostrogi herezeg vevé-el. A'

Ser cd y Gáspárról maradatt fijat illctö jc-

szágoltat Krusicb Jánosnah adta Ferdinand liir.

grófi czim mctlctt.

1642 Konstantinopolban hovetséget visclt

cgyih Serédy.

1Ö51 Scrcdy István Erdclyben máso-

dik a' hi fcllcpettj bogy Doboha várrnegycben

not veve a' Kamuthy házból $ c'felctt adomány

Icvclct ¡s nyervén birtoliai l'clol.

1Ö57 januariusz ' 14 , Serédy Istvánt

Rédcy Fcrcnczcl 's Barcsay Áhossal együtt ne-

vezé-hi maga bclyett II Ráhóczy György hely-

tartónali Erdclyben, hogy az alatt mig a' Len
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gyel háborúból viszszatérénd, аг 6 szemi-ljé-

bcn Erdély' fejei lennénck. Elkisirték ezeli o-

tet Visliig Máramaros vármogyében , 's onnai

viszsza jöttek hét пар . múlva. (L. Másodih

R á к ó с z y G y ö г g y i cl с j с" 4 5 I a p.) De még

cz evben Scrédy Drágban mcghalálozván ;

mcgszünt Rákóczy hclytartója leniiij 's a' más

két, magoh közt is cgycnctlcnlicdö, viszszál-

liodó tagtarsaira szállolt Erdély' elég sujos

gondja.

1701 Görcsöni Scrédy István és

Kagyfalvi Scrédy P éter tcstvérek a' Drá-

gi uradalmat cgyütt birták , a' Kill emlitetnek

1702 mint sóbeli haszonban rcszesültck.

Erdélybcn, 's jelescn c' megvébcn mint birto-

lios utolsó Scrédy Péter volt a' Drági ura-

dalom' clidcgcnitöjc.

1730 Scrédy (mar gróf) ntolsó ivadélia

nagy nemzetségéncli, Szcmpte varaba, 's még

a' Bazini várboz tartozott két faluba eredeli

Ilorvát gyarmatokat szállitott. — A' S eré d y

nemzetség' cloneveit kôzép Szolnok vármcgyc-

böl Görcsön- és Kraszna várm. Nagyfalú adálf.

E' jclcs báz Erdélybcn mint Doboka vár-

niegyei birtolios Scrédy. István báró által

tünt-fclj ki Iíamuthy Balázsnak e' megyci fö-

ispánnali Icányát Katát 1б51 elvette. Adomány-

lcvclet Uapott cz qvben martíus o-kén a' Drá
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gj , Komlós Ujfalvi es Adalini egész falukról

a' Kamulbyak' lwholása utánnra, Mihó, Urtelck

piiszta-részehrôl és Szent Mártoni egész pusz-

táról 's töl)h más megycbcli jószágoliról. Egy

fija Ben cd eh 's lcánya Anna Toroczliay Mi-

bályné vólt. Fija Ujlalty Borbárát vevé-elj ap-

ja leven vele bat magzatolmali: Istvánnak

Kollatovich Rata ferjéncb, liivcl — i'igy látszík

— rövid ideig élt és magtalan vólt 5 özvegye

meg hétszer ment férjhcz, Gáspárnali, lii-

ncli Itét leányai liözül az elsö N. Melczer Já-

nosné, a' másodili Klára Toroczliay Boldizsái-

né vólt. Péternck a' magtalannall, a' k¡ érin-

tett István tcstvérével együtt l6Q0— 1702 bir-

ta a' Drági uradalraat; mellyról jelesen a' Drá

gi liastély' feleröl Adalin, Komlós Ujfalu rész-

joszágoliról , Mihó , Urtclck puszta-részeliról 's

a' Szent Mártoni egész pusztáról 1701 aprilis

10-Iién I Leopold császártól új adománylevelet

nyert. L. 1823 évi Tudományos Gyü j te

rn ény IV Füzet, 15, 16 lap. Serédy Péter

idegcnité-el a' Drági uradalmat, csalmem egé-

szen 3 igen kcveset hagyván-mcg abból utódi az

Andrásy grófoli' számára. Klárának Kende-

fi Pálnénak So fian all clöbb Rédey Fcrcncz'

társánali 's liét leány gyerraeliek' anyjánali ,

másodszór Csík Szentliirályi Andrásy Istvánné
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nah ds 'S u's án n á n a 1( rendre Perényi Fc-

rcnczncnck es Majornénah.

Simonfi 1702 Simontelki birlolios a' só-

bcli haszonban részesült.

Simon bán 1228 clött birta Gyckét (ak-

liór Gycliú) de a' Gertrud liirálync' meggyillto-

lásában részt vévéiij jószágait 's azali hözt Gyc-

hét clvcsztcttc.

Somlyay (Rödi) Doboliay Imrcnek An

na loánya után veje lévén Somlyay Gás-

pár 1Ö00 táján birt Dobolián házasságnál fogva.

Somlyay J и dit с' tájtt Iíccsct Szilvási

Szilvásy Andrásné vólt.

Somja l Í02 Pánczélcsehi birtokos a' só-

beli haszonban reszt vett.

S o m i Jozsát hozza-hc a' blrtoliosoli' so-

rába egy biteles verágazati tabla. O Tcmesi

bán vólt I. Ferdinand Romai császár es Ma

gyar hirály' idétte 's Erdélyben nagy birtohú 5

jelesen e' megyében mind azt birta, a' mit ma

hözönscgesen Csáky jogohnak nevezünk. Ovéi

vóltak: az Almási (Kolozs várm.) és a' Gorbói

Tihói 's Buzai uradalmali e' megyében. Pija

vólt Gaspar, leánya Ka ta Bebek Jánosné.

Fijának Prinyi Margittól két leánya sziiletett:

Anna clóbb Patoesy Boldizsárnc, másodszór

Balassa Imrénc. Ea az, lure Zápolya János

Erdély' kormányát Maylattal mcgosztva bizta



vala. E' volt Medjcsen a' Gritti Lajos eilen

fegyvert emeltt nemeseh' cgyih vczérc. Másik

Icónya Borbúra Lindvai Bánfy Lászlóné. Ba-

lassa Imrc hét leányt nemzett: Soíít es Mar-

gitat. Ennert els c- férjével Borncmisza Bene-

dehltel letteh: Bornemisza Zsigmond magt. és

Anna Csáhy Zsigmondné magt., másodih férje

vólt Bendy Gabor a' Bendy Gabor és István

magva szahadtt 's hiUlenség' szennyéu bünle-

tödötteli apjah. Balassa Imréneh Sofi lean va

vólt elcibb ÎNémethy Ferenczné; hito! sziiletctt

Zsigmond a' magt. és Bona Csáliy Déne'snéj

másodih férje vólt Csáhy László, ap ja Istvánnakj

ez Vcselényi i\nnával Lászlót: a' Zsigmond',

Pál'i Péler', Ferencz' és László' apjohat Bat-

byáni Magdolna nejével , Annát Prépostváry

Bálintnét és Istvánt a' másodihat adá. Binck

elsö nejétôl Forgács Evától Fcrcncz Tárnoh-

mester magt. Czobor Erzsébct nejével és Ist

ván a' harmadik bárom nöh' férje ú. m. a.) Lo-

nyay Margité, ki'töl Zsigmond, és Mária Bor-

nis Gáspárné Esztérházy grófoh' ösanyja b.)

Mclid Bláraj Imre, György és Mihály' anyjok

és c) Barkoczy n. liitöl ¡VJihlós a' primas. Má

sodih neje a' másodih Istvánnah Prinyi Mária

szültc Csáhy Lászlótj ez Bálnohy Batával Lász

lót II Báhoczy Ferencz' vezérét 's utóbb a' ma

ganos haszonért Hadad' fcladóját az eUenféT

15



hódóltját, és Gábort. Istvúntól a' JíTsika báró

ltét ág, Gábortól 'Su'sánna Lázár Fercncz gróf-

né által a' Szárbegyi Lázár gróf ivadékok : Cse-

rey , Ilcntcr, Geréb, Székely, Molnár, Laka-

tos, Mczey, Bagossy és, t. származnak.

Somody Bádoki birtokos vala 1770 tá-

ján.

Sóós pcdig 17б0 ugyan oda való birtokos.

Su 1 y olí (Szopori) NoszoM birtoUos a'

XVII évszáz' elsö második negvedében.

Sükösd Gaspar 1502 nemesnek íratik

Ulászló király által azon parancsolatban mel-

lyet a' király a' 'Sombori (nem e' rncgyei) fél-

birtolt 's cgy Köhalmi ház elfoglalás íránti per-

ben küldött a' 1 1,000 szüzek utánni legköze-

lebbi negvedik ferian.

1579 Sükösd Miklós Tberemi elónévvel

olvastatik j úgy ekkór S. Gáspár is.

S ü к ö z s d István 1603 Székely Mozes*

zászlóját követve Radul vajda népétol Rosnyó

és Vollián közt Brassó vidékin levágatott vagy

meglövetett.

Süközsd György Borzovay Erzsébetet

vévén-el nejul ; íigy is mint Borzovay' veje, ki

már maga itt birtokos vóltj dé úgy is mint az

ördög Márta' harmad nyom maradéka jószágot

birt e' megyében a1 tizenhetedik század' elsö

második negyedében. — 1628 septemb. 26. e
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gyib ô, mint Betlen Gábor fejedelem udvari

belso mcghittje hiildctett viszsza az AI-Gyogyi

ferdöröl Károly Fehérvárra , hogy a' Magyar

Jiirály' bövetjct Ipolltéri Kéry Jánost illendö

tisztességgcl fogadná-el ; a' mit ez meg is tett:

a' mint maga a' bövct 1Ö2Q majusz 2T-d. a'

Magvar-országi nádorispánnah megirta. L. G á b.

Betlenii Princip. Transsilvaniae с o-

a e V i s docu mentis illustratus. Colle-

git, et in seriem chronologicam di-

gessit Georgius Pray etc. Edidit Ja

cobus Ferdinandus Miller de В r a s s ó

4. 18l6. Tom. П. Doc. LX. pa g. 107- '

Egy más Süliözsd Györgyöt hoz-bé

a' Patocsy nemzctség' verágazata, hogy ErSzent-

liirályi Szilvásy Zsigrnond' leányát tarlotta ,

Jti fija volt Szilvásy Gyôrgyneb Losonczi Bán-

fy Boldizsár Judit leánya nejétôlj Bánfy pedig

yeje Patocsy Gáspárnab Erzscbct leánya utánn,

bit néUie neje Forgács Borbára szült. Marode^

ba Sübözsd G y ör g y neb nem enilitetib.

Szabadszállásy (Nagy- es F. Bányai)

Csomafáján labott Csernátoni Jánosnab (L.

Csernátoni vezérnév) veje leven; egy nvo-

mon által birtobos volt e' megyében. Jelenle-

gi clsö ivadéba Szabadszállásy Ágnes

Fcrenczyné. A' Szilágyban fiúágon is virágzib.
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Szabó (Turoczi) Màtyàs 1 6o 2 Nag}' Sa-

jói cgyilt birtoliosiiali ¡ratili azon évi oda való

szahmány-retulhen.

S z abo s 7.1 a y. F.gvih ága az alsó Lerü-

letbcn birtohatlan még fonn vannj másih a' f.

heriilctbcn fui nemben liibalt. Amai neje Mág-

ner Borbára Mágner An tal' leánya Örflög An

na és Magner András társali unoliája jngán birt

egy nvomnn által. Marndatt egv élri leánya c-

lôbb Paulovîchné, most özvegy Hatfaludync.

Szalaházy László törzsölineli iratih a'

Hoszszulolliv , Budabázy, Linîay, Tntöry és

Mcnyhárt ágnzntolira 's ivadéhohra nézve. Le

ánya vóltMagdolna (született Töförben 1509

tájñn) ment férjhez Líptay Györgybez; szülte :

Míklósj János, Fercncz, Kata és Sára magza-

tait. Csah Mcleg-Fóldváron volt birtolia tudha-

tóbb e' báznnb.

Zalaij (Szalay) Gáspár, Bongártb elô-

névvel élt i54"-ban.

Szalay Formez az Ordög János' és Tcg-

sses Anna' veje, úgy, mint barmadib férje Ör-

dög Katánab 1501 táján birt e' megyében. Há-

rom leánvoli' apfa volt.

Szalárdy János annyiban bogy 1 666

több torvénybatóságob ltözt e' megyében is

felsö herületi fö adóbévevó (Perceptor) volt,

itt helyt foglalhat. Б' ftrjfit Benkö oriási szor
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galmúnalt irja, liezirati munliáinak kültctemct

teluntvc. L. Köz Hasznú Es raer. Tár. II.

Kötct зоб lap.

Szamashozy (Mihály Iíolozsvári) E" név

mintegy magával hozza a' mi szépet аг Erdé-

lyi cvhün^vck bizonj ilanali már ma rolla. Hi

ñera tudja. a' Szamosltózy nevci méltánjla-

ni? — E' megyében az érintcttneb dicsiretesea

viscltt jeg) zöi hivatala, annak birloltosi létérol

is bizonyossá tesz. L. jegyzclli s o ra.

Szacsvay (Esztelncki) Birt Dobolián

1735. Unoháji a' Czegüí Balog nemesch vóltali.

S z á V a (Sándor, Gogán Váralyaí bárú)

százados (liapitánv) mint a' Drugatycvith TTor-

váth János' beted nyom maradélia birt Pousán,

Budján , Szcnt G) ürg>on, Ordcgltúlan és Csö-

mörlön feles jós7,ágot. Másod unoliója Pallió

'Sn'sánna Simándv I ajosne és Fallió Anno vólt

Lazar Antalné. — Más ág Száva neje Henter

Amáli' (L. Ördög nemzetscg) jogán már-

már birtohosá válandó.

1608 Száva Mihély báró liir. lm áta

los az országgyülcscn.

S z é h e 1 y (Szász-Zsombori , - és Boros-Je-

nôi) A' baza esmérlte több elonevü Szébcly

nemzetscgek' egyilie a' Szász-Zsoniborról nc-

vezett Székely-éké: Ez e' megyében a' XVI
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század' végén 's azt kövctcttnek elcjé.. . .ug-

zott. L. fdbirók' s or a.

SzékelyAdám gróf (Boros-Jenöi) 1 7 бо

többi közt birt A» Kékesenj 1789 Borsán. 1771

a' Kolozszvári reformatus árváknak 500 mfo-

rintot hagyott. Megholt mint a' tiltott szerelern*

üldözöttje 's nemzetségének utolsó bcrekesztö

sarjazatja.

Széky Kálmán Bátory István eilen fcl-

lázzadt, 1575 Kolozsvártt hütlenség' szennyén

büntetödött Széken birt.

Szeleczky- jogot Vasas Szcntiványon

tudúnk a' most jcfolytt évszázból.

Szemere (Dobokai) 1Ó00 birt Dobokán;

mái utódja igen kevés részjószágban Onaghten

báró több leszármazásak utánn. L. fobirók

sor a. — Ugyan e' Szemere J á n o s nali 1 боб

Dobokai, M. Ujfalvi, M. Derzsei, Szótclki, Lo-

zsárdi és Olákkckcsi birtokát fcjezi-ki Bászta

Györgynck egy védlevele (Protectionalis) Ko

lozsvártt jun. 29. Szemere és Komis rcszök-

re kiadva.

Szénásy ¡Vliklós 1677 Bádokban lakónak

irja magát a' Veglai Horvát Magdolna nemes

és vitczlö Lugosy Miklósnc' végrendeletében ,

mint egyik bizonság majusz 30-káról VóltaU

részjavai Budusan (akkor e' megyében) Igri-

czén Bccsky Zsigmond' maradékaitól kiváltva.
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S s • a t к i г ályiak 1693—1828 bírtak

Gyulában mint birtokos nemcsek. Magvak sza-

kadt. f. ágon 1827.

Sz ép 1 а к y (Széplalii)II Apafi ЛИЬаГу 1700.

Bécsben költt adománylevcléncl fogva adomá-

nyozott mint fejdelem tulnjdon nevé es pccst't-

je alatt Széplaky Mihálynak egy oiüiisc-

ges tclket Katanában (Kolozs várm.) 200 mfo-

rint beirásos mennyiségben. Enneli ivadékai e'

megyében is birtohosok vóltalt, SII József csá-

ezár alatt pedig Ordinarius alispánságra (L. a-

1 á b b) léptek. Magva szakadt e' háznak a' fo-

lyó század' elsöbb éveiben.

Szentgyörgyi ( Szent Györgyvölgyi)

Mátyás (talán a' ma is e' megyében Jétezô Szent

Gjörgy falucsltának nevet adolt) birtobosj Drá-

gi Mártát nové tévén, c' jogon Drágnak birto-

kába lépett. Nemzé Erz sé bet et Egcri Ka-

rnuthy Balázsnét. (L. a* Kamutby és Seré-

dy ivadékokat).

Szilágyi. (Veresegybázi) Alispánsága és

elöneve birtokosi létét birdetik. (L. alispá-

nok' s or a).

1481 's az elôtt is birtokos volt e' megyé

ben az esméretes Horogszegi Szilágyi nemzet-

ség Szász Ujösön, Devecseren és Gyckében;

jelesen Szilágyi Jusztina Erdélyi Jánosné.



Jelenleg is esmcr ugyan Doboka várme-

gye e' ncvcn több birtollost $ de az a" Szilá-

gyi, hi Valliay Mihlós es Ordög Juüt hazas

társak' egyiti leányától S z il á gy i n é tól szár-

mazatt, íiú-ágon hiholt, 's Itidönbözo voit (mert

hésôbben is élt) az érintelt alispán Szilàgyi

János t.ól. ,

A' Korda- vérágozati tábla is Szilàgyi

nevet jelel e' megyci birtohosoh hözt, Reese

elonévvcl.

S z i 1 V á s y (Kccsct-Szilvási) Andrásnak

Rödi Somlyay Judit nejével birtoha volt házas-

ságnál fog va Dobohán, ösi javai pedig Kecset-

ben és Kecset-Szilváson vóltah.

Szilvásy l^étcr Gyehcneh nagy részi-

ben birtolios vala a' XVI század* végin 's a' hö-

vethc^ettnol; elejinj de Bátory Gábor fejdelera

eilen pártot ütött, 's azert löll Gyehci birto-

hát hütlcnség' szennvcn elvesztette.

Cseszeliczhi Szilvásy Boldizsár

í602 Bátory Zsigmondot —- midön Erdelytöl

masod ízben elbucsazott, Trencsén felé egyík

elkisirte.

1 603 Szilvásy András mint Székely

Mozes' hive meghólt az üthözetben Brassó vi-

déhin Rad ul vajda fegyvere alatt.

Ez évett az érintett Szilvásy Boldi

zsár Betlen "Gàbort hövette Nándor Fehérvár



233

та, segitséget licrvcn a' Töröb császártól Er-

dély' insége eilen. Ugyan itt és ebbor Bellen'

Erde! vi íejdelemsége szóban forog. Ezt Szil

vásy irigy szivvel vcszi. De Betlen a' fejde-

lerr.séget el netn i'ogadja.

löoO bövct volt a' Moldvai vajdához Ra-

dulhaz.

1610. sept. 6. Kolozsvártt II Mátyás hir.

és Bátori Gábor Erd. fejdelem bözt hötött bé-

besség pontjait mint tanáesnob és bir. bérlo

(Arendalor Regius) ala irla 's pecsétjével meg-

erositctte. L. ez alúirtaliat Tu dorn. G y ü j t.

IUI", év. I negyed К o v а с h i cb tól.

162"—1645 Szilvásy András szolga- ■

biró e' mcgyében.

Más Szilvásy András 1Ö28 sept. 12

vagy 17 bövetneb ajánltatib Eszterbózy Mib-

lós gróf által, Betlen Gábor' lealáztatására a'

Torob-császárhaz intézett azon levélben, mel-

lyet ez Szombathelyi Mártonboz, a* Töröh ud-

varnál lévo egyib császári bövethez büldölt. L.

Gábrielis Betlenii Prpatus Transsilv.

Tom. II. Doc. LVIII. pa g. 17 8. — (L. f ti

bi r ó к és а 1 i s p á n o h' 's s z о 1 g a b i ró b' sor),

Szodoray (Ér-Szodoroi) Ferencz 1590

birályi tábla biró vólt.

E' megyében élt és birt e' családból Szo

doray István; kia' tizenhetedik század' ele
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jén к. Szolnok vármegyéb&l a' Piri járásból id*

szakadván, elvette Ordög Katát Ebeni Gábor'

ozvegyétj de magtalan lévén, balála birtokosi

lécéi 's nevét elszünteté.

S z о m m e г a' közelebb elfolytt század'

vége felé bázosságnál fogva birt.

S zoll о sy 1702 Nagy IUlódi birtokos volt

a' sóbeli haszonban részesülttok liözt.

Szucsáky (Erdo-Csanádi) Péter a* Vi-

téz Ferencz ës Göczi Torday Kata leányát

Krisztinát nejül vévén, 168O táján e' megyei

birtokosá vált. Nemzé Ferencz fiját és Bor-

bára leányát e' megyei A. kerületi fo-biró*

(L. fobirók' sor.) Szász Czegöi Balog Zsig-

mond' hitesét.

Ta re sa y György veje Szalay Ferencz-

nek és Ördög Katának. Mint Szalay Kata' fér-

je neje jogán birt 1б28.

Tarkányi mint S. SzentAndrási nemes-

birtokoe 1702 a' sóbeli haszonba rcszesült.

T e к e ( M. Köblösi) Eredctét 's létét e*

nevezetes nemzetségnek Bcnkö 's Buday Fe

rencz éyirók érintik. E' megyében volt birto

kosi léte a' foispám soiból, az Ordög- nem-

zetséggel bázassági 's állitott rokoni egybeköt-

tctesökböl és e' folyó században Solyomköve»

találtt sirkô' feliratából bizonyos.
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Mennyiben vólt való az, hogy a* Ördög

es Teile neveket viscltt ösök valaha vérek let-

tek vólna, nem vitatva, egy híteles másolat

17б7 a' Kolozsmonostori convent' irományjai

közt ezelict esroérteti meg vclünU a' Telle

fijali liózül : Bóblósí Tehe Mihály 130б

élt, -osztály licpen birta M. Bóblóst, roellyet

nyert ^ala több falultlial cgyütt a' néliie is a-

dományúl jutott falúhbúl 's néptelen földböl,

Gaspar, Men.yhárt (a' hasonló nevü ñera-

zetscg' liezdójc). István, Bricius és Lász-

ló. T. Bricius nemzé 147 1 István ésGyôrgy

fija it. A' Bricius' testvére László apja volt Te

lle Já nos n ah. Telle Istiánnah: Im re, János

és Balazs. Balázsnah: Ferencz ki 1540

élt és Tclie Luliács a' fóispán Dobolia 's

b. Szolnak vármegyéliben, mh. 1548- Ncjével

Barcsay Magdolnával fija vólt Ferencz. 1Ó10

táján hólt-meg.

Teke Borbára Zsidó Balázsné 1620

élt, birt F. Töölien és M. Fodorházán.

Ugyan elihór élt Tekc Tatnás-is Ör

dög Bata' férje.

Tehe János 1Ö27 ídezo parancsolatat

váltott Betlen Gábortól Gyula Fehérvártt apri-

lis' 23. Híteles másolat. Magva szakadt. e'

nemzetségnek fijú ágon ennek elhunytával.
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Telle Ma g do In a Fodorbázy Istvánné

élt 1б5б-п.

T o I d а 1 a g i (Nagy Ikló di) Az Iklódy mag-

vaszahadtt nemzetségnek hasonlólag magva sza-

kadtt ivadéka 's utódja. ~ Az Apafi es Orosz-

fái Milió 's Viczei Mindszcntby házakkal ro-

kon vala mig e* megyei jelesbb nemeselt közt

százhctven evig virágzott.

Az a' Toldalagi Miliály, lût Bellen Gábor

Budára követül rcndclt a' Nagy vczérhezl620

's 1Ö3Ö -Marosi fôkapitâny 's tanácsnok volt;

valamint az a' Toldalagi Jánosis, ki I. Há-

lioczi György alatt 1б38 a* Dczsi vallas tár-

gyú gyülésbcn mint egység hivö ío mcltóság

szonakolt a' Nagy Ercsci Toldalagi grófi nera-

zetség' fija vala.

Hanem Ikló di Toldalagi Jan os, vi-

szont I. UáUoczi György' lloraban foic-nVlmi

ügyek' nevezetes igazgatója (Fiscalis Director)

volt. L. Kállay Értekczése. 182Q..

Toldalagi Ferencz a' föbiro 1647 I.

Apafi Mihály' sogora és Apafi Kata' férje.

Toldalagi János L Apafi Miliály' ka-

marássa 168O Torda várm. íoispán, kir. tablar

biró 's Szamasújvári várkapitány. L. Betlea

János Iiistor. 4-k. könyve 14 stak.
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Toldalagi Cyörgy 17 18—1720 e' me-

gyei alispán. L. f ö b i г ó к és alispánok

sora.

Gvörgybcn a' György' fijaban, Gá-

Ьог' unokájában Iii György nck fija volt c-

nyészettel e' nemzetség fórjfi ága 182 2. Ililód-

nali nagy rcszit birtáb. Leány ivadcltjaik: Sza-

hó, Vass gróf, Jckey, Szebeni, Almády 's t.

ncmescb.

Folgári Icte a' Nagy Ï к 1 ó d elönevü

Tóldala giabna lt fehünt Zápolya János a-

latt. A' nemzetségi ágozat sor e' szerént adja

clö. Toldalagi Gaspar, Tamas, Mihály

és András egykóruak. Az utolsó Radó Eu-

frosinával (második hítese Alinay Katalin) lc-

tet adatt Ferencznel», Borbárának Bol-

duczi Fehér Jánosnénak és Eufrosinának

Tamásfalvy vagy Vitéz Jánosncnah. Ferencz

Frátay Klárával nemzette Sofiát Némai Vaj-

da Jánosnét, Jánost a' ki 1б24 táján éït ne-

jével Gyeröfy Borbárával. Eufrosinát Ta

másfalvy vagy Vitéz Lászlónét és Magdol-

nát Agitez Ferencznét, Vitéz Györgynek és

Iilárának apjaltat 's a' Pal' nagy apját. A' most

érintett Toldalagi János apja volt 1.) Fe

rencz 2.)Gábor neje Toroczhay Sofia magt-

Klára Gyerofi Jánosné magt. Krisztina

Torma Kristofné és Susánna vagy Erz sé



*38

bet Toroczkay Lászlóné " magzatainak. Fe-

rencz a' fobiró Apafi Katával apja a.) An-

drásnak, Iii Göcz Pál lcánya Göcz Sára nc-

jével nemzé Máriát Naláczi Lajusnét, és S á-

rát Barcsay Gergelynct b.) Jánosnak 16" 8

Bánffy Zsigmonddal perelt a' Mezo Orményesi

(Kolozsvárm.) halaron találtt tápláló arany —

(aurum vegetans) felett. Az országgyülés dötöt-

te-el a' pert a' Bánffy részre. L. art ¡cu lus

d iae ta 1 i s 33 anni l6"0-d. 1-ma Octobr. a'

lu apai örömet leite l.) Katában Czegei Vass

Adámnéban (innen a' Vass grófok' Nagy Ik-

lódi birtoka) 2.) Gáborban 1ÖQ0 a' Ká-

roIy-Fehérvári országgyülésen liövet volt. 3.)

Györgyben as Almády Anna férjébeni770

Torda várm. alispánban. Ez három bázasságí

zálogban örvendett a.) Krisztinában Sza-

bó Józsefnében b.) Györgyben és c.) Má-

riában Jékey Sándornéban. György apja

volt Györgynek a' ki mh. 1822, hagyván

maga utánn Lázár , Anna , grófné társától

György fijacskáját felserdült kora elott ele-

nyészett végso csemetéjét az Iklódi Toi da

la g ih áznak. Leányágazatak: Drusánnában

a' hajadan kisebbihben és Susánnában a'

nagyobbikban Boros Jenei Korda Adámnéban

virágoznak.
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Toi di (Nagy Szalontai) E'nemzetscg' ne

mes ágának a' közelebb múltt század alattvólt

Solyomkövi birtolo Kabós nemesckre szállott.

A' Pánczélcsebi járásban is birtak. Birtokjokat

elcseréltélí.

l600 Szalontai Tóldi István alá ir-

ta nevét az Aranyas széknck adatt országos

nyugtatvány (assecuratio) alá, bogy Mihály vaj-

da eilen felkclt vala. Kállay.

Tolmács Mátyás 13Q0 öröliös csere

által Encsi birtókos.

Tomory Lörincz a' tizenbetedik század* «

béáltával Valliay Erzsébet' férje volt kevés

ideigj ipja, fija vala Valliay Tamásnak az Ör-

dög Marta férjének , a' ki házosságnál fogva

elsö e' megyében a' Valkayak Itözül.

Tomory István 16ОЗ julius' 17 Sckely

Mozessel 's a' biket Betlcn Farkas megnevez,

számszerént 51, mindnyájon Erdély' nagyjai-

val 's nemesseivel együtt clhúllott Brassó vi-

dékén Rádul vajda' fegyvere alatt

Tor day (Dobokai, és Göczi) E' nemzet-

ségbol János alispán volt négy évig. L. al-

ispánok sor.

Tor day Imre 1541 Lósárdi telkeit zá-

logból Kandy Mihalytól követeli.

Torday Imre és T. Albert 1645-n.

Dobokán lakók és birtokosok. Más
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Torday Imre 1Ö27 Dobokai birtokos,

és egyik (Doboka elcinévvel) szolgahiró és

Torday Zsigniond 's Zakariás az ö

rokoni 1Ö2T—1Ó30 évtáj'tt.

Torday János 1ÖT8 Doboliai birtoliát

elzálogositá.

Goczi Torday István 1758 Nagy De-

vecserbcn- egy fcjedclmi (fiscalis) teiltet zálo-

gositott Demeter Jánostól 22 vonás forinton,

a' hól még többet-is birt.

Béhozatik a' Patocsi nemzetségbe Tor

day János, ki férje vala Erszentliirályi Szil-

vásy Sofiának, ki leánya Szilvásy Zsigmond-

nak 's unokája Gyorgynck, a' ki veje volt Loz-

sonezi Bánffy Boldizsárnak, ennek leánya Bán-

fy Judit szülctett Patocsi Erzsébettôl. Tor

day János nemzé Zsigmond és Ferencz

íijait. Az Ion apja Gábornak 's nagv apja

Sándornak. Ez nemzôje vólt L á s z

1 ó n а к , leányát ennek Susánnát

Nemes Adám vcvéel , utóbb gróf Ion maradé-

ka. A' Torday ívadékok Kolozsvármegyében

fenn vannak nevöket megtartva.

Tót. 1346 Csomafái Toth János

emlitetik István Erdélyi vajda' parancsolaljá-

ban, — melly Klusvártt (Kolozsvár Kolozsvárm.)

Boldog liona kírályné innepén — mint egyik
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alpcres Torda várossa és Ottbon nevü falu

liözt határszél aránt folytt perben. Közelcbbi

Tôt h bázncpneb Iblódi birtoba a' XVI szá-

zadból való.

Tobes (Magyarosi) László, tartományi

biztos a' Kolozsvári vidébben Apor Ágnesneb

másodlb magtalan férje 's neje jogán Kendnek

egyib birtobossa volt 1780—1700.

Töröh (Kecset Szilvási) István

1Ô7 7 magát Kecset S/ilváson labónab és ne

mes személynck irja egy vég rendeletben.

Ered. oblevél másob Fija volt Törölt

Györgyneb az Ordög Anna fcrjéneb. Leá-

nya volt ez Ordög Ferenczneb bi élt a' XVI

század' vége felé.

Tötöry (Tötöri, — és Kalota Szenlbirá-

lyi) Régi levelebben Tot-Eöri, Tôt Ewri.

A' nemzetségî sor és tiszteb' sora a' Tötöry

nemesebet is e' megye' birtobosai liozé helje-

zib. Mar 1 300 virágzottab, a' hasonlô nevü falu-

tôl bölcsönözvcn nevöbet. L. fö is p án o b és fö

Ъ i г á b' sora.

E' házból a' vérágozati jegyzeteb megne-

vezib Tôt e wry (Tötöry) Balázst a' föis-

pánt és leányát Borbárát. Annab neje volt

Kecscthy Magdolna. Osztozó véreh valánab a'

Tötöryeb, a' Kecsethyebbel, a' Szalabázy

Liptay és Kozárváry ágazatabbal-is.

16 •
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A* Tötöry nemzctség a' XVII század'be-

álltáva! áldozott a' harcz* silt jan: hogy Totö

ry Jánost maga és lahta megyéje' részérôl

Széhely Moses' zászlója ala liüldé l603. Az

üthözet Rosnyó Vulkán által-út közt ment

végbe Fasching augustusz Fclmer szcrcnt Sep

tember' 29-bcn llorón rcggel, midön Radul ha-

vasalföldi vajda, mint a' Rudolf császár' meg-

hittje és az Erdélyiell' szószegésinek megbosz-

szúlója véletlen rá ütvcn a' Széhely népére,

magát a' három honapos fejedclmct, 's vele e-

gyütt jelesbb embercit: Tötöry Jánost,

Toldy Istvánt, a' csak uj hivét Rédey Feren-

czet, Kiss Farhast, 's öt Apór fijakat, levágta.

Tötöry Rata Barcsay Gáspárné; kineh

fija Lénárt, kineh lcánya Petronella A. Balázs-

falvi Cserényi Jánosné.

Tubut. Kétségen kivül lévén, hogy Er-

dély Tuhut által elfoglaltatatt, a' Magyarok

az Almas vizinél az Oláhohan diadalmashod-

tak 's Esküllönel hodolás-hitohet bévevék. Azon

állapot, hogy az új meghoditott népnek zab«

lán tarthatása, a' vidéli' bátorságba helyezteté-

se avagy csak folderoség' hányását elkerülhet-

lenné tették — 's még a' vélekedés szerént Ti-

hónak Tuhuttól állitása 's nevezete is gya-

nusokká tehetik, a' maradéhat, Hogy Tuhut

«zea a' földöa sokkal az elött mint vármegye
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▼é vált vala saját foglalást tett. Nem is lehet,

hogv Tu hut nemzcti ltézzcl 's vítézül foglal-

va-cl Erdélyt birtolt-béli jútalom nélkül шага-

dot t vol na.

Ujhelyi (Tisza Ujhelyi) Ferencz

II. BáUoczy Ferencz honi vihara alatt fobiró,

jegyzö, és birtolios, (L. tisztek' sor.)

Ujváry 1702 Oláh Vásárhelyi birtolios

és a' sóbéli haszonban részt vett.

V a j d a (Vászai, - utóbb Szász - Zsombori

és Meredjoi) Meredjoi Vajda György el-

so e' megycbeu, élt 1578 táján, adomány jo-

gon jószágot nyert. L. a' királyi tábla' iti-

letét lemásolva.

A' Szász-Zsombori Vajda elöneve

's viscltt hivatala bírtokosi létét bizonyitják.

Pánczélcsehi Vajda vagy Bad Já-

nos 1б27 élt; benne Iiihólt a' család.

Vajda hözelebbi ivadéltok voltalt: a' Va

ró, Vida, Varadyj ma pedig Veres, Fosztó, Tö-

rök, Jánosy nemes háznépek.

Vajna (Pávai) 1755— 1833 hét nyomon

által virágzott nemzetség vala: — Elsó Rákóczy

György fejedelem nemesi czimerrel, nemcsség-

gel 's Fáván Kézdi széltben egy belso örök-

séggel ajándékozván meg e' nemzetség' ösap

16*
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ját, cl és benne ntódí fö székely ne mesel« (pri

mores) Ievének. A' nemcsitô adomány levelet

a' K. Fehérvârî or. levèltâr bîrja. Gábor с'

család fijai liöazul az elsöbi Franczia háború-

ban- пдб- hatonáshodván , örnagy volt miliór

a' csatadühe alatt a' nem kimiltt fáradsas for-

ró hidegbe ejtéj 's csak azt fájlalta bogy ágyhoz

szegezve nem a' vérmezon mûlt-lù az élctból.

Dávid kormányszéhi titoknok.

Ele к ¡tilo mester a' törv. kir. táblán hú-

zamosan.

Antal család ja' disze, fényes tiszti kö-

rében cgy megf'eszitett bazaílúi tett' áldozatja.

Született t"60 december' 13-dik napján, ne

mes szülolitöl mind két ágon. A' Kolozsvári os-

kolakban a' bolcselbedésig bózárólag egyebet jó-

nál bé nemsziván, a' Váczi Theresia num neven-

déke Ion, hová pazar dicsiretek ajánlák fel Kolozs-

várróla' jora menendö ifjat. Második Józscf es.

sarhalatos újitmányai rendében, B. Brukentbalcs

Teleky Adam gróf (Czidnek forditója) mint

királyi biztosok ketten egyszerre bivák-meg

írójobnak jegyzöjöknek 's — megUell vallani—

teljes reményû segédjohnek ama kétes amanc-

héz állapotokban. — Ö az utolsóhoz vonszó-

ч dott és állott. — Volt itilömesteri jegyzö elóbb.
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Az Erdélyi udvari cancellarián hczdett fojta-

tatott és végaett hivatali pályája alatt a' fej-

delem háromszor koszorúzta érdemeit megelé-

gülésct fcjezö leveleivel. Nötelen holt meg mint

Ertl. udv. eloadó és huályi tanácsnok Bécsben

nem vagyontalanúl a' hi szülöitöl semniit e-

gye-bet mint egy par ezüst hészületü bést és

kalányt 's egy arany hat szegü gyürüt Görög

mivüt nyert. — Könyvgy üjteményéneh nagy ré-

S'/ct a' Bécsi rendör onnan hihozni megtíltá.

Mh. 1827-dik évben dec. 20-ih napján. Szá-

zadjának béjegét viselve a' személjes nemes-

ségnek bóholója volt. Egycbaránt Erdély ne-

velt nevelni fog és nevel nagy hormány fiahat;

de nagyobbat nem mint vóltVajna Antal. Apja

'Si gm od e' megyében házosság által Ion bir-

tohosj testvér bátyával Istvánnal 1833-ban

magva szahadt ez agón a'Pávai Vajna nemzet-

ségneh 's megszünt idevaló birtoha is$ Három-

széhen még virágzih.

Va lli a y (Magyar Valkai, — Gyulai) E'

megyében a' Val hay név legelöbb Gyulában

tünt fel, a' bol a' XV század' elején birt Gyu

lai Valhay Mihály, híneli leányát Annát

elvette Gernyeszegi Erdélyi Gergely. Tovább

Valhay Tamas 1471 tajan Ördög Már-

tát elvévén , birtohossá vált 's ehhór e' nem-

setség négy nyomon által virágzott ú. m. Val
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к ay Tamas nemzette Is t vá n t és Mi i. . о s t;

István Ferenczet és Andrást} András

В o I d ¡ z s á г t. Miklós az István' testvére

apja volt István n a k; ez Miklósnak A n-

nának Ödönfy Ferencznének, Borbárának

Borzovay Istvánnénak, 'Susánnának Zsom-

bory Lászlóncnak es Ersébetncli. Utóbb

1572 Valkay a' honi vitézek' tctteit é-

nekek által fenntartott Magyar (Erdélyi csa-

ládból való) versirók közt emlitctik a* Tudo

mányos Gyüjtemény 1825 évi VI. fü-

zet 114 lap.

A' XVII. század' foj'tában cgy Valkar

Miklós Ördög Judit' neje által az Ordögncm-

zetscg' osztáljosává 's így e* megye egyik fdbb

birtokosává válr.

Vallon Péter ( Iléjasfalví ) 1б30 febr.

28 Valamint 1635 febr. 27- Fehérvártt nyerc

adománvúl Széltolajt egcszen; érdemesitvén ma-

gát mint fejedelmi testör alkapitány.

Varad y (Nagy Váradi ) II Bákocy Fe-

rencz' honi háboruji alatt viragzott ház vala.

17QcPtáján magva szakadt. L fobirók és al-

ispánok sor a.

1702 Várady Kis Budaki birtokos — ne-

mesnek sóból haszon adatatt. Birt Iklódan is

ekkór.
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Varó a' Yajda ivadékok' egyike birt Pán-

czélcsehcn.

Vé eg Miklós' özvegye 1б82 Nagy Sajón

birt.

Veres (Farnasi) János 1545 táján

Karolyi Lancz Sófiát ncjének vévén, Ordögiva-

dékává vált, minthogy napája Ordóg Agnes az

Ofdog Ferencz' leánya vólt. Neje Ordóg Já-

nossal a' fóispánnal jószág felett egyezésrc lé-

pilt 1572. De a' férje Veres Jáuos Béhesy

Gáspár' zászlója alatt a' torvényes fcjcdelem

Bátory István eilen barczolván, hütlenscg' szen-

nyén fejct 's jószágait clvcsztette Kolozsvártt.

Birtokosi következöjc Csefey János Ion adó-

mány jogon. Fija István Szilvásy Juditat tar

tana.

Farnasi Veres Benedek Erdélyi Ilo

na' fórfe.

Veres Daniel Fehér (akhor csak egy

Fehér várm. vólt) Veres Gáspár Binar várme-

gyék fóispánjai vóltak 1500 táján ; annali Bor-

nemisza (Boldizsár, ennek Bánfy Dénezs és

Ugray Gcrgely lévén társailt.

1702 Galaczon- es Szavában birtokosok a'

só béli baszonban részesültck.

Viczey (Viczei) Gáspár l603 Szé-

kely Mozessel együtt harezólvánj elesett Bras-

aó vidékin Radul vajda fegyvere alatt.
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Virginias István (Nagy Váradi; eíobb

fejedelmi ügyek' egyik igazgatója a' mellékré-

szchben (partes readncxae) 1666 végivel pe-

dig adóbcvevo volt többek közt e' megyében

a' f. herületbcn rövid ideig. Az ország' rend-

jei atyohfijolinak neveztck a' boni torvény-

könyvben. Kolozsvári conventhéli megtartó

(conservator) is volt. — Ilyen adóbévevok vól-

tak: Ugron András Barcsay fejedelemségében,

Ugron Fercncz 1683. L. Hállay' értekezé-

sét Ugron vczér-név alatt.

Vitéz (Magyar-Bikali báró) 1550 ólta ví

sele a' Magyar Bikali elönevet. Kolozs várme-

gye adta nemzetscg vóltj itt többek közt Pán-

czélcsehneli nagy részit házasságnál fogva bír-

ta. (L. Páncaél nemzetscg) Magva szakadt

Í735 Julius 5-Iién György bároban.

Mennyire a* lieziink közt jcles bonfi ba-

rátúnli' szives küzlésébol megfordúltt híteles

másolat clóadja, a' Vitéz nemzetscg' táblája cz.

Gyokérnek Tamas falvy Ilyés tetetik eb

ben, a' ki már Zsigmond hirály alatt Kolozs-

vármegyében bírtokos nemességet nyert. Fíjai :

Ge r g el y az elsö, és Miklós az elsö. En-

nek : T a m á s az elsö es J а к a b. Annak:

György az elsô az „Erdelyi Katona" mcl-

lék névvel megtísztcltt, Miklós a' másodíll

Tamas a' második és Im re az elsö. Az„Er
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délyi Katona" mellék ncvü Györgjiivii fija:

And ras az elsö Doboka vármegyci elsö bir-

tolios Corvinus Mátyás kir. alatt 1480 a* Vi-

téz ösokböl; de még mind Tamásfalvy név-

vel, házassííganál fogva birtokoaává vált itt 's

jelesen Pánczélcschcn hogy magvaszakadandó

Cschi Fánczél Péternek fiüsitott liona vagy An-

galcta leányát elvctte. Kivel nemzé György

íiját a' roásodílcat a' hi elsö a' Vi tez nevct

felvette. Atyja lön Gáspárnak a' magva sza-

kachtnah Tamásnak a' másodiknak ez nyer-

te adományúl Bikalt 1550- Kinek leányai a'

leány negyedet kivevék 1557 Andrásnak a'

másodihnak II o nana к és Klárának. An-

drás Yalkay Agnes nejével a' Koppándy Gcr-

gcly fiúsitott öröltösevel nemzé Gábort az

elsöt e' megyei szüzek egyikcnck Ussi Janlia-

fi Orsolának férjét és К 1 á г á t D o b о к a y J à-

n o s n é t. Terjeszté ama par a' Vitéz házat

Mi kl os a' harmadik Ferencz azelsoésAn-

drás a' harmadik 's e' két utolsó magva sza-

Ladt fijakkal. MIIilós apja Ion Petrityevith Hor-

váth Klárával : Görgy íijának a' harmadiknak a'

k¡ báronak iratili 1 ()53 a' Jóváhagyott Alkatmány'

birálóji közt. Vólt királyi tabla biró. Ez Kamu-

thy Orsolával l640 táján nemzé I Gá-bort

a' másodikat II Ferenczet a' másodikat III.

Borbárát a' magva szakadt Szilvásy Mátyásnét
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IV. 'Susánnát Úzoni Béldy Pálnét, a' kilöTS

özvegyen marada. У Annát Szalánczy Gábor-

Tfiét és VI. Klárát. I. Gábornak Orbán Krisz-

tinával szülctett fija András a' negyedik. En-

neU Betlen Éva neje szülte: Gvörgyöt a' ne-

gyedikct és utolsót Ucreszt névre nézvc, liibeo

fiúágón a' Vitcz ncmzetségnek jnagva szakadt

1733 julius' 5-Iién M. Bikaloaj meTt az ö kct

Iiisebb testvéreinek : M i kl os na к a' negyedik-

nck és Andrá&nak az ötölilinek nem marad-

tak magzatai, magának pedig vóltak csak leá-

nyai: Klára Homoród Szcnt Mártoni BirúZsig-

mondnc, Éva Nagy Váradi Inczédy Sámuclné

a' bároné, es Erzsébet. II Ferencznek a*

másodiknak c' megyei ház adta Goczi és Do-

bokay Katától mint elsö nejétól szülcttek: a.}

Borbára b.) Klára és c.) Krisztina leá-

nyai. Második neje Nádudvary Klára Mária

és Anna leánvok' anvTja vala. a.) Borbára

Ion A. Csernátoni Domokos Jánosnéj ncmzék:

Jánost, Imrct és Antalt. Imre apja vóltGyórgy-

nek, György Ferencznek a' fobirónak. b.) К I á-

та Kapivári Кару Jánost maga férjivé 'sJános

György és Terezia gyermekek apjává tette.

Teroziát elvette Al-Torjai Apór Lázár, kinck

Gyulay Évától születtek: Apór Lázár, Ferencz

magvaszakadtt, 'Susánna Erdöteleki Szent-

raaríay Gyôrgyné, Klára Csik Szent Mártpni
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Szabó Ferenczné, és Ágncs Koros i^rcoji Véér

Sándorné. Apór Lázárnak fija Lázár az élo"

férje Berzenczey Klárának és apjok János és

Lázár hjainak. Szentmariay György nemzé: An-

nát Csik Mindszenti CziUó Ferencznétaz élók:

Czikó Antonia B. Boér Antalné és Czikó Fe-

rencz' anyjokat , Istvánt hét nejeitol : La-

jos és 'Susánna gyermekeinek apjokat. Apór

Klára az élo mint özvegy anyjok : József, Fe-

rencz, Klára, Keczeli Janosné es Lajos 's Ca

rolina gyermekeinek j Lajos Mikes 'Sófia gróf-

néval apja: Lajos fijának, Carolina HatojkaiPo-

csa Pálné anyja: Károly fijának. Véér Sán-

dornak élo leánya : Klára Brencsán Józsefné

anyjok: Erzsébet, Sándor, Albert, Ottilia, Já-

iios Mária magzatainak. c) Vitéz К г isz ti

ll a rncnt férjhez Erdö Csanády Péterhez és

sziilte: Fcrenczct 's Borbárát Szász Czegöi Ba

lo;; Zsi^mondnét, a' k¡ maga fribiró volt e'me-

gyében. I. Vitéz 'Susánna Úzoni Béldi Pál

né anyja volt Susánnának Hadadi Veselényi

Pálnénak, birta az alsó keriilctben Galaczatés

Kékest maradékaira is által szálván e' birtok.

Fija volt: 1stvan 5 unokáji : István és Ferenczj

másod nnokája Miklós harmad unokája a' je-

Jenleg élô Veselényi Miklós báró. Az elsö Mik

lós' testvérei : Polexina Kemény Zsigmond bá-

roné , Mária Teleky Adám grófné e' megye'
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rendjeitöl ömledezve tiszteltt egykori nagy asz-

szony, foispánné mb. 1785 augustos 26. Anna

Betlen Lajos grófné, kinell nevct ma elö b.

apja' nevét víselo fija- által a' Kerlcsi' kertben

emeltt gyászemlék hirdeti*. Veselényi Fcrenca

apja vala: Mária leányának Ilitári Bellen Do-

mohosnénaU 's nagy apja B. 'Su'sánnának a' M.

Vásárhelyi országos M. hönyvtar' alapitónak

Széki Teleky Samuel gróf k'cgycs házastársá-

nak , Farkasnak a* Drági Dynasztá-nak és Ka-

talinnak Rédey Zsigmond gróf hitescnek.

Mi utánn Tamásfalvy András В i ka

li Vit éz nek apja 1480 táján Pánczél Péter*

fiúsltott (praeficiáltt) egyik leányának nôszésé-

nél fogva a' Pánczél házba házasodatt, ez aa

ág — mellyból vóltak Vitéz 'Su'sánna Bél-

dy-l674 és Klára Кару Jánosné 1700 táján

—— Evában a' Vitéz György báró leányá-

ban Inczédy báró neje' szemclyében 1760 tá

ján elenyészettj a' másik ágnak sokkal elöbb

fogyta tôrténvén, ñera árt tudni ebböl rihány

származást és elágazást, kik mindnyájon leány-

ágan Vitéz törzsököt esmérih dcdapjoknak és

igy következnek. Bikali Vitéz András ap

ja volt Vitéz Klárának Dobokai Dobokay

Jánosnénak, ki nemzette Dobokay Imrét, ki-

nek Zsombory Katával bázassági gyümölcse'

volt Dobokay Anna Somlyay Gáspárné , ki szüL
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*e Somlyay Gáspárt, Erzsébetet és Juditat há-

rom ág törzsöheit a.) Ugyan is Somlyay Gás-

pár Cseh Annával a' Cseh István' leányával mint

nejével nemzctte Somlyay Gáspárt Boncznyi-

resi Dobay György leányának Annának férjét,

iú atyja volt Somlyay Annának, Kis Dobai Do

bay Ferencznéneh 3 Dobay Ferencz Péternck,

féter Klárának Rettcgi Gyorgynénelí adtak lé-

teltj Rettegi Györgytöl származtak István, Zsig-

mond , György és Krisztina Pataky Istvánné.

Rettegi István Somay Sárát , István Ferencz

Anna és Grizeldis magzatolinak és testvérek-

nek tette anyjává. Zsigmond elvctte Naprády

'Su'sánnát, György elsö hitesével Aczél Salo-

meával Zsigmondot és Salomeát, másodihkal

Kandó Máriával Mihályt és Katát nemzette b.)

Somlyay Gaspar' második leánya Erzsébet Szász

Erasmussal hütölt 's szülte Katát Somogyi And-

rásnét a' Somogyi Anna' anyját. c.) Somlyay

Judit harmadik gyermeke Somlyay Gáspárnak

lett [Szilvásy Andrásné szülte: 1.) Juditat 2.)

Annát 3. Erzsébetet l.) Judit volt Ordög Ist

vánné, fija Ordög István, ennek Ferencz és

György a' magtalan, Fercncznek leánya vala

Anna Mágner Andrásné, liinek fija Antal, le-

ányai : Terezia elöbb Dobráné majd Henter Já-

nosné , Mária Vajna Zsigmondné 2.) Szilvásy

Anna Zakariás Zsigmondné Ion ; szülte 'Su'sán
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nát KálL Kun Mátyásnét, Iii Кип Lászlót, k¡

Кип Istvánt és Mútyást ncmzé, Istvánnak Ke-

serü Zsofia szülte Erzsébetet Fold vary' ncjét,

Mátyás ncmzé Farkast a' magvaszakadttat es

Berzenczey Józsefnét. 3.) Szílvásy Erzsébet e-

löbb Farnasi Veress Istvánné 1585 táján má-

sodszúr Galgai Rácz Pcterné volt.

A' mit a' nemzetileg tiszteltt emléliü Ka-

sinezy Ferencz a' Rákoczy-Ház Genealo-

giai ismeretcnck megigazitására, к i-

bovitésire adott Tudósitásokban. Fel-

80 Magyar-országi Minerva 4-dik Ne-

gyed 1826. Q4l lap. irt, én is azt jegyzem-fel:

hogy „a' régi korok torténetei körül semmi

gond nem kerüli-el a' hézagohat vagy botláso-

kat, 's azoknak kipotlása megigazitása a' késobb

élok' kôtelessége." A' kezünkbe kerültt ncm-

zetsegi sor, mellyct hiven lemásoltunk (itt is

egyebütt is) felcljen a' fogyatkozásról vagy bot-

lásról.

Vurczer. Jábroczky leányt tartva, neji

jogon birt az alsó kerületben.

Zabolay 1702 Szászujossi birtokos a'

sóbeli haszonban részcsült.

Zah arias (Dobokai) bázasságnál fogva

1Ö50 táján birt Dobokán az utolsó Zakariás

Zsigmond, férje Kecset-Szilvási Szilvásy 'Su-

'sánnának.
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Z á m b ó. Külünbözö a' most vírágzó Zám

bó nemesebtöl. Zámbó Maté 1577 december

20-bán Vasas Szcntiványon egy teiltet nyert

és birt Bátory Kristóf fejdelemtól , Sulyok Im-

re horlátnok aláirása mcllett. OU levél ma

so 1 at.

Zámbó Mihály l627 aprilisz 23. az o

részcre tóbbebbel kiadott idézó' parancsolatban

Doboba vármegyeiebbel emlittetik.

Zente (Szent Egyedi). Tizenhat évi al-

ispánsága Zente GyörgyneU jelcnti blrto-

kosi létét e' nemzetségnek a' XVII század' ele-

jén. L. a 1 i s p á n o U sor.

Szent Egyedi Zentbe Bálint 1б05

clesett Székely Mozcs mellett a' Radul vajdá-

val Rosnyó és Vollián bözt Brassó vidébin vi-

seltt ütbözetben.

* A' jelenlegi Szent Egyeden birtobos

Zentéébrol bizonyos adatunb nem vala.

1702 Pujonban Zente a' sóbeli ha-

szonban részesültteb bözött vólt.

Zútory 1702 Szébi birtobos a' sóbeli ha-

szonban rcszesült.

Zsidó Balázsné Tebe Borbára Felsó* Toó-

ken és Fodorházán hiházasitásabór (emaritatio)

részjószágot kapottj mellyeket mint zálogoso-

kat Zsidó Hed viga kiváltott 1б20. Erede-

ti oklevél másolat.
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Zsúky. E' diszcs ncmzetség 1349 már vi-

rágzott. JelcscU : D o m о к o s, J á n o s, M i h á 1 y

es D á V ijd. Holozs és b. Szolnok vártnegyékben

számos lcány ivadckokat 's utódokat számlúl

ma. Dobolia vármegycben is fclléptok a' Z s li

li ya к 1571 táján, fobb birtoluili vala Melcg-

Foldvár.

1549 'Súky Domokos Kolo's várm. szol-

gabiró. II us z ti m. s.

1437 Zsúky János Apátiban a' ncrae-

sek rcszérol követ.

Zsúky Gáspár Bátory Zsigmond' cvei-

ben tanácsnok úrnalt iratilt az ország' Iaistro-

mában, melly eredctileg jclenleg a' kormány-

szék' levéltárában találtatik.

Zsúhy Mihály 1698 juniusz 14. a' Ká-

roly í'ehcrvári országgyülés' tagja volt.

1702 ZsúUy mint M. Fold vari nemes Jjir-

tolios a' sóbeli haszonban reszt vett.

1790 élt ZsúUy Laszló utolsó sarjadé-

ka nagy emlékü családjának, a' ki sajátjából

emeltette szentegyházban Kolozsvártt nyugszik,

a' jobbak közt felserkenendö. Legközelebbi ma-

radeka a' Zsúkyaknak a' P. Horvát ház. —

Imé a' múlandóság1 képe annyi nemzetsé-

gek' elhúnytában lcfestve. — Úgy van, „alig

foly-le egy félszázad az unokánk nem tudja

azt, volt e' az vagy amaz nemzet." Hány ne
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cgyéb emlébben nem élnck! söt c' megyc' lé-

te ólta hány háznepet nem törölt-el a' halál

annyira hogy puszta nevöknel többet rollo'i 's

gyakorta azt se tudhatni! — Soli nenies Ma

gyar neinzetségelt elmúltah lcány- többcli férjfi

ágon; 's még is ma elég számosan lakják 's bir-

ják e' megyétj bogy Kaunicz berezog' ajánlott

okfejc telyesedhetöbb 's telyesedendöbb lennc.

— Semmi nemü alliotmánya e' megyének an-'

nyi 's oly gyakori változásoltat nem szenvedett

's nem szenved, mint a' birtoliosoli' ide való

birtoliuU' létideje: ma egy nemzetség fogy-lii,

8 a' fejdelem ül-be birtoliaba ; a' í'ejdclemnek

mai birtoha bólnap (a' törveny ezt hozván ma-

gával) másnak aj'ándékoztatih , ma egy lcány

férjhez menetelével elveszti itt-ott birtohat (lcg-

alább saját szcmélyére nézve férje eitrig) 's bir-

tokosi nevét, mellyek azonnal férjere szálla-

nak, itt a' vádolbatlan szerencsétlcnség , ott

a' vádolható pazérlás, 's a' bivtelen no, itt egy

Phryne — majd egy cserevásár megfbsztja az

öröhseget ösi- nemzeti- igaz btrtobosaitól , 's

ujabat jôvevényebet, törvenytelen -, ltözönscgc-

sen 's csak az anyák allai tndva levô- szere-

lemfajzatit (mert az anyai javahban c/.eb is ré-

szesUlnek) állit heljöhbe ; a' magva szahadtt,

neve vesztett fiúágat az új neveket ollüzüu lc

17
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ányág hátiyszór nem váltja-fel! majd a' szerzö

maradék öscitol elidegenitett jószágat pcrli-lú

*s veszi viszsza. Sokféle tehát a' birtokok' szcr-

zése cnódja, változók a' birtokosokj 's csak az

cloadattakból itélvc, látni való, hogy a' birto-

kosokat bar egy pár évre is szorosan mcghatá-

rozni nem lehetj mcnnyire mindazonáltal az

ország' bázának létcsitcsére ajánlott és fizctett

mcnnyíség' (summa) rovatala allialtnával 1828-

d ¡liban azok fclirattak (ámbar ezen jcgyzet sem

czélarányos, mivel nem falunkcnt, banem a

nemesek' lakhclyeikrc (residentia) szoritott kü-

Iönbözö birtokaik szerént irattak öszve) bctü

rendel igy következnek e' megye birtoliosai.

Jegyzet: a' t. sz. jelenti, hogy azon пет

alatt, melly utánn irva van, több házncpek 's

birtokosok vannait.

A.

Abády. Ambrus.

Ajtay. Andrásy (gróf).

Ajtayné. Ancsán t. sz.

Aknay. Angyalosy t. sz.

Almády. Apór (báró).

Alsóné. Árkelan.

Alvinczyné. Árkosy.

Ambaris.
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В.

Babós. t. sz. Barta. t. sz.

Baczoni. Barta Klara.

Bajnoczy. Bása.

Baka. Becsby.

Bakné. Belic.

Baliacs. Béhcsy. t. sz.

Bakó. t. sz. Bell.

Ballone. Belényesyné.

Bahó 'Susanna. Béldy. (gróf)

Balia. Béldy.

Baliáné. Belingyán.

Baldácsyné. Bene.

Bálint. t. sz. Benedity.

Balok t. sz. Benkö.

Balogné. t. sz. Bereczhy.

Ballog. Bergay.

Ballone. Bctcg. t. sz.

Bán. Betlen. (gróf) t. sz.

Bándy. t. sz. Betlenn. (gróf) t. sz.

Bánfy (gr. és báró) t. sz. Betleni.

Bányay. Beszterczci Bózonség.

Baranyay. t. sz. Betyinás.

Barcsay. Bidcsliúti.

Bardos, t. sz. Bihfalvy.

Baroltya. Bilcz.

17*
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Birle.

Biró. t. st:.

Bocsliór.

Bocsliórné.

Bodor.

Bod. t. sz.

Bodoniné. t. sz.

Boér. t. sz.

Bogdán. t. sz.

Bogdánné.

Bogya.

Bojta Mária.

Во ¡tu.

Buhos t. sz.

Boldizeár.

Csákay. t sz.

Csáliány."

Csáltányné.

Csáky. (gróf)

Csatt.

Czagáry.

Czakó.

Csengeriné.

Cserey. t. sz.

Cserényi. t. sz.

Csenátroni.

Bonczhidján.

Borbély. t. sz.

Borbély Kreszka.

Boreján.

Borncmisza (báró)

Borncmiszáné.

Borsayné.

Bota.

Brencsán.

Bucsi.

Buday.

Bultaviczy.

Butka. t. sz.

Butkáné.

Butilos.

G

Czible.

Csike.

Csiszárné.

Csiszér.

Czihó. t. sz.

Csomafáy. t. sz.

Csománé.

Csontos.

Csontucz.

Csorba.

Csukás.
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Dániel.

Dávid.

Dászliál. t. sz.

Deák.

Décsey. t. sz.

Demény.

Dénes.

Dcrsy.

Desö.

Desönc.

Dinczer. j

Eozlten.

Egry.

Egyed.

Elches,

Enyedy.

Fábján.

Fanka.

Farbas. t sz.

Famas.

Fejérdy. b sz.

Fejérdy Józéfa.

Díndárné.

Diószegi (báró)

Dobay.

Dobos. t. sz.

Dobosné.

Dominik.

Domoboà (báró)

Dorgó.

Dó'sa.

Draveczky.

Durus. t. sz.

E.

Eperjesy. t. sz.

Erdey.

Ernyeyl

Erseb.

Eszterházy. (gróf)

F.

Fejérváry. t. sz.

Febcte.

Felszegi. t. sz.

Felszegi Krisztina.

Ferenczy. t. sz.

Ferencz Borbára.
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FctUe t. sí.

Fintáné.

Fislius (királyí)

Flora.

Florian.

Fodor.

Gagyi.

Galaczyné.

Gáál.

Gáálné.

Gálfalvy.

Gálfalvyné.

Gyárfás.

Gyarmathy. t. sz.

Geczi Mária.

Geczö. t. sz.

Gcdô.

Gegö.

Gencsy.

Hajduné.

Haller. (gróf) t. sz.

Halmágyi.

Halmágyi Klara.

ITarangozó. t. sz.

Fogarasy. t. se.

Fosztó.

Foldváry.

Fülevné.
ê

Fülöp. t. sz.

Fráter.

G.

Gyenge. t. sz.

Geréb.

Gergely.

Gergelyné.

Gersonnc.

Gimba. t. sz.

Gombás.

Gyulay.

Gönczi. t. sa.

Györfi.

Gyujtô.

Gúthy.

H.

Harangozó Erzsêbet.

Hatfaludy. t. si.

ïiatfaludyné. t. se.

Ilatházy. t. s/<.

Havasali.



ÏTegyesy. t. sr.

Henel. t. sz.

Henter. (báró)

Hcnter. t. sz.

Hidcg.

Hodor^

Ilyés. t. sz.

Imre.

Inczcdy. (báró) t.

Kabós. t. sz.

Kádár.

Iíaltucsy. t. sz.-

Kálay.

Kálay Nyiba.

Kapitány.

Kapitányné.

Kapusy.

Kapusyné.

Karacsay (gióf)

Katona. t. s№

Keczeli t. sz.

Кend r¡ san. t. sz.

Kelyán. t. sz.

Kcllô,

Hollaltync.

Horvát. t. sz.

Horvátné.

Hoszszú. t. sz.

Hues.

Húszár (báró).

I.

Inczédyné. (báró)

Inczédyné.

H.

Kemény. (gróf)

Kemény (báró) t. sz.

Kcracnyné. (báró)

Kende.

Kendefyné.

Kerebes.

Kereltesné.

Keresztely.

Keresztcs.

Ketbeli.

Kezály.

Kezáa.

Kispál.

Kiss t. sx. ,

líissné. .
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Kocsis. Kozmánc.

Kolcza. Koszta.

Kolégyom. (Kolozsvári Kovács. t. sz.1

Ev. Ref.) Köblös.

Kobzsy. Könczcyne.

Kolozsváry. Köpcczy.

Komán. Köpeczy Rozália.

Komjáti. Körösy.

Koncz. Kötö.

Kordáné. Hremp. (báró)

Horda, t. sz. Krizbay.

Kornya. Kulissclt.

Komis (gróf) t. sz. Kan (gróf) t. SS.

Koroly. Kupsa. t. sz.

Kósa. Kupsáné. t. sz.

Kozma. Kupsa Naaztâszia.

L.

Ladányi. t. sz. Lemenyî.

Ladányiné. Lcnárt.

Ladár. Lepusán.

Lados. Lészay. t. sz.

Lakatos. Léska.

Lapuhas. Lippay.

László. Lörinczy. t. sz.

Lázár. (gróf) Löventhal. (báró)

Lázár. t. sz. Lukács.

Lécb. Lukecsán.

Lebede.



Macsltásy t. sz. Mészáros. t. sz.

Madarasy. Mezcy. t. sz.

Mádi. Míhus.

Mágner. t. sz. Miliás.

Májtcni. Mikes, (gróf.)

Makkay. t. , sz. Miklós. t. sz.

Maksayné' árváji. Miklósné.

Mány. t. sz. Mikóné. (gróf)

Мага. Miksa.

Máriafi. t. sz. Mircsa. t. sz.

Markó. Miske

Márk. Miskolczy.

Markus. Miszti.

Marosán. t. sz. Módiné.

Marosánné. Mohay. t. sz.

Marosán Anyiszía. Moldován.

Mártonfi. Molnár.

Mátyás. Mol nos.

Málé. t. sz. Mosotichné.

Medgyaszay.

N.

Nagy. t. sz. Nemere. t. sz.

Nagync. t. sz. Nemes (gróf)

Nánásy. Nemes, t. sz.

Nánásyné. Nyerges.

Némay. t. sz. Nyergesné.
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Oeskay.

Olosz.

Oltyán.

Ones.

Pákay.

Fallovích.

Papp. t. sz.

Pappné. t. sz.

Papp Onyika.

Paska, t. sz.

PásUáné.

Pásztahy.

Pásztahyné.

PataUy.

Pataki Rozália.

Pável. t. sz.

Peltry.

Peley.

Rád

Radák (báró)

PiáUosy

Ramunczay

Rápolti t. sz.

Rápoltiné

O.

Onuczán.

Orbók. t. sz.

Orosz. t. sz.

p.

Pdnteky.

Peto.

Persa, t. sz.

Péterfi.

Petrics.

Pintya.

Pintyelián Márislía.

Fogácsás.

Pogya.

Prodán. t.jsz.

Prosa, t. sz.

Pushás.

Paturász.

R.

Rácz t. sz.

Ráczné

Rácz Krisztina, Susanna.

Rédey (gróf) t. sz.

Rettegi t. sz. .

Révy



Rimay Klára.

Román t. sz.

Románné.

Rosnyay.

Rusz.

Sala.

Sallachné.

Sándor.

Sârltôzy. t. sz.

Sárltozyné t. sz.

Sebesy.

Sepsy.|

Serbán.

Siltó.

Simándy.

Szabó. t. sz.

Szacsvay.

Szaliács.

Szalay.

Szalánczy.

Szamosújvári Uozons.

Szarvady t. sz.

Szász.

Szásznc.

Szatmáry.

Száva t. sz.

Szebeni.

Simeny.

Simen t. sz.

Sinkay t. sz.

Sinkó.

Sojin t. sz.

Somay t. sz.

Somay Erzsébet.

Somlyay.

Sós (Nagy)

Sültözsd.

Sz.

Szcderjcsy.

Szckclyán.

Szchely t. sz.

Szclíelvné.

Széliely Klára.

Szeheres.

Szclesán t. sz.

Szénásy t. sz.

Szendrey.

Szentgclliczey (Gagyi).

Szentjôby.

Szentkereszti(báró) t. se.
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Szentlieresztíné(báró). Szylvcster.

Szentgyörgyi. Szimboán.

Szeotiványi. Szirb.

Szentpétery. Szommer.

SzéplaUyné. Szöllösy (Herczeg)

Szép t. sz. Szöcs.

Szeszermán t. sz. SzUcs.

Szilágyr t. sz. Sztigyén.

Szilvásy. Sztoján.

Szilvesáa t. sz.

T.

Tájayné. Tyíburczáo.

Tamas t. sz. Tyifor. t. sz.

Tamásné. Toldalagi (gróf).

Tarcza t. sz. Tóldi (gróf)*

Tatár t. sz. Torday.

Tasnády. Torma.

Telegdy. ToroczkaynéV

Teleky (gróf) t. sz. Tót.

Telekyné (gróf t. sz. Traunné (gróf).

Teleky. Trifán.

Terebesy. Torpény Kozônsége

Tetey. Töröh t. sz.

Tilch. Törökne.

Tisza. Túry.

Tite t sz. Tussay.

Titkosv Tussayne.

Tyekár. TOrey.



Ugron. Ujlaky.

V.

Vajda t." sz. Verebey.

Vándza. Véér t. sz.

Várady. Véérné.

Veisz.
Veress.

Varga. Veressy t. sz.

Váry. Vercssyné.

Váró. '
Veselényi (bá'ó) t se.

•
Viczcy.

Varsányi t. sz.

Vásárhclyí.
Vida.

Vass (gróf) t. sz. Vig.

Vass t. sz. Visky.

Vég.
Vlasin.

J.

Jábróczliyné. Jéhey. t. sz.

Jakab. Jókus. t. sz.

Jakabházyné. Josíka. (báró) t. sz.

Jákó. Josinczy (báró) t. sz.

Jálió Anna. Josinczyné (báró).

Jánosy. {,

Z.

Zabolay t sz. Zilaby.

Zalányi. Zsiska.

Zambo t sz. Zsombory t.sz.

Zenthe. Zsomboryné.

Zsidó. Zoldégy.

Zsigmond.



270

Ezck a' mindöszvc ötszaz ötvenegy jelen-

legi (mennyiben 1828 ólta is változást nein

szenvedteli) névszerénti birtoliosok. Van höz-

tek gróf es báró vagy is úgy ncvezett magnas

számszerént harminczhétj névszcréut: Andrá-

sy, Bánfy, Bcldy, Betlen, Csáky, Esz-

terházy, H aller, Karaczay, Kemény,

Kornis, К un, Lázár, Mi lies, M i к ó, N e-

m с s , Rédey, Teleliy, Toldalagi, T ra

un, Told i, Vas s grófolij Apór, Bánfy,

Bornemisza, Diószcgi, Do m olí os, Hen-

ter, Húszár, I n с ъ é d у, К e m e n у, К г с m p,

Lovent h al, Onaghten, Radáli, Szcnt-

liereszti, V e s e I é n y i , J ó 's i к a bárók. —

Ezelten liivül ncmescli e' vagy nera , minden

birtoliosoli, azt meghatározni ncm ide való. A'

nem egyesültt Görög hitü papoli azon mai sza-

zadhaz illetlen elev szerént, hogy: „bé nein

vettj hanem csak megszenvedctt vallâst köve-

tôk' papjai" a' nemesek' sorába nem számlál-

tatnahj 's ezért magok ugyan nem, hanem cret-

tek hiveik sydoxialis dij czimezct alatt a-

dóznak. Egyébaránt pedig minden hitü papok

is mint nemesek , egyházi szolgájik pedig a'

kegyelttek (exemtusok) számába tétetvcnj ezek

is, ideig-meddig némi-némiileg birtokosolf. A'

papok' száma vallásonként alább következili.

A' felirtt birtokosok közül 409 Magyarok es
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Székelyek, 142 Oláhok, Szászak, Örmc'nyek,

Tótok 's Nemctel«. E' nemcseket a' földes úri

hatalmuk alatt levo adozó- koznéppel cgyütt

polgán igazgatás számos régibb es ujabb boni

torvénychcn gyökcrczvc liormányozza , kor-

mánytagaU a' mcgycbéli birtolios ncmcsekbol

állván 's torvény szerént állani lielletvéq. A'

polgári tárgyakra a' gyrás vagy m a re bal is

heljesebben kozgyíilés — melly III Mela Iti-

■ rály alatt eredetét — Corvinus Mátyás alatt pe-

dig törvcnyes létét vette — 's az úgy nevezett

tiszti gyülés szolgálnak. Ama gyülésnek

minden nemes ember tagja , mcllyben ¡gaza

(jussa) van kinek-kinck a' szózataláshaz. Tár-

gyai általánosan : tiszti választás az alább meg-

irtt módositásolilial, a' megye' rendluvüles ter-

hein konyebbités , az ország' gyülésre az elött

hat hcttel két követek' (Deputatus) kinevezé-

se, 's azoknak útasitás (instructio) adása, a'

nemesi' felkelés (insurectio) elintezese, köz-

rovatalok-el , vagy nem fogadása, 's több ezek-

böl folyó munkálkodások. — Vóltak tudhatób-

ban kozgyülések : Széhen, Bonczhidján, K. Ló-

nán, Nagy Ihlódon, Válaszúton, Pánczélcse-

hen, Köblösön, Borsán, Gyebcben, Szép Ke-

nyerü-Szent Mártonbao, Nagy Sajón. Mcgjegy-

zésrc mel tó , hogy : valamint a' többi úgy ezen

megye' részérôl is az érintett követeken kivül



rendszerént meg a' foispán, grófoli és bárók

's némelly föbb tckintetü, hatalmasbb neme-

sell úgy nevezett királyi hivatalosah (regalis-

ták) a' Magyaroknak Almussal telt "s hittel pe-

csétcltt örök cgyezésok' harmadik pontjáoál

fogva, — valamint Szck városánaU két követ-

jei, ^ön személyohbcn (vngy szcmélycseili ál-

tal, ha személyes meg nem jclcnésoknck ell'o-

gadható oliát adjáh) mint annali választott tag-

jaí megjclenneh az országgyüléscn , 's eleve ki-

jclcht széheiket elfoglalják. — A' t i sztigy ti

les, — mellyct szorosbb crtclemben a' mcgyc'

tisztjci úgy mint: a' foispán vagy helytar-

tója, két föbiroU, két alispánok, fo

es aljegyzóh alkotnak, 's mcllyben nem csak

a' rendes tagoknak, hancm kinek-kinek a' ne

mes hütösök közül szabad megjelenni, —

mind azon titztán polgári tárgyakkal foglala-

tosUodik, mellyek torvény' útjára nem tartoz-

batván , nem az ¡rtt torvények szerént, ha-

nem a' rendelményelibol meritett gyaliorlat

(praxis) és itilotehetség (judicium) által batároz-

tatnak-el. Egyik föbb munkálata volt a' köze-

lebbi évszáz' végén 's a* jelenvaló század foj-

tában csahnem máig, a' kiparancsoltt ujonczak

(Tyrók, Recrutai;) kiállitása, a' koz-gyülés' jo-

gaí közül tulajdonitván magának. — Mind két

gyülés' hatalomkorét azonban a' felebbi kor-



many' kénye gyakran s«ük batárak köze szo-

ritja. — Gyrás gyülések (melly az abban

megnem jelenökre roni szohott, L Károly kir.

uralltodasa ólta 72 en. forintnyi büntetés' ne-

vcröl mondatik annak) a' regibb idoliben szám-

talanak tartattak: nem kötött fogyvert a' ne

mes , nem szedett katonát az ujabb idökben ,

nem adatt hadi segedelmet, nem nevezett kö-

vetehet 's, t. e' nélhül. — Benito m. e. négy-

százra számitá Erdély országgyüléseit 1541—

1780, érintvcn azt is, hogy némely években

bárom söt több gyülések is vóltak e' honban :

1540— l652-ig kétszáz ötvennyolez — 1Ó53—

l668-ig harminczhét országgyülést tartattak Er

dély' nemes rendjei. Általjában pedig Erdély-

ország' gvüléseí (régebben évenként kctszer:

szent György napkór tavaszi, szent Mihály n.

pedig ószi gyülések' többnyire Tordán) mel-

lyekre Doboka vármegye követeket küldött,

vóltak :

12Q1 Károly Fehérvártt IIL András kir.

jelenlétiben.

1515 Tordán Sz. Mihály napj.

1342 Tordán.

1345 Ugyan ott.

1347 Ugyan ott

1354 Ugyan ott áldozó csötörtök elótti

vasárnap.

. «8
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l4o: Ugyan ott virág vasárnap.

1422 Ugyan ott.

1427 Brassóban.

1437 Kápolnában (belsö Szolnak várm. )

septemb. 15, és Apátiban October 6. e' megye'

beblében.

14 38 Tordán februar. 2. Lepes Loránd al-

vajda alatt (Fgyesiilés).

1447 üjlalty Milriós és Pelsöczy Imre vajdák

alatt. Ez Uflakyazon setétszázadok' sziilöttje, ki

a' nemzetségi régiségben 's Sseik* gazdogságában

érdemet keresô balgatagak egyike volt. — Vajha

századunk ilvekct ne számlálna a' Gentleman-nal

szemközt állókat, sem olyanokat kik a' bibor-

boz mindé" érdemet kötnek ; 's a* vászon alatt

— ha azt nem magúnk okoztuk is , — megve-

teudo embereknél egyebet képzelni oktalanok?

1450 Tordán.

1455 Ugyan Ott.

1456 Medjesen.

Ugyan ott. Nyoma a* három nemzet egye-

sületének (Unió).

1 46 1 Radnoton. Szentiványi Gyorgy és Gi-

barthy Brnedek alvajdák' elnoksége alatt.

1463 Medjesen.

1466 Kolozsvártt, Tordán sz. István nap.

Szentgyörgyi és Bozini gróf vajda elnokségok

alatt.
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1474.

Medjesen martius 15 Vizaknai Geréb Pé

ter alatt.

i486.

1408 Tordán december 27.

150Ó Segesvártt (Egyezség : unió:) Doro-i

tya nap. után.

1414

1522

1524 Maros Vásárhelytt.

1526 Nagy Enyeden.

1534

1538 Kolozsv. Maté nap.

1539 Tordán.

1549 Ugyan ott, Szász Sebesben.

1541 M. Vásárhelytt.

1542 Tordán, Martinuzí' szonakolatára az

egyesület (unió) a* három nemzet hözt szoro-

ean megköttetik. — M. Vásárhelytt.

1543 Kolozsvártt.

Tordán. Az egyesület megujitatik, és az

egyházi jövedelmek világiasitatnak (secularísatio)

1548

1550 K. Fehérvártt, Kolozsvártt, Nagy E-

nyeden, és Szent Agotán Nagy Sink székben.

1551 Kolozsvártt.

1552 Nagy Szebenben, Tordán Aldozó

Csötörtök elött, M. Vásárhelytt.

18*
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1555 Medjesen.

1554 M. Vásárhelytt pünhösd înnepe utân.

155 5 M. Vásárhelytt april. 24. Tordán.

1556 M. Vásárhelytt, Tordán — az egy-

házi javali ismét világiasitatnali, — Szász Se-

besben , Kolozsvártt juniusb , 's octoberben.

Szebenben Lucza nap.

1557 Tordán juniusz l-sö nap. — az ál-

dott tOredelem tôrvényé válüi, — 's novemb. 25.

1558 Tordán, Kolozsvártt februar, К. Fc-

hérvártt sept, 's december.

1559 Tordán, Fehérvártt.

1560 Nagy Enyeden reminiscere vasárnap.

Kolozsvártt novemb. 10.

1561 Segesvártt. Kolozsvártt sz. Márton nap.

15Ó2 Segesvártt juniusz 20.

15бЗ Tordán majusz 28. A' vallásos tOre

delem példája. E' gyülésben meghatároztatik,

hogy Lítteráti János Kolozs Monostrai convent-

bcli és Kolozsvármegyei jegyzô az elsö tör-

vényszéh ülésében 'Sombory János, Frátay Ger-

gely és ToldalagiAndrás (N. Ihlódróli)

jelenlétohben, valamínt a' Kolozsvári biró* je-

lenlétében is hOtöljön azon levéltári levelek'

biv felheresése, hiadása 's megtartása iránt. L.

Notitia Archivi Albo Carolinensis

auctore Jos. c. Kemény Cibinii 1836.
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1564 Tordán. Ismct a* türedelemj] melljnek

bizonyságáúl a' Helvetica vallás bévétetik.

15Ó5 Kolozsvártt;

15бб Tordán.

15Ó7

15Ö8 Kolozsvártt, Tordán vizliereszt nap

táján.

1569 Megyesen Gyertya szentelö holdog asz-

szony nap.

1570 Medjesen januar i. Tordán Füdltösd után-

nt nap.

1571 M. Vásárhelytt januariuszban az egység

hit (unitaria) bévétetik, K. Fehérvártt. apri-

lis, majusz 17, Kolozsvártt nov. 19.

t572 juniuszban K. Fehérvártt.

157 5 Kolozsvártt jan. 6. Medjesen , — Tordán

piajusb.

1574 Kolozsvártt ang. 8 Segesvárlt, Medjesen.

157 5 Ugyan ott, julins 25 Tordán august. 8.

*57б Medjesen januar. 20, mellyben Bátory

István Erdély' rendjeitöl bnesut vett, le-

bruar. 8-

Î577 Tordán és Kolozsvártt October 25J<én.

1578 Kolozsvártt aprilis 27-kén.

1579 Tordán 11,000 szüzek нар.

1580 Kolozsvártt aprilis, Fehérv. reminiscere

vasárn.

1581 Kolozsvártt majusz 1, Fehérv. sept.



1582 К. Fehérvártt aprilis 20, Tordán.

1583 Ugyan ott martius 24.

1584 K, Fehérvártt.

1585 Ugyan ott majnsz Q.

1586

1587 Kolozsvártt October 22-hén.

1588 Medjesen decemb. 8. Nevezctes a' jesuí-

ták' üidozésérdl.

1589 Tordán aprilis 20.

1590 Ugyan ott.

1591 Károly Fehérvártt, Tordán apr. 21.

1592.

1595 A' nemcsségre nagy adó vettetih.

1594 K. Fehérvártt februar. 2, Tordán majos

12, Kolozsvártt augustusban. Gyalázza ez

utóbbit a' jus ligatum. — Vége szahadt sep-

temb. 8.

1595 K. Fehérvártt aprilis 16 julinsz l-sôjén,

decemb. 3. elsö gyülése Erdélynek mint

telyesen fiíggetlen néptestneh.'

1596 Kolozsvártt aprilis 21.

159T К. Fehérvártt aprilis 17.

1 598 Fehérv. januar, 6. Tordán.

1599 Medjesen, K. Fehérvártt Miháíy vajdaa-

latt. Tordán augustus 29.

1600 K. Fehérvártt. junius 7, Kolozsvártt Oc

tober 25, Léczfalván Bászta alatt.



1 бо 1 Kolozsvártt januar. 21. és pünkösd má-

sod napján.

1б02 Ugyan Ott. Megyesen augustus 23.

IÔ03 Ugyan ott martiusban, S/.ászvárosan, Fe-

bérv.

1604 Déván februariusb.

1605 Maros Szcrdán febr. 21 mellyben Bocs-

kay fcjedelemnek választatatt. Kelemen-

tclhén Gyulafy László elnökscge alatl.

Medgyesen midön a' jcsuiták lureliesztet-

neli a' bazából szám szerént 73 novcmber

11-kén. Kolozsvártt.

1606 Aprilisb. Fejedelcm Bocskay Tstván alatt;

de jelen nem létibcn. Mellynek végzeteit

Lónai Kendy István fejdelmi tanács-

• nok és Torda várm. fóispán, Trauzncr

Lukács Kolozsvári - Scherer Brassai -Bras-

say Bprt.ilan Szebeni tanácsnoltok (Sena-

tores) Gaspar János Maros széki király-

biró és kapitány és Bedö István Sepsi Kéz-

d¡ és Orbai székek' kir. birája 's kapi-

tányja mint követek vivék-fel Bocskavnak

Kassára. Helybehagyta 's mcgernsitette

1б0б majus 12. Hassan, jul. 13. Fehcrv.

1007 Kolozsvártt januar. 22 r februar. 8, mi-

don Rákoczy Zsigmond fe¡edelcmnelt vá

lasztatatt e' mcgyei követek пек-is egyezésé-

böl, juníus' lo a' jus ligatura, ehörölte-»
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tík Mart. 18 M. Vásárhelytt, junios 10. Ko-

lo'sv. Sept. 21 Nagy Enyed.

1б08 Kolozsvártt mart! us elejin З-liún; august.

g Fehérv. September 29-

1б00 Kolozsvártt aprilis 26 Octob. g.

l6l0 Beszterczén martins 25, September з a*

jesuitáli üldöztetnek. Szebenben decem-

ber 22.

1Ö11 Medjesen.

1Ó12 Szebenben majus 15. november 2(.

1Ö13 Nagy Varad octoberben az egyesület meg-

ujitatik.

1 б 1 4 Medjesen februarius 23 Kolozsvártt. Fe

hérv. sept. 27.

1Ö15 K. Fehérvártt, a* fejdelmi jószágoh (fisca-

litasoU) öszveiratnak. Majus Ъ, septemb.

27 Kolo'sv.

1 б 1 б Apr. it Fehérv. Segesvártt October 9-

l6 1 7 Majus 4 Fehérv. Novemb. Kolo'sv.

luí 8 Aprilis 12 FehéiT.**»'-

l6ig Majus 5 ugyan ott.

1020 Aprilis 5. Fehérv. septemb. 2Ç.

1Ô21 Aprilis 24. September 30. Fehérv.

1622 Majus 1-sö napján Kolóasv. a' sz. Mihály

napi országgyülés eltüröltetili.

1623

1624

1Ö25 Fehérv.
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• 1626 Maj'us 24. Ugyan Ott.

1627 Kolozsvártt

1628

1629 Medjesen.

1Ó30 Medjesen, Kolozsvártt, К. Fehérvártt

(egyesület.)

1Ó31 К. Fehérvártt, Segesvártt.

1632

1Ô33 К. Fehérvártt augustusban.

1б34

1635 К. Fehérvártt majusban.

1636 Kolozsvártt febr. 15. К. Fehérvártt.

1637 Medjesen martins 1.

1Ö38 К. Fehérvártt aprilisben, Dé'sen julius-

ban. Augustus 5.

1639

1640 Aprilis 24.

1641

1642 Febr. 16 Fehérv. Augustusb. ugyan Ott.

1643 Aprilis 24. Ugyan ott.

1644 Januar. 3. Ugyan ott-

1645 Aprilis 16. Ugyan ott.

1646

1647 Martius 16 Fehérr.

1648 Martius 16 Ugyan Ott.

1649 Januar. 23. Ugyan Ott.

1650 A' Fejedelmi jószágok öszveirattali. Mart.

20. Ugyan ott.
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1б51

1652 Beszterczén januar. 22. megintetnek a'

jcsuitáU kikültözesök aránt Febr. 18 Fchér.

1Ö53 К. Fehérvártt Januarius 15, a' jóváha-

gyott alliotmány ebböl költ 's az egyesü-

let megujitatott.

1654

1Ö55

1б5б Februar. 20, Fehérv.

1Ó57 Szamasujvártt sep. з, (Vískiben Márama-

ros várm. mellynek végzetei megsemmi-

sittettck) Fehérvártt nov. 1-jén, Kolozs-

nov. 25.

1Ö58 Medjesen j'anuar. 24, K. Fehérvártt, aprw

lis o Segesvártt, M. Vásárhelytt a' nemes-

ségre nagy adó vettetik.

1Ö5Q Besztcrczén febr. 26, Sz. Sebes majas 24,

M. Vásárhelytt sept. 24.

1660 Szász Kégen decemb. 24 Segesvártt.

1661 Januarius o Szász-Régenb. M. Vásárhelytt,

Medjesen junius, Kis Selyken nov. 20.

1662 Segesvártt, Gorgény Szcnt Imrén mar.

tius 10.

1663 Sász Kézd februar. M. Vásárhelyt sept-

1664 januariusban Nagy Sink.

1665 Majus 1, Fehérv. Septcmb. 16, Radnó-

ton Kuküilóvárm. Nov. 8 Fehérv.
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1 666 Februar. 1 Fogarasb. 1 8-ili sept. — 2T

Septcmb. Károly Fehérv.

1ббТ К, Fehérv. januar. Beszterczén, M. Vá-

sárhelytt. ■ - -

1608 Beszterczén, Januarius 10 M. VásárheJyt.

l660 II. Fehérvártt az egybegyüjtött alliotmánj

ebböl liölt martius 4.

1б70 К. Fehérvártt.

. 1бТ1

1Ó72

1б7 3 November.

1Ö74

1Ö75

1б7б

1Ö7 7 Fogaxasban.

167 8 Fogarasban aprib's, October i, Fehérr.

1Ó7Q К. Fehérvártt.

1б80 Novemb. 18 Fehérv.

1 GO 1 Ii. Fehérvártt a' nemességre nagy adó

vettetilt.

.1682 Angust. 12.

1683

1684 Fogarasban martius 8 a' nemességre adó

vettetib; hogy a' fejedelem' számára pénzt

hölcsönözzen j de úgy bogy annaU felét

veszeszsze-el. L. az adora nézve ezévitor-

vényt a' torvénytestben.



1б85 Februar. 22 Fogarasban. October 24 Fr-

hérv.

1606 Augustas 12 Szebenb.

♦68?

1Ö83 Szeben tnajus Q, Fogaras.

lOüt) Radnóton.

16Q0 Fogarasban apr. Kereiztenysziget sep. it.

1691 Fogarasban januar. 10, august. 1.

1692 Tordán, Szebenben martins 15, Kolozs*

vártt juniusban. Tord an septemb.

1693 Tordán September.

1694 Kolozsvártt februar. 25, aprilis 6.

1Ö9&

1696

169T

1698 К. Fchcrvártt Junius 14, meïtynek jeTen»

volt tagjai a' felolvasott laistrom szerént

ezek valának:

A* kírályi fö kormány széV föbb' tagjai:

Gróf Bánfy György (Excell.) liormányzó.

Gróf Betlen Miklós korlátnok.

Gróf Apór István kincstárnok

------- - karokelnöke

Kaláezy István tanácsnok és Hunyad 's

Zaránd vármegyék' foispánja.

Gróf Gyulafí Lásztó tanácsnok Kolozsi fó-

ispán 's Marosszéki fö kapitány.
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Keresztesy Samuel tanácsnok ésFehérvármcgyei

foi spán.

Sárosv János tanácsnok és itilömester.

Báro Hallcr István tanácsnok és Tordavármc-

gyei foispán.

Toroczkay Mihály.

Conrad Samuel.

Az Allí orlatnok Erdélyben tartózkodva tisztit

teszi.

Királyi Tábla.

Alvinczy Peter itilömester.

Baró Kemény János.

Toroczkay István.

Jó'sika Gábor.

Naláczy András.

Kálnoky Farlias.

Balog László.

Inczcdi Fál.

Nagy Pál.

Széky Pál \

- - - - Kobzó személjese (Fiscaüs Director)

Gróf- Báro - és fürendurali hívatalt viseltcll.

Gróf Pekry Lörincz Fehérvárm. foispán.

Báro Serédy Benedek kozép Szolnok várm.

foispán.

Gróf Betlen Samuel.
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Gróf Mikes Mihály.

Macshásy Boldizsár (Szent Márton Macskási.)

b. Szolnok várm. foispán.

Jjtàrô_Gyulay Ferencz.

Báró Bánfy Farhas Doboha várm. foispán.

Gróf Telchy Mihály (ujodan gróf) Kovár vidé-

ki fo kapitány.

Hivatalt nem víseltt Gróf es Báró urak:

Gróf Csálty István.

Gróf (ujonnani) Betlen Ferencz.

Betlen János (liihirdettetése utánn) gróf.

Gróf Betlen Mihály.

Gróf (neveztetett) Telehi László.

Gróf (neveztetett) Betlen László.

Báro Haller György.

Báro Kemény László.

Báro Kemény Simon.

Báro Kornis Zsigmond.

Báro Kornis István.

Kir. Hivatalos vagy a' császári rendelmény

szerént: nemesek vagy jelnemesek szüle-

tési clsóség vagy korosságuk szerént:

Mikola László.

Vay Mihály.

Toroezkay Féter (idosbb).

Bánfy Pál.



Kemény Boldizsár,

Betlen Janus.

Kendefy Pál.

Vass György (idösbb).

Barcsày Abraham.

Toldalagi János.

Vass György (ifjabb).

Jó'silia Imre.

Báró Száva Mihály.

Henter Ferencz.

Daniel Ferencz.

Toroczltay Mátyás.

Bédey Pál, e' megyében Doboltai birtollos.

Pernyeszy Zsigmond.

Bánfy László.

Bánfy Peter. •

Béldy Krlemen.

Lázár Ferencz.

Barcsay 1st ván.

Frater István.

Kendefy Gáspár.

Nalázcy Lajos. '

Zsuky Mihály.

Folthy Bálint.

Toroczhay Péter (ifjabb).

Toroczltay János.

Szilágyi András.
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Macskásy László.

Rácz István (Galgói).

Torma Kristóf.

Torma Miklós.

Szalánczy István.

Barcsay Pál.

Vitéz András.

Vass Daniel.

Daniel Mihály.

Daniel János.

P. Horvát Miklós.

Lugosy István.

Torma Samuel.

Torma István.

Maltsay Balás.

Horda Zsigmond.

Gyulay László.

Nápolyi György.

Kendefy Mihály.

Radák István.

Betlen István.

Bálintit György.

Barcsay György.

Kádudvary István.

Barcsay Zsigmond.

Henter Mihály.

Pekry Gábor (idösbb).
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i'elvry Gábor (ifjabb.)

Told i István.

Szikszay György.

Szalánczy György.

Boér Simon.

SárpataUy Márton.

Torday János.

Fongrácz György.

Toldalagi Gábor.

Földvary György.

Foldváry Pál.

ZejU László.

Várady László.

Baranyay Mihály 72 oszveséggel ônszemélyôkben.

Özvegy Uraszszonyoki

Teleky Mihályné.

Gyeröfi Gyorgyné.

Daniel Istvánné.

Lázár Imréné.

A' vármegyék :

Fehér

Küküllö

Torda.

Kolozs.

Doboka.

Belsö Szolnok.

Hunyad és Zaránd.
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Kraszna.

Máraraaros.

Közep Szolnok.

Székcly székek:

Udvarhcly.

Scpsi, Kézdi, Orbai.

Csik, Gyergyó és Uászon.

Maros.

Aranyas.

Szász székek:

Szeben.

Segesvár.

Brassó (vidék.)

Medjes.

Besztercze.

Szászsebes.

Nagy Sink.

Köbalom.

Ujegyház.

Szászváros.

Szerdahely.

Királyi- és mezovárosok.

Kír. yár. Gyula Fehérvár.

Kolozsvár.

Marus Vasárhely.
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Mezôvâros. Zilafa.

Udvarhely.

Kézdi Vásárhely.

Abrudbánya. .

Holozs.

Szééb.

Hunvad.

Háczeg.

Scpsi Szent György.

Ilyefalva.

Csik Szereda.

Bcreczk. — А' к ir. fö kortnány-

szék' le véltárából-

1699 Kolozsvártt.

17 00 Károly Fehérvártt.

1702 Ugyan Ott

1703 Szebenben martiusban, novemb. 15,

1705 Segesvártt.

J707 Székely Udvarhelytt II Bálioczy Ferencz'

követöji által, melljre Ráhoczy M. \á-

sarhclyröl mart. 28 az egész bazát meg-

bivá és felszóllitá.

1712 Kolozsvártt martius 30.

1713 Szebenben.

1714

1721 Kolozsvártt juníuszban.

1722 Szebenben februar. 19.

1724 Kolozsvártt februar. 24.

19*



1725

1726

1727

1728

17.29 april. i. miúlta megtartója állandóúl а' К.

Monostori Conventnek a' Kolozsvári ple

banos, egyszer'smind DoboUai esperes.

17 30 Kolozsvártt juniuszban.

1751 decemberben.

1737

173 8

1741 majusz í-sojén.

1742 September 20.

1743 Szebenben augusztus 21.

1744 majusz 21. Szeben.

1746

1747 Szebenben januar. 23.

1748 Kolozsvártt augusztus 2©.

1749

1751 Szebenben januar. n.

1752 augustus 21. Szebenb.

1755

1754

1755 Szebenben.

17 57 augustus 9.

1759

1761

1762
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1781

1TQ0 Kolozsvártt novcmb. 1-sojén (elsö

Diacta neven esmcr.)

17 91 Ugyan ott.

1792 Ugyan ott.

1793 Ugyan ott.

1794 Ugyan otU

1795 Kolozsvártt. — E' gyülésben Zejkfat-

vi Zcjk Daniel kir. tabla' elnöjkenck választa-

tolt, kit a' haza, racgbizott tagjaitól duzs ге-

ménycl eitel ve fogadott, — а' ki, bar csak ti-

zennégy bolnap 's öt nap ülé méltó székét,

magas példánya maradánd a' foponton álló na-

gyoknak örökre.

1809 Kolozsvártt..

1810 Ugyan ott.

181t Ugyan ott.

Hajdan igen számaa, 1 50б kettö, majd

cvenként négy, 1541 egy, 1700 ólta két-két

— néha három — követeket nevezett-ki. Köve-

tei, kiket eddig elé kinyomozni lebete:

l437 Almakerehi Apa Miklós.

1524 Kcndy Gal és Vass Balázs.

1605 Mindszenthy Benedek mint foispán

és Czegei Vass Fercncz.

1657 Haller Gabor Harinai Farkas Fe-

renez, és Bánfy Kristóf.
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1б<)8 Czegeî Vass Daniel es Iklódi Tol-

dalagi Gábor.

1700 Gyulay László es Inczédi György.

172 2 Balog György es Lészay István^

17Q0 Hatfaludy József és Zsombory Adam.

1701 Széplaliy István, Kethcli József és

Orbok György.

1809 Szabó Fcrencz és Fosztó Pal valánalí.

Kozgyülések — jelen napjainkban — men-

nyit a' törveny megenged $ söt parancsol se tar-

tatnak. — Vol tab tudhalóbban kozgyülések: S/c-

ken, Bonczhidján, К. Lónán, N. Ihlódon, Yá-

laszútan, Pánezélcsehen , bajdan Gyebébcn, Sz.

K. Sz. Mártooban, Nagy Sajón. — A* roí a' tör-

vényes ügyek* 's szorosabban a* pcrlebedés' fo-

rumát illeti, ez solifélc. Némellye!; csupán a*

nemeselíé úgy mint földes uraké: cgyik a? U-

riszék (domínale forum) kinck-ltinck a* Hil

des urak közül alattvalúja eilen igaza van e?t

tartani 's 32?4. 1831 évi Udvari számú paran-

csolat szerént testi, nem pénzbüntetéssel ma-

gának eleget tétetni. Mellyr • nczve hálá az ég-

nek ! azt a* mit Berzeviczy állit, bogy : „feros

dominus mille opressioiis subditonim modos in

manibus habet" itt az emberibben gondolhodó

földes nrak nem használják. — Ez itéîôszck*

eredetét némellyek ú. m. Ed er observatio-

ncs Criticac ad Histor. Mart. Felm er
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pa g. 45, a' N a g y Váradi e g y h á z' j e g y-

г 6 liönyve utánn a' hév-vas-próbáról

vészik ; de közelebb I. Lajos kir. alatt bizo-

nyosbb nyomaira találunk 13Ö5 's 1404, 's még

bizonyosabbra jó va hag y ott alkotmány

III Rész. 47 czim HJ czik. — 1 39 1 . aprilis

tizenkettodik calcndáján 'Sigmund kir. kiadja

kiváltsági levelét (legelsöben) innepélyescn , a*

nemeseknek úriszék tarthatása iránt. L. E le li

eh u8 actorum Archivi Almae Natío-

nis Saxonicae. — Másik a' számoltató

szék (censúrale forum) az úgy nevezett tiszt-

tartók és haszonbérlôk eilen többnyire, melly

joggal azonban a' ncmtelenek is élhetnek. Har-

madik a' harmadnapos torvényszék (fo

rum triduale) az erdô és határ kárositók ellcn

midön a' tetten éretnck (infacto delicti) hasz-

nártatth , mind a" három széknek birájit a' hü-

tösök (Assessores) tészik , az utolsónak rendes

eteökje a' föbiro kerülete szerént. — Az egész

megyei peres ügyckrc nczve Kálmán királysá-

gától fogva jelesen 10Q5—1115 a' foispán' el-

aöksege alatt megyés ¡tilo szék (niégale

judicium) állott évenkcnt Fülöp és Jakab 's sz.

Mihály napkór kétszer gyüjtve és tartva nyolcz

napig, mindég valamely innep elött, meJIybea

a' föbb tisztek' perei folytak. A' vajdák alatt

eyolczad nap i g itiltek. Sz. Gyôrgy, sz. Jar
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fcab, sz. Mihály és vizkereszt парок eltchtc

utánn.

1458 fogva a' nyolczad ñapos itilöszökek

évenként négyszer tartatódtak.

1408 végeztetett országosan , bogy : a'

nyolczad ñapos itilöszckek cvcnltcnt

kélszcr, kisebb (breve) ¡tilo szt;kck is kétszer

tartassanak, 's azak 40 ezek 20 napig nyúl-

janak.

1504 az itilobiráknak fizetés (honorarium)

rcndeltetik legelöbb ekkór, 's végeztetett bogy

a' vármegye itilószéke csak száz holdnyi fold

iránt hozhasson itilctet.

1570 a' Tordai országgyülésben mcgállit-

tatott bogy: a' vármcgyéken a' nemcsek' nyol-

czadnapos itilószéke sz. György nap utánn nyol

czad nappai tartassék.

1500 fogva az úgy nevezett Sédn'ák éven

ként egy tartatva divatoztah.

1504 februar. 2. a' Károly Fehérvári or-

szággyülésen végeztetett, bogy: a' kisebb ha-

talmasságokra nézve minden tizenöt nap múl-

va az ispánok (comités) gyülést tartsanak,

es ha a' perek í'eljebb terjcsztetnek a' királyí

táblára bocsáttassanak-íel.

1Ö2 3 majusz 14 ugyan ott országosan ha-

tároztatott bogy: az ispánok a' vármegyékben

minden bolnapban torvényszéket tartsanak.
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l6~ñ novemner l-sö napján a' 4-d. t. ca.

pnranesolá hogy: évenként a' vármegyéliben há-

romszor tartassanah tôrvényszékek : valamint a'

bévelt vallások liözt egyházi gyiilések. A' 7-d.

cz. fogva pcdig : minden liisebb székek cltö-

röltctnck 's azoliban indúltt pereknck a' derék

székre àltalvitelôh 's azon állásban, mellyben

megszüntek ujabb idézés nélkül folytatásaik

rendeltcttek.

1680 majusz 18. а' б-d. cz. rcndclihogy:

a' vármegyéliben újra kisebb székek tartassa

nah; de azzal a' rendcl, hogy а' 60 es 100

forint értehü perekben : czekben feiebb ter-

jesztlictoleg , azokban l'elebb nem terjeszthetö-

Jeg az adóságos, zálogos 's más cnnyit ero dol-

goltban itilhessencli. A' torvényszék tizenötöd

nap elött hirdertessék-ki. Hct itilóbiró, idé ért-

ven a' fubirókat is, elég Icgyen.

lOgi auguszt. l-sö a' б-d. t. cztk. hatá-

rozta az eddig megszünve volt kisebb székek-

nck újra folytatását 's azokban megitilt perek-

nck elcgtételbe vételét.

1606 octob. 19. a' 8-d. t. czik. parancsol-

ja hogy : minden derék (ekliór is nyoma a'

székek' ludônbségénck) székeken , mellyekct a'

Jotiszt gyüjt, a' mágnásoli, bütösök (assesso-

res) 's a' kerület' nemessei mindnyájon egybe
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gyüljcnek : a* mágnások 12, a' hütüsök б, »'

nemesek 3 forint bUntetés alatt, hogy azokat

a' fötiszt legottan [az ök javaikbol felvegye

(exequalja).

Idovel, jclescn aa Ausztriai haz uralkodása

alatt ncgy rendbéli itilöszckek állottak „sedri-

ák" czimczettel.

17Ô2 a' kir. fö kormánysack egy kikiil-

dötscget rendelt nyolcz. szemelyböl, 's ezek

Szebenben égybeülyén a' sah apró haszonvo

betlen torvényszéheket(sedriae) eltöröllek (mel-

lyek t. i. 1ÖT& ólta fenn vóltah) Vekkórál-

liták-mog és hozák-bé a* szüntclen folyó táb-

lákat Maria Terezia által 1703-ban helyben-

hagyva, hogy: évenként hat idöszakaszban tar-

taseanak (L. Ben к ö Transsilvania Part.

I. Tom. II. pa g. 41 > 42.) Melly táblának (Or

dinarius) rendes elnôkévé a' foispán rcndelte-

tett: 12 rendes (aetualîs) és tZ számfelett va-

ló (supernumerarius) bírókból, ide értvén a*

föbirokat, alispánokat, jegyzöket és kir. ado»

bévevôket. Valamellyikisek heljét jelen nem lé-

tében a' számfelett valók közül sorra, nem pe-

dig a* foispán' tetszése szerént, potolni ren-

deltetett 50 xf. napi bér meliert. Az altisztek-

nek elbucsúzása 's ujitása két év múlva (ren--

deseo) essék-meg. Ugyan ekkór határoztattak»
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meg a' mcgye' tisztjeinek jelenlegî (gazdasá-

gos) fi/.cléseij rendeltetteli : irnokok; királyi

(fiscalís) és több ügyvédek, sebészck, ajton-

álló — szolgabirák fizetés mcllett. — JMind саек

vál tozast szenvedtek.

1784 II József császár' meröben új tör-

vényrendje került eltij mellyröl alább. A-

zonban

1764-ben a* szüntclen foljó táblák kezdöd-

tek, mellyeknek tehetósége (activitas) a' tör-

vényeseken kivíil a' tisztán polgári tárgyakra

is ki vala terjesztve. E'tablákléte elött az ití-

lobiróknak aliando' bérok nem lévénj 1764

minden itilöbironak évenként 200 forint a' há-

zi tárból (domestica cassa) fizetés szabatott.

Yóltak itt kinevezctt itilóbirók többek közt:

Felsö Szálláspatakí Mara Lászió.

Vargvasi Daniel Mihály.

Csík Szcnt Györgyi Györfi Jóasef.

Kovásznaí Bogdán Dcnezs.

17Ö8 Zsombory Gergely.

7 771 Szabó Gábor (L. fobiró).

Keuzeli Sándor (L. fobiró).

Csernátoni György (L. к ir. adóbév.)

Renter Mibály.

Fogarasy Mihály.

Ilaksay Gábor.
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•Dézsy János.

Daniel Mibály.

Zsombory Gergcly.

Györfy Józscf.

Bogdán Dênczs.

Also László Rendcselt.

^Szárnfclett valólt :

JábroczUy Gábor.

Jábroczhy Zsigmoud.

lícthcli László.

Székely Gábor.

Szénásy András.

Lészay György.

Butha Mibály.

Kcczeli Fercncz.

1776 Horda László 's a' felebbiek, kik hüzü!

ezt még ez cvctt Szabó Gábor váltotta-fel j

viszont béállván a' birók sorába.

1782 Kcczeli Sándor.

Mágner Antal.

Csutah Simon.

17QÎ Gal István.

Fosztó Pál.

Soraay Sándor (ifjabb)

Körözsy László.

Szaboszlay Ferencz.
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(Ez ëv) lTQî ólta rendes itéloszék három

â\]; kettö a' nemesché 's a' nemtelcneké égyütt,

egy csupân a' nemtelcneké. A' fiüszék (fill*

alis sedria) Regenten ¡spány szélii. E' széket

a' hoszszas szoliás hozá-bé ; irva sehol sines a'

tôrvényben eredetc. Mar, liisebb alaliban 's

csali némincmüicg az ország' polgáriasbbitása

ólta kezdödütt. L. Idea actionum juridî-

carum. Michaelis Váró. Több századok

folyama alatti használata tôrvényesité. A' de-

rék szék leánya (filia) gyanánt lehet tekinteni.

Elnuke (praeses) a' fobiró. Jóvá hagyott

alkotmány 4. R. 4. czim. 19 czik. Az el-

nöhön kivül legalább hét birónak kell lenni

benne a' jegyzdt is ide értve. A' fiúszék' tár«

gyait ■— mellyek mind polgáriak mind bünte-

tök (politíca-criminalia) elhatárzá a' jóvá ha

gyott alkotmány 3. R. II. cz. 2. czik. —

Két eset ú. m. a' nyomon értt bün, es a' hit

bévétel, innen nem feiebb terjesztbetöh (ina-

pellabiles) E' szék' ösi jogai kozé tartozik a'

hálalos itilet hozatala. —-A' kisebb szék (par

tialis sedria). Kczdete bizonytalanj annyit tu-

dunh, hogy Kálmán király' koráig állandó- ¡ti

lo szék nem volt sem itt sem egyebütt: Kál

mán béhozta; de elmúltak, II Gejza alatt ís-

mét labra állottak; de újra elenyésztck. E' szé-
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Let különösdn a' hoszszas vele való élés tet-

te tôrvényessé. Elnöke a' föbiro kulónbscg nél-

I1ÜI5 kinek heljét a' korosabb biró szolgálatja

renden potolhatja mind két széUnélj mellyek-

nek alkatóji ugyan azon egyeh. — A' fclebb

terjesztés innen a' deréliszék. E' szék régebben

is csak a' nemesek' pereit, mellyek nem több

mint száz m. forint értckück vóltak , itilte , in

nen — eleitöl fogva — a' fclebb terjesztes' szé-

kc a' derék szék volt, de csak alihór, ha bat-

van m. forintnál több értekü volt a' per. —

Hajdan kisebb szck évenként bárom tartató-

datt egg-egy nap ; de az cgy ebcdórát kivé-

ven, reggeltöl fogva estvig. A' szükséghez ké-

pest gyakoriabbak is vóltak e' tôrvényszékek.

E' szék mind azon ügyeket, mellyek a' ne

mesek és nemtelenek közt száz magyar forint

ezüst értéket felül nem haladnak , itili.

A' fiu- és kisebb szék' biráji, kiket

kinyomozni lehete valának:

1796—1800 hatan szám szerént.

1810—1824 tizenketten szám szerént.

180 9 szám szerént tizenhárman :

Kcczeli Sámuel.

Korda Zsigmond.

Varsányi Pal.'

Vajna Ferencz.

Majtéoyi István.



Bakó Márton.

Dcmén Mozes.

Szaboszlay Ferencz.

Kozma János.

Szilveszter Mozes.

Fogarasy János.

Rettegi Sándor.

Miklós József.

1824-ben:

Binó József.

Zsombory János.

Mágner János.

Becsky István.

Horda György.

Farlias János.

Cserényi Ferencz.

Jánosy Gergely»

Vass István.

Ernyey Gergely.

10.

1826-ban :

Balog tajos.

Mágner János.

Becsky István.

Biró¿József.

Zsombory Jánot

Farkas János.

Cserényi Ferencz.
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Cserényi Károly.

Korda György.

Jánosy Gergely.

Vass István.

Ernyey Gergcly.

12

182"-ben:

Biró József.

Zsombory János.

Mágner János.

Becsliy István.

Borda György.

Farkas János.

Cserényi Ferencx.

Jánosy Gergely.

Kiss István.

Ernyey Gergely

10.

1828-ban :

Mágner János.

Becsky István.

Biró József.

Farkas János.

Korda György.

Jánosy Gergely.

Eperjesy Antal.

Cserényi Károly.

Rettegi László.
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Törölt Ferencz.

Somay Lajos.

Malibay Ferencz.

12.

1833-ban jclenleg:

Mágncr János.

Zsombory János-

Becshy István.

Korda György.

Jánosy Gergely.

Farltas János.

Rettegi László.

Cscrényi Ferencz.

Török Ferencz.

Eperjesy Antal.

Malihay Ferencz.

Somay Lajos.

Czikó Ferencz.

Vass István.

Ernyey Gergely.

15.

A' dcréb széh. (generalis sedría) Bá-

gyoni Váró Mibály Idea action um j u-

rid ¡ earn m ezt mondja: „tota unîversitas do-

minorum magnatum : comitum, baronnmj et no»

biliiim inclyti comitatus sab praesidio comilí»

»nprerai constituant. Hie (nempe supremas ее*
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mes) semper praesens esse deberet. Hinc ne-

que vice comités abesse possunt"). E' szék a'

sziintelen foljó táblák felállitása elott évenliént

egy, három nap egymás utánn tartatódatt, 's

gyaborta a' nemesek közül biztosság rendelte-

tett, hogy a' köz gyülés' tanácsházán kivül,

bizonyos percket itiljenek - meg. Tárgyait e'

széknek elószámlálja a' jóváhagyottalliot-

mány 4. R. 1. czim. il, 12 czik. A' hüt-

lenség' szennyét nem itilheti, jóvá hagyott

alhotrn. 4. R. 4 czim. 12. 13, 14, 15, 16,

17 , 18, 20, 21 czik. A' kiváltság' bébizo-

nyitás (privilegii productio) sem tárgya jóvá

b. alk. 4 R. 1 czim. 12 czik. Egyébaránt min-

den polgári száz magyar foríntnál c. p. több

értekü 's az érintetten kivül minden bünteto

pereket itéli.

Altalánosan minden ügyekre nézve 1700

ólta felebb terjesztés foruma (kivévén kifogás-

béli allását — in exceptivis — a' pereknek) a'

torvényes királyi tabla , hová a' bünteto .s a'

szegényebb sorsúak' perei úgy nevezett rotu-

lus mellett terjesztetnek-fel (appelláltatnak) A'

fiú- és kisebb székeket ugyan azon birák ülik

legkevesebb számban beten, a' derék széket is

hét külön birák ülhetik, sem itt sem ott az

elnököt ide nem számitván. Mind amaz mind

emez széknek megbatározott 's itt kiirtt szá
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mát sziikség esctében a' megye' tisztsége' tag-

iai (1. folebb) potolhatjáh j egyébarónt pedig a'

hisebb és büntetö szék 15, a* derékszéh 11

bütös rendes széhülo birókat hiván j kih liözül

a' tisztsce' kénve 's a' következö rend szeréut

hivatalos lcvél mellett idéztetnek-bé az érintett

számú bíók. Évenként hatszór a' derébszék

áltol eleve meghatározott napohon, az úgy ne-

vezett tíírvényes szakaszok (periodi) alatt, tar-

tatnak ezen tfírvényszékek mínd egyníás utánn ,

néha mind egyszerre u. m. három nap a' fiú-

három nap a' kisebb 's hat nap a' derék szé-

kek. S/abad ezekben kinek-kinek a' hütösök

közül — saját ügye' itiletét kivéve — minden-

kór jelen lennie. A' perek' száma , mellyekben

e' megyei fö torvény szék évenként derekas

(in mérito) itiletét hoz 30—35. Hova tovább

számosabbak foglalatosságai. Minden birónak

szcbülése napi bére (diurnum) 2 forint с. p.

szekülesen kivül való munkálódások alatt kü-

lön-ltülön l rf. c. p. Ezen feliil minden vesz-

tö feltöl, bizonyos esetekben a' birságnak (mul

eta) két része a' birók közt egyarányulag

oszlih. — A' hlitös ügyvédek' száma mostanság

bét i 's ezek : i

Szalontai Jakabbázy Dániel.

Buzaházi Nagy László.

S. Sz. Királyi Stiközsd David.
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Torboszloi Máté Gergely.

Butliai Butka Péter Szatmár vármegyéhol

a' XVI század' másodih negycdcben

szahadva idei ösdcdes nemzetsége.

Butliai Butka Zsigmond.

Széki Csorba György.

1335 már vóltak ügyvddeh (Advocatus,

Procurator, Causidicus, - Prokátor, Ügyvédlo,

Ügyvéd, Ügycsz, Fiscalis, Szószólló) littcratus

név alatt.

1458 végzé I. Mátyás király az országgal

együtt hogy: egy ügyvéd 14 pernél többet vé-

delmezni ne válloljan.

1 6 1 5 majusz 5. végzék az ország' rendeí,

hogy: az ügyvédeknek a' legnagyobb értckü

perekért öt forint fîzettessék.

1Ö73 nov. 18 bogy: az ügyvédeknek iigy-

védí szolgálatjakért örökösön semmí jószág ne

adattassék, hanem zálogképen egy lakható te-

lek 40 forintba 's ne többe irattassék-bé a'hoz

való jog elvesztés büntetése alatt. Az ügyvé-

dek mind a* három széken ügyvédeskedhetnek.

Az érintett derékszék' biróji, kiket adataink

szük vólta, tudnunk engede, vóltak:

1771 a' fennebb is ez év alatt eloszám-

lálttak.

1796'—1809-ig szám szerént napi bérrel,

batan.
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Szabó Fcrencz.

Veres Samuel.

Cserényi Fcrencz.

Renter David.

Décsey Zsigmond.

Rettegi MiUlós.

Szekeres Sándor.

Czllió Fercncz.

Széhcly Samuel.

Simon János

Murányi Sándor.

Jábroczhy Antal.

12.

1824-ben:

Kun Károly. (gróf).

Máriaíl Antal.

Décsey Zsigmond.

Rettegi Mililós.

Galaczy Farltas.

Majtényi István.

Cscrényi Sándor.

Rettegi Sándor.

Ajtay András.

Kaltucsy Farkas.

Szebeni Antal.

Almády Samuel.

Török Károly.

13.
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I8t5-ben:

Kun Károly. (gróf).

Máriafi Antal.

Dccsey Zsigmond.

Rettegi Miklós.

Kolozsy Farkas.

Simon Jaiios.

Zsombory András.

Galaczy Farkas.

Majtényi István.

Cserényi Sándor.

Rettegi Sándor.

Ajtay András.

Kakucsy Farkas.

Lakatas Zsigmond.

Szebeni Antal.

Szabó József.

Almády Samuel.

Török Károly.

18.

1826-ban :

Décsey Zsigmond.

Rettegi Miklós.

Kun Károly. (gróf).

Kolozsy Farkas-

Simon János.

Máriafi Antal.

Zsombory András,



Rettegi Sándor.

Cserényi Sándor.

Laltatas Zsigmond.

Galaczy Farlias.

Majtényi István.

Ajtay András.

Kakucsy Farlias.

Szebeni Antal.

Török Károly.

Almády Sámucl.

17-

1027-ben:

Kun Károly. (gróf.)

Máriafi Antal.

Décsey Zsigmond.

Bettcgi Miklós.

Galaczi Farhas.

Majtényi István.

Cserényi Sándor.

Rettegi Sándor.

Ajtay András.

Kakucsy Farkas.

Szebeni Antal.

Almády Sámuel.

12.

2828-ban:

Kun Károly. (gróf).

Máriafi Antal.'
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Décsey Zsigmond.

Rettegi Mililós.

Cserényi Sándor.

Kakucsy Farkas.

Ketheli László,

Fosztó Gábor.

Simon Mihály.

Szebeni Anta!.

Zsombory János.

Lészay Lörincz.

12,

1834-ben jelenleg: maj. 2-á¡g,

Kuo Károly. (grof).

Cserényi Sándor,

Biró József.

Simon Mihály.

Ketheli László,

Fosztó Gábor,

Szebeni Antal.

Lészay Lörincz,

Török Károly.

9.

Van még egy forum a' nemtelencli gzá-

mára , ez az úgy nevezett pedaneum forum,

falú széKc, alUotjálc a' falúbiró csküdtt tár-

saival 's a' felek' fclvett nerntelen ügyvédjei-

yel. Tárgya : minden polgárí 's gyakran bünte
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tô kiscbb versengésck , rágalmazásoli , tíltott

szerelmi követelcsck 's t. e. megitiléec. Fclebb

tcrjosztés innen a' szolgabirói forum ujitott

peesét (sigillum novi) menedék (remedi-

um) ruellett, melly a' f'öbirotol adatik-ki.

A' megye léte ólta számos torvényekct

hoztak és irtak az ország rendei (ide nem ért-

vén némelly magános szorosan e' mcgyét

tárgyazó ú. n. „munici-palis" torvényeket, a'

millyen p. o. hogy a' tiszta adósságokban a*

hitelczô kérendô vármegye ereje (brachi-

um) fránt az adós eilen, tizenöt napi eleve

megintést bóteles tétetni) mellyekkel e' mcgye'

népc ¡s élt és él ; jelesbbck:

1.) a' Magyar királyok' országos

végzctei. Az ezekböl is 1514 évig készültt.

2.) Verböczi István' Hármos végezete.

Annak kelésétol fogva maig költt.

3.) F e j del m i országos végzctek

1514—1811. jclcsen:

4.) A' jóváhagyott alkotmány.

5.) A' kiválogatott alkotmány a'

fejdelmek' korából.

6.) Specimen processus juridici

l6lQ-böl,

7.) Novellares articuli I. Apafy Mi-

hály és Bánfy György gr. fokormányzó alatt
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kelve. Eredetileg egy példányban Kolozsvártt

egy elhúnyt derék ügyész' örökösenel.

8.) I. Leopold császár és király 's az ог-

szág ltözt levo szerzödesek ú. m.

a.) Bécsi Alkudozás (Tractatus Vien-

nensis) 1Ö8Ö juniusz 28-ról Leopold es. és I.

Apafi iVIihály közt Erdély' bátorsága iránt 28

pontokban, Leopold resziröl : Herczeg Dietrich-

stein Ferdinand, Herman Badeni Marltíz és

Strattman Starb grófj Apafi rcszircil : Haller

János, Miles Mátyás, Pernyeszy Zsigmond és

Inczédy Mihály' aláirásaik alatt.

b.) Károly Lotharingíai vezérnek

fejdelem Apafi Mibályal és Erdély'

rendeivel a' Balázsfalvi (alsó Fehér vár-

megyében) táborban 1Ö87 October 27 a'

császári.katonaság' itt léendo tele-

lése aránt tett alkudozásoh. Tractatus

cum Duce Lotharingiac Ser. Principe Carolo)

24 pontokban három szakaszban 's bérerekesz-

tésben. Nevezetes annyiban ez alkudozás hogy :

a' baza által ajánlott 66 ezer köböi gabona

vagy liszt, 39 ezer hatszáz mázsa marhahús,

7000 hordó bór (bordóját negyven Erdélyi ve-

derrel számlálva) 12 ezer köböl zab , száznegy-

vennégyezer mázsa széna , négyszáz nyolczvan

ezer kotcs szalma, hétszázezer forint önkentes

rovatalból с' megye a' reá báromlott mennyt



séget Beszterczérc, Szamosújvárra es Kolozs-

várra szállitotta. (L. N. Sajó i szakmánrend

1бН2 évi). Elmellözhetlen észrevétel lehet ez

alkudozásra nézve az, hogy annak 2Í-dih. pont-

ja' öt vég szavaiban hazánk' 's e' megye' (bár

ido ncra jutottak is el a' félelmes vendégek)

noi nemének a' bészálandókparásznaságától men

té tétele igirtetik. — Sokféle bün ment végbc

átkozott rejtckek' menedékében eleitöl fogva,

mellyeket a' józan igazgatás általánosan , kifo-

gás nélkül kárhoztatott j de büntetni nem vala

képes: legtöbb pedig ilyen.— A' két nemzet'

különbözo szelleme, melly e' gondoskodástszül-

te, sok okból mcgkivánta hazánkban eztj 's ak-

kor ncm épeu idôn túll. — „Neque sexui fae-

minco vis inferetnr." E' torvényes igiret szo-

ros értelemben nékünk (ha az elmúlttak eré-

nye az utókat is dicsöithcti) kcdvcz, másokat

pirit, cz mostanra is szolgálanrló tôrvényj de

vajha foganatlan 's chymera ne vólna !

c.) Erdélynek az O es. kir. f'elsége védel-

mébe ajánlatáról kinyilatkozása , melly Karaffa

Antal által eszközöltetett (Dèclaratio Transsil-

vaniae in fidelitatem Sacrae Suae Maiestatis

Caesareae opera E. D. Gen. C. KarafFa) 1688

majus Q. a' Szebeni országgyülésbol. Ez által

a' Török oltalomról a'rendek lemondanak. Alá-

írák: Széki Teleki Mihály ezredes, Bctlen Ger
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gely és Elek, Boros Jcnci ¿Székely László,

Franck Bálint Szebeni tanàcsnok az Erdélyi

fejedelem' tanácsnoliai, Betlcn Mililós, Alsó

Torjai Apór István, Alvinczy Péter es Sárosy

János itilomcstcrek, Histich "Miliály Brassai b¡-

ró az érintett kcgyelmcs 1'ejJclcm 's az Erdé

lyi reudek mcghatalmazott követei. Erdély' ren-

deinek ezen lemondását a' Török oltalornról

Leopold es. 1Ö88 jun. IT. Bécsben adott ki-

rályi viszszaírata által elfogadta, aláirták: Leo

pold, T, A, HR. Comes de Stratmann Verden-

burgi István András. Ezckröl a' Fogarasi 1Ö83

junius 1 napján kezdödött országgyülés 15 czik-

keljekben maga végzeteit Leopold császárnak

megerôsités végett felküldötte.

d.) A' Nagy (a' külfoldi iróknál e' szcp

mclléli névnélkül) Leopold Királyifüg-

go-peesétes lévele) Sacrum Diploma Leo-

poldinum) Erdély legszentebb olilevele. 169I

december 4-keröl 18 czíkkeljekben kiadva,

mellynek munkás eszközlöji valának: Betlen

Miklós (ez az a' valódi hazafí nem csak oven

hanem több nagy tetteiért-is j a' ki honfi tár-

saitól megvetést üldozést nyert jútaloraúl an-

nyi fáradságáért j 's ezért mondja rolla Bod

Péter, hogy: „bolta utánnra porait-is megta-

gadni kivánta hazája' foidjétol, melly vele oly

méltatlanúl bánt") Alvinczy Péter, és Üstjártó
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Gáspár. E' szcnt liotelczö Icvclnek hivmegtar-

tására IT 91 évi 2. törv. czilt. szcrént minden

Erdélyi fejdelmek hütölni kötelesek.

e.) Az Alvinczy Válasz (Hesolutio

Alvínczyana) mellyet Leopold császártól Erdély'

karai es rendjei Alvinczy Peter által felnyúj-

tott kcrclmólirc liiilonbf'cle megtcrhcltetéseik-

re nézvc nyertck. All ez 22 czikkclbó'I, bolt

16Ç3 aprilis Q. Egyili nyomos lepes Erdélynell

az Ausztriai haz' örökjcve tételére.

f. ) Nevezetesek az ú. n. öt Mikes pon-

tok (quinqué puncta Miliesiana) mellyeliet Leo

pold es. Mikes Mihály' kéréscre az elnyomat-

tatott rom. catholicusokra nézve 1699 sept. 5

kiadott, 1700, 1701 teljesitésbe vétetni síirge-

tett 1702 februar. 13-kán pedig végkcpen telye-

sitésbe vétetett. Az elsô pont szerént a' vár-

megvébrn a' dézmák' negyedét kiki csak hite

sorsos papfának köteleztetik adni-ki. Az utol-

só pontnál fogva K. Fehérvári káptalan és a'

Kolozs Monostori Convent' egyik örzojc rom.

catholicus szokott Ienni. L. Diplomate Leo

poldina ad statum Transsil vaniae

pertinentia Claudiopoli 1791 fontos

-magyarázatakkal kiadya. Kozclebbról

nagy érdeniü tudós Szász Károly úr által is

mind ezek kiadva olvasbatók.
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g.) VI. Károly es. (mint Magyar hirály

III) alatt költt Novellaris articulusok (ujitott

с z i U к e 1 e It).

10.) Tablai rcndszabás (Tabiilaris

Instructio 1737 — 1777 költt czihkelehbol al-

kotva.

11.) Articuli Novellares Maria The

resia liirályné alatt 1744, és 1751— 1755.

12. Rendszabása (Normativum) Ma r i a

Thereziahirálynénak a' csalárd es más

penzét elfecsérlo adósak eilen miként kelljen

perleni 1772. October 7-rlilt.

13.) Az úgy nevezett cridalis p e r elt'

folyamatjáról más R e n d s z a b á s 1770 jul. 4.

14.) Rendszabás a' parasztolt' ü-

gyeiben ltihet a' földes urak ein y o m ni

akarnának 1774 julius 6.

15.) Theresia' törvcnyje (codex The-

resianus) Haller János' gróP felügyelete alatt

Simon iigyvéd által munhálva. Nines bévéve.

16. ) Utasitás (Instructio) a' bü n tetö-

per ehre nézve. Vannait még mind ezekböl

's ezek' leihe (spiritus) szerént alkotott, 's hol

a' fejdelemtöl magától, hól az ennek képét ví

selo királyi fokormányszéktol kiadatott szám-

talan rendszabásalt (normalis ordinatio) Mel- .

lyckröl elég légycn annyit megjegyezni, hogy

nagyobbára fejtcgetoji magyarázóji a' lebeszéltt
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tôrvényeknek, 's az ös kórban elö nem for-

dúltt, meröben esmcretlen gyaliorí égyes ese-

tekre nézve, minthogy az ország és nemzet

mindcg es sziintelen egybcgyiilve nem lehet,

a' hatalmas idö pedig sziintelen ujit és válto-

zik czclarányosan allialmazatt új tôrvény gya-

nánti rendszabásoh. Igy magyarázza ezt egy

új iró is Magyar -országon, mondván: ,jbogy

egy tôrvény se foglalhat magában minden ese-

teket, 's a' jogoli' egymáskozti víszonyait meg

nem határozhatja tokéletesen, mellyek a1 nem-

zeti élet' haladtában ezernyi irányzat szerint

tünneb-fel." Egy régi boles pedig így fejezi-ki

ezt egyik Magyar irónk' tolla által : „Az idö

mindennap új torténeteket támaszt, mellyeket

az ember soha nem is képzelhetett vólna." L.

az utolsóra nézve Solon Tu do m. Gyüjte-

mény 1825 év. I. Kötet 84 lap. Erdélynek

('s igy e' megyének is) mindeddig irott saját

biintpto (criminalis) torvénye nines} mert a'

Maria Therezia' utasitása nem áll —■ a' Bália',

N o p с s а', С s e г e y', T ü г i' munhúlatjak is pór

alatt senyvedj Erdély' közönseges törvenyeiröl

irtak: Bália Samuel, Cscrey Farkas, Vajda

Lászlój maganos perlekedés' rendjéttanitó mun-

kákat Cserey Elek, Varó Mihályj az ujabbak

közül Keresztes, Fülöp és Vajda adtak-ki —

A' vérjoggal (jus gladii) — Zsigmond királytól
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adatott olevelchbcn : „s z a b a d i s p á n s á g-gal

— egy nemzctség bir j de ez sem él vele. Na-

gyobb szülöeti (majoratus) joga nines béhozva.

Csupán fijat illetö jószág szám szcrént öt van.—

A' mi a' tôrvényhczcs' ujabbi torténetét

illcti. A' szüntelcnfoljó tábláhat II József csá-

szár 1784 cltorolvén} mcróben új torvényrcn-

det hozott-bé. Egyébb változásoli közt ckhór

c' megye többckkel együtt a' Kolozsvárí vidék

alható részevé tetetett, liir. biztos Telelii Adám

gróP tágas hatalma alatt — fóispánja nem volt,

— fóbirói hivatalt elsö (ordinarius) ispán po-

tolta, ezt kovcttéh a' fô- es aiszolgabiróh, fo

es aljcgyzöU, mindnyájon jutalmasan fizetve le

ven , 's ugyan azért a' hivatali hötclessegök'

hiv, serény pontos tôrvényes bétclyesitésc meg-

kivántatván. Ugy ehhór a' perelt' fclebbterjesz-

tés foruma, a' Kolozsvári és M. Yasárhelyi vi-

délii táblák (Tabulae Districtuales) valának, г

megye aa elsönek lévén alhotó része a' tör-

vénybéliebben ¡s felsö kerületére nézve.

1542 Erdély legelôbb mint hülón haza Ma-

gyarországtól országgytilésehet kezdvén tarta-

ni, több megyéhUcl együtt ez is szabadabb ér-

zet' jeléül hoz gyülései' végzeteit Magyar nyel-

ven jegyezte. Majd 1714 latinúl irtáh-bé eze-

kct a' jegyzö hönyvekbe. II József császár lc-

te közvetöleg felébresztcttc, hálala pedig létre
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hozta a' nemzeti leihet, 's az ólta liála az ég-

nch ! ismét .Magyar nyelven iratnali minden pol«

gári 's torvcnycs irományoh. A' stilus hová to

vaЬЬ siniúl. Kár, bogy a' czimezcteh — meg-

szúüitások — 's végezetehben és solí torvényes

liitétclchbrn meg latin nyclvel elneh, mintha

azohnah \clös tisztelctes hifejezésére anya nyel-

vünli elégtclen vólna. — A' megye' rendjei höz-

vetlcn a' fejflelem' szemcljével nem ertehezöd«

hctncb} a' hir. fö hormányszch mint hozbenjá-

ró tcrjeszti ö Fclsége elibe ez oda intczett iro-

mányohat. Rögtön büntorvényszéhe nines j ál-

taljában semmi esetben- nines hatalma a* tör-

vcnyszéhehneh nyomon halállal büntetni bar

melly nagy lázasztót vagy gonosztcvot ís. Az

úgy nevezett Standrecht szchet — midon

a' hir. fö hormányszéh ncha megrendeli (ad-

placidálja) szoros határoh hozé szoritja a' hi-

adott útasitás. <— Megyetára (fundus publicus)

egy fillcrnyi sines. A' hét hirályi adóbévevok

a* rendes személyes har (status personalis) tisz-

tí fizetésen hivül, csah a' hir. hormányszéh,

's hevés esetehben a' foispán' rendcletcnt;l fog-

va adhatnal(-hi pénzt szoros számolás' terhc a-

latt. A' megyei tulajdonhépi tár — melly 1458

valamennyire ábrázoltatva olvasható — II Józscf

es. alatt divatozottj de némi-némü változtatás-

sal a' hajdaníhaz hépest — Nines egyébb e'

21



féle szabadra hagyva a" rcndcltnclt' az adôbc-

vevô Itcze általj hogy a' hözltöltscgclire nézvo

bírói tára (fundus asscssoralis) van , 's hogy a'

rovataloltat magoU ltozt a' netncscli felosztjált.

Különös ! bogy a' megye' rendjei hoteleseU jót

állaní adóbévevojiltért 's azon fêles crteliü pcn-

zérr, mcllyrôl szabad rcndelményôll nines, *a

mire fordithatásánalt ígazától is eltiltva vannait.

— Azon idomtalan alakban, mclly oly' szem-

betûnô a' teilt cil' minemüségcre nézve egész

mcgyébcn 8000 rendes tel lie 11 (normalis

sessio) számittattalt-fel a' ltözclebbi nemcseli'

felülése' alltalmával. — A' nemtelenclmeli basz-

nâlt feltvô javailtról, fejeihrol , 's marhájiltról

való adója (Contributio) évenltént 40—45 ezer

rforinr, mellyet a' ltoznép ltiépülhetlen romlá-

sával ezüstben fizet. —

A z a d ó. Res aerarii publici in hi

storia nostra ( Transsilvaníca ) plurimum ob-

scuritatis habet" úgymond Éder. Nem is

lehet egy liönnyen Erdély' cmléltltonyvciben

az úgy nevezett к i г á I y i adó' (regia contri

butio) eredetének nyomára találni; ámbár igaz,

hogy az úgy nevezett dézma, húszad ne-

vezet alatt — mellyneli több nyomai vannait —

legrégibb (1002 évi) a' liirályi adó pedig

ujabb idóli' szüleményje. A' liirályi adó mái

llifejezetbcn (contributio regia) regenten lati

na! : „lucrum сатегае" I. vagy Robert Károly
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Itirály alatt liezdödött, melly szerént a' kinek

olyan lio puja vólt, mellycn egv rakatt szcliér

bcmchclctt 18 pénzt (denar) fizetett a' liir. tár-

ba. Elikór ( 1 3 1 0— 132C) honosúlt-mcg eldö-

tlinh liözt a' porta ncvczet, csalincm María

Tlicrczia' országlásáig fennlévó". — Zsigmond, I

Lajos , (cz alatt minden egész helytöl fizctte-

tett három garas) I Ulászló, Hunyady Mátyás

es II Ulászló hirályoli alatt is mostani értclem-

ben és alahban a' nemesclitöl magolttól véte-

tett „lucrum camerae" vagy ís az ország 1< ö-

zönseges jövcdelme ncvczet alatt. I Ká-

roly lapas garasaliat 's aranypénzt verctven

1542. az ólta és az által vette kezdetét és nc-

vezetét a' lucrum camcrae vagy kamarai nye-

reség. Az úgy nevezett „gens comitatus s¡

vármcgyékboi fclUelö nemeseU, — lull liülön-

bözöh vóltak a' vár' örölisegeibcn lévôlttol , cb-

böl vettcU zsoldjoliat lu'ilháború idején. I La-

jos hír. szaparitotta ugyan egy telelirc három

garast róván; de utóbb 1366 felszabaditotta az

Erdclyi nemesehet azért, hogy a' llorona cl-

lenségei eilen a' vajdáknak vagy alvajdáhnak

kész segedelmére lennének mindég. L. Rato

na Histor. Tom. X. 37g—1387. a' nagy I<a-

pura 30, a' Iiisebbre 15 pénz adó rovatott és

szabatott. 1432 Zsigmond király Olasz-ország-

ban és Baselben múlatván; Erdélybol bizonyos

21 *
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követsegct licllctt hozzája küldcni 's a* hôrft*

ség' számára kültscgül a' nemescli' fcle jataira

adó vcttetik. 1438 Albert király Erriclyre nó/.-

ve ötvencd s/.ercnt parancsolta аз ndót fizetni

a' 7-d. czik; az adó' fcjébe némeily vad álla-

tok börit is (nyest) elfogadván. — 1453 nagy

adó vettetiU c' megyci nemesckre is. 1455 „ge

neralis taxa" rievczet alatl esméretes az a-

dó. i486 I Mátyás lurály alatt végeztctett hogy :

ncm csak a' szegcnyebb sorsú hanem a' gaz-

dagabb ncmesek 's a' pap uralt is (Praclatu-

sok) fizessék az ötvenedct 64. t. czik.. — 1494

II Ulászló hasonlólag elsö vcgzcte 26 t. czik.

(L. A d Húngaros an. 1708) ötvenedik гс-

szét a' ncmcseli' jövcdelmenck adó gyanánt

réndele.

1545 egy haznép egy hapunak számlálta-

tott, 's fizetett 60 pénzt vagy 30 xártj de utóbb

85 pénzt évenkcnt, még pedig az 1545 évi

aprilisz 25-d. Tordai végzet szerént mind a'

három nemzet' nemessei is fizctték egyaránt,

ezt hozván magával a' haza' küzös bckessége

és oltalma.

1548 egy kaputól 00 pénz (denarius) fi»

íettetett.

1552 A' miket ez évett Abstemius vagy

Bornemisza Pal Veszprcmi püspök és Vernher

György császári biztosok Erdélyben a' kincs
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tár' jövedelmcnuk liátfejei' kinyoma/.atára néz-

ve kipuhatolának, azok alább a' dezmó bér

(arenda decimac) rajzolatában buvcbbcn érint-

ve vannall.

1555 aprilisz 24. M. Vásárhclytt ujból fel-

számittattak ország végzetcnél fogva az adó-

zókj kill közül kivctcttek 1.) a' nemes с U'

sz ab adossai (libertini) 2.) a' n: a ja ros a h

(allodiatores) Icgközelebbröl erre nézvc nyo-

mos rcndelet érkczék a' kormánytól , a' bére-

selt (merecnarii) 's mind azon szolgájí a' ne-

mcsehnek liik élelmókct 's ruházatjokat foldcs

uraiktól vettek. 3.) az ujonnan cpülttház

egy évig, az elégett és ti j r a~f с 1 с p ü 1 1 1

ház három évig. 4.) az özvegyck kiknck

csecsemö árvai vóltak, vagy gycrmcke

's s>.oIgája és hat forintot ero jószága ncm

volt; de a' kinek l6 éves fija volt, rovatal alá

jött. Az adót a' mágnások és nemesek (mint

szintén ma Ausztriában) magok gyüjtottéh-bé

adózójiktól (azonban a' rendes adóbévevok még

se fogyatkoztak) 's a' kiszabott idöre Tor^ára

TÍtték a' fo (királyi) számoltatóhaz , az igy nem

cselekvöknek javaikból elégtétellel (executione

mediante) vétetddett-fcl az adó, a* fclvJvok'

bérivel együtt.

156Ф egy kaputól до péns (deftar) fizet«

teteu.
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1575 juliusz 25 Kolozsvártt.

1577 aprilisz 21 Tordán.

1578 a' Töröli számára 150, a1 fejdclmé-

re 90 pcnzbcü adó vcttctih. — Még ez cvett

aprilisz 27. másodili felszamitatás határoztatík

ország' végzeténél fogva ily' feltétclck alatt 1.)

Hogy ncm a' fejoli hanem a' vagyonjoh vétes-

sék számba az adózóhnak, és hogy Itét öliör '

(hat forin tra vóltali bccsülvc) a' szabadosok

hözt, négy pedig a' jobbágyok hözt egy egész

kapunak né/.ettessék 's vétcsséh, es cgy kapu-

nak váltsága (taxa) 90 pénz legyen. 2.) A' hi-

nek csak 32 juha van, ha csak nagyobb mar-

hájí is ninesench, fel ne irassék; de a' Uinck

annyi nagy marhája van, hogy négy vagy több

igás öliröt felcr, irasséh-fcl es az ingó vogyon

cgy hapu' gyanánt vétesséh. 3.) A' kinek 50

juha van, ha egychc nines is, irassch-fel. 4.)

Minden faluban egyfalubiró légycn hivé-

ve. 5.) A' dará ban ta h (bizonyos vár' oröli)

béresek, rnajorosali, molnároh és a'

prebendas udvariali (szoros értclembcn

gabona — nem pedig kenyér — fizetésrc sze-

gödöttch) az adótól mentek Iégyenek. 0.) A'

zscllérck ahár nemes telken ahár paraszton

lévok, valamint az Oláh papok számba ne vé-

tessenek. 7.) Az elégettek felirassanak ugyan-

dc három évig ne adúzzanak. Az új házról cgy
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évig adó ne vétessék. 8.) a' nötclcnek, fo-

gadott szclgák, 's a' kik a' földes игакпак liü-

lönös szolgálalot ncm tettelt , fei ne vétesse-

neh. Q.) Minden eddig fei ncm vett faluh szám-

ba tétesseneh. 10.) А/. urak es ncmcscli alatt-

valóji (coloni) Iiülön irassanah-fcl 's liülön

viseljclv a' terhet, 's ne is hénszcrittesséU egy ill

a' másilian segiteni. il.) Л' felirás három liü-

tölttcli' vallomása utánn essékj de a' ket föbi-

rók a' felirók mellctt Iégyenck 's a' t,

1580 aprilisz 17. Károly Fehérvártt a' Tö-

röknck egy kaputól 150, a' fejdclcmnek 25 j

novcnibcr elsojcn a' fejdclcmnek 99 a' Váradi

báz' felépitésire 50 pénz,

Î582 aprilisz 25 Károly Fehérvártt.

1584 aprilisz 27. ugyan ott minden hapu-

ra QO, a' fejdelcm' számára 50 pénz rettetett

adóúl.

1589 aprilisz 20. Tordán a' Török számá

ra QQ, a' fejdelmére 66.

1590 aprilisz 26 , és

1591 aprilis 21 Tordán a' Török számára

09» a' fejdelmére 7 5 pénz rovatott egy kapu

utánn,

1595 aprilisz 16 Károly Fehérvártt yégez-

tetett hogy: az oda való crosségre 150, a' fej-

delmi udvar' segedelmére 99 pénz. Ugyan ek-

kór decemb. з-kán a' fejdelemnek a' Török'
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kíilzésiért 174, az erösseg' segedclmérc 125

pénz rovatatt kapnnként.

15Q9 rnartius 21 Medjescn az erôsség úji-

tására (most cgyszer) kapunlicnt 175 pcnz fi-

acttctett, novcmbcr 20-hán a' tcrmcsztmények-

bol fizctödött adó.

1Ö01 jan. 21. a' katónaság' számára : min-

den kaputól 4 forint, egy-cgy lióbol búzaliszt

és ugyan annyi zab, 's mindcn áldozó Oláh

paptól 2*2 forint adattatni végcztctett,

l602 deccmb. 20. a1 tcrmesztményckbol

ú. m. lisztbol, zabból , rozsból, borból — sa'

marhákból is adó fizctödött.

1Ö0Ö egy öliörröl 32 pcnz, a' marba ncl-

liül való házncpek 12 pénzt, az ozvcgyek б

pcnzt, 's mindcn szölös gazda boros cdényé-

röl 20 pcnzt fizctclt.

l607

1Ö08 martius 3 vcgeztetctt, hogy cgy igás

ökörröl és lóról 's fejos tehenröl együtt 29

pcnz, meddö tehenröl es három éves tulohról

10 pénz, juhról keeskeröl vagy sertésrol 1

pénz fízettessék. Nevekcdvén a' haza' súlj'ai ;

16O8 September 21 országosan végcztetctt hogy:

tiz bázncp -— akár légyenck marhái akár ncm

— egy kaput számláljon, mindcn mágnások és

nemesek' jobbágyai hülön irassanali-fel , 's ha

kinek jobbágyai a' tizes számat kettovel-három-
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mal fei ¿11 múlná scgítsc a' liopu szamot. Kívé-

tettcli : a' falúbirók, darabantoh, molnároli, ud-

varí s¿n1gák, clszcgcnycdelt özvegyek 's az if-

jú nótclenck.

l60ü a' fejdclem tartására, élelmére 's a*

köz szültségekre hapúnhcnt 0 m.forint fizette-

tett Ugyan chhór octoberbcn 8 m,forint fizet-

tetctt egy kaputól , es így cgy évbcn kétszcr.

1Ó10 egy liapú 10 forintat az clsö félesz-

tcndö, 's ugyan annyit a' masodik fél eszten-

döbcn fizetctt es ezcr forintnak hetcd rcszit a'

rcndhivülcs szüliségekre fizette az egesz megye.

1 6 1 1 viszont io forint volt cgy kapú adó-

jo clöbbj de tetober' 10-kén 12 forint.

1612 elóbb 10, november 20-kán pedig

11 forint rovatott cgy kapura. Következett é-

vckbcn tavaszi es 6szi adoban együtt fizette-

tett 20 forint egy kaputól. Végre báromszór

nagyabbra nevclvcn a' fosvénv porta (Török

udvar) az adót, annak pótlásába a' nemesseg

ie részt vett.

1053 az egj hazas ncmesck és Oláh papok

fejenkcnt 25 pénzt fizetteb.

1655 az Oláh papolt fejenkcnt 25, az egy

hazas nerocsck 15 pénzt az Erdélyi követek'

számára épitendo Konstantinopoli haz' költsegibe.

1Ö58 november б-kán országos végzetnél

fogva minden kaputól 2 m. forint fízettetett. Az



350

egyházas nemesck, özvcgyck, a' Magyar (ide

értvén a' rom. catkolicus papokat is) es Oláh

papoli szabad molnárok fcjenként 2 m. forin-

tat fizctteh 3 valamint a' szolgâk 's a' birtokat-

lan tisztek es a' nemescU' darabantjai îs en-

nyit. Do a' telbctctlen Török udvar szaporit-

ván az adót, új rovatal szerént, czcn mcgyci

nemesek mindcn rncgnem égett kapulól öt fo

rmtat adtak adoban az emlitcttchcn fclül.

1660 juliusz 5-bcn minclen Iiapura 25 tal

ler vagy is 50 forint — az egyházas nemesek-

re és Oláh 's Magyar papohra 5 forint — az

oskola mesterekre 2 forint ado vcttctili.

1661 az egyházas ncmesck, a' Magyar pa-

pok, kamara-tiszteh , molnárok fejenként egy

köböl búzát es zabot fizettek.

16Ö5 sept. 24. végeztetctt bogy: minden

cladó, egy forintat ero árúja utánn 5 pénzt,

búsz pénzt én'lje utánn egy pénzt fizessen. A'

harminczatlólian mindcn eladó marhától es

tárgytól a' szokott vámon kivül 5 pénz fizetö-

dött, ha szintén készpénz lett vólna is az 's a t.

Ez a' rendszabás egy évig állott. Azonban a'

nemtelenek a' vámadástól soba mentek nem

vóltak. A' harminczadókra nézve külonbség volt

és van.

1ббб februar 1-jén hozatott országos vég-

zet szerént háromszorta nagyobbitatta a' fényes
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Udvar Erdély' adóját, 's ugyan azcrt az egy-

bázas nemeseh fizctteli fejcnliént cgy tallért

(qo xárral számitván) minden haputól 16 tal

lért (a' bódoltság alatt lévóli — liilirol alább —

enncli felcl) Sept. 18-hán raég egy tallérral

ncyclicdett.

1Ö74

1675

1б"б mínden liapura 18 taller rovatott.

1078

1 07 0 víszont neveliedett az adó.

168З cgy böbölncl is több búzát és zabat

fizctteli adóúl hapunlíént e' megyei nemeseb.

1б8б aprilisz 12 a' rendes adó a' Török

udvar es erosség' számára bapunbent 60 forint

vóltj utóbb pedig még cz évben augusztusban

ismét 40 forint, mclly évbcn az egyházas ne

meseb nagyon megtcrhehetteh. (Elihór egy a-

rany — ducatus — negy forint 50 pénz volt)

1Ö87 novemb. az Ausztriai batonaság' é-

lelmcre bapunbent 200 forint, 15 liöböl buza,

2Q böböl zab, 80 veder bor, nagyobb vágó

ntarha 4, li szehcr széna 's bizonyos raennyi-

ségü szalma fizctödött.

1б89 januar 5-lién minden bapú 250 fo-

rintat, 's minden a' bapuszámba nem jött szc-

mély 2 5 forintat fizetett. Ezen bivül végezte-

tett hogy: minden egész tcleliü nemes 25, fél
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telekü 10 10, marhátlan és jószáglalan nemes

2 forintat fizessen. A' tcrmesztményckbôl még

azon fclül 6 köböl búzát, 10 köböl zabat, 23

veder bórt , három mázsa húst, 5 szekér szc-

nát. Mindezcken felill az cddig nern adózolt

személyek is adúzni kényszcrittettek ú. m. l.)

A' Magyar megyés papok es oskola-mesterek

jövcdelmök húszad részét. 2.) A' nemesek' szol-

gáji és szolgálóji bérük tízed részét (a' mit az

olí gazdájik tartoztak béfizetni). 3.) Minden

molnárok fejenként: a' Szamosan és Sajón lé-

vök 1 forintat 50 pénztj a* kisebb foljókan lé-

vök 50 pénzt. 4.) A' nyáj pásztoro'i 1 forin

tat. 5.) A' czigányok fejenként 50 pénzt, 6.)

A' kamaratisztck , harminezadósak 's gondvise-

lôk két annyit mint az elöbbeni közelebbi tör-

vény kiszabta.

1692 Minden calculus (porta) utánn 37

forint fizettetett.

1714 készpénzül is termesztményül is fize-

tödött adó.

A* 1754 évi rendút fó és vagyon, (capitis

et facultatum taxa) nevezet alatt szabatt adót,

melly szerént minden adózó ha vagyonja hét

forintat ért, vagy kevesebbet is fizetett fejéról

2 rh. forintat, ba pedig hét forintnál felcbb

hágatt vagyonja, beese' fóadója is nevekedett.

A' vagyon- adó különösön 1.) Az ingatlan jó
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szágokról ú. m. szántófold- liaszáló 's több efé-

lérol fizetödött. Ez a' foldeli' haszálók' szölök'

fermélienyscge és haszonvehetôsége szerínt ka«

robra voit 17 70 tajan osztva (ma erre kevesbé

figyelmeznel*) a' szantófüldre holdonltént 40

x-ár; haszálóra 20 x-ár rovatatt. Az ingó ja-

vakra ú. m. egy ¡gas öhörre vagy lora 24, egy

tulohra 15» egy scrtésre 5, egy júhra, vagy

kccslicrc 3, egy mchltasra is 3 , egy pálinha-

fözö üstre is m. е. б0 xrok rovattaU cvenhént

adóúl. ¡Vía sohlial több. — L. Ben h ó Trans*

silvania Tom. I. sive Generalis.

17Ö2 a' liözelebb leirt adózás rendje vàl»

tozást szcnvedett: a' marbáli adója lejebb szàl-

litatott, a' foadó felcmcltetett. Ekkór vette ere*

detét a' liegyelllegi (proteetionaliter) adózás.

L. Vajda László az Erdélyi Polgári

Maganos Tör vén y. Historia ja 4 1 б—419

lap. 1769. nov. 6. höht egy rendút.

1777 aprilisz 17-kén esmét új rendút ho»

zatott-bé az adózásra nésvej melly nagyobbá-

ra ma is áll.

A' nemzeti fejdelmeli alatt 1692-ig kapii

az utánn calculus szerént — egy hapú nyolcz

egcsz telliet foglalván magában — fizetödött ав

adó, melly a' baza' súljai 's a' Töröli zsa-

roltaihaz képest — mint látók — hól több , hól

kevesebb volt. Több példa van arra, bogy a'
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ncmesség is adózoltj mcrt a' kózjó és boldog-

ság kivánta azt. Különbfcle módok használtat-

tali tchát a' lefolytt századohban az adózás'

rendébcn. Mindazon módokból liitetszill, hogy

állandó hiszabatt rcndútja hezdet ólta пет volt.

Igy a' Nagy Sajói szakmán rend bol olvassuk

hogy: l6íi2 három nevezet alalt fizetödött adó:

elsö vala a' császári adó és ez lcgtetemcsb

's ltét versen fizettetett. Másodih a' Praesi

dium adó ja amannál hevesbb mcllyet a' ka-

tonált zsoldjára egyszerre. Harmadik a' Gyü-

léspénz leglicvcsebb ; ezt minden országgyü-

lés alUalmával fizctték a' faluli hözönsegei (ta

lán a' követek' tartására.) — Azon rendútja az

adózásnak mclly ma áll , javitást var.

Ma az adó mint höz jövedclem ltét íéle :

kiráíyi és dézmabér. — A' királyi adót fi-

zetik a' nemtelenek fejeikröl, földjeihröl (bár

az adó a' földhez nines is ragasztva, onus fun-

do non inhaeret) marháiról , és a' jószágtalan

levelesnemesek (Armalistac) fejeikröl 's ingó

javaíkról. — A' fennebb kitett királyi adó évi

mennyiségébol 1827-ben a' felsö kerületi adó

volt: 21,862 rbf. б xr.) с. p. 18rr ben az az:

1830 évi novemb. i-so napjától 1831 novemb.

l-sö napjáig kir. adó a' f. kerületben béjótt

21,583 rhf. 38 xr. c. p. künn maradt 2008 rhf.

6 xr. c. p. Ebbôl a' kerületi tiszteknek fizelö
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dött 5008 rhf. 20 xr. c. p. a' tôrténhetôkrô

(eventuales) 100 rf. — 's igy kiadatott 6l0"rf.

20 xr. c. p. — mellyck szerént menta' tartomá-

nyi tárba a' f. herületböl 15,486 rbf. 18 xr.

c. p. az also herületböl 28,000 rhf. — xr. c. p.

— Vannak a' ncmtclcn adózók hözt jobbágyok

(jobbagioncs) ú. m. a' lu Ii ônkéntes egyezeteik-

nél fogva maradtali-mcg ez állapotban; 's kö-

telcsek clköltczcsckkör magok helyett mást él»

litan!. Vannak zsellcrek (inquilini) a' kik nera

állitva is magok helyett mast szabadon elköl-

tözhetnck helyeikröl, Az elköltözcs Zsigmond

kir. 1405 evi augusztusí Budán tartott ország

gyülcso l4-d. czih, es Maria Theresia' 's II Jó-

zsef és Leopold császárok rcndeletei nyomán

sz. György vagy sz. Mihály nap clött hat het-

tcl eleve hír adás 's szolgabirói menedéklcvél

mellett cshctih-meg bizonyos heljes okokból.

Szabad a' földes úrnak is engedetlen szólgá-

ló emberét a' Iaktatelehröl bizonyos kötme-

nyek és a' megirtt elöintes mellett clútasitani.

— A' külonbség köztek az adora nézve nz,

hogy a' jobbágyok 2 , a' zsellérek 3 forintat

fizetnek c. p. fejeihröl cvenként adófejiben. A'

jószágtalan nemesek négy forint adót adnall

fejekröl. Továbbá vannak más adófizeto neme

sek is szokmányolok (robottázóh) többnyire

Oláhok. Ezeknek nemesi szabadságjak 's ki
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váltságjoh (privîlegîum) ncm egy¿b, minthogy

a' hcnytelen örökös katonaságtól 's az útali'

liéezitcsc terhétol mcnteh, 's ugyan azért o'

több ncmesekkcl felkelni (insurgtrc) tartoznuh;

egyébaránt adójok annál terhesebb, mcrtévei -

ként 4 rhf. c. p. fcjökröl. Létidejok Erdélyneli

Magyarországtól clválása éveinél nem igen liât

felebbj a' nemzcti fcjcdch¡ eh solí Oláhokat;

legtöbbet pedig I Apafi Mibály délutánni orá-

jibán, ncmesitcttell mcg. Közönseges ncvöli .

Libertiniis. A' zsidóli hól 5 húl б rlifor. c. p. a'

nöielenck mind két nemen, cgy évig az új pá

roli, udvari cselcdek, korcsmárosok, udvari er-

dó- guja- menés -nyáj pásztorok 's szóval: min-

dcn bé resell (conventional) az ÍTÓQ nov.

S-kán holt rendszabás szcrént, 's mindcn fclc»

kezetü egyházi szolgáli-ezeli mindnyájon mint

hegyeltek (protectionati) 18 xr. c. p. fó-adót

fizetnek évenként. A' földek* kaszálók, szölök

's marhák' adóji igen küiönbözökj az ax idom»

talanak.

D é z m a (Decima). E' neme a' közjöve-

delemnek a' latin „decima" szótól magyarúl

dézmának neveztetett. Latin neve nem beljes:

merthól nyolczad, hól kilenczed —melly

I Lajos király alatt volt divatban -r- ból tized

hól húszad (l4Q4 a' vám is latin kifejezet-

be.n húszadnak mondatott) hól ötvened fi
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Iélinab nevcztetnck es tartatnak az évck' ren

den és Perger szerént. Szerénte mint a' vá-

rahhoz tarto/ó földekböl vagy is a' vármegyéli-

btil való jövcdelem a' fcjedclemé, 's nem bi-

zonyos, hogy clcitöl fogva a' papokat illctte

vólna; ámbar sz. Ist ván király II. könyv.

52 tor. с ei It It. arra mútassan is; annálinliább,

bogy az 1291-ilill évi 26 és 27. törv. czik-

keljcli se rendeliU a' nemcseluöl és a' Szászak-

tól szedendö tizedet világoson a' pap urak rc-

szére. — Erdélyben a' dézma a' nemcsck

és parasztok közt különböztctve volt, 's sz-

István lurály korától fogva 1000 — 1342 ál-

talános jövedelmök vala a' papoknak a' feje-

dclcmmel egyiitt.

1231 Évi 29 tó'r. czib. értelme szerént a'

ti zed (decima) bclyctt húszad rendeltetctt,

melly cgycnesen a' fejedelmet vagy-is a1 ki-

rályt illctte , a' 34-d. törv. czik. szerént pe-

dig a' cseberrel való dézmálás (Erdély

ben különbözö mérték nemével) egycncsen a'

király' számára rendeltetett.

Az 1201-dik évi 20 's több törv. czih.

jclentésc szerént a' t i z e d régentcn kész pén-

zel váltatott-mcg, melly et ugyan azon törveny

szerént az i'igy nevezett serviens vagy várjó-

szágaiban lakó nemesek ís íizettek.

22
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1342 I Lajos hir. réndele bogy: a' — már

akhór hibásan i'igy nevczett — jobbágyok

adjanak búzájahból , boroliból toldes uraihnak

's bogy czt a' fóides urak szoros felclct alatt

vcnnéU-fel kdtcleztettek.

1352 Minden nemtelcn a' báróknak (értsd

ország' bárói) és ncmcscbnek tcrmesztmcny-

jeibol hilenczedet fizetett a' papuralínak

clöbb tizedct azután kilcnczedet, es

(Notitia Capituli Alb crisis 143 pag.)

szcrént a' nemesek páranos kepen a' Fchér-

vári püspöknek es káptalannak pén-

zül megváltva flzették a' dézmát.

I3Q8.

130O Ilyen kílenezed divatozott.

1439— 1403-ig aliando volt c' rendút. De

1440 A' papoknak járó dczma-fclke-

1 é s s e 1 potoltatván — elengedtetett."— Eleitöl

fogva a' had! ero Erdélyben a' d é z m a mivoltá-

tól fïiggôtt a' nemesek és papok' részérol, kik

dézmájók' mennyiségéhez képest állitottak 's

tartattak katonákat.

1455 A' Török eilen kôzônséges adó го-

vatott népire.

1456 költ lévele Kései (posthumus) Lász-

lónak.

1481 Hunyady Mátyás к ir. 3, 4.tör.

ezikk. szollanak a' dézma adásról.
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1387 I. Mátyás l<ir. az Erdélyi hu-

szadból 200 aranyat rendel cvenliént Ve

res torony fenntartására.

1495-ban II. Ulászló alatt a' ltilenczed

fizetés divatozott.

14Q5 II. Ulászlónak 45 tôr. czili. Be li

li о Milco vía П. pa g. 2б8. Jóvá hagyott

a 1 Ii a t m á n у I II. R. 5 с z i m 2 с z i к. В a t-

thyáni Leges Eclesiasticae I. 85 's

mird ezell utánn (I. 1456, 1481 év) Éder

„Ob s er va ti. Criticae ad historiam

Mart. Fei m er az 50 lap. irja hogy: a' Rá-

czoli és Olábok 's más ily nemü (nemzetü)

embereli, mint a' Magyarok, és Székelyclinél

liisebb teliintetüeli olyliór (mert czeli adtáh

mindég a' dézmát) menteli vóltali a' dézma a-

dástól.: 's ennyiben nyomozbató az alább is é-

rintendö megkülönböztctds a' dezmaber (aren-

da decimae) liOlônbségére nézve. — A' tized a-

dás aránt honí törvenyeink közül, liülönösön a*

jóvábagyatt alkotmány II. R. 10 czim

's a' III R. 5 czim 2 czili. szollanali l653-ól

roidön már akkór is nem minden falúk vóltak

dézma alatt.

1520-ban П Lajos kir. alatt a'közönsegcs

jövedelmelien kivül a' király' szabad liényire

hagyva olvassuli, hogy a' király' lionyhájára.al

21 *
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kalmazatt tcrmesztméuyek is ad attali a' közön-

ségesektôl telyesleg különbözök.

1545 Bizonyos, legclsö adatúnk e' köz jö-

vedelem jclcnlegi ncvének es ncmének erede-

tére nézvc Izabella lurályné' korából vebetö,

a' Iii „az udvari és köz költsegeknek potlásá-

úl, a' dézmákat azoktól (a' kik regiebb idök

ólta adtált) a' vármegyéken — kívévcn a' Szi-

lágyat— a' fiskus* számára elfoglalta, mellyck

azutánn 1545 a' bírtokosoknak a' dézma' bé-

rénck il-dik résziben a' királyi (fejedelmi)

tárba léendo béfizetése mellett, berbén (aren-

da) általadattak, 's innen van a' jelenlegi kirá

lyi dézma arendája." L: jóváhagyott al-

kotm. 2 R. 10 czim. és I Leopold kirá

lyi függö peesétes lévele 16 pont. —

A' foldes uraknak dézma megválthatás , jogát

Benkö igen reginek mondja az 1545 april.

25-t. czik. utánn.

1552-dih évi tör. czik. a' tizedet a'

banderium (mellyröl alább) tartására, utóbb

pedig a' várak' fenntartására rendeltetve len-

ni irja.

Abstemius vagy Bornemisza Pál Veszpré-

mi pOspök és Vernber György királyi tanács-

nok mint az Erdélyi köz jövedelmek kinyomo-

zatára Ferdinand császár által kirendeltt köve-

tek 1552 december l6-ról feljelenték hogy: a'
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nemeseir ötvencdc a" к i r á I } ' rendes

jovedelméneli tar ta till; mindazonáltal

csu pan az Erdélyi nemes eh' Olâhai-

t ó 1 esztendöben egyszer vétetik: elöször min-

den ötvenedik júh szopó és esztendös bárá-

nyával vétetneli, — a' hecskéhrôl hasonlólog,

megint minden nagyobb sertésrol hét pénz,

valamint minden méhhastól is két pénz." lit

világosúl hi, nérai-nemiileg, hogy milior liezdö-

dött, 's miért osai* ncmely faluliban a' dézma.

£' m un к á 1 ata t a' Al a gy а г h i г. kinestár'

levéltára rejti Kemény Jó's. szerént.

1535-dik evi 5 törv. czili. szerént (mint

1552) a' tized a' banderium tartásra,

utóbb pedig a* várak' fenntartására volt

rendcltetve.

1559 Év. a* 24. törv. czili. kilenezedet ren-

delt a' liatona' és banderium tartásra.

15Ó2 A* Segcsvári országgyülés 8-dih czik-

kclje iigy mond: ,,A' kôzség' panaszszából ért-

jOk, hogy a' mii dézmásaink, és a' fo népek

is, kill a' bárányokat, süldöhet, lúdfiahat (pi

pe) megszohtáh a' dézmásohtól venni, azohat

a' szegcnységcn soh ideig hadjáh tartani, né-

ha hiteleltetni-is, a' kôzségnek nagy kôltségé-

vel 5 azért aharván a' hôzséget is e' féle bán-

talmahtól hegyelmesen meghönyebbiteni , vé-

geztük hogy : mihor a' dézmások a' bárányo
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liât, süldciket, ludfialiat megdézmálják , a' gaz-

dáll három hónapíg tartoznak azoliat tartani es

gondját visclni, azután a' dézmások elvegyékj

lull ha erre dondot ncm viselnénch, ha mi ha

muli esih a' dezmások magok tartozzanah meg

fizetni , (e' féle dezmások számosan vóltak e*

megyében.) A* dczmákban pedig mind bárá-

nyokból, süldökböl, lúdfíakból és rajméhekbol

tizedík vétcssék, hól a' 10 szám bé nem telik,

a' gazdák, a' régi szokás szcrént pénzel vált-

ják-meg. Melly dezmát ha hi magának hatal-

masúl mcgtartaná, vagy belé карпа: niinthogy

a' dézma a1 mü tárházunkat illcti, mcly

böl országunknak soll különb különb szühsé-

gérc hell tahargatnunh — a' mint es elótt is

országunk hiveivel végcztünk vólt, a* dézma

dolgáért a' mü Dircctorunh, mindenehet mü

elönhbe hivassan és a' dézmáh' tárgyában min-

denhoron 's haladat nélhül hereset indittasséh."

1571 Majus 24 végezték hogy : ha valaki

a1 dézmabért megfizetni ncm akarná, dézmája

másnak adattassek ált (nyoma a' dézma meg-

váltásnah.)

l6l6 Octob. Q-kén hozatott vcgzés szcrént

a' birtohosok szabad aharatjára hagyatih hogy

megváltsák-e a' dézmát; vagy ellcnben a' fej-

delera gyüjtse fei. E» é?i 's nébány ezt meg
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elôztekbéli dézmabcrt elcngedve Icnni olvas-

suk.

1Ó53 Mart. 15-kén Károly Fchérvártt kia-

dott jóváhagyott alkotmány czimü or-

szágos vcgzet III. R. V. czim 2. czik.

irva, hogy: ezentúl külonbség nélkül mindenütt

Erdélyben, bórból, búzúbúl 's egycb vetctut-

nyekböl az igaz tized dézma megvctessék, mely-

röl a' íiskusnak soba semmi arendaflzetcssel ne

tartozzanak a' patronusak (ncmcsek) „ ba a-

rcndás és cddig-is dézmát adó bel-

jen nem laktanak." Inié a' dczmabért adó

és nem adó helységek közt a' nyilvános kü

lonbség ez évett.

1077-ben több birtokosoknak e»racgyében

a' dézmát vagy dézmabcrt bizonyos idöre el-

engedvc (relaxalva) olvassuk.

1691 A' Leopold es. királyi függö

pecsétes lerelének 16-d. pont ja azt tan

ja hogy: a' dézmát, mellyet eddíg bérrel

(arenda) megváltottak, a' földes uraknak had-

jukj a' bért mégis a' fiscusnak meghagyván."

Általjában e' nevezet alatt való jövedelem

a' Kamarájé volt regenten , *s ma is tulajdon-

képen ové. Láttnk, bogy a' Yajdák alatt mint

lucrum camerac kapú (a' bol t. i. a' kapún sze-

kér mehetett bé) szára szerént fizetödött 'a
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dézmabér pcnzül , kulönbiizö , nem nagy

mennyiségben. A' boni fejedelmek alatttcrmé-

szeti valóságban szedctctt hol több hol Ucve-

sebb mennyiségü dézma mindenkór a' fejedc-

lcm' hülön tárába, fokcpen udvarának tartásá-

ra. Nagy Leopold alatt 1698 táján mîndcn ti-

zedik sajt a' hirály' számára vétetett által. A'

méhkasak és sertések' tizede ugyan ekkór'jott

rendes divatba, midön haszonbérre magános

személyeknek, Ui volt adva. 1583 Zsombory

László, lCOQ julius 11-énkoltt Utasitás S z i I-

vásy Boldizsár fô kibcrlö' számára 16 10

Gyekeï Veselényi Boldizsár, t632 Кару An-

drás, 1653 Kemény János, 1б87 Tcleliy M¡-

bály volt dézmahérlo. A' fejedelmek alatt

nem csak tizedet, hancm kilenezedet,

nyolczadatis, fízettck a* nemesek, Magyar,

Oláh, Szász jobbágyaik tcnyésztménycikbol 's

termesztményeik utánn a' fejedelmi tárba.

1754-ben valamcnnyirc rendbe hozatván

az adózás' rendútja, azolta készpénzül csekély

mennyiségben fizetik a* dézmabért a* birtoko-

sok.— Különös, hogy nem minden birtokosok,

banem csak azok, kiknek eldödei a' régibb

idókben úgy nevezett Magyar üléseket bir-

tak azon íalukban mellynek adozó népe, Ma
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országos nagyobb tisztvisclôli se íizctnek déz-

mabertj valaitiint a' szabadsógos batonák, és a'

rom. cath. ev. reform, 's egyes oláh papok is

iiiemteh annak fizetésétôl. Menttek továbhá Do-

nataria czim alatt: Bádok, Csomafája, Ride,

vagy beirás (inscriptionál) fogva , Borsán a'

Bánfy bárók' birtoka, Hidalmás, Szent Péter-

falva Felsö Took egész faluk. És igy a' faluk,

mellyck kivákságnál fogva vagy mint oláh

gyarmatak dézmabért nem fizetneh ezek:

A. Kúkes Nyárló. Ugrucz

Borzova Órdogkút.

Budja
 

Csömörlö Balázsbáza.

Daal Bányika

Farbasmezö Csernek

Fei Egregy Füzes

F. Kéhes Nyárló. Galgo

Galponya Hidalmás béirásnál fogva

Milvány Kalacsa

Fousa Kendermezö

Fuszta Szent Mihály Kecskeháta

Romlott Kettösmezö

Somró Ujfalu Komlós Ujíalu

Szent György Faptelke

Vármezo Rákos
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Péter

Szótelke

Tihó

Völcs

Örmezö.

Adalin

Bádok adom. v. béirás.

Borsa. Л' Bánf'y bárók

csak ; kiváltságnál

fogva nem fízetnck

dézmabért : mint-

hogy 1576 évi ju-

nius 8 költt feje-

dclmí lévele által

Bátory István a' déz

mabért akkór Bán-

fy Györgynek 's ma-

radékainak elen-

gedte. E' kiváltsá-

gat Bátory Hristóf

és I. Apafy Mihály

fejdelmek ís meg-

erositették, Borsát

Kolozs vármegyébe

helyezvén.

Csomafája adomány

Hosszú Macskás adom.

Kide adomány.

Fclsö Tôok

Igricze

Lozsárd

Maro

Poklostelke

Tótfalú

Bogács

Kölke

Mikola

Moliaj

Vásárhely (Oláh)

Székolaj

Szombattelke

Czente

Kapor

Szcnt Miklós.

Szerdafalva

Ardány

Berlád

F. Sebes

Fris.

63
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Dézmabért fizetö faluk

pedig с' következök:

M. Egregy

Szent lYlária

Reczc Keresztúr. A'

Daczó György' mara-

dékai 's leányág utódiis

egyencst , nincscnck

felmentve a1 d é z m a-

bér a I ól; holott 1б8б

I. Apaty Mihály Кип

SáránakDaczóGyorgy-

ncnek elengedte Ta

la hiváltsagilag itt a'

dézmabért.

Cs. Gorbó

Panczélcseh

Vajdabáza

Válaszút

Borsa (cgy részc)

Szcnt Márton Macskás

Gyula (Szala pusztával)

Kovácsí

Babucz

Solyomkö

M. Ujfalú

M. Fodorháza

N. Esküllö

К. EsUüllö

Ü. Kereszlúr

Dráág(Mihó pusztával)

AI. Höblös

N. lklód

Kis Jcnö

К. Lona

Doboka

Onak

Tötör i

Kecset

Kecset Szilvás csak

az Apor birtok.

Esztény

Szarvos Kcnd

A. Töök

M. Derzsc.

Bonczbidja

Viz Szilvás

Hesdáth

Boncznyires

Vasas Szentivány

Szépkenyerü Sz. Márton

N. Devecser

Kis Devecser I. Apafy

Mihály fejdelem 1669

November' 10. К. De-

veeseri föbb birtokos

Vajda János nemes-
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nek ido való birtoká-

ban a' dczmabért cl-

engedvén kiváltsági-

lag; maradékai ma at-

túl még is ncra men tek.

Noszoj

Göcz

Császári

Czege

Szent Egyed

Pujón

Szcnt Gothárd

Omboz

Szava

Marokháza

Gyulatelke

Búza

Feketelak

Gyeke

M. Fóidvár

Szász Zsombor

Szász Ujos

Bongárd

Moricz

Máthé

Szász üjfalú. '

Enes

Bodón

Borzás

Kctel

Vicze

Apáti

Kélies

Veresegyháza

MányiU

Fel-Iak

Szász sz. Jakab

Szász Czegó

Kerlés

Kentelkc

Árokalja

Sárvár

Sajó Keresztúr

Sajó sz. András

Kajla

A. Balázsfalva

F. Balázsfalva, Cziger és

Fata pusztálilial

Galacz

Harina

Nccz

Magyaros



349

Bllak К. Budak.

Serling. Nagy Sajói uradalom.

Sófalva. Várhely.

Simontelke.

egy uradalom, Q3 falú. 4 puszta.

18-] fizcttctctt-bé a' llamara tárba d é z-

mabér gyanánt egész megyébol 1470

m. forint 97 pcnz c. p. a' mí a' fclsö kerületi

177 alsó Uerülcti 432 méhkasakj f. kerületi

1390, a. lier. 3181 dczma alatt levo juhak'

dézmabérébôl gyültt. — Dézmabér a' juhali'

és mchckrol mint úgy nevezett apró mar-

hákról vétctik ma. A' toldes urak pedig csak

a' külhatárból kcrültt termesztményeit alattva-

lójiknak dézmálják. Azonban, bár melly kevés

e' fizetés, még is meg nem egyeztetbetö gya-

korta: mcrt bányadik nemes— tulajdon kaszna

kutfejét kimélvén — dézmálja oly szorosan ho-

vá tovább gyarapodhatlanabb alattvalójit!

Sajátos igazzal birják az egész megye' fold-

jét nemcsek, köz életbeli, bová tovább diva-

tosbb czimjcikre nézve: kegyelmes (Excel-

lentissimus) a' Spanyalaktól véve, nagysá-

gos- méltóságos éstekintetesek. Az

elsö legújabb , az utolsó század' elején az or-

vosokra szokták vala ruházni — korunkban r!t-

ka 's ncha meroben megczáfoltt. A' második

(1709 ólta a' grófokat|és bárókat illeti) és har
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mad'ik divatjában van. Az utolsó elavúltt czîm

Itorunkban, a' ncmescket illeti. Melly ellenke-

zôk a' lioroli' viszonjai ! : az ,,u r a m" megszó-

litás hajdan a' fcjdclmeU' tanácsnohjainah tisz-

telet' czimje vala j ma hisscbitö 5 az „url< „ön"

„kegyed" töt>b tisztelet; de (talán a* Némc-

tek utánn) igen is pazérolva használtatik. —

Tôrvényes crtclerabcn a' nemeseli: eredeti-

elí, (originarii) •— gyanitjuk csak — ; tudjuk

pedig hogy vóltak a' Kcndyek — mint tulajdon-

képen îde válók.

Ezek Azsiai nemességgcl személyôkre ■—

osi javaikra nézve pedig nemzeti fogyver ál tal

megnemesedettek j királyi adományosok

(donatarn) és levclnemesek (armalistae) az

az: á' kik csak czimereket nyertek nemesi ö-

rokségnélliül.— Nincsenek itt praelatusok;

— a' mágnások (grófok, és bárók) csupán

czimjeikre ndzve különböznek a' nemesektöl,

kik közt kiváltsága a' legszegényebbnek épen

annyi mint a' legdúzsabbnak, a' tegnapi mint

a' nyolczszáz éves nemes embernek. 'S ez igy

van de jure ; de mekkora külónbség, melly te-

mérdek a' politikai közfal e' két néptest közt!

— valóban, ha az Esztergomi I8I8 béli vallas

feszegetö forditásna'k ily czim adatott: „Fenn

maradjan e továb b is a' cath. és refW.

közt a' Közfal"? itt is méltán támaszthatoók
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e' kérdóst a'mágnási es ncmesi hatósbb következe-

tü mcghnsonlásra nézve.,,0 1 va j d öszsze ha-

zám, hogyszét ne olvadj"! ¡gy szóllal-fel

a' Ma g y ar- n y cl v' ügye mellettt Rum i

eilen egy hazafi a' H г i t i h a i L а p о к II. F ü-

zet 108. lap. — Három nemzetségen kivül

(mellyeknek öscl ítt a' legrégibb idöliben ala*

piták nemes-birtoltjoltat 's lulmeh utódi innen

k¡ nem fogy tait eddig elé, e's máig is, kinem

kopván elöneveiliet innen vevék (többiek mind-

nyájon anyai - fiusitás (praefectio — adop-

tío) csere — zálog- к ir. adomány (dona

tio) vagy új adomány (nova donatio Corvi-

nus Mátyás 1464 évi húszadik tör. czifc. kelé-

se utánn), végrendelet (testamentum) ki-

rályi engedelem (regius consensúe) talán

idosülé s (paescriptio) jogoknál fogva birnek,

's legtöbben házasság által (hözelebb fen-

nebb) I e á n y á g a n. A' birtokosok nemeseknek

tartatnak (praesupponáltatnak) — a' fekvö jó-

szágot biró nemesekröl a' köz vélemény egye-

bet nem állit, mit igir nevezetjökj holott fáj-

dalom ! gyakran ellenkezôleg áll a' dolog. — A'

nemeseknek köz nemzeti gazdaságfok földmi-

vclés, ló, juh (heves számmal nemesitve) ser-

tés és barom (febér-fehete) tenyésztetés. Ugyan

ez a' koznép' foglalatossága is. Mindezekböl

csaknem semmi a' nemzeti jövedelem; sertések'
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makkoltatásából gubicsból, (tölgy- cscr- és bülifa

gyiimölcs) méhekbôl is szinte úgy. Pálinha

fozésen kívül — a* mit a' Zsidók üznck IclUeseb-

ben megye szcrte, hire-рога sines itt az erö-

es kézmivcknck (mert a* keletkezö Cs. Gorbói

czukorfdzés' kimenetelc mcg bizontalan.) A' nc-

messcg csupán mcnnyi bázi szükscgcit potol-

jaj a' közncp pedig czcn felül igen keves áruba

boesdtandó durva vászon- és posztó- rniveket ke'-

szit, — termesztményjeik'készitmcnycik nagyobb

részit önmagok emésztik-el. — A' szebb lovak és

nihány birka (Spanyol- boni juh) gazdak' tisz-

ta jövedelme nemzeti - gazdasági tekintetben va-

lóban csekély. A' mi a' kereskedést elomozdit-

batná ú. m. jó állandó útak, nevezetesbb né-

pes városok, nagy fol jo vizck, közel kereshe-

dö nemzet, 's egydbb kedvezö víszonyok —

mindezektöl megfosztva van. Maria Theresia

Cambial i s 54 pontú alkotmányja nem

állhat — Tizenegy helységeiben tartatnak ugyan

31 országos vásárok évenkéntj de ezekböl is

a* monopolistákra valami , a' népre pedig mcg

csekéljebb nemzeti haszon háromlik — legkc-

vesebb a' nemességre. — A' nemesség bár ha-

nyatlattabb értekü mint Betlen Gábor idétte

valaj még is kevély, 's mint a' romaiali, mi-

kór már hanyatló fclben ¿llottak a' kereske

dést és mesterségeket alá való foglalatosságok-
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ni. Az Orrnény és Zsidó vészi lcgtetemesbb

hasznát a' vásároknak. — Postaútjai jók keve-

sekj .de kereskedö útjai több ezer ölnyiek 's

többnyire roszsah az utazásra nem vonszólt. Az

1807 beli útasitás az útak' készitésirol telj'osit-

hetetlen. — A' netalán liémlo útas késik itt

czcljaban 3 mert igás lovat felette ritkaság a'

kozncpnél találni. Hclység' baza az útazókra

nézve cgész megyében nines. — Ritkaság cgy

váltó-ekét, hengert, vagy patkántúrástsimitót lát-

ni. Ittegy К rü n i с z röl tudni , Smith1 ja val-

latjairól Thaer' gazdasági rendszeréról, Nagy

Váthy' Pet h o' ajánlatairúl hallani se kiván-

nak. — Ritkaság a' köznep közt két eket ki-

állithattó gazdára találni. — Kern „II" banent

I „András" király' korabéli és így nyolczadfél

százados mind a* gazdaság' módja mind az esz-

közök. — Nemcsak a' köznep, hanem a' ne-

mesck is ezen hireltt Eldoradoban pénzctlenek;

vagy mostoha táplálattal zsugoritott, vagy la-

byrént' ôsvényein gyültt néhány pár ezer fo-

rintal vagy annyit erövel kevés van 5 de milli-

oval biró (millioner) egyetlenegy sines ide va-

ló birtoka utánn. — Találtatik egyegy duzsab-

jaink közt a' ki szabad és Hiendo útan szer-

zett felesbb értekét fosvény megszoritás nél-

kül az élet' lehetó gyönyörüsegeire szenteli:

23
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mert lebet vcsztegetés bîvîil részt vennî a'

föld i javabból : lebet ; de szomorú bcljezc-

tflnli bözepcttc mclly beveset nemzcti ct-

telemben! -— Valabineb böicsönözm itt es

ma, nem egycbb mint nyügbe banyaladni: lé-

gyen annab bamatja bár legbevesebbj meg is

bésôre, rendetlenül, gyabran perrel fizetödib-

bij a' tôbepénz' felvétele pedig mennyi birót,

ügyvédet nem fáraszt-bi a' firól-fira szálandó

perrel ! •— Én hálá az égneb! sem hitelezó" sem

adós nem vagyob; de itt és most nem is bi-

Vánoli lenni. Nemlcnyü to'rvényeinbneb 'egyilie

az, hogy miutánn l6"3 a' tizenegyedibés

1691 tizenbettodih tör. czibbeljek által az

ország' rendei fejdelmi belybenbagyás mellctt

100 forint ucánn tiz forint évenbénti bamatat

batároztab; 17 1 4 évi tizenncgyedih tör.

czib. 's az 1722. nov. 6. bôltt rendelet nyo-

mán pedig 1747 febr. 25 böltt bir. viszszairat

(rescriptum) száz for. cvcnbénti bamatját б fo-

rintra szállitotta 's szabta (a' mi majd a'lább is

szállitatott 5 de szabad bény szcrént) II JózseF

császárnab 1700 januar. 25 biadott viszsza-

vonó ( revocal orium) rendelete ólta azonban,

tôrvény gyanánt áll — még is a' maganos hitc-

Iezött bözül ezt ugyan bányan tartjáb-meg ? de

pénzbéli bitelünb' nyomortfkt áílapotjáhaz hé-

pest egyebet mit tévôb légyünk? 'S eyer-e
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mindcg a' hitelezô a* cridával, mellynek egyéb-

aránt is torvényalkotmányunkban scmmi nyo-

ma ? — hancha ezt is a' szokás tôrvényessé

tette vagy tcéndi az 1772 évi kir. viszszairpt-

nál fogva. Legbizonytalanabb lában allanall a'

méltóság' poJczán ülö 's an nah clválbatlan küj-

terhcit viselö — , a' soba lti nem elégitheto 's

camaclconi változású fényüzés.' tcrhci alatt mar

inar leroskadandó (némcly) nagyobbaknak kól-

csönözött pénzek. — Itt is, — e' részben a'

„Hitelre" hivatkozva, — ba egy clvontt életü.

hitelezö kiadott pcnzct kcrní bátorkodik, a'

Lésore megadni méltóztatott válasz az óvabánás'

Icggycngédebb szayaival irvaugyan; de annak

megfelclti követkczet csztendökröl-esztcndökrc

húzva, vonva, facsarva, balasztva, 's a' néha-

néha bezderii bátorkodott liquidum dehítum-u

per a' maradéUra is kitcrjedö boszszúállás' olla.

Mi nemzeti gyonyprüség tehát itt ^ és ma a'

¡szabad és лет iüetlen úton szcrzett pcnz' köl-

csönözetc? Mit szóljunk a' tiszta zálagos ingó

és iogatlan java.U' viszsza szcrzésére szánandó

jpçnzekrôl ? — ez az a' mit vajha „az új világ"

ne olvasna a' mü dicsotlenségünkre! igen gyak-

:ran nines veszendöbb értek , mint a' melly e-

геп ágú pçrlekedésre forditatik : itt érzi a' ki-

„sebb elnyomattatqtt sorsât, itt tapasztalja a*

nera fénylo nem ragyogó hazafi ellenjcinek kény

23 *



szerénti hatalmát. Nem egy, hancm több peí

da bizonyitja a' zálagos pereknek százados vól-

tát. Lehct-e tehát czélaránytalanabb gyönyörü-

sé*gtelenebb (mert hányan Iii ncm halnak az

ilyen perehböl !) kíadás az ílyennél? — hanc

he az Aglája utúbb¡ füzetje egyik meséje ma-

gyarázza-meg a' szcrzô okokat, mü nem mer-

JÜK. — Még cgyct bár a' mü szertelcn igazsá-

gaink közül, a' mi pénzünhet ingyen clemész-

tí. Nem egyébb ez, hanem, ha valahinek bel-

so öröhsege hcze és birtoha köztt ahkór, mi-

dön valamely falún ah egész határa felosztatík

(mert soll falú' hülhatáraí máig is osztatlanak

birtoliosaik közt) nines, a' sinórmértéhül fel-

vett bel so г ég i ül es ek (sessio antique) nem

lete* tekinteteböl — birja bár fclét a' határnak

sok százados öseirol szállott örökös (haere-

ditan'o jure) vagy mi legszentebb igazzal, mind

azt legkisebb kárpotlás nélkül viszszaszerezhet-

lenül el-veszti. — Hól itt a' fózan okosság, hól

maga a' természet magyarázta igazság? 'S az il-

lyen nemü perek nem számosok - e nem pénzbe

kerülök-e? — Azt, hogy a' termesztmények' 's te-

nyésztmények ara oly idomtalan a' hez és erömi-

veh árábaz képest, nem csak természeti, hanem ki

nem fejthetö política! szomorú heljezetünknek

kell tulajdonitanunk. 'S imé ismét egy hatalmas

gát a' nemzeti boldogság' lehetösege eilen.—Nem-



zctí jólctfink' fcjlodéscnek gátlóji azok is, ltik

virágzó egcszségôket tckozolva, epicurusnaU ál-

dozva, a' szerelem' bajnokncji mint annvi Ba-

jadérok' karjaí közt hervadnalt, vagy kiknek

lleves zsilány kinescik' imádói halmozatában az

emberiség' köz segedelmcre, a' neinzet' diszé-

rc, a' tudományok' honositására , a' Magyar-

nyclvnek ncmzetesitcsévcl egy nyomban járó

hazafiúság' elevenitésire szük a' keblök, kikre

drágán váltandó mámorokban hár, hogy a' sin-

ludö ncmzeti boldogság luárad, mint a' kik an-

nak ajándékával is élut ncm méltóli. Szigeth y

G y. M ó z e s F e 1 s ö M a g y a г - о г s z á g i Mi

nerva 3-dik JXegycd 177Q lap. a' fósvény-

ségrol így ir: „& íosvénység úgy mond szinte

oly veszedelmcs indúlat mint az irigység (ta-

pasztalatam szerent az ettöl elválhatlan) mcgta-

gad a' fósvcny minden szelidcbb indúlatokat,

tulajdon maga haza' kerületében is eleibe teszi

a' maga javát a' másokénak, elebe a' Status-

nal»." Innen heljesen mondja egy más új író

bogy: „esupa pénzgazdagság jelcs ész nélkül

soha sem adhat a' világon igaz tiszteletct, 's

azon béfolyás is mellyet az a' politicában nyer,

mindég felette egy oldalú , szült keblü és ár-

talmas marad." — Valóban nincsenek is szá-

nandóbb teremtmények ezeknél: kik mind meg;

annyi vázallok szolgálják a' keblöhben thront
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eméltt mammomjoliat, ez az ölt istcnöli, hituli,

's minden foldi gyönyörüsegeilinclt egyctlen

tárgya¿ foglalatja , czéljaj liihct midôn a' meg-

válthatatlan lia I á 1 bálványol'.tól elválaszt, a' mit

dicsötlcn zsugoritottak annah hasznf>vcendôsé-

gcvcl a' balál oUozta Iicnytelcnség , ncm pedig

a' nemes szándék heljezi ncmi-néiuü jóltévoli'

sorába. A' rövid elet' múlékony örömeiröl is

nem tudva élet nélluil élilt által ezeli az életet

a' bogaralinali zsibbadás hora alatti állapotjoli-

haz hasanlólag. Kein virágzili czeU' számára а*

tavasz, terinéhelleu а' ну ár , az ösz ncm hoz

gyümülcsöt, czudar a' tel. Gyaliran tcljcsül c-

zehre nczve Dr. Polja szomorú; de valu tapasz-

tolata hogy: „a' vagyon gyiijtds' ösztöneböl a'

noszgyönyört (mert lehct-c ettöl valahi mentt?)

liilverülvén vázzá lcsznelt homáljós rejtchöliben.

áz öngyönyör miatt" vagy íizctett változciiouy

szcrelmeseUet mint a' leplic repde toborzván,

czert hénytelenáég' szolgálójtnalt ïtibcrlctt heb-

lölttöl, mellyelt UopároU mint a' höszirt, vár-

jàlt ehybületjölict ; holott maga a' júttatott gVö-

hyíSrüség is hibás, vétbes 6s bünös a' termë-

szet ás azon cpültt polgári torvtíny szabtta rerid-

ben. A' íosvényt, mint a' pénzneh telhetctlcn

llivánóját, és martyrát méltó gúnyal *s múlat-

tatólag rajjolá Moliere „L'avare" czimü víg

ptehában. Magyarúl birjuft Döbrenteytöl.



Ide tartozandóh azoli is, killet a' „Hitel"

es annall „ Taglalatja " cgyarânt vádolnak

hogy : számos évelien által volt; de nem élit

napjaihban scmmi ncmcsbb gyonyürüséget nem

izelitvc, végre mindcn jútaimali: ,,fizetett sze-

retcl, fizetett jóbarát, unalom, csömör, hazafi-

ak' gyülölete, idcgenelt megvetésc, boszvény,

tövis lioszorú." — Vannali itt birtobatlan bir-

tohosoli is, bilí vagyonjoltat a' rajtah fehvö ter-

hck raiatt csali mint negativa quantitast birjáli.

Fclannyival bizonyosan — ha nem többel —r- na-

gyobb évenlicnt a' ltiadott (fohcpen fényüzés-

rc) mint a' megychatára bözt lierültt tenyeszt-

ményeb' árábul gyültt pénz' mcnnyisége. Ta-

láltatnali nihány lliterjedttcbb jószágok, mel-

lyck liözül ncvezctesbbcb :

A' Drági uradalom egy földes ura alatt,

Drág Adalin , Komlós Ujfalu egész falubbanj

Füzes, A. Kébes-Nyárló , Romtott, Ugruez rész

jószágokbanj számlál ôszveséggel zsellért szali-

mányolót . .. r . . . ÎT1.

Többieb

1.) A' Czegei birtok . . . 333

2.) A' Kerlé'si ... . . 33 î

3.) A' Bilalii — egész faluban . u6.

4. ) A' Balázsfalvi, Г. és A. Balázs-

falva egész falukben, 's Kajla. Sárvár és

S. Kercsztúr részjóizágolkban . . IIS,
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5.) A' Sajó Kcresztúri . . 80.

6.) A' Kébesi, Kéhcs es Galacz egész

faJuliban . . . . . . it 5.

»■ 7.) A' Nagy Sajóí hét falubban, mel-

lyeb: N. Sajó, Ardány, Berlád, Fris, F.

és A. Sebes, Várhcly ' . . 459

8.) A' Bonczhidjai, Bonczbidja egész

faluban, Göcz, M. Derzse, Igricze, Hide,

Kecsheháta, Tótfalú, Doboha, Bis Jenó

részjószágobban .... 575

Q.) A' M. Egregyi ... 80

10.) Az Örmezci egész faluban . 51

11.) A' Cs. Gorbói egész faluban, 's

Galgo nagy résziben, és másutt is . 170.

12.) A' K. Lónai, K. Lona és Vajda-

báza egész falubban, Maró Lozsárd rész

jószágobban 249

zsellérebct czen megyébcn (mert a' többi ncm

tárgyunli) számlálnak. Vannab azonban neme-

sell alig cgy holdnyi fold birtobosob. Ncm ¡de-

gen vendég itt az otten-ottani szübség: egy ter-

mébetlcn esztendö, szárazság vagv esozés ele-

genclö aira, bogy a' bôznép minden éblcm-tá-

rából bifogyva, vándorlással beresse száraz bc-

nyerét. A' ncmesség nagy része is mind annyi-

szór ezer szübségebtól nyomattatva valabány-

szór alattvalóji, már ennyi század elteltte után

is bár egyetlcp egy magtárt a' megyében ncm



mátatliat. Igychszih törehszih, de még se ha-

]adhat tovább, fcljebb a' Fáy'. s z á m 1 á ló já-

II á I. Iii van itt a' h¡ Bajoni Benedehhel felel-

lietnc ma fejrlelméneh?

A' Magyarnyelv az elöhelobb Magyar- nc-

meseh' ajliain tiszta; a' hiseb tehintetü Magyar

nemesehén 's a' nemtelenehén Oláh rámára

vontt. — Az Oláh nyelv a' szerelmcs höltöhent

Dacusah' és Gctáh' nyelvérol szóllván:

Hace quoque jam Gctico barbara facta

sono hülönbözö dialectusu, soll idegen sza-

vahhnl zavartt — horesos. — A' nemesség pol-

gári pálján — többnyire honjában — egy-egy

hntonai szolgálatban , leglievesebb egyházi rend-

ben jelcli szemeljet. — Hajdan niig honi 's hüb

so ellenség gyaliorta fenycgette 's vesztegette

a' megyét, ottan-ottan fcl heles parancsolta-

tott a' nemeschnch, mcllyet öl« az ahhori hö-

söh élct-megvctvo nemes elszánással tettch 's

vitézül vegezteh. — A' nemeseh' felhelcse há-

romféle vala : a.) szcmcly szerent mindnyájan

(ilycn volt 1456 és 1526) b.) szcmély szerent

cgy egy nemzetsegböl (l657) vagy minden har-

niadih nemes (1422) c.) vagy maga helyett mást

állitliatva heltehfcl (iusurgáltah). Számtalan

felhclesei hözt a' megye nemesseineh feljegyez-

ve találtatnah: az 1070, 1170, 1240, 1202,

1330, 1422, 1437, 1438, 1442, 1448. 1456



junlusz 12 mind fejenként, 1475, 147б, l4Q3,

1514, 152б, fejenként, 1532, 15Ö2. 15Q4,

1б57, 1б59, 1Ö00, 1741, 1746, 1750, 1752,

1800 éviek.

1387 Végcztetett hogy : minden nemes ma

ga személyiért, a' kih pedig júszágohat birnah,

minden 30 jobbágytól egy fegyvercs lovaslia- .

tonát állitson.

II. András elöbb, *»

1301-ben III. András kir. fiiggô peesétes

lévele által (mclly megvan Károly Fchér-

vártt az elcgyes lévele Ii közt 3. fijok

3 kötet 8 szám alatt (rendelik es engedik

hogy: a' b ir to kos (praudia tenentes) n с m c-

sek idegen országra a1 király' zsoldja nélkül

(1657 pedig) hogy teljességgel a' hazán kivül

háboruba menni ne tartozzanak.

1400 Oculi utánni hözlebbi második fe-

rián István erdélyi püspök Chaák MiUIós vaj-

da es Nádasdi Salamon széhclyek ispánja pa-

rancsolják: hogy a' nemesség' harmad és a* .

parasztság' tized része fegyvert gyakorlatra hoz-

zájok küldesscnek.

»422 A' Tordai országgyülésben a' Török

eilen felkelés rendeltetett oly számmal, hogy

minden harmadik nemes és tizedik nemtelen

kiállani kötcleztetett.
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1432 Holt Zsigmond kiralynali Reges

truma, mcllyben minden xarmcgycböl ('s eb-

bül is) а' felliclö nemesch számo, lniict a'vár-

megyc magáéból tartozott táplálni, felvólt je-

gyezvc. Ez a' regcstrum orszag' es megye' gyü-

lcsein irótlatt, minihogyr a' ncmesek magok te-

hetségokct legjobban tudhatták. Az eddig di

vatos kapúszám szerént való fclhelés - úgy lát-

szik- ez altal megváltozott, eroez mód könnyebb-

nck 's czélarányosbnak tetszvcn. E' neme a'

felülö seregnek neveztctett Gens comita-

tus-nali idövel más értelmet véendô. Vajha

czcn Rcgestrumat birnók!

1435 Az ötödik királyi végzet (dc-

crctum) kilencz cziltkelckben, határozatakatád

elo a' fellielcV módjáról es fegyverek' nemei-

r0l¿ jclcscn hogy : harminezhárom jobbágyaik-

ból a' nemesek egy hatonát adjanah, százból

hármat, — fegyverek légyen: nyíl kard, csá-

kány és a' t. L. a' Magyar törveny testet

a' nevezett évre.

1438 Nemesi felkelés parancsoltatik.

145Q I. Mátyás kiràly egy rendkivüles

hirdetmcny (Edictum) âltal rendeli hogy:

a' Nemesség 20 Hâz jobbàgytôl egy lovas ka-

tonát állitson, 's ekkór eredett a' „huszár" ne-

vezet.
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Regenten a1 papúrak* banderín mai

(miljencU с' megyeböl is állottak hi) legelöbb,

's utánnak a' ncmcscké mentek a' tüzbe Z s i g-

mond к ir. V. végzete. 1 4 4 7 -i 23 t. czik.

1458-beli 3-d. t. czik. 1498-bcli 18-d. törv.

czik. szerént, a' mit Kovachich is crint ,,Ve-

stigium Co mi ti or urn. Sup I. com. II. 73.

1463 Hadi hészületch, fegyverek, öltöze-

tek rendeltettek.

14~8 Vcgcztetctt hogy: a' nemesek köze-

lcbbi (it év alatt csak a' .Magyar ország eilen

támadatt ellcnségre fogjanak fegyvert Art. 3.

1524 Hadi hés ¿ü le te к , fegyverek, öltözc-

tek rendeltteUj valamint

1520-ban is.

1538 Felkelcse a' nemesscgnek; iigy szin-

ten

1541 cs

1545 Aprilis* 25-dik napján.

1548 Az erôsségek' ôrzésére míndeneset-

ben készen álló fe Hiélese volt e' megve' ne-

messeinek nem nagy számmal az ország' vég-

zcteböl rendelve és teljesülve.

1553 Oct. 4. nemesi felülés Péter vajda

eilen.

1554 Végcztctett hogy: minden nemesek

fejenként kcljcnek-fcl a' közönscges felkelés
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bcn; a' Uissebben pedíg 17 szolgáló ember u-

tánn egy lovas hatona állitassch.

1555 Fclülése volt e' megyeí nemességnch.

1558 Ycgcztéh hogy: minden nemes ma-

gát 's jobbágyait a' fcgy verben gyahoroljaj hogy

a' fejedelcmneh parancsolatját hészen várván

fejenltént felülhesscn.

1506.

1573 Nemeseh' felülései. Ugy ez évett Ju

nius' 24> tíz szolgáló emberröl egy lovas ha-

tona adatott és állitatott 5 's a' felüléseh' mód-

jai szabattah hi.

1575 Nemcsség' feliilése volt Julius' 25-éig

tizenhat szolgáló emberröl egy lovas és egy

gyalag hatana állitatott.

1577 Novemberben igen heves számú, elö-

sereg gyanánt szolgáló vitézehet állitott-hi e'

megyej valamint szintén

15Ç0. 15Q4.

1595 Ez évtol — 15QQ-íg három bolnapi

zsoldot fizetteh a' nemeseh (évenhént) jobbá-

gyaih által a' hatonáhnah. — Ugyan ez éveh'

szahasszában (változólag) 1575—15Q6 minden

nemes személy egy holdnapi zsoldot — éven

hént— sajátjából fizetett. 'S még az is e' tájtt

határoztatatt hogy: a' hadra a' nemeseh fejen
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lient lóra üljcnck, 's mindcn i б-tóí cgy lovas

es egy gyalog katanát módosan felöltöztclvc

készen tartsan, kik a' hadi szolgálatban cgy

bolnapi fizetést magokéból , azulan a' fejcdel-

mébôl végyenck. A' kiállitott ujonczak békes-

eég* ¡dejen fold es uraiklioz visszatérjenek j de-

a' tizedcsek' zászlótartók' és századosoh' ügye-

lete alatt a' fdispán' jelenlétíben kétszer éven

tent vizsgáltassanak meg. A' k¡ az ujonczakat

elö nem állitja elsóben 10, másodszór 20 fo-

rintal büntctódjen, harmadszór jószágát veszesz-

sze-elj mellyen ujonczat lehessen állitani. —

1504 a' fôvezérnek 300, a' zászlótartónak 5,

a* dobosnok 4, a' gyalogkapitánynak 8, a'tize-

desnek 4, a' gyalog-dobosnak 4, a' zászlótar

tónak 4, a' ItfJzvrtéznek 3 forintja vólt holna-

ponként kiszabva. Egy lótartása ís 3 forint va-

la cgy holnapra. Az onhént vállalkozpttak' £o-

gadása 's beálütása parancsoltatatt; ellenben a'

fogadatt szolgákftt és jobbágyokat hadba vínni

ültatott.

1&Q9 Martina 21-keig egy Jovas- és egy

gyaiog katanát búsz szolgáló embcrröl állita<-

■nak Ы e* megye' nemesseL

1<)0б Kevós száraú lovasa'kat és gyalagokat

sdlitatt4ii V megyc.
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1б08 A' fejedelcm' udvaraba nem solí, lo

vas- és gyalog fclülö -ncmeseket küldött.

löll —.1620 ismét más roód dîvatozatt:

8* rendes adón kivül, mindcn kapú utánn б

forint fizctödött. — Majd, e' tájtt, bolnaponhcnt

a' nemes fegyverkezcttek höz tárból fizettetteh.

löll.

I6l4.

1б!б.

1Ö54 Nemesi felkelésck' módjai szabattak-

liij 's ekkór nemesi felkelés vala.

1623: Két liaputól az egyik fél jobbágy a'

mezei munkától mentté tétctessék, 's jól fel-

fegyverkcztessék végeztetettj kiknek az alispá-

лок badnagyoltat rendeljenek, 's azok harom

bolnaponliént köz fegyvergyaborlatobat vigye-

neb véghez. Van nyoma ez évett a' nemes és

n e m t e 1 e n felülök' scregének (önmagob, es

mást álütottab) személyében. — Az utóbbiak

bözül valók vóltak az ú. n. stipendiaria: „z sói

dos katoaaság, mellyet az ország fizetett,

e' megyében is — kapunként ■— minden nemes

ember 99 pénzt fizetvén azok' számára.

1671 Junius 10-röl Febérvárról I. Apafi

Mihály Teleki Mihályhoz és Bánfi Déneshezin-

tézett levelében irja, bogy éhübbi rendelete'kö
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vetkezetcben a' Szamosfalvi mezörc Doboka

vármegye három парок alatt 50 lovas zsoldo-

sokat kiildénd, mcllyeknek nyolcz nu poli miil-

va Icéndô megmustrálásukat parancsolja az e-

gész sergct hatalma ala rendeli. Ârpadia.

1680 December 12-kén a' köz adóból a'

katonaság' tartására 1200C forint rendeltetett,

mellyben e' megye is részt vett.

1741.

1746.

1750.

17 52. Felülések valának.

ÎBOQ Eddig elé utolsó íclülése vala a' me

gye' nemeseinek, szám szerént 480. Forma-ru-

hája: sotét szi'irke kurta kaput, kék hajtóka,

kék nadrág sárga gombok, fckete csákó a'gya-

lagoknak; a' lovasoknak is fekete csákó, sárga

gomb és sinor, setét kék posztó. Az ily öltö-

zetü nemes seregnek tisztjei közül valók vól-

tak: F. Horvátb Dániel or nagy (major)

Vass Tamás gróf és M o hay századosak;

Miklós József ío- Felszegi alhadnagyok

a' lovasoknálj Székely Elek, Czikó Fál

Geréb századosak, Balog La jos, Hatfalu-

dy Ferencz hadriagyok a' gyalagoknál , Bu-

csy Benjámin segéd dandárosi rangal.

A' lefolytt századokban ki-kí a' nemesek

közül alattvalójit fegyverbe óltoztetvén sietett
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vclek a1 foíspáu' zászlója ala, 's az alatt vitéz-

kedctt. A' hon' vagy Magyarország' határainlii-

vi'il ncm mcntck: hivcvc II. Ráhocy György'

Lengyel, es a' Pruszszus háborúhat 1057, 1741

és 1752. Mi utánn a' rendes állandó hatonaság

egész Europában honosá vált, 'sErdélyis 1742

Itét gyalog 's egy lovas rendes ezeredet az u-

ralliodó háznah mindég tcljes számban tárta

ra oly világos hiitmény mellett, hogy azoltnali

tisztjei mindég Magyar nemes ifjali-

ból ál jan all, ajánlotta, azólta a' nemesség

többnyire csak maga költfcl. Nem gyahori most

o' felhelés úgy annyira, hogy száz esztendö

alatt négynél több nem vala: 1741, 1746, 1750

és 1809 években. Ez utolsó három század gya-

log VTíét svadron (amazokat i6~2 talpasok-

nali mondottáU) lovasahból áJIottali; hih hö-

zött ú. n. zsoldosok is valának. Ezeknek a' há-

borúba réazt venniek ncm lehete; békesscgkot-

tetvén a' Francziákkal mielött velek szembe-

szálhattak vólna. —

Második Rákoczy Ferencz' fegyvere bár

pusztitótta e' megyének kiesebb völgyeit, né-

pesebb falujitj még se tántoríthatá meg (néhá-

nyat kivéve) a' nemességet a' esászári hivség-

ben. Káli Kun István, Vass Daniel, 'sa'

ma is virágzó S - - - n nemzetség uroknak val-

latták 's híven tisztelék Rákoczytj de nem kö

24



vette egyílt is a' szcrencsétlent szácn üzöt sor-

sában

Donee cris Mix. — —

Magoll a' ncmcseli, jelcnleg tápláltta 's

nyugtatta bonjok csah nem semmi terhcit nem

visclliU : mert a' rendes lfatonaság a' nemesi

fcllielést potóljaj a' Itdznép cllenbcn ami vit,

mennyivel többet basonló gazdasági hclyzet-

ben alig Icher. Bellölöh is áll Erdélynch bá-

rom rendes ezrcdje. Fizcti az adót fejérol, föld-

jeiröl, legelöjiröl, szóval : liülsö minden tenutu-

mairól, minden darab marbájíról; apróbb mar-

bá¡in 's liiilsö termcsztmcnycin dézma febszîli,

tészí (praestat) a' földes úri szolgálatot vagy is

szalimánt (robottot) lcgcgyetlencbb alabban a'

milyent csab hépzclni lebet. Éder egyenes cv-

iró 's Erdcly' levcltárainalt eddig cié lcgszc-

renesésb butatója „Excursio ad His tor i-

am Martini Felmer VI. p u n с t. II. p a g.

243. Perrara sunt monimenta e quibus officia

olim jobbagionibus Transsilvanis per fundo-

rum dominos imposita cognosci possint: nem-

pe bqec u s u potius etpedetentira

quam pactione in scriptum primitus relata 'in-

valucre. Hoc magie enitendum, ut quae quis

in boc genere compererit, in lucem proférât

., valija és javallja. Apáti leirásában alább 1 437

évre határozhatni lcgclôbb az ölt szahmánjobat.



— Sok változásohan általmenve, végrc a' ro-

bottot Maria Theresia hirályné lfOQ novemb.

12. nemi-ncmü rendbe bozta, melly szahmán-

r end ne It (Urbarium) homáljos nyomai czek

hogy ; minder) a' földes urával helylt vagy igen

hözcl labó coloniis (így neveztetih a' fold' co-

lálásáról, mivelésérol) z se lié г (inquilinus) bc-

tenliéot altar tenyérrel aliar igavonóhhal liét

napot szolgál. A' tavulahb lahóh' (iljen sok ta-

láltatüi) szolgálatját az ido' kedvezése, a' veg-

beviendo munkák mennyisége és a' szabad

kény szabja lu 's határozza. Néhól ez Uésx

pénzel váltatih meg. Vannait még jobbágyok

is, hill hctenhc'nt három napot dolgoznah te

nyérrel vagy igavonólihal ha t. i. bclytt vagy

hözel lahóh. A' hender- len- gyapjú mivelés

szolgálat renden hivül tétetih. Az adásah (Da-

cianah irjáh torvényeinh) mindezehen fclül va-

lók 's felette hülönbözöh. 1514 II Ulászló

h ir. 15, 20, 25 torvény czihhelncl fogva

végeztetett hogy: a' jobbágyah csirliehböl, lu-

daltból, malaczohból „muncra colonorum" ne-

vezet alatt hilenezedet fizessenelt. Ma igen kfl-

lönbözö minémüségbcn , hözönsegcscn : tiz to

jas , egy tyúh (liarácson tyúhja) néhól magya-

ró, dió, gyümölcs, homló 's t. e'féle adatilt é-

venhént hülön-hülön minden szahmányoló gaz-

dától. Élelem tartásali mindnyájoknak igen kii

- 24*
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lönbözö. Itt az clsö nap azonnal, Ott két-ott

három-amott hat nap múlva három czipót, itt

fött ételt napjában kétszer, ott egyszer, amott

egyszer se jt'ittatnak. A' helyt es liözelebb Ia-

kók czipút vagy fött étclt felette ritlián vár-

hatnakj 's talán ez az olía, bogy e' mcgyében

minden, foliépen az Oláhok' szakmány-mivcik

oly kénytelenck, csigahaladatúak, vagy méjebb

ennek oredete? Különös bogy az ¡ly terbek-

kel egybckötött földeknek se mennyisége se

minemtisége tckîntctbe nem vétetik ! Ennél suj-

josbbak a' status' köz terhei, mcllvek a' legi-

domtalanabb alakban ezer részrchajlâsak kö-

zött ezekböl állanak: az tita к' lié s z it ése,

1 e vé 1 b o r d á s ok rospontozások (ргае-

juncturac) к atona к' cl el me pontos kiszol-

gáltatása; (gabona, széna, szállás, fa, gyértya,

fózeléll és ágynémü —■ salgamum — (mcllyck

mindazonáltal az adoba szerfclett gazdasá-

gosan feltudatnali, számtalan rovatalok,

vámok, a' faluk' jegyzöjinek, bikáért

falubiróért 's t. tenni kelletö munkák. Nagy a*

rendetlenség ezekre nézve általjában. Az útak'

ujitása, jobbitása, maganos haszon halászat

tengere 'sazadozók' ingyen való te r he,

es innen van, bogy tavaszszal öszszel oly rosz-

szak járbatatlanak csak nem egész megyében.

A' kôznép érzette 's érzi mibe kerülteh nékie
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с' m с g у е' 40— 45 ezer ö I n y i liövezet-

tcl Itészitett útjai, mellyeliet az clöre nem

látó hajdaniak gyaliran hasáb fákból alkot-

tált. A' fa- es ko hid a U is mind a' köz пер

ге rovatnak; ezcrt csuda e' ha azok oly kcs-

hcnyek, rövidcU veszedelmcsck ? A' nagy Al

fred* arany rctcszszei ncm illcttcttcU nagy Brit-

tanníábanj de itt a' vas-srofok is a' hidahrol

gyaliran elorosztatnali ; talan hogy saját erte

ilen alkotta a' liózncp. — A' tob orzas (ver-

lung) ritha példa itt mostanában. A' kcizcleb-

Li (1830 evi) ujonczak (Tyrók — Recrutait)

száma Iiikct e' megye elég engcdclmes vóltor-

szágos végzct nélliül adni, 135 vala. A' Lai-

stromoliban vannak nyomai hogy: ezt a' szá-

mat olykór ugyan azon egy évben kctszcr is

kiállitotta. Vóltak példák a' közelebbiFranczia

háborúk alatt, hogy egyszerrc kctszáz ujonczat-

is kiálütott ezen nemes megye zászló alá. Az

ujonczak' kiállitásának cddig ele divatozott mód-

ja ez : а' к i г. к о г m á n y s z é к a' f o i s p á n-

nak az ujonczak' számát 's elfogatá-

sok' p i 1 1 а в a t j á t kiparancsolván; ez a'

fobiróknak él 6 szóval, ezek a' szolga-

biróknak az ily parancsolatot kiad-

ják, kik ismét éloszóval a' falubirók-

n а к tudtokra a d j á к j meghagyván

hogy nemesek' béreseit ne, 's erköles



t с I e ti е К с t , lczcngdkct, nötelenoltct,

fi a t a 1 о Ii a t О 1 á h a t, S z á s z t, Magyart es

С z ig an y t igyekczzenek fogni. Más

nap, (inert a' fogás mindég éjszaha tör-

tenik) az elfogattali kötelen a' mcgyei

vizsgálat (domestica v i s i t a t i о) clött

a' seborvos' jelenlétében megnézet-

11 e h , 's a z a 1 k a 1 m a t о s a h n a h t a 1 á 1 1 a t-

t a Ii viszont k б t о 1 e n bekisirtetnek a'

Kolozsvâri es Bcszterczci keriiletbé-

li Bcállitó elegyes Biztossâg elebe,

's ha jóknak esmertetnek h ó 1 1 i g t a r-

tandó k atonas kodásr a. Melly megrázó

bánásmód e' kcnytclcn hazaörökkel ! Hajdan

a' tisztscg' közbejötte nclkül foldcs uralira voit

bizva az.ujonczak' kiállitása.

Milior lesz, es valyon lesz e' valalia hogy

a' feudum honunkban oly jotekony gyümöl-

csölire fakadjon mint Vürtenibergi házban V

vagy Szakálas Eberhard és alattva-

lói közt fakadott vala 147 1 táján?

E' kiesin, szembe nem tüntt, természeti-

leg ebonúltt megyének a' hazai tudvalévü év-

rajzakból egy tekintettcl által nczett

áltafános torténeíei

mellyek alább magok heljeiken részenként is

fcljegyczve vannak, vóltali.



Azt a' völgyct 's jclcsen liól ma Romlott

(nyornorúllt falú) Szentpcterfalva M. Ujfalú,

Gyulatclke, Arohalja feküsznek tudbatólag Ro-

niaial; lalttáh a' bévelt ido számlálás 240 táján..

806 évben Tuhut' vezérlete alatt Erdély-

bcn ide lcptek-bé legelobb a' Magyarok minek-

clótte Okmánd kcmjck által a' fcgyvcrben álló

oláhok' táborát az Almas vize mcllett titkon

mcgvizsgáltatták vúlna , 's ckkúr foglalák-cl с*

foldöt es Erdélyt.

Erdélynck elsö feje hcrezegi czimmel Gyu-

la 1002 e' mcgye' (melly ckkor vált azzá)bir-

toliosai küzul valu volt. Ekkor alkotá I István

király mai napig álló polgári rendeltetését vár-

mcgye név alatt.

1070 a' Kunok vcgképen itt aláztalának

meg Salamon lurály 's Gcysa es László her*

czcgck áltaí. Az ólta

Faluk rnellyeknek épitoji tudhatók vagy

Iegalább gyanithatók ezek: Pousa, Tihó, Es-

ItQllô, Ürdög Keresztúr, Récze Keresztúr, Pán-

czélcseb, Doboka, Szarvas Kend, Szent Mar

ten, Macshás, Gyula, Kendy-Lóna, Bonczhidja,

Boncz, Czege, Császári, Gyulatelke, Gyeke, Ha

rina, Sajó-Keresztur, Kerlés, mellyekröl külön

külön alább.

1073 a' mirigy balál ölte népét.

1224 ideis telepedének kevés számú Szászalu
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1242 es

1243 a' Mogolok batáraín ütöttek-bc Er-

dclybe 's szomorú alaltban hagyák-el f'cldúltt

vidéliét.

1245 az éhség pusztított.

1280 részt vett III László királynak Ko-

lozsvár mcllctt a' Kúnohan (hiiliinbözök a'fcn-

ncbbicktöl) nyertt gyözödelmcben.

1282 a' Hó dos tó incilctt Czege batárán

esett Uthözctben a' Tatárokan diadalmashod-

tak nemcsci, Kill között a' Vass nemzetség' el-

dödei legkitiinöbbeh valának.

1301 az Arpád' veré magvaszakadtával —

úgy látszík licszek valának e' megyc' rcndjei

a' Rornai szck' ajánlatára hajolni 's Károlynak

hodólni.

1404 a' Ludan Tamas' es Debrô István'

lázzadásának kitctitvc vala.

1427 midón a' Törökök Erdélyt pusztiták,

a' három nemzet ú. m. a' vármegyei nemesek,

Szclit lyek és Szászak gyülést tartvánj magok

közt egy kölesönös védelemre léptek bogy egy-

raást oltalmaznáU, 's ezen gyülcsrc c' mcgycis

követeit küldötte.

1436 ólta temetöji köfalakkal kezdödtek

békeritenij valamint 1521-töl fogva ia még gon-

dosabban.



1437 az Erdclyitöbb nenitelenckkel együtt

о' mcgvci közncp is partos iVgyvcret cmclte va-

la ícldcs ura cllcn YajdaLází (e' mcgyei) Nagy

Pál vczérlete alatt.

1 43Q I. Ulászló' választására с* mcgye*

rcndjoi liés '.civ vóltak.

1454 Rendei László kir. által meghivat-

tali a' Budai orsz. gyülésre.

1458 nov. 29 Mátyás kir. rendcit Szeged-

rc országgyülcsrc meghivta.

14 63 Magyarország gyülésére követeket

küldült.

1466 Mátyás király vad boszszút állott pár-

tos pórnépén.

1408 Mátyás király az cgcsz nemességet

hütlcnscg szcnnyc alól kcgyelcniböl 's irgal-

masságból (a nota infidclitatis ex gratia et mi

sericordia) ícloldoztaj a' mit Éder a' F e I-

m e r' cvjegyzetcire való cszrevctelci 153 lap.

cío ád Mátyás királyt vádolva.

1478 Erdélyi vajda Vizaknai Geréb Péter

Doboka várm. nemes karait es rendjeit a' Mcd-

gyesen tartandó országgyülésrc látinúl ily Ma

gyar értelmü parancsolattal hivta meg.

Vizaknai Geréb Péter Erdélyi vajda és

Székclyek ispánja egyctemben és cgyenként

Doboka vármegyc' ncmeseinek 's más akármi

állapatú és sorsú . birtokos személjcinek idves
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ségct! Hoszszas heszédbéli hínyilathoztatás ncí-

liül tudnotok liell jól mindnyájotoknak és e-

gyenként az cgész országot fenycgctó vcszc-

dclmcliet, rocllyeknek horání orvoslatára 's ma-

gának az ország' boldogságának 's hasznának

cío mozditását nézve végeztüUj hogy velctek

egybcgyüljünk 's az érintettcU iránt tanácsoto-

kat bcvéve határozzúnlt; Ezértnchtek cscgyen-

ként közülctek a' király szcméljében paran-

csoljuk hogy fejenhént — kivévén az egyházu

szegcny nemcseltet — mártius 15 -köre Med-

gycs mczovárossába gyüljctch, az cgyébaránt

hasanló eseteliben megtartaní szokott terü alatt,

a' hól mü is köztetck lcszünk, a' kölcsönös c-

gyczésck szcrént vclclck végzendôk az ország'

állapotjáról es sorsárol, ne hogy mint gondat-

lanok veszedelmek és az örökös szolgaság jár-

ma alá jussunk. Az elötteteli tudva levo bün-

tetcs alatt különbcn ne cselehcdjctek. Költ

Nagy Szilindekben februarius másodikán ezer

négyszáz hetvennyolczadik esztendöben.

1405 mirigy halál dúlt.

1505 innen is Magyarországra a* Rákos

mezei országgyülésre követek küldettek.

1514 Do'sa' pórhada e' megyébôl is neve-

keäett; 's bar Éder Erdélyt menteni látszik is

e' részben; de különben Apáti gyülés' helje

az ok rcszökröl hogy lehetett vala?(
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1'52б Zápolya János' hadsergcbcn nagy

számii nemesség állott hi innen a' vermezöre.

Vajba megütltczött volna !

1527 Borgói Rcrlcsi és Biizai járásait Pe

ter vagy Pclráskó Moldvai vajda fcldulatá ki-

rablá.

1528 Zápolyától Peréni Peter és Török

Bálint liadvezéreli a' nemességet Ferdinand' ré-

szérc nem bodlthatták.

Ez évctt és 1529 Peter Moldvai vajda is-

mét bcütött az also kerülctbe.

1550 december 15 Bcsztcrcze fclol újra

bészáguldatt Petraslió Moldvai vajda, hogy e'

vidcket rabolnáj de az elemek ellenc szegez-

vén rnagoltat, kevés veszteséggel eltávozott.

1556 iszonyú éhscg pusztitá népét. 4

1557 solí népc fpgyvcrbe öltözik Zápolya'

paranesára.

1538 Zápolya János* hadscreget nemesei

is szaparitált.

1545 Peter Moldvai vajda Besztercze mel-

lett kimentiben égctett az a. kerületben.

1544 a' sáskáll terméseit cvck-Ie.

1545 Petraslió Moldvai vajda az adó' ha-

lasztásácrt Beszterczénél bérohanván Búzáig ha-

tott pusztitva 's rabolva, és gazdag prédával

megterhelve távozott-el.

1552 Bank Pál alvajda' parancsolatjából
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llyés Moldvai vajda ellcn egósz ncmcsség fcl-

liölt, fcgyvert liötött 's gyözött. —

Miglen Izabclla, mint fcjdelem aszszoy ¡s

az Erdclyi rcndek fejcztc változandóság' játé-

lia vala, c' megye' rcndjeí tóbbnyirc hivci va-

lának nclúe

1555 az adora nézve nomesscineli birtoka

öszveiratott.

1375 mirigy halál dúlt.

1578 az adó' egyenlitcscrc ncsvc ne-

mcscinck 's nemtclcnjeinch vagyonjai felirattak.

1586 éhség es mirigy halál pusztitott.

15QQ Mihály vajda alatt keserves insegre

jútott.

1 602 a! Bocshay' hajdúji borzasztó hegyet- *

lenséggcl öldöstek népét, égctték falujit.

1603 Bászta Gyürgy' háborúja soil iro-

mányjait a' megyének magánaU 's birtokosai-

nak is elemesztette , a' mirigy halál pedig la-

ltójit gyilkolta.

1608 a' megye' birtokosainak 's ncm bir-

tokos lakójinak vagyonja az adora nézve fcli-

ratatt.

1609 a' megye' tisztjeinek fizetések hatá-

roztattak.

1616 valamely Gombos András nevezetü

háboruskodónak Szatmár vármegyéból ide ha-

rapozását meggátolni akarván Bellen Gábor fcj
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delemj e' mcgye' részérol is Kolozsvárra fcgy-

vercscli Iiüldetteh zászlója alá octobcrben.

1б40 a' mcgye' tisztjeinek fizetések hatá-

roztattak.

1б52

1б53 Ugyan azon mcgye' tisztjeinek fize-

tcsök a' mostanin;¡l kisebb mériéhben megha-

tároztatott, 's azoknak zálagas lctök is megki-

vántatatt, több a' tájtt hozott türvények által

— akkór heljcscn !

i 658 a' Tatár kam Ali basa' parancsolat-

jából.

1бб1 Ali basa maga dúlta határait, hely-

ségeit 5 a' mirigy halál pedig népét emészté.

1662

1663 a' Törökök altal kipusztitatott.

16Ö4 Ebeni István Kolozsvári fö — Véér

György másod kapitányok keze alá szállitott

Kolozsvárra — egyebeken kivül — 50 szekér

tüzi fát, a' vár örizö katonaság' élelmére 100

kis köböl búzát.

1б78 mirigy balál dúlta.

1687 octob. 27 az Ausztriai ház' védszár-

nyai alá adta magát, mellyhez mindég szive-

sen ragaszkodott.

1688 majusz 9 a' Török oltalomról 's min-

den vele való szôvetségrôl végképen lemondott.
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_J^8£L_eLmeg^ porta! felszámittattali. A'

felszámitást а* К. Fchérvári országos lcvéltára

birja.

1Ö03 mirigy balál vesztcgetc népit.

1606 april. 28-ról c' mcgye panaszol a'

liatonaság eilen.

1700 a' f. herület 79, az a. lOOj ismét a'

f. 100, az a. 200 höböl búzát (höblit 3 forint-

га számitva) a' Hohenczollcr es Páify czredc'i

számára. A' f. hcrület 7000, az a. 15,000 font

bust. 496 m. forintat 48 x-árt a' f. lierülct,

3158 m. for. 4 8 x-xárt az a. herület. Egyéb arló

gyanánt az cgész mcgye 52 3 m. forintat 45

x-árt adatt hatonáh' clelmére.

Paranesoltatott bogy: az ország' határára

nézve a' mcgye vílágosan tudositsa a' liir. lior-

mányszéhet batára' szélcirol.

A' haza' részérol e' megye szültc Simon

Mihály és Czegei Vass György a' fcjdelemhez

hövetehül rendeltettek és menteli.

1701 a' f. herület 750 rh. forintat, az a.

916 rh. forintat 40 x-árt ; a' f. herület 150 ho-

böl az a. herület 183 höböl 13 véha búzát,

7200 Bécsi mero zabot a' f. herület, az a.

14,400 Bécsi mérôtj a' f. herület 40 szehér

szénát, az a. 80 szeheret adott a' hatonaság'

számára. Ismét f. her. 700 rh. for. az a. Q00

rh. forintat; a' f. her. 4500, az a. 5500 rh.
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foríntat 5 f. lier, juniusz S5-hén 500 az a. 1000,

viszont a' f. lier. 300 . az egész megye 200 rh.

forintat szolgáltatánah-bé az ország' tárába. —

Tcrmcs/trrcnvcli' araban a' f. her. 800 rb. fo

rintat, az a. 500 rh. for. az egész megye 800

rh. forintat '} az a. her. 246 höböl búzát. Ujra

Lippánali szét hányatására húsz hézi munltá-

soh heljett juliusz iQ-hén fizetett: 7 4 rh. fo

rintat 20 x-árt. Majd a' Sz. Somlyai hatonaság'

számára fizetett a' f. hcrület 5200 rh. for. az

a. 500 rh. forintat.

1702 adó gyanánt fizetett a' f. her. 3000

rh. forintat, az a. herület Зббб rh. for. 4o x-árt }

hatonai élclcm heljett a' f. her. 875 rh. for. az

a. 10Ö0 rh. forintat. Ismct termesztményül : f.

lier. 175 höböl, megint 1050 höböl ; az a. her.

214 's újra 12 84 höböl búzát. Melly alhalom-

mal egyszer'smind a' f. her. fizetett-bé a' höz-

tárba 7 50 rh. forintat, az a. her. 916 rh. for.

40 x-árt.

Martiusban e' megye' részérol a' Szamostól

fogva a' Zilahig hisirö biztosohnah a' hato

naság mellé rendelve valánah fóbiztosohi'il. Ra

bos M ihályésGábor, Fosztó Zsigmondj

többieh : Csomafái Csomafáy László,

Pánczélcsehi Balag Ferencz F. T ö ö -

hi Vis h y F ál/ Do bolia i Ö r d ö g. Fe

rencz és György, Kidei Némethy Já
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nos, Csomafái Cscrnátoni István, M.

Köblösi D o b a y Póter.

Majuszban mind fclsö mind alsó líerületc

mágnassai 'e nemesci — nctn a' Icgjobb rendcl

— az ingycnvaló sóbaszonra nézve fuliraltak

falunltént, mellyröl yaló lastro m (Uogc-

strum) szerént részcsült czen baszonban : száz

ôtvenhét nemes báz.

1703 II Ráhóczy' pártjára csali ncmcly ró

seo állott ncmeseinek.

170Q mirigy halál dúlta népét.

1712

1713 az adózás' liönnyebb módjára nézve

öszveiratott.

1718 a' mirigy halál pusztitatta népét ; va-

lamint

1710 is.

1721 feliratatt az cgész mcgye.

1736 öszveiratott az egész megyebcli tcl-

ltcli' száma.

1738 mirigy halál vcsztegette népét.

1702 év ólta a' mostani Mecséry báró.

1742 év ólta a' mostani Splényi báró és

fö herczeg József nevét víselo ezredehbe fog-

dosás által a' Töröh- Pruszszus,- ismét a' Tö-

röli- és Franczia- háboruk' allialmával többct

adott e' megye ötezer embernél zászló ala.



1750 az adózás' rendbe hozatalára nczvc

az egész megye' ncpe számba vétetett.

IT 54 az adózás* rend ulja (sisthema) felal-

littalik.

1 76 1 üláh népe fclszámláltatott, midön ta-

láltattak: 12,358 háznép, léleli 45,891 , pap

275, egyházfijak , cnehlök 's harangazók 224 ,

templom 1Ö5.

17Ó3 az ország' felosztásához képest e*

megye a' Kolozsvári tartománybéli vidék' al-

kató részevé tétetelt, mellynek mcllék biztosa

(Adjunctus Pr. Com.) 1771 volt Cs. Sz. Már-

toni Szabó József. Majo". 1804 a' Bcszter-

czei vidék' albató részevé is tétetett.

1766 egyházi megyéh' rendén minden val

las' sorsosi külön irattak-fel: volt ev. reform.

1147 férjfi, 10Ó5 aszszony személy a' f. kerü-

lctbeli 20 egyb. megyéhbenj 2018 férjG, 2036

aszszony személy az a. kcrületbcli 22 e. mc-

gyéhben, és igy az egész megyében találtatatt:

31 65 férjfi, 3101- aszszony személy, 's öszve-

séggcl 42 e. megyében volt evang. reform, lé-

lek az egész várm. б2бб. — Ev. Lutheranus,

akkór hat e. megyében, volt mind hétnemen:

1571 ; ezeken kivül Bonczhidján (hól ma. egy

sines) 32.

1770 Tôrvényszéke (Tabula) illy je! entés t

küldött a' kir. kormányszékhez maga levéltára

25
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ról : „A' derék és Uisebb bzékcken foljó ncve-

zetcsebb és inkább közönscgcsebb (publica)

irományohról vitetnck ugyan különi ¡cgyzokony-

vek; de vannak több olyanali mellyek rendbe

szedést kivánnának : azomban az ujabb íromá-

nyok a' »zflnteleni táblák felállitatása ólta a'

jegvzöh által különbözö jegyzöhönvvekbe a'

polgári és tôrvénvcs tárgyák' megkülonbozteté-

sére nczve tísztán iratnalt 's bavanként nyalá-

bokba köttotnek mntatóikkal egyetcrriben."

1772 Volt e' megyében 2 0 , 2 б 1 bóld szán-

tófold, 14.841 bóld-rét, azaz kaszáló. Q27 bold-

szölfl. 17,449 darah ígás barom , 11,775 tehén ,

3¿24 borju 's csikó, 28.68Q j"h, Зббб becs-

lie, 10,022 sertés, 1778 mébkas. Bizonyos-e e'

számitás 's e' mérés pontossága?

1784 i'ulíusz 3-kán kiadott paranc*olatbol

Deve a' vármegvének eltflrftitetett elobbí tör-

vénvbatóságával együtt, 's Bclso Szolnab és

Torda vármegyék' neveit vette-fel.

1785 ily nevezetek alatt a' polgári igaz-

gatásra nézve (polîrïca adminístralo) a' Ko-

lozsvári districtusba« alkalmaztattdatt. Kózgyü-

lései jógától megfosztva, azt csak az ország'

gvttlési követek kinevezésére 's a' lcgterbesebb

állapothan tartbatni nyeré-mcg. — A' közön*

• ég („Bfoe Unirtrtitas") czimmel élnie megtil-

Utott.
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1821 a' szakmánrcnd' bchozatalára 's el-

¡ntézésére nézve helységci felirattak napi bér

mcüelt, 's Göcz László királyi biztos' el-

nöltscge alatt a' liöz széh' szinén lelett hit u-

tánn, tcrmészeti jobb vagy roszszabb minémü-

ségeikhez képcst három karakra osztattak. A'

munlia erröl clrcjtvc tartatik.

1831 a' cholera (hányó láz) elcmcssté ni-

hány embercit.

1832 nemes rendjeiben a' nemzeti lélek

eleven jelehre buzdúlt; többek közt abban,

bogy Magyarországgal egyesülni kész indúlat-

jokat kijcntették, mellyre többek közt nernes

Nyitra vármcgye az 1464 évi 13 §, 1492, 1

§, 1539, 1595, 1615, 17Q0 és 1791 évi 3-iU

törv. czikkclyjei 's közös végzetei szerént a'

Magyarországi nemes rendeknek, ily kifejezc-

tü nyílatliozattal felelt e' megycnck Ko s so-

vi с h Károly aljegyzöje' tollából : «Nagy Mél-

tóságú, Méltóságos Fö Tisztelcndö Tekintetes

Nemes Nemzetcs és Vitézlo Rendek, Kedvcs

Barátink és Atyánkfiai ! Midön az 182. 8. Tör-

véoy Czikkely kovetkezésében az Országos Rend

szeres munkák megvisgállásával foglalatoskod-

nék (sic !) a' többi Országos Tárgyak közt Er-

délynek Magyarországgal leendö szoros Egye-

sülcse azon hazafiúi buzgalmat és köz ohajtást

gerjesate Gyülekezettinkben, melly a' két Test*

25 *
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vér baza egvmást luven szeretô minden lalió-

ji' lieblet elolthatlan hcvvel lelkesiti, buzditja.

Verzö sziwel emlékczik viszsza minden i-

gaz Honíi azon szcrencsetlen törtc'nctckre, mel-

lyek a' két magyar Haza megoszlását egymás-

tóli elválását eszküzlék, és szép rcményel biz-

tatva pillant az öskorba , melly annyi fényt

Dücst Boldogságot áraszta a' még megoszlást

nem ismért Magyar nemzetre. Valóban

Nines tôrvényesbb, tcrmészetesbb, 's bol-

dogitóbb kivánat, minthogy az egy sark sza-

badság pajzsa egy szent Korona védelme alatt

élo Iber Ország egy polgári Testté , egy fcl-

bonthatlan egészszé forjon, olvadjon öszsze.

Fígyelemmcl lévén tebát mind Magyaror-

szágnak , mind Erdélynek a' viszonti szoros

Egyesülés iránt tett többszöri kivánságira, szük-

ségesnek itiltük az ide tul rebesztett, és meg-

alapitott Küldotségi véleményünket a' köz lán-

golással óhajtott Egyesülésrol Erdély lelkes vé-

reinlibel 's Rokoninkkal bözleni , egyszer'smind

pedig Nagyságtobat Kegyelmetcket mint ugyan

azon egy nemzct' fijait valódi Tcstvéri szere-

tettel és atyafi haflandósággal felszólitani bogy

e' viszonti szorosbb egvesülési Tárgyban haza-

fiui czélzatinkat öszinte Magyar keblü és rokon

érzetü nyilatkozatikkal részekrol is elômozdil-

ván, a' köz levelezés ezen osyényén szándék
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jokat vclOnli küzülni , és a' ltét Tcstvér haza

közt eddig fclben szakadt cgycrtés 's értesités

fclclcsztésével bazaíiúi készségólinek igaz Test-

véri szcrctetöUnck maradandú zálogát cmlék-

könyveinkbcn fclállitani mcltóztassanah. Egyéb-

aránt atyafiságokban és szives barátságoliban

ajánlottak szoliott tisztelettel maradúnli Nagy-

ságtoknak Kegyelmeteknek kész kötelcs szol-

gáji szives baráti és atyokliai Nyítra várme-

gye Hözönscge. Költ a' mi 1832-dik Esz-

tcndcl Kisasszony havának 2Q-kén Nyitrán tar-

latott köz Gyülcsünkböl. Külczim: Nyit-

ra VármegyétóL Nagy Méltóságú Méltoságos

FÖ Tisztelendö Tisztelendö Tekinfcetes nemes-

ncmzetes és Vitézlô I) o bo h a vármegyeKo-

aonsegének Kedvcs Barátink, es Atyánkfiai-

nak. Hivatalból. Dobokán Erdélyben."

1835 az Erdélyi bazafíak' békétlenségénck

nagyitva felhatott hirére fejdelmí személycs

VI a ss ich F er en с г bárá küldetvén hazánk-

ba Holozsvárra ; a' megye majusz' 2-kán tarta-

tott köz gyülésébol kóvctséget nevezett-ki a'

nagy ember' idvezletére, mcllynek vezére és-

szónoka Máríafy An tal — fobiró vala.

A* Csákyak közül, kik rególta hatalmas

birtokosak itt, négy vajdát — a' Kendyek

közül egyet a' Losonczi Bánfyak közül is

egyetj kettöt Gyulaneven herezegi (Dux)



398

czimmel fejdelmet, ugyan ezen nevcn hcttot

vajdát, Pousa nevcn egyet alvnjdát hettöt a'

Dobohay és К e n d y szemcljöliben ; tartonwi-

nyi horlátnohat hatat: К end y Sándor és

Ist ván, Kovácsoczy Far к a s, bet Pc thy

János és Pe thy Far Ii as; hét ispánt a'

Szász nemzetnch (1255 es 1243) Aristald

és Lcnteoekj egy Erdólyi rom. catii. püs

pöhöt Ma h sa y András (hinck nemzetségc

csali utóbb házasság által lépett-fel itt) Vesz-

prémi püspöhöt Kecscthy Mártonj egy Gö-

rög egyesültt püspöhöt Babb János; három

cv. reform, püspöhöt Tiszabécsy, Veres-

tóy, Aran h a személjôhben adott fi jai, birto-

Itosai 's nevcndéhci hözül a' hazánah és nem-

Betneh.

A' meg у с g a z d a s á g i és müvészeti

általános esméretére s z о I g á 1 ó j'egy-

zeteh lehetnch e' hôvcthczôh is eroded hút-

föböl hïvcve: 1832 évett találtattak egesz me-

gyében gyapjú- Ien- és hender mivelô háznep

12,387, ugyan annyi szôvoszéhhel (Erdélybcu,

a' várm. osztováta :) pálinhafozés nagyobb men-

nyiségben бО. méz- és viaszgazdaság 65, posz-

tó hereskedo 4, dohány termesztes 70, szalo-

na zsír fagyú árúlás 6» mészárszéh Q, nagyobb

lisatelö vîzi malom 65, (ma száraz malom 3)
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molcsüs ltert 's kertcsz 30, nngyobb es ltiscbb

vendégfogadó 17, apróbb bór- és pálinlia Korcs-

ma lbO, mész kemenczc 10, jobb kovács 1б,

asztaias 20, ács 24, kömives 15, jobb lovak-

kal keruskedö 1 , laltatas 1 , hemcny-seprö 1 ,

szabó 20, czérna és gyapjú kézmiv ió0, szucs

(a' Uik kdzül egyik sem czcbbeli, sem a' tob-

bi l'ézmivesck) 160, kézi-kosár kész-ito 0, pus-

ha ujiló 1, Uerelics 7, fazebas 50, kcW'aragó

3, orgona készitó 1 , — hamúzsir íozés 3, ma-

lommester 3, müszeri hangász 18.

Pálinkaíozcs a' Zsidók' kczében dívatjában

van: Vármezón, Felcgregyen, Pousán, A. Ké-

hesnyárlón , Romlottan , Cs. Gorbón (az Udvar

¿Ital) Vajdaházán, Pánczé'csehen , Bonczhic«-

ján, N. Iklódon, Magyarósan, Kerlé'sen , Sze-

rctfalván , Nagy Sajón, Sófalván, Várbeljen. '

Felesbb mcz és viasz gyüjtetik: Nagy I It—

lódan, Viz Szilváson, Tôtôrben, F. Tööken,

Szcken, N. Devecserben, Szavában, N. Sajón.

A'nádméz készités répából Cs. Gor

bón keletkezik.

Müszeri hangászok vannak : Bonczhídján ,

cs Nagy Sajón.

» Nevezetesbb halászatok az álló és foljó

vizekben mcnnck véghezr Czegében, Szent-

Gothárdon, Gyehében, Széken, Szent Egye
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den, Nagy Iklódon, Tihón, S. Kcresztúron ,

Sárvartt, Kerlé'scn, Nagy Sajón.

Alkalmasbb vcndcgfogadók vannak: Ma-

gyar-Egregycn (¿vi jövedclme 3000 rhf. vált.)

Puszta szcnt Mihálytt, Drágban, Borsán , Vá-

laszúton , Dobohán, His Jcnöbcn, К. bónaí ha-

társzélbcn, Sátor czirn alatt Bonczhidján , Czc-

gében, Nagy Devecscrcn, Magyarósan , Nagy

Sajón, Gyekébcn, Kerlé'sen, Harinán, Buzaban.

Mcszhemcnczéh : Ordógkúton, Csömörlön,

Vármezón, Drágban, Mikolában, 's ezelien Ы-

vül öt helységhen.

Legizmosabb es alahasbb barmah a' Székí

és Búzai járásban tenycsznek, sertések az Eg-

regyiben.

Becsesbb Iovak taláhatnak : Válaszúton,

Drágban, Kerlé'sen 3 Icgbccscsbb Bonczhidján.

A' szcp mivészet — meg hell vallani —

még hálalos álomban szendereg; a' bangászság

cgyedül szárolál egy-hét kitetszöbb raivelöt es

mivelônét nagyjaink közül ; de mcllv keveset

71 ezer emberhez kôpcst! nemzeti halas öröm-

mel valljuli s' büszhén hirdetjüh hogy egy e'

n. megyei eredeti Magyar származatú nemesell

es mágnások közül a' Bécsi Jiarinthiai kapurôl

nevezett hires hangakarban (orchestrum) mint

solot játszó flautas a* második heljet nyeré ver-

scnytàrsai közt. — A* bajnoki es poîgàri érdem
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f'intta haber füzéri liözt cgy-kct szclidebb vi-

rány Iii szépen diszlik! Oszázián Zrinyi Mik-

lús , Gyôngyôsy István, Barcsay Abraham , Te-

leby Adám gróí", Körner hösöli, jcles hormány-

fijah, 's tisztclve szerctctt koltök és forditók

leheténeb rgyszer'smind. —

Az egcsz megye1 nemeseinek száma: 4686,

ncmtclenjeineh : 65,557 3 az egyházi személye-

bé: 375; hivataltviselohé : 48 ', capituláltt kato-

nákc: 268 j szabadságos katonáké : 105 kczmi-

vesché: 443. Minden bázab' száma: 12,5б7.

Ezeb egyenkcnt alább is elö kerülendöh. —

l'olgári kormányját a' megycnck 1540 éven

bczdve máig, bib, 's mi nevüeb viseltéb lé-

gyen 's jelenleg (l 834- febr. 20.) viseljcb itt

kovctkczik. Megjegyczvén azonban eleve azt,

hogy a' bisebb tisztviselök' neveit csabnem a'

legujabb évekbol bár, fáradságos hutatásaim

utánn ís bí nem nyomozhattam. E* nevezetes

czihkelt a' nélbül hogy a' tisztségeknek vala-

mely esméretét a' régibb és ujabb borból ú.

m. azoknak eredetét, czélját, jogait, tulajdon-

bépen való hótelességcit, fizetesöhet (Sa-

larium) ne érintsem, nem tehettem. Lássuk te-

hát rtividen ezeket tôrvényes méltóságoh, te-

bintetök és tiszti viszonyos batalmob íizetcsók

rendje szerént a' régibb és jelenkórban.
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I. Fóispán. (Judex Castrí. Comes Castrî.

Comes Parochianus v. Parochialis seu Provin-

cialis (III. Béla alatt ligo évett) Supremus Co

mes (Legrégibb latió „Comes" nevezete orinan

eredett, bogy а' „С о m es" szó az olileveleli'

bizonyitása szerént „birot" jelentett, a' mint-

hogy a' fóispányok hajdanta a' várrnegyéUbcn.

lakó népeknck fö itilo biráji vóltak. — Pergcr

úr nyorqos mcgjegyzése szerént a Magyar ha-

zában az ország' birája is, hól Judex Curiae

Rcgiae hól Comes Curiae Regiae nevezettel ¡1-

lettetett, 'sot a' varos' vagy falú' biráji is ncha

Comes vill*e (L. felebb Comes Teuto-

num de Villa Rudana) vagy Civitatis czi-

met nyertek. Hogy Magyar neve mihor jöttdi-

vatba; 's a' Tót Jupan-tól e' vagy Zsupan-

tól vette légyen eredetét, a'vagy származatát

Atilla' idejére Kéza Simonnal hellessék felvin-

niïnltj mind ezek aránt akkor midon a' jövö-

ben Magyar-ország' nádor-ispánjainak általános

historiaja Magyar-nyclven kijövend , reméljük

mint nevére mind alkatmányára nézve ugyan

azon egy eredetü és korú tisztség' nevéról tu-

dositatúnk.

E' tisztség valamint Magyar-országon (L.

többi közt a' Tudományos Gyöjte-

mény 1821 éri У kötet. 2 «zara. Diplo
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ma. S. Stcphani de anno' lGul super

donatione S. cclesiac Vesprimiensî

facta) úgy ErJélyben is cgykorú az ország*

polgári clrendelésével: mert szcnt István elsö

Magyar Apostoli király 100 2-dik évbcn Er-

délynck mcghoditása - 's vármegychrc osztása

bor a' napnyúgoti szoliáshoz liépest méltósá-

gohat állitatt 's azoli hözt föisj únt rendclt a'

megyélilien levo várali1 fejévé. De Erdelynek

Magvarországgal egy test lete az az: otszáz

harmincznyolcz év alatt, csah az eUö foispán

tudalüt, a' Iii volt a' várnicgye* mosiani nevé-

neli szcr/.oje.

D a b a u !< (Dal)ulia, Dohuka, Dobolia.)

(Adja a' Magyaroli1 Istene hazánbfijainak jelen-

liori lanzólo indulat joliat arm is liiterjedni hogy :

az ily érdcliletcs hézagoli' béloltésére út nyit-

tassnn a' maganos es hoz ievéltároh' szabadabb

liaszní'illtatásával ; bogy rgybór a' jövöbcn bar

24 fóispánjait tudhassa e' megyc'-mint Szat-

már — az elöbb lefolytt öt Magyar századok

sorából !

Hajdan a' latin Iii ej té s (expressio) sze-

rént megyés ispannak neveztetett a' megyérdl

mellynek feje vólt.

Kálmán király országosan batározá bogy:

a' nagyabb tisztek' pereit a' megale judicium,

meg ye széke, a' kisebbekét a' foispán i
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itilö szék ítilje és dötseel, a' mi 10Q5—

1115 állott.

119T táján valamint más - 's ncm csali bel-

80 Szolnak-vármegyck' föispänjaij úgy a' D o-

boha vármegyei fö i s panoli is nevei-

ket oda irták а' к ir. füg gö pecsétes

lévele к be, a' kik néha axon kivül vajda-

ságat viseltek. Felmer 139 § nyomán.

1231 évi 12-dik, II. András kir. Arany

bullája 5-dik czikkeljei szerént a' serviens

(vár' szolgáji) elöbb, 's utóbb mindcn me-

gyci nemesek orollos jószágaiban a' tizcd

dolga a' vármegyék' foispánjainak ha-

talma alá rendcltetett. — Ugyan II András kir.

alatt vcgeztctctt hogy: a' fóispáni szék

csak a' maga megycjebeli ügyeket itilje) de a

nemes' fejérol ne itilhessen.

A* vajdák alatt nemes embernell a' na-

gyobb hatalmasság' öt esetein kivül mindcn ü-

gyei és perei, mellyck 50 forinton alól való

érteküek vóltak felebb terjeszthetés nélkül a'

foispán elött itiltetteli és végeztettek-el.

1291. 4-dik Törv. czik. szercnt a' fois-

pán bárónak neveztetik és czimeztctik.

Valamint mindennek úgy Doboka várme-

gyének ¡s keblében várnak kelletvén helyezve

lennie; — különben vármegyének hogyan ne-

veztetbetett vólna?— az elsö öt Magyar száza
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dob alalt caen várnah e' megyében Dobo-

k a v á r á n а к — к a p i t á n j a i 's a'hoz tarto-

zott hirályi nagy jószágnak fö gondviselöji a'

foispánoh vóltah 's abból vették a' magok

a' polgári tiszteh' 's ncmely vitézek' zsoldjait.

1292 a' tized' dolga a' foispánokra

bizatili III András kir. 37 tör. czili. szerént.—

Eredetileg a' foi s pan o It egyedül a' szo-

rosbb értelemben vett vár' vagy is vármcgyék*

ncpein ncm pedig a' többi kulönbözö neme-

sellen birósliodbattali , késobben megengedte-

tett mindcn ncmcseheni biróshodás, 's ekkór

rcndeltettck melléjök esküdtek segédül. Per-

ger. К ö z hasznú esmérete к tara.

1435 az ötödik országosvégzct e 1-

sö czík. így szóll: ha a' mii népünk meg nem

gátolbatná az ellenség' hatalmát: „azon részck-

beli papurak, foispányok és ncmesek kirá-

lyi zászlóink alá kötelesek lesznek állani fVgy-

Tereseikkel" A' liar mad i к így: „azok pedig

kiknek ninesen urak a' foispán' zászlója alatt

magok kôltségén , fegyveresen a' mint töllök

kitelik." A' kilenezedik így : azon károk-

nak mellyeket a' 8-dik czihhelben megirtt szál-

lásolas eilen vétôk által' a* faluk' lakosainak

tétetnének megforditásokra nézve a' határozta-

tik hogy: ha a' mcgkárositott nemes ember ma

ga szcmélyében, ha pedig szolgáló ember a'



398

falubiróval, es liét tö szomszédjaival a' foispán

es fó- vagy szolgabiró elött mcgcsltüvt'n liárai-

ra, arról vett bizonyitást a' lurályi Udvarnak

mútassa-bé, 's azon bizonyitás szcrént azonnnl

hozattasséU itilet es tétcssék elégtéul.-' L. a'

Magyar törv. test Zsigmond к i г á 1 у'

végzeteit 1435 évre.

1458 vcgeztetctt országgyttléscn bogy: a'

foispán a' hoz gyülésnek clnölie legycn, és

hogy azt mindég 15 nappul eleve hirdcltcs-

se hi.

Yalamint a' foispán , úgy a* több akliór

fcnnállott megye' tiszljci és biráji legelóbb

(l458) tettéhle hütöliet teirvényes végzetnél

fogva.

Régebben is (Vesd öszve Corvinus Má-

tyás hirályrialt 1463 az Ertlclyieli által a' nc-

mesi felltclés aránt hozott 1 ? tôrvény czil«.

megerósitését Kovachich Scrip to res re-

rum Hungaricarum minores II. dar.

384, 387 lap ezen szavaliban: „altero Co

rn ite'- „cujusüb et comitatus cum sig

no publico i 1 1 i s praceunte.") 's honife-

jedelmeinh alatt 1 63 l-ig és 1 674— 1702 a' fo-

ispánok' laistroma erre mútatván 's Ben к ois

ezt a' 418 lap. igy magyarázván, egyszerrcUét

foispánja vólt (L. Nyiresy Istvá'n' valla-

tás feleletét 1Ó27 év. majus 26) egyili
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mint belsö tanácsiiok a' fcjedclcrn' oldala mel-

Jett tarlozott lcnni mind a' háború alatt mind

bchesség' idrjcnj a' másili szünet nclliül vár-

megyéjc' heblében. E' torvényes divat 17ll-b.

meróbcn megszünt, 's az ólta csak cgy a' fö-

ispán.

150" ólta vallató pecsét adó a' foispán;

pecsétjcnek 24 magyar forint büntetö ereje,

felesztendö creje idejc, váltsága 24 xr. c. p.

Kern csaU az elsöbb öt Magyar századok'

folytában, hanem a' Iiözclebbi évek alatt is a'

foispán pnlgári 's egyszersmind had i fe je

(Banderiatussa) volt a' vármegye' népénck

és nemességéneh (Banderiumának) háború

alatt szintén mint bchcsségben 's ezért mint

szabad zászlós i'jr (L. felebb 1 20 1 év) bá-

rónali (per excellentiam) czimeztetélt. Az ál-

landó rendes katanaság' felállitásával , jelesen

az Ausztriai ház' uralhodása alatt hadi szolgá-

latjak lassanként megszünt.

1526,

1534 olvassuk, hogy a' foispán veres kar-

dat hordoztatatt széljel -szerte a' vármegyében,

a* mi parancsolat gyanánt volt a' nemeseh' fegy-

verfogására. Lassanként múlt-el e' szokás-is a'

hadi rendnek más alakra változtával.

1619 táján a' foispánok „Magnificus,, czim
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mel illettettch a' fejdchncktölj jelcnleg a' kir.

kormányszéktol, ha szñletcsre nczve nem gróf,

vagy status tanácsnoki rangja nincscn : „Spe-

ctabilis ac Generóse Supreme Comes Frater

Nobis Observande ! „s¿ollitatik. Talán igy le-

hetne magyarúl: „Те h in te tes es Vitézlo

Fóispán Méltatandó Atyánkfi ja!'-

Honi tôrvényeinkben a' foispán' zászlója

alatt vitczkcdok' serge neveztetett : „m e z e i

h a d n a lt." '

1669-belí törveny I Apafy Mihálynak, va-

iamint Kemény Jánosuak 's Barcsay Aliosnak

is az elött kikötütte a' feltételck rendje' 16

pontjában hogy: legal ább 1000 forint érô

záloga legven azon vármegyében a'

föispänynak, melynek a' fcjdelem al

lai foispánjává tétetik.

Hajdan nem csak mint hadí hanem mint

polgári feje is a' megyének a' fóbenjáró hatal-

mat gyakorolhatta több alattvaló tisztekkel e-

gyütt minden felsöbbi filggés nélkül, melly

jegban í6()0 ólta néroely változások tortéatele.

169t Leopold császár' kir. függö

pe es êtes Ievelének 7 czik. a' foispánt

crd ernes hazafiból tétetni nvilván rendeli.

A' mi hajdanta volt fizetésok' roeaoyiségét

illeti: bizonyos hogy Árpád' nemzetsége adta
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Inrályeinll ola'.t Erdélj' szcrcncsés távúlban a'

höz jovedelcmmel szabadabban bant, mint Ma-

gvarnrszág; a' fóispán pcdig megvcjeln n icljcs

liatalmat gyahorlott rnci;y(;je hürébcn herült jo-

vedclcm lelclt. Il i lie tö bogy itt is, mint Ma-

gyarorszá^on utúbb, az ide^cn házahból válasz-

tatt Uirályok alatt a' höz adónah cgy barma-

dában részesíilt a' foispán. Vesd öszve II. An-

drás h i г. 1222 ¿vi 2Q-ik törv. czih. — A'

mrghfdönözes utánn a* fizetés mennyiségére

ftétrt?, bol több hól hevesebb vala, a' mostani-

riál hevesebb.

A' foispán mentt a' postadij'tól Maria Te-

rczia alatt boíott tôrvénv szerönt.

1764 ólta fizètése 1200 rh. forint с. p.

rñcllyet hárotn holnaponhént vesz a' megyéi

liir. adótárból.

i "85 év szomoruán tetsze fel a' foispán-

ságra nézve : abhor kir. parancsolatból eltöröl-

tetètt. Iii rá I y i biztos vállá-felj 's igy gyászolá

bajdani százados fétiyét 1700-dih évig, midon

ismét megujult 's tôrvényes alhotmanyját há-

talhiát viszSzanyèré.

17Q0. A' foispánság egy addig tísméretlen

tisítséggel lön némi-némüleg osztáljos: melly

«i (igt fléteeett hélytarí6 (Adftiifliswattof)

26
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De valamint cgyéb Magyar es S/.éhcly törveny-

hatóságoliban bévett (vagy béhatott) úgy ¡de

is béhozott fôispâni - helytartói tisztségnél tor-

vény es szoliás szerént nagyobb mind tehinte-

te mind hatalma a' foispánnah. — A' hirályi

hormányszéh' megszollitása ( melly mint érin-

toh atyafiaknali „szollitja: a* Spanyol hon-

ból höltözven" ide az e' féle czimczeteh' hii-

lônbségei ) azt magyarázza, hogy a' helytartói

tisztség Itisebb a' foispáninálj a' helytartótól

az „atyafi" czim megtagadtatván. Fizctése se

mindenhor annyi a' helytartójé, mint a' föis-

pányé. —- A' helytartói tisztség tebát az ujabb

hor' szüleményje, mcllyröl a* törvenyeh hall-

gatnah. E' megye eddig clé csah egy elfoga-

dott hclytartót számlál. Ezt a' hir. fö hormány-

széUneh is jóga van nevezni.

Csah a' most futo XIX században hagya-

tott fel a' foispánnah azon hötelessegc hogy:

alattvaló tisztjeineh erhölesöhröl (Conduit) esz-

tendönhent rendes fcljclentést tenne a' hirál.

hormányhoz.

Az úgy nevezett Froductionale Fo

rumnah mivólta ez a' tôrvényszéh áll, 's a'

meddig állani fog, a' foispán, söt a' foispáni

helytartó is , rendes tagja. Ha . olyan a' hely
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tó bogy foispán' teljes nem létében víseli hi-

vatalát, az országgyülcsen a' fóispánoh' sorá-

ban hclyt foglalhatj ellenbcn (mint hözelcbb-

röl tortént) foispán' létében azoh liözt helye

nincsen.

A' fóispán abhor , mihor a' kir. hormány-

szcli' tagjait a' vérségi egybchöttctcs hihölti,

némclv itiletebben szchciböl, a' bclsö tanács-

noh* beljét potolja.

Nines nyoma itt, hogy a' fóispánság örö-

büsön valamcly nemzetségneh adományoztatalt

vólna. — Egybázi méltóságboz se vala bötve.

Törvcny szabálja, hogy a' foispán állan-

dóúl a' megye' heblében rendszerént lahozzéhj

mert hülönben a' megyc' ííjait csah feladásoh-

ból esmérheti, ezeh pedig rithán cgyenesch.

Midön valamely tisztviselo hihal vagy e-

gyébhépen bivatalától megválih, hatalma van

heljét mással potolni (úgy nevezett bcljettessel)

a' rendes választásig 's a' hormány á!tal meg-

erôsitetéséig vagy változtatásáig.

A' foliormányszéh' ajánlatára ön a' íeje-

dclem erositi meg hivatalában.

Nem csah joga van, hancm tôrvény sze-

rent hoteles hözönseges gyülést valahányszor

a' höz iigyeh hivánjáh, hülönöscn pedig éven-

hént ncgyszer gyüjtenij minden gyülés' hölt-

sége potlásáúl (az az csah ncgyet coged még

26*
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évcnltént a' fclsübb rendclmény ily' scgedelmc-

zcttet) száz-száz rhforint c. p. leven rendclvc-

meg mint liifizctcndö 's ezis fclsóbbi mindan-

nyi megrcndclés mellett a' fnispán' nyugtató

levelcre a' mcgycí Iiír. adó tárból íizettetilt. *)

Hivatalába igtatására (installatio) száz rh.

forint с. p. szoltott adata! а' mcgyci lur. adó

tárból 3 mclly igtatús liét fcibb rangiiah által

vitetili végbe, a' bcigtatandónah ltövctliezö bit

letctclc mcllctt: „Én N. N. bit a' császári lii-

rályi Apostoli felség Austria! császár Ncmet-

Magyar-'s Cseh országoli' hirályja Austria' ío-

herczcgc Erdély nagy fejdelmc SzcliclyeK' is-

páhja (I. Ferdinand) torvényes és öröhös uram

fejedelmcm választása 's megcrósitcse által Do-

boha vármegye foispánsága' tisztibc rendelt,

esbUszöm az élo 's örölt istcnrc és bitemmel

igirem 's fogadom hogy: azon császári liírályí

Apostoli felségneb 's torvényes öröltöseineb és

követhezöjineli egész életcm' fojtában biv, en-

gedelmes egyenes és ószintes' alattralója, ba-

rátjainak barátja, ellenségeinelt ellensége leen-

deb, vohsommal hárait cltávoztatandam 's basz-

flait elömozditandom 3 ha valalut igazai, ural-

bodása vagy szentséges szcmélyje, a' baza' al-

Itatmányja, bátorsága és cscndessége eilen muû-

*) Hôïgyttlé» tarthatás jóga a' íois'pánnak légkôselebbrol

ktfrlat Míe síóritartfc.
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Itálódni törekcdni vagy tettrc vctcnicdni lat-

nch, azt scmmikcpen einem titkolom vagy pa-

lástolom, hancm sictólcg fclfcdezcm> mcggát»

Iom 's annaU mínden modem eleit veszemj fo-

ispáni tisztemben nciucsnck iigy mint nemtc-

lcnncli, mindnyájolinali es egycnliént föbb es

legkisscbb scgcdcimnck magoll igazait a' fcl-

ség' kegyes parancsolatjai szerent cgycncscn

kiszolgáltatam. A' tôrvényszckeket az én torvé-

nyes rendes és érdemes szcmt!ljü bizonyitóim-

mal az elnyomattattali' fclscgéllésokrc 's a* tör-

vénytclenségek' megzabotázására a' hazai tör-

vények es alhatmány szerént intézcmj senki-

nek igazát személjes tekintct, yagy cgyetértés

. annál kevcsbbé ajándéliok elfogadásából, vagy

ahármely ürngyböl feldúlni nem igyckezemj a

torvényes ¡tileteliet cgyenes clegtétclbe véte-

tem , a' me^ve' altisztjeít , érdemes jó hiríí, a*

megyének basznos 's a' vármegyében birtokos

személjekbôl alkatam, a' sinlödö népet méltat-

lan büntetésckkel, *s egyéb torvény telen ter-

hekkel, zsarolatoltlial, vagy az adónab ídom-

talan felosziásával 's különbözö rovatalokkal

nem terhelem, a' terhelni akarókat megzaba-

Iázam, a' rám bizott vármegyénck míndenek-

ben hiv, gyors gondját viselem, a' kir. kor»

mányszék' parancsolati 's az ö felügyeletearánt

engedelraes leendek, 's a' baza' boldogságát a'
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fcjcdclcm' szolgálatjával cgy nyomban mcrcn-

dem (a' követkczö ígcli fcjeztc fogadástétclek

1 "94 ólta toldattak az cskiik' soraiboz egy sго-

тоги tcrv' i'clfcdeztctése utánn) 's a' mint je-

Icnleg scmmi titlios társaságnak vagy szövct-

ségnck scm a' császár! királyi birtoliban scm-

az idcgcn tartományokban bodolttja ncm va-

gyok$ úgy továbbá is scmmi ilyetén társaság'

vagy szovctség' rcszese, bár mi szín és ürügy

alatt is nom Icendck Isten cngcm úgy se-

giljen."

Torvény és rcndszcrént való elnöke mintl

a' közönscgcs mind a' törvcnyes dcrék szék-

nek, ebben midön a' vok'sok száma egyeniö,

a' föispan vok'sa határozó.

A' vármegyci foglyok' élelmcrc, tartására

a' kir. adóbévcvok luispáni nyugtató level nél-

lu'il pénzt netn adhatnak-ki (erogálni).

Л' vármegyc' ere jene к (Gens Comi-

tatus, Bracliinm Comitatcnse) torvény szerént

kirendelöje 's Vezérc (Ductor).

Az országgyülésre úgy nevezett Regal i-

sak által hivattatik-mcg hivatala' méltóságánál

fogva.

Levéltárnokat, laistromzót irnokokat, né-

mel}' biztosokat, kozügyvédet és szcgények ügy-

védjit, ajtónállót, búszárokat, tömlöcztartot és

hajdukat hatalma van állandóúl kinevezni min
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den" további felsobb jóváliagyás es megerösi-

tes' szükségcn kivül. Hatalma van maga mel

lé egy elnöhi laistromzót rendclni 20 rh. fo

rint с. p. fízetés mcllctt.

Minden hi vatal 5 Kisebb -nagyobb> legalsó-

legfelsö, tudomán yt , tapasztalást, jó lclliiesmé-

retett es encrgiút Uiván y 's minci magasbb a'

pont annál tubbe t. — A' foispâni hör minden

értelemben a' többi mcltóságohéhaz képest nieg

olyan hogy annál a' fenncbbírt tulajdonságok

gyakorlatára hilüntetésére gazdagabb alig van

a' hazában. Melly becses jog az, hogy a' föis-

pán, bar nen> is mindég ön mcggyöiötlcse sze-

rént, nagyobb alattvaló tisztviselöjit m-éltat-

ja (candidálja) a' rendeli' szabad volisa alá.—

Ugy van, mert minden tiszti választás' albal-

niával „a' négy bévctt" hit' nemes sorsosi

liö/ül hármat-hármat az alább frtt hivatalokra

ugyan azon egy hitvallóltbúl méltatván, a' ren-

dek' szabad voksolata alá terjcszti, Ez a' mód

torvényes ugyan j mert „öseink végzetcj"

de vajha a' szelidcbb unoliáli, mü valahára a'

mai kór' szellemcnél fogva kevesbbé ragasz-

kodnánk a' vallásos hülonbséghez ! Imé a' nem-

zet is melly a* türelmetlenség borúlttabb évei-

ben vcrözönt árasztatt vala Bertalan gyászos

éjjelén, eltórlé az elsoséget, el a' külonbsé-

get: mü is szabad igazunkal élve tegyük azi;



40H

hogy ncm a' vallas, hanern a' vallásosság Icg-

szorossabb értclernbcn, a' tudomány 's energía

(és se mili egyéb) érdcmesitscn hit-hit a' bíva-

talra mán túl. Ki nern Iátja 's látván nem fáj-

lolja, hogy gyaliran a' religio' sorsa ngycb tu-

lajdonságoh' l'ogyathozott létébcn milly czéla-

ránytalan hormányfihat állit-bé 's léptet cío!

Töllünh függ bogy: mint Ruinaban a' I'atriciu-

sah alatt a' szegénység válljon hozonséges vir-

tussá; a' gazdagság mint a1 batalomnah és erö-

szahnah (a' hozonséges élctbcn néba a' legszi-

lajabb gorombaságnah legnyomorúlttabb hevély-

ségnch) alattamas útja mennyen utálatba, a'

szülctésbcli méltóságra semmi hülonos tckintct

ne légycn.

A' diszcs foispáni méltóságat Erdély hiilün

válta ólta máig hih viscltch légycn, azoltat a

megyci levcitár' és Benho' scgcdolmévcl ily

rendel adbatjuh.

1. Dabauh. i 002. Kineh foispánságát a'

fennebb irttahból gyanitbatni. I h 1 ó d y F e-

r e n с г 1517.

2. Tehe L u к á с s (Magyar-Köblösi) 1540

—1547, midön innen b. Szolnah vármegyei

fdispánságra tétetett által. Neje volt Barosay

Magdolna, fija Ferencz, 1579 húnyt-el,

a' nemzetscg' fcrjfi ága pedig elenyészett 1Ô20

éven innen.
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3. Chi eren y Istvún (Alsó Balázsfalvi)

1540— 13Ó6 Tanácsnoli.

4. Teotóry Balázs 1548—1578.

1758-d. fejöelmi ügyek igazgatója Sellyei

Tolnay János hivatalánál fogva az E b e s

ialvi (Erzsébct városi) akkór fejdelmi цга-

dalmat (KüUüllö és A. F eher várm.) ösavc-

iratvún, azon ószveirat' eredeti egyik példányán

a' 20 lap. olvasható: „Me fccitüeri Egrcgius Gre-

gorius ApaíFi de Apa Nagyfalva Comes Cottua

Dobocensis ac Magister Curiae Domini Reveren-

dissimi Georgii Episeopi Varadiensis 1552/" 'S

ezen felirat a' fo ajtó bomlolián vala. — Melly

fcjdolmi kastcjnak 17 58-d. fenn volt több bel-

sö felirataiból kitetszik, hogy azt 1552—1564

Apafy Gergely ez crintett epittette. Volt

II János királynak tanácsnohja 's udvarmestere.

Bár a' „snpremus comes" nevezet mint

ujabb idök sziileménye, Apafy nevé mellett

nem olvastatik isj de nem megvetendo adatúl

közöljük e' feliratokat, hogy a' jövendöseg e-

zen megyeí irományokban 's egyebütt is ed

dig ele nem letezett foispánt Apafi Ger-

gelyt foispánsága kezdetének és megszüntc*-

nek éveit nyomozza-ki.

5. Bánfy Far к as (Bonczhidjai) 1666—

1578 Tanácsnok.
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6. Eördög János (Eördög Kcresztúri)

1578—1588 Tanácsnok.

8. Bánfy Far lias (Zcntelki, némelly le-

velekböl Kállaynál Zengtellti) 1 580— 1587. A'

foispánságan Uivül volt Udvarhcly és Ma

ros székek' 's Udvarhely városának foliapi-

tányja, Tanácsnok. A' fejdclemtol így czimcz-

tetett: „Magniiicus Volfgangus Bánfy de Lo-

soncz." Néhól „Nag y" mcllúk nevé olvasható.

Ennek fija Ferencz а' В on к o által annyira

magasztaltt Décsy János sal mint barátjával

's mentorával nevezetes útazásoliat tett Euro-

pában Bonczhidjáról indúlván.

8. Erdélyi Militó» ( Somlierelii ) 1588

—1591 Tanácsnok.

9. Kendy Sándor (Lónai) 1591—1594-

Tanácsnok. Bcnko szerént ország' Iiorlátnok-

ja is vólt 1568-tóI fogva. 1594 augusztusban

Kolozsvártt kivégeztetetl. Az ország' laistromá-

ban melly Bátory Zsigmond alatt készült (L.

felebb az országgyülések közt) „ma

gniiicus" nagyságos cziramel illettctett.

10. Kendy István (Lónai) 1594—1606

Tanácsnok. 16o7 ország' korlátnokjának nevez-

tetett-ki. 1610 hütlenség' szennyén büntetödött.

Benne magva szakadt a' Kendy nemzetség-

nek fer j f i ágon.
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11. IVHn dszcnti Bcncdcli (Viczei)

15Q5— 1619 Kállay szcrént, hi a' foispánság'

с vet lioránra teszi, volt Udvarhely szck* fö

kapitánjja 1 59 1 . Mint a' Székelység' fovezére

F e h с t e li a 1 o 111 n á 1 1 595-ben jclen volt az üt-

liözethcn. 1605 martíus 7. a' Kolozsvári or-

szággyülcs' végzctcit aláirta. 1 0 1 0 mint fciispán

irá alá ö egyik а' II Mátyás kir. és Bátory

Gábor Erdély' fejdelme közt kötött békességet

Kolozsvártt sept. 6. A' Kolozs Monostori

Apát. Lcvcltár.

12. PetkyJános (üerzsi Udvarhely szé-

ki) 16(6—1612 Tanácsnok.

13. Hamuli Balázs (Szcnt Lászlói és

Drági) 1612— 1629 Erdélyi fcjdelcm Betlen

Gábor bclso tit Uli tanácsnohja.

14. Hatvani Zsigmond (Tötöri és

Ilatvani) 1612— 1615.

15. Veselényi Boldizsár( Gyekei )

1615—1648. Az ország' dézmájinak kibérloje

volt együtt 1Ó58 táján.

16. Gyulafi Samuel (Ratóti gróf) 1629

—1бЗО Tanácsnok. Betlen István Erdély' vá-

lasztott fejdelmének 's fokormányzójának veje

volt, leánya Anna az ö neje lévén. — Kállay

ennek foispánsága évét 1590 tette a' megyei

adatak eilen.
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IT. P e t к y Fer encz (Derzsî) 16ЗО—

1Ó31. Kiról gyanitja Kállay F er encz hogy

1б01 Szcltely Mozcssel egyiitt talán megbeje-

geztctett. 1635 a' Fehérvári gyülésben augus-

tus 21-kén az elsö törv. czikliclnél fogva mind

ketten számüzettch , miclott már ez elött a'

Törökhez bivándorlottak vala. A' Kállay ál-

tal érintctt adománylevcl azt jclcnii, hogy a'

Petky Ferencz' jószágai 1Ö34 másoknak ado-

mányoztattak. Elmaradolt nejet Bálintltt György

vette-el.

18. Petky János (Dcrzsi) 1Ö31— IÖ34.

E' kezdé használní rendesebben legelöbb a'

Derzs elonevet 1б04. Tanácsnok, Korlátnok és

[Jdyarhelyszéhi fokapilány. Leányát Borbárát

Apafy György vette-el, kivel 11 magzatokat

nemzett 's azok közt Mihály Erdély' fejdelmét

1622.

19. Mindszenti Gabor (Viczei) 1бз4

—1643. Tanácsnph. Neje volt Pccby Erzsé-

bet, a' ki mint özvegy Haller Péterhez ment

férjhez.

20. Кешепу Boldizsár (Bükkösi)

J643—1648.

21. Betlen Mihály (Kerezsdi) 1648—

1653.

22. Bánfy György (Losonczi) 164Q—

1653 Tanácsnoh.
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2 3. В á ti f y Z s i g m o n d ifj. (Losonczi)

i6j"— ldjQ. Kîncli atj ja maga is Zsigmond

Bonczhidja alatt emlittetik alább. — Volt Fe-

hcr várm. foispánja,

24. Bánfy Dcnezs (Losonczî) 1б50—

1 б" 4- I Apafy iVlihály' titlios tanácsnoka. Ko-

lozsvár, Szamosújvár es Somlyó várak' föhapi-

tányja. Iíolozsvármegyei foispán. A' historia'

védclmczctljc. — Érdcmei jutalmáúl 's a' Törö-

hölttöl vallatt liara' pótlásáúl a' Gyalai uradal-

mot bcirás képcn nyeré Erdély' három ñem-

zetctöl. Fejct veszté Betlcnben, mindeddig ki

nem hirdetclt bün' büntctésc' fcjcben.

2 5. Csáky László (Kercsztszegi) 1Ô75

l6"8. Ilütlcnség szennycn bfintetddött/

26. Gycröfy György (Gyerö Vásárhc-

lyi) 1б"5—1б85, midön általtctctett Kolozs-

vármegyébe.

27. Bánfy Gábor (Losoficzi) 1Ô78—

1681.

28. Bánfy György (Losonczi gróf) az

elöbbi foispán Bánfy Dénezs' fija. A' megye'

rendjeinek forró ohajtására ritió példáúl gyer-

mcliliorában (l672 ) fóispánnak választatott

(mint Károlyi József gr. 1776) felavatás

nélkül. Fclavattatásá utárin l6ál—-l685-ig üo-

boUa — utóbb Kolozs vármégyé' foispánságat,

's Erdély' fokormányát egyetemben viselte a'
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hazafiali es ujdon uralltodó haz' váraUozásánah

teljcsen megfclclve. — Neje volt Betlcn Шага,

liivel ncmzé hovetliezojét (utóbb) a' foispán i-

szélibcn György fiját.

2Q. Bánfy Far has (Losonczi) 1685—

1702. Tanácsnoh. Volt elobb liózép S z oí noli

várm. foispánja.

30. Vass Dániel (Czegei) II Ráhoczy

Ferencz' hive, 's az ô boni vihara lloraban

1702—1711 általa nevczctt foispán vala. A*

Vass gróíi nemzetscg' levéltárából tu-

dós Huszti által munliálva egy ltczirat, scm-

mi megyei jegyzeteli лет lövcn ezcn gyászos

korból a' liözlcvcl tárban.

31. Bánfy G V б г g y (Losonrzl) gróf

1711— 1735. es. líir. lomarás. Elsô a' Iii rend-

szerént egyedül Icpctt a' fôispâni szclibe 's vi-

selte fcnnyel- érdemmel diszesbîtette bivata-

lát; addig, mint az éveil' egybevetéscbôl is lu-

tünih, többnyire két foispán lévén egyszerre.

— 1723 birályi hivatalas voit az órszággyülé-

sen. Meghólt 1735. Gyászinnep¿t Csepregi

Turliovics Ferencz tisztelé lelhes halotti

beszédjébcn. 1500 forintatt bagyott a' n. Ud-

varbclyszéki Udvarbelyi ev. reform, os-

boláknab végrcndelete szerént.

1736. üres volt a' fôispâni széb.
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52. Kemény Samuel (Magyar-Gyerö

Monostori báró) 1737—1744. Mcghólt 1744

martîus 17. — Az Enyedi ev. roform. kolle-

gyomnak cgyik fögondviselöje vala. Eltemette-

tett Vccsen, a' liól Csepreghi Turko-

vîcs Ferencz Kolozsvári olitató tudományal

's nemzctségi - sor magyarázattal tcljcs halotti

beszéddcl tisz.tclé porait.

33. Betlen Gábor (gróf) 1745—1751.

a' császári liir. felscg' liamarássa 's utóbb ud-

var! tanácsnok. A' megye' mostaní pecsétjét

nyeré 1748.

34. Betlen Imre (gróf) 1752—1755.

Kóvárvidéki fóhapitányságát e' megyeí fóispán-

sággal , ezt pedig kir- kormányszéki tanácsno-

ki méltósággal cserélé-fel.

35. BánfyDénezs (Losonczi gróf) 17 55

~175б. Bomaí szent Biradalom' Aranyas vi-

tézze. Maria Theresia' kamarássa. Valóságos

status és Udvari tanácsnok, Küliiillo Zaránd és

Kolozs vármegyék' foispánja , királyi Tabla'

rendes birója, Erdélyi liir. fri Lovász mester.

36. Tele к i Pál Római szent birodalmí

gróf (Széki) 1756—1774 foispán 's az akkori

szüntelen foljó torvényszék' elnöjte Mb. 1773

nov. 1б. Cs. kir. llamarás. Elóbb Fogaras vi-

déki fokapitány. Atyja volt Mihálynak, nagy

atyja szintén Mibálynak és Ferencznek. Ac
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ban) kcsóbb, a' Malvar crzélteny olvasóbra

nézve borán, lelbes liöltöi munliájiban öröluilve.

37. Telekí Ada m Rómoi sz. birodalmi

gróf (Szcbi) 1775— 1785. foispán. Cs. Mr. lla

marás. Valoságos belsö titltú status-tanácsnob.

17Ö5— 1775 Kovár vitlélíí fókapitány, mcllvböl

lcpett a' foispáni szckre mint annah rltlta di-

sze. — 1785— 1700 ал abliór alhatntt Uolozs-

vári vid с к (Distríctus) birályi biztosa, 17Q0

— 17Q2 bíf. kormányszcbi tanácsnok vala. —

Corneille Pétcr „Czidjct" Francziábol fordi-

totta Magyarra 1773 a' Magyar liierafurának

nevendék borában oly diszsrel, lclbesen és hí-

ven , bogy az ö bájjal ömledezö nyelvére csak

egy Szemere vagy Deábi F. vonbattak fntyolt

a' kcsôbbi hajnalat' den'ilttével Körner és

Bartbelemi munkáinak az en magaszfrrláso-

mon feífil való forditásai által. — A' milyen

kedvelt Magyar nyelvére nézve, éperi oly flagy

vala a' hormányon ülve. Született 1740 octob.

l(i. A' hazában dicsíretesen végezvén tamilmá-

nyait, 17 60 kidföldre mené esméreteit öregbi-

tenri; 's elßbb a' Baselí, azutánn á' Leidai os-

koláhban a' Mathesis és természet' tudományát

's tôrvényét tanulta. Majd Párisban jelertt-meg,

's itt egy évig múlatvan , bonjába viszszatért,

dsaUhamaf afanybtdesos koirtornyík lön. — Öt~
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vcgycn maradatt 1785 augustus 26. — Meghólt

171)2. aprilisz 20. hagyván maga utánn Vese-

lényi María b. ncjétól a' Yeselényí István b.

és Daniel Polckszina b. leányjolitól Maria Po-

leltszina és Anna lcányait. Porai a' K. Lónai

szentegybáz' sirboltjában nyngszanali.

1785—17Q0 a* íoispánság eltörölvc volt.

Betlcn László (gróf Betleni) 1700—■

1702. a' várrnegyc' rendcitöl el nem fogadatt

helytarto. Szónolii tebetscge maga lloraban d¡-

csirhctó.

38. Bánfy 6 y ö r g y (Losoncsi báró)

17Q2— 1805- Királyi tanácsnok Elôbb ú. m.

1777 alhadnagy, majd százados, végre alezrc-

des a' hadi pályán. A' - nemcsségnek szives

védóje.

Rédey Adám (Kis Rédcí gróf) császári

királyi kamarás. Elôbb az Erdélyí hir. hama-

ránál hepzö (concipista) majd a' törvcnyes bir,

tábla' rendes birója. Innen 180б avattatott-fcl

foispáni méltóságába. Jelenlcg belsö status ta-

nácsnoli. A' foispáni szélmeli ragyoglata, a' me-

gyc' ohalma reményfe, éljen hoszszú sor éve-

kig; adja Isten zivatarral fenyegetö napjaink-

ban, bogy miglcn jó fejdelmünk bövebb he-

gyclme áradand ritka foispányunltra ¿ addig itt,

's azutánn fényesbb álláspontján a' torvényes

szabadtság' tüze lelkcsitse hazafi lieblet mint
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eddig huszonkilencz rövid , ltüzelebbi szclid

kormány-éveink alatt, úgy a' jövöben is \e¿-

késôbb idöUig ! *)

A' fejdclem' viszszairata , melly a' kir. kor-

mányszélineU tudtára adá íoispányságát igy

vólt:

Músodik Fcrcncz Isten kegyelmébôl válasz-

tatt mindég felséges Roma i császár, Ausztria'

örökös császárja, Német, Magyar, Csehorszá-

gok Apostoli Királya, Austria Fö Herczege,

Lotharingia", Velencze és Salczburg Herczege,

Erdély Nagy Fcjcdelmc, és Székclyek' Ispán-

jt s a t

Méltóságos, Tisztelendô, Tckintetes, Nagy-

ságos, Vitézlo és Nemzetes, 's Okos és Figyel-

mes igazán Kedveltt Hiveink! Foljó esztendei

julíus 3káról felküldött méltatástokra , mellyet

a' mü kedveltt hivünk Losonczi L. B. Bánfy

György balála által megüresültt Doboka vár-

megyei foispánság iránt tettetek, a' nékünk

maga rendén tétetett feljelentéshez képest, e-

zen tisztséget Tckintetes és Nagyságos Kis Rc-

dei Rédey Adám grófnak, kamarásunknak ,

és az Erdélyi királyi torvényes Tabla valósá-

gos birájának a' mü kedveltünknck, tekintvén

*) A' legmcHóbb alapokon cpfiltt ohaitás telyesüle : fcj-

delmeink néhai I Ferencz. kinever.te; I Ferdinand pcdifç

kir. függo peciétes lévele àltal kir. tabla elnôkéneb leve

18J5. mart.
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az U jeles tulajdonságait, 's h!v szolgálatjait,

mellyeh ötct mar eddig a' foispánságra a' tü

liirályi liormányszéhünli' cgybehangzó volisával

méltattált; . . . liegyesen általadni liivántub; a*

minthogy ö nékie azt adjuk' és adományozzuk

ezcnnrl.

A' tü lurályi bormányszéliünli' botelessége

leend tebát, az érintett újból nevezett foispánt

czcn tisztségbc , mcllyct nelue begyclmesen a-

dánlí, mcgolvasván a' mü másih adomány le-

veliinbct, mellyet ez iránt maga módja sze-

rént Iiöltetenli , fclavattatni , 's ezcn tíszts¿gbez

az adomány level szcrcnt járulandó fizetést a'

tartományos pcnztárból megrcndelni.

Egyébaránt a' mü császári bírályi és fcj-

dclm! liegyelmiinltkel irántatoh hajlándólt ma-

radúnb. Költ Austriai fejedelmi Bees városunk-

ban October bolnap' buszannegyediltén az Ur

ezer nyolczszáz ötödih, Bornai uralltodásunk 's

örükös országlásunk tizennegyedik évcbenFe-

r e n с z s. k. Gróf Eszterbázy Nepomuli J á-

nos. s. k. A' császári királyi .Apostoli fclscg'

tula jdon parancsolatjára SzegedyJózsef s. k.

II Föbirok. Többes számba azért tétet-

nek bogy a' rocgye' két kerülctében egy-egy

van. Latinúl: Supremas Judex Nobilium.

21 *
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Régcbbcn a' fobiró Iiatonai fokon Kar-

Kánnali nevcztctett. L. Constant i nus

Porphyrogenitus.

A' rt-gibb törvcnyen épültt szoháshaz hé-

pest fü szolgabirólinak hcljcscbbeti mondatná-

nak, a' mi alább magyaráztatik-meg.

1514 évben e' hivatal e* megyében is —

mint a' többiekben, még nem állott fenn, mert

Verböczi Hármae Tör v. könyvenek 3.

Rész. 3. czihkelében az Erdélyi torvé-

nyeh liözt csak alispánt és alszolgabirót em-

lit. — Hihetö: ErdélyneU Magyar-országtól el-

válása olta hozatatt-bc inkább szobás által:

mert a' honi torvényckben felállittatásának

semmi nyoma.

1542-ben fel- 17 37-ben pedig rendesebb

labra állitatván az Erdélyi lur. törv. tabla; ez

ólta néha a* valóságos (legalább igy hellène)

birók heljét pótolják.

Parancsolat mellett az alispánnal cgyüttj

de csak mint bizonyitók (testificans) osz-

toztató birók kerületenként az egy vármegyé-

ben levo jószágokban atyafiak közt. Jóvá ha-

gyott alkotm. 4. R. i czim. 50czik. Ezt

hajdan a' káptalan' vagy Convent' tagja tette

a' fobiró heljett. Az alispánnal együtt czirkalt.

L. alább.
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Benito Specialis Transsilvania m. s.

Cap. VI. §. ill. 1702-dik évre Balog Já-

nost es Cserényi JánOst heljezi a' föbirok' so-

rába, kik közül az a' felsö, ez az alsó kerü-

letben falunként (nem mindeniitt) a' sóra néz-

ve (mert akkór a' nemeseh a' sót ingyen kap-

ták) a' mágnásokat es nemcsekct laistromba

szedték. Hihetö: ezek a császár' részén valá-

nak, mig más, felöl Bákoczi is maga pártján

nevezett tiszteketj a' mi onnan világos, bogy

maga Benkö 1702 évre Kabos Sándort is ío-

birónak teszij mint a* ki a' f. kerületi neme-

scket laktabeljeik' során laistromba szedte 1702

majuszban az crintett czélra nézve.

1764 ólta fizetcsök 300 rb. forint conv.

penzben veszik félévenként a' megyci kir. adó-

tárból. Ezen kivül némely váltságok (taxae)

az ök jövedelmök.

Mint a' foispánnak személjessei, nem csak

a' torvényes derék széknekj hanem a' közön-

séges gyülésnek is elnökei lehetnek j egyéba-

ránt tulajdonképen a' kisebb és büntetö szé-

kek' elnökei.

A' foispán' szcmélyében a* yármegye^

Erejének vezérei. Ennek dija száz for. с. p.

A' harmadnapos széknek, szoliás

szerént elnökei 's e' tisztet más nom potolhat-

ja. A' Számvevo (censúrale) Ur i (Domina
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le) székekre birúkat neveznek-kij egyiket a'

szolgabirót.

Pccsétjôk 12 m. for. büntctö ercjü, cre-

je' idejc három bolnap, váltsága 6 xr. conv. p.

Ujitilet para il esa к na к (mandatum novi)

váltsága 20 xr. c. p. ereje ideje 15 nap, mi

utánn pedig az illetö szolgabirúnak bémútatta-

tik egy esztendö.

Tobbnyire a' polgári (politicum) köcü-

gyek kötelcsscgöknek tárgyai: a' kir. adótárt

kötclesck évenként kétszer vélctlenül számba-

venni vagy vétetni magok kerületcben. Az u-

jonesak' bészolgáltatása cgyik tulajdonkcpcn

való tisztjök eddig ele. — A' fekvö (stativans)

katonasággal kcrületenként számitást (com

putus) tartatnak, az utazó (transennalis) ka-

tonaság' nyugtató leveleit az illetö kerülcti kir.

adóbévevonek további léptetés vegett fél éven

ként küldik.

Megintö (admonitorio) bizonyosáte-

TÖ (Certificatorio) feleleteket (Relatoría)—

melly eredetét III András kir. б-dik törv. czik-

1291 -bol veszi, — fclnyitják ; Hitclcsitöket

( autlienticatores ) rendelnek számszerént egy

tigybcn bármat, kik közül egyiknek tôrrény

szcrént ¡tilo táblabirónak kell lcnnij kiknek

ebéli munkálkodások nem a' szék' szinén — már

roa— hanem a* tanuk' iaktaheljén is végbe mehet.
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Változó (ambulatorium) hivata' lérén-f

tórvény szerént minden esztendóben mást-mást

illet viseletje.

Napi bérolt l rhv for. 4-0 хг. c. p.

Két fobirója lévéa a* niegye' két kerüle-

tének (circulus) egyik a' raásiknak kerületé-

ben torvényhatóságát nem gyakorolhatja : de

pecsétjok kölcsönös erejü.

A' rendek' szavazatára, 's a' fóispán' ma

ganos ajánlatára a* fejdolem által crösitetneh-

meg hivataljohban. Esktijek e' következö: Én

N. N. esküszöm az élo istenre$ ki atya, fiú,

szentlélck teljes szent háromság cgy bizony

örök isten, hogy én a' fobirói tisztben, melly-

be most T. nemes Doboka vármegyétól álli-

tatom, igazán , híven és jó lelhiesmérettel vise-

lcm magamat, fclscges uram és a' nemes ha

za* szolgálatjában , úgy a' méltóságos fô hor-

mányszék' parancsolatíban tchetségem szerént

biven és igazán eljárok. Méltóságos foíspán u-

ramtól illeml9 engedelmességgel függök, ha mi

(o nagysága ) eilen való dolgot titkon vagy

nyilván hallok (ö nagyságának) felfedezcm,

megjelentem, a' nemesi szabadságat oltalmaz-

ni megtartani igyekezem minden mellékes te-

hintet' félretételével : a* hármas végzet, jó-

ráhagyatt 's kiválagatatt alkatraány
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(Decretum tripertitum, АргоЬ. Comp. Consti-

tutio) szerént igaz törvcnyt teszek és szolgál-

tatali, a' tôrvényszékchet rendí szerént tartoni,

azohban senlii voksát nein háboritom, söt ma-

gam is igazán volisololi , ¡gaz f с le I e te lie t

(Relatorias) es bizonyitásokat iroli, a* Te-

kintetes nemes vármcgyc' tagjai 's tiszttársom

(ö kegyclme) hire nélkül rovataloliat ncm te-

szek, sût illo Koran a' birtolioso knall (ö nagy-

ságolmak , ö kegyelmeknek) meghirdettetem ,

aklior pedig a' mcnnyiben lchct ¡domos rova

talohat igyehczem tcnnij igazán liiadni; azo-

liat igazán felszcdetem, a' mennyibcn cngemct

illet, a* jovcdelmek* bészolgáltatásában es a'

rendes dijjolinah fclvételciben igazságat htíve-

teh, tiszttársom hire 's aharatja eilen azoliat

ncm vétetem-fel , hanem irántoli mindenchben

ö hegyclmekkel mcgegyczö aliaratból cselehe-

szem, az árválinak, gyámohalanoUnali ügyefo-

gyottaknak igaz ügyöhet igazán felvcvén, azt el

nem forditom; igaa tanácsohat adakj a' gonosz-

tévolinek pártjoiiat nem fogom, sem azohkal

alispán tiszttársom hiro nélliül nem egyeaem>

annál kevésbé dljjoaom, elitiltt (sententiá-

aott) rabolmah vagy gonosztévóhnek elbocsát-

tatásában ncm szövethezem , aa itiletcket es

végzeteket igaz tcljesedésbc vétetem ; — szó-
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val: Bzon tisztségemct illctö minden dolgoltban

tehetsc'gem szcrcnt luven 's ¡gazán igyckezcm

eljárn!. Es valamint (L. fcnncbb a' foispá-

II i e s к ü l).

A' megye' lcvéltárában a' fobirók ily ren-

del es ezch találtatnak fcljcgyezvc (f. f'elsö,

a. alsó kerületbélit jelentvcn.)

1. Bádoky Balázs f, 1540— 1566.

2. Iklódi Némay Menyhárdt a. 1540

— 1566.

3. Komjáti Gáspár (Derzsei) f. 1566

— 1585 Elöbb alispán vólt.

4. Göcay János (Goczí)a. 1566 —

1581. Ezis alispán vólt elöbb.

5. Boér Péter (Apátü) a. 1581—1508.

6. Szilvásy Endre (Kecset Szilvási)

f. 1585 — 1588. "Vólt elöbb és utóbb 's egy-

szcrsmind alispan-¡s.

7. Bádoky János (Bádokí) f. 1588 —

1595.

8. Székely János (SzászZsombori) a.

1588 — 15Q5.

9. Sz era ere János (Dobokai) f. 1595

— 1629-

10. Somai Gergely (Nagy Devecseri)

a. 1595 — 1631.

11. Zsombory István (M. NagyZsom-

bori) f. 1629 — 16ЗО.
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12. Szilvásy Entire (Doboliai) f. 1бЗО

— 1б4Т. Elôbb alispán volt.

13. Szigeti György а. 1б30 — l64l.

Letctetettj de egyszersmind alispánságot-is vi-

selt.

14. S о may János (Nagy Devecseri) a.

1641 — 1643 midön clmozdittatott.

15. A' fennemlitett Szigeti György a.

iG43 — l66ö.

lö. Toldalagi Ferencz (N. IKlódi) f.

1647 — 1648.

17. Nádudvary János f. 1648 — 1665

Elöbb alispán volt.

18. Kercsztúry Ist ván (Sajó Kereszt-

úri) a. 1665—1670.

ig. Daczó György (Gyulatelki) f. 1ббб

1Ö72. Kállaynál 1071-ig.

20. Tötöry István (Kalota Szentliirá-

lyi) f. 1Ö72 — 1675 midön lemondott.

21. Balag János (Szász Czegöi) a. 1Ö70

— 1675 Elöbb alispán volt-

22. Almády István a. 1Ô75 — í683

Elôbb alispán vólt.

23 Daczó Ferencz (Gyulatellii) a. 168З

— 1685.

24. Fejszés Ferencz (Dobokai)f. 1 685

1701.
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25. Kabos Sándor (M. Gy. Monostori)

f. 1701 — 1704. II, Râkoczy Fer. alatt.

20. Beszprémi G y örgy (Szodoroi) f.

1704 — 1711 H. Hálioczy Fer. allai lépett fel

az alispánságból.

27. Somay György (Dellö Apátü) a.

1704— 1711. П. RáUoczy Fer. alatt.

28. Ujhelyi Ferencz (Tisza Ujhelyi)

£ 1711— 1715.

29« Várady Zsigmond (N. Váradi) a.

1711— 17 15, volt alispán-is.

30. Lészay 1st van (Fogaras!) f. 1715

— 1745. Volt elöbb alispán; mint fobiró pe-

dig hövet az országgyülésen.

31. Balog György (Sz. Czegôi) a. 1715

— 1735. Elóbb alispán vala. Követ vóltazor-

szággyülésen 1722. évben.

32. Köblös Peter f. 1735 — 1739- EI-

buesuzott onhént. Elöbb jegyzö, majd alispán

volt, mindenütt diesiretes.

33. Csernátoni György (Also Cser-

nátoni és Szász Zsombori) a. 1739 — 1743.

Volt utóbb bir. adobevevö.

34. Varsányi Benedek (CselielaUi) f.

1744. — 1745 önhent lemondott.

35. Mara László (Felsô Szálláspatabi)

a. 17 44— 1746. Elbucsuszott önhent.
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36. Maksay Mihály (Nyárádtói) f. 1745

— 1750 Alispánságból neveztctett-ki.

37. Balog Zsigmond (Sz. Czegói) a.

1746— 1750.

38. So mai Sándor (M. Fodorházi) f.

1750 — 1755. A' következett cvben clsô királyi

adó bcvevó Ion az ujabb rendút szerént.

39. Domokos Ferencz (AIsó Cserná-

toni) a 1750—1755. Elóbb alispán vólt. Uno-

káját vitézi érdeménél fogva érdemjellcl 's bá-

rósággal jutalmazá Uoronás urunk.

40. Csernátoni József (Csomofái) f.

1755—1757. Elsö királyi megerósités által.

41. Mara László (F. Saálláspataki) a.

1755—1763.

42. Maksay Gábor (Nyâràdtôi) f. 175б

dczmabér bevevö. —Utóbb alispán. 1757—17бЗ.

17ÖQ — 1771 potló. A' megyei jegyzetekböl lé-

yén e' tiszti laistrom kürva elkell hinnünk —

a' mi alább hövetkezik — hogy e' fobiró utóbb

alispán vólt 3 több példa is leven ilyen.

43» Apór István (Al-Torjai) f. 176З —

1769 önkcnt lemondott

44. Jánosi Péter (M. Palatkai) a. 17Ö3

1758 Elôbb alispán, majd kir. adóbévevó vólt 1

45. Szabó Gábor (Csik Szent Mártoni)

a 1768—1781.
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46. Kcczcli Sándor (Farnasi) f. 1771

1783- Voit jcgjzö es alispân elôbb.

46. Dujardin István (báró) a. 1780—■

1783.

48. Ketheli László (Nagy Ketheli) f.

1793 — 1785, Elöbb alispán voit.

1785 — 1790 a' föbiro hivatal cltöröl-

ve voit.

40. С s er en y i István (Alsó Balásfalvi)

a. 1783—1785. Ez elött kir. adobévevô volt.

50. Ha tfa lud y József (Hatfaludi) f.

Királyi tanácsnok. 1790—18l6 midön foispání

hclytartónah nevcztctett a' kir. kormányszch

általj melly tisztséget haláláig 1829 december

22-éig viselé hoz megelcgedés kisirete- közt. —

Az ígazító bíztosságtól (Rectificator Commissa-

rius) a' foispáni bclytartóságig ötvenket cvig

fáradott a' megye szólgálatjában. Aldás porai-

ra! 1790-ben az úgy nevezett „elsö diaetán"

Kolozsvártt egyik követ vala e' megye' részérol.

51. Balog Ferencz (Sz. Czegöi)a. 1790

—1814. Midón elbucsuzott.

52. Almády Zsigmond (Szavai) a.

1814 — 181 6. Elbucsuzatt ônként. Elôbb alis

pán volt.

53. Vajna István (Pávai) f. I8l6 —

1833. Elöbb alispán volt. Mindenütt hive lc-

tett hütének.
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„Homály is adhat fcnyt és a' húzi élet

Ha crdemeh védih és a' liöz îtélet."

54. Somay Sándor (D. Apátü) a. 181 б

■—1820. Húzamos idcig föjegyzö volt.

55. Zsombory La jos (M. N. Zsombo-

r!) a. 1820 — 1825. Adóbévevoi) volt elöbb.

56. Csilie István (M. Lapádi) a. 1825

— 1834.

57. Máriáfi Antal (Malisai) f. 1833,

majus 2-diha ólta víseli íobirói hivatalátjmely-

rc alispánságból lepett.

III. Alispánoli (Curialis Comes, pro

Comes, Vice Comes) hezdödött sz. István ki-

rály alatt 1002 itt, Magyarországon az clött

(lOOl).

Torvényes bivatali labra álülotta Corvinus

Mátyás király. 1458 a' VI. törv. szal«. Q-ik

czih. 's ha valaUinek ajánltatnék 's fel nem

vállolná 50 márha büntetést szenvedgyen, ren-

deltetett.

A' két kerületben kettô van.

1322-óIta neveztetnek latinul Comes-nek

mint a' foispánnak к с pe (Vice) Hajdan egy-

házi szcmélyek ¡s viselék.

II. A n d r á s kir. V. törv. с г i к к. azt

tartja hogy a' várm. ispánok ne itiljék a' ne-

mesek' jószágán lakókat, hanem ha pénz- es ti-

zed dolgában.



431

Verböczi Hármas könyv. 3 Réez. 1 czik.

megjcgyzi hogy : az allspánoli a' kischb liatal-

masságért kétszer ötvcn márltával büntetödnek.

Ismct ezen Rcsz 13 §-ban hogy a' Parochi-

alis aüspánok elött három forintott nem его

tárgy iránt ¡ndúlt perck a' Vajdai szék' ebbe

nyolczad napra nem vitethetnek.

Valamint a' jelcn századig a' tôrvényszé-

kelf îmitt-amott a' megyében tartatódtalt $ úgy

az elsöbb Magyarszázadokban az alispánok

(itt is egyebott-is) hivatalbéli kerületjeiket bé-

járván nyilván való biróji-és hiló székeket

tartattak önhenyölire választván a' heljet és a'

segédül felvcendö biróhat, kiket a' végre azon

írásesmcrctlen , Grotius szerént „infelicia et

bonarum artium ignara Sccula-liban , gyüjthet-

tek. HI. András к ir. l2Q!-évi 6-dik törv.

czikkelböl lévén magyarázható a' birók vagy

assessorok eredete.

Volt egy idö, midôn az alispányok sza-

bad kényok szerént a' nemest úgy mint a' nem-

telent kisebb - nagyobb csinért perbe idézhet-

tél«. Századonkcnt kiscbbedett 's gyengültezen

hatalmok. Regenten csak nem élet' és balál'

szabados urai vóltak, mint szintén ma minden

ezredes maga sergében a' katonaságnál.

1504 végeztetett tôrvény szerént bogy: az

alispán csak tiz holdnyi fold iránt itilhessen.
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Ekkór, legclôbb az itîlctct vcgbcvinni ncm a-

karó alispán cllcn, büntctés szabatatt.

A' jóvá h a g y o 1 1 alkatmány III. R.

59 czim. cgyetlen czikkclc az alispánt

(valamint több törvcny czikkclck is julescn az

Egybcgyüjtött alkatmány III. R. 6.

czim 1 czi libele is) clöbb heljeztcti a' fo-

birólmál, csak egy alispánt 's több föbirot

számlálván es emlitvcn l653-ban.

Az alispányok az IT 74 évi julios 6kán

kôltt királyi rcndclmcny' 3-dik pont ja

szerént a' foldcs uraihtól elnyomattatatt ado-

zóknak óltalmaaóji (adsistens)

Rülönös fötisztjök a' böz bátorság' feno-

tartása 's tartattatása. Ide tartozik a' „cirluilas;"

a' mint nevezi a' törvcny.

Kerülctenként köz felperesek az az: min-

den tudva levö tôrvénytelenségcknek megbosz-

szulóji a' parasztak közt általjában, a1 neme-

sek közt pepig némely kivételekkel; ottan-ot-

tan bizonyos birságok által.

Maga a' fejedelem erösiti-mcg hivataljok-

ban, mint szintén a' föbiroliat.

Kötelesek illetö kerûletjôkT'szerént az ú-

takra, hidakra, a' megye' cpûleteire fokcpen

gondoskodni , az ezekre tett költsegekröl szá-

molni.
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Kerületenhént hözönscgcs íga ztévük'

(Ejecutores publici).

A' vármegyc' Erejcnek (Eröhatalom-

nak is, latimil gens comilatusnak mondatiii a'

fellielö nemes sereg' hajdani nevczetérol L. a'

feJbclést) vczcrei.

Kem egyedül magok szemcljokben, hancm

a' föbiroltlial, mint a' foispán' személjesseilthel

's csak bizonyitókkal (liik heljctt Erdélynek

Magyarországtól elválása elött a' Kapulan vagy

Convent' tagja volt bizonyitó sz em él y

(Regius testiíicans) viszikhi azt.

Kapi bcrök 1 rh. for. 40 xár. c. p.

Torvénycs munkálatjaikban személjóket

más nem potólbatja.

A' Iterületi bünhödök' büntetéséneh ki-

szolgáhatójali , élelmolirc gondoshodnak , s/.á-

mokra a' megyci kir. adótárból ú. m. a' bilin-

csekre évenként 20 rh. for. с. p. elelmölire

hól több hol kevcsebb.— hüllsegröl számolnak.

1764 ólta évi fizctesöl«, 250 rh. for. с. p.

De eine feledjüh alispányaink' jövedelme so-

rában emliteni, hogy: gyakorta törvenyes, gya-

korta törvenytelen ürügyböl a' ncmtelen kö-

zönsegeket pénzel büntettéh. A' törvenyes bün-

tetcsek közüliek: a1 nyomhövctcs' elmúlasztá-

sa, latrak' lappangtatása, hidak' nem ügyclcte

's a' t. A' három holuaponhént vchetö lizeté

20



434

*cn felül nem kevés vältsagok îs járíilnak }ñ-

vcdelmölihez.

Ezen hivatal is változó, 's minden évben

ujitást hiván.

EsKüjök e' hövetkeztb

Én N. N. csküszöm az élô istenrej k¡ atya,

fui szent léleU teljes szent háromság egy bi-

bony öröli isten bogy: én az alispánságnak

tisztibcn, mellybe most állitatom, igazán, hiven

és jó Iclekesmérettel viselem magamat; felséges

urunk és a* nemes haza' szolgálatjában, úgy a'

mélóságos fokormányszék' parancsolatiban te-

hetségem szerént hiven igazán eljárok, méltó-

ságos föispan urunk (ö nagyságátóí) illendö

engedelmességgel függök, a' nemeeí szabadsá-

got oltalmazni és megtartani igyehezem, min

den mellékes tekintet nélkíil igaz torvényt te-

szek es szolgáltatak : hamissat igazzá, igazat

hamissá nem forditván; a' törvenyes határoza-

takat és itiletekct igaz teljesedésbe veszem,

igaz végrehajtásokat (executio) teszek, a'

szegény kôzséget helytelen büntetésekkel és

egyéb igaztalan terhviseletekkel akár mi szin

és ürügy alatt nem nyomorgatam ; söt a' ren

des dijjaknak felvételében (executio) is

inkább irgalmasságat, mint sem felette valóke-

ttiénységet kôvetek, a' nyílvános gonosztévdket

törvenyesen üldözni semmi tekintetre nézve
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лет vonaliodom, a* jô'vedclmelmeh és dijjoli-

ualt igazságos bészolgáltatását пет tagadom-el,

îgaz es a' mennyiben lehet idomos rovataloliat

teszelt, a' felosztott mennyiséget igazán felve-

szem es vétetem másoblial-is. Szóval : minden

ezen tisztemet illetö dolgoliban igazán és hi-

ven eljámi igyeliezcm. Es a' minthogy — L.

a' többit a' foispáni e s Ii ü alatt.

A' megyei alispánoltat felsö és alsó Iterü-

leti liülönbscggel ily renddel adhatjull, a' me-

gye' laistromának és Benkö Specialis

Transsilvan i a- jánali segedelmével.

Keresztúry Gáspár 1517.

1. Komjáti Gáspár (M. Dersei)f. 1540

— 15бб midön fobirónab neveztetett-hi.

2. Göczy János a. 1540 — 1566. Volt

íobiró-is.

3.' Szilvásy Endre (Kecset Szilvási) f.

1566— 1505. Volt egyszer'smind íobiró-is.

4. Litteráti Péter (Nagyfalvi) a. 1566

1505-

5. Szilvásy Endre (Doboliai) f. 1595

1600.

6. M ¡bola Pál (Légcni és Apátii) a

15Q5 — 1606.

7. Horvát Péter f. 1600 — lemondott.

28 *
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8. Z ente Gergely (Szent Egyedi) a.

1бОб—1б22.

l6lO-ben sept. б. Kolozsvártt а' II. Mátyás

Magyarország kir. és Báthori Gábor fej. közt

kötött béhcscg pontjaít, mint követ és biztos

a' fej. részérôl alá irá ; Dobolia várm. alispán-

ságát oda tévén. Kolos Monostori Apá-

turs Leo.

Q. Ismct SzilvásyEndref. 1609—1629.

10. Csongor Péter (Apátii és Borzá-

si) a. l62¿ — 1629.

11. Soraay Tamás (Fodorházi) f. 1629

— 1634.

12. Szigeti György (Galaczi) a. 1629

— 1б34. Volt egyszersmind fóbiró-is.

13. Keresztúry M i к 1 ó s (Sajó Kereszt-

úri) а. 16З1 — 1634.

14. Zah arias Zsigmond (Doboltai) f.

1634 — 1б38.

15. So may János (N. Devecseri) а. 1бз4

— 1638. Volt utóbb fobiró-is.

16. Somay Tamás (Fodorházi) f. 1Ó38

— 1646.

17. Szilágyi János (Veresegyházi) a.

гбз8— 1639.

18. Somay Gergely (N. Devecseri) a.

10*9-— 1654.
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IQ. Nñdudvary János (Kis Jcnöi) f.

1647 — 1648. Volt fobiró is.

20. Horvát Ferencz (Veglai) f. 1648

1668.

21. Török Mihály (Galaczi) a. 1Ó54

— 1668.

22. Tor day János (Doboliai) f. 1668

— l6"2.

23. Balag János (Sa. Czcgói) a. 1668

— l6~0. Volt aztán fobiró-is.

24. Almády István (Szavai) а. 1б70

1Ó75 midön fobirónalt tétetctt.

25. Rettcgi István (Kis Budahi) f.

1б72 — 1б75.

26. Ördög István (Kis Jenöi) f. 16-75

— 1б77. önhent elbursuzott.

27. Va j da János (Szász Zsombori) a.

1б75— 1682.

28. Sárhozi Mi 1(1 ó s (Doboltai) f, 1677

— 1Ô78 lemondott.

2Q. Diossy János (M. Köblösi) f. 1б78

— 1682.

30. Do bay Fêter (Kis Dobai) f. íó02

— 170Í.

31. Fogarasi Gabor (Szász Új Ösi) a..

1682 — 1701.

32. Beszprémi György (Szodoroi) f.

1701 — 1704. Volt fobiró is. 1702 majusban

Kabós Sándor fobiróval együtt a' felsö lierü
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leti némcly nemescltct laistromba szedtc Iali-

taheljcik szcrént a' sóhaszonra nczve.

33. Várady Zsigmond (Nagy Váradi)

a. 1701 — 1704. Utúbb fübiróságat vlselt.

34. Rett eg i Mihály (Kis Budahi) f.

1703 — 1711.

35. Lészay István (Fogarasi) a. 1700.

— 1710. Volt búzamas ideig fobiró.

3f». Rett cgi György (Kis Budalu) a.

1710—1711.

37. Csernátoni János (Csomofái) f.

1711—1715.

38. Rcdmeczy Márton (Széhi) a. 171 1

— 1712.

39 Balag György (Sz. Czegöi) a. 1712

— 1715. Volt föbiro-is.

40. Rettegi György (Iiis Budalii) f.

1715— 1718.

41. Cserenyi György (A' Balázsfalvi)

a. 1715—1724.

42. Toldalagi György (N. Ihlódi) f.

1718 — 1720.

45. Szénásy End re (Pánczélcschi) f.

1720 — 1724 elbucsuzott önlient.

44. Sáfár Pál (Gyulai) f. 1724 — 1726.'

45- VisUy György f. 1724 — 1726 el

bucsuzott.
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46 Varsáftji Bene deк (Csekclaki) L

172б — 1732. Utóbb fóbiróságot viselt rövid

ideig.

47. Köblös Péter f. 172б — 1735 m¡-

dón fobiró lett.

48. Décsey Zsjjjmond (Nagy Dobai)

f. 1732— 1735.

4Q. Szarvady Jan os (Botházi) f. 1735

— 1737.

50. Lészay Gáspár (Fogarasi) a. 1735

— 1730, önkent lemondott.

5 1 . Ismét Varsányi Benedeli f. 1 7 3 i

— 1743.

52. Мага László (F. Szálláspataki) a.

1739 — 1 743 a' következett évben fobirónak

neveztetett-ki.

53. Maksay Mihály (Nyàràdtôi)f. 1743

1745 midön fobiró Ion.

54. DomokosFerencz (Al-Csernáton¡)

a. 1-743— 1746 Négy e'v múlva fobiró.

55. Somay Sándor a. 1745 — 1750 U-

tóbb kír. adóbevevó vala.

56. Jánosy Péter (Palatkai) a. 1746—

1750. Utóbb kir. adobévevü, végre fobiró.

57. Keczeli János (Farnasi) a. 17 5'0»

— 1755. Elöbb dézmabér bévevó.

58. R e 1 1 e g i. I s t V á n (Rettegi és Kis Bu



440

dalli) f. 1755 — 1759 eist) lúrályi raegcrösites

títal.

59. Bors István (Csíli Szentliirályi) a.

1755— 1768.

60. Keczeli Sán dor f. 1759 — 17б8.

Elöbb jcgyzö vólt} utóbb fobiró lctt.

61. Rettegi György (К. ßadaki) f.

1768—1741.

62. Fogarasy István (Alvinczi) a, 1768

— 1773.

63. Malisay Gabor f. 1771—1773. E-

löbb dézmabér bevcvö aztán fobiró.

64. Lészay György (Fogarasi) a, 1 ~"3

— 1780.

65. Kctheli László (Nagy Ketbcli) f.

1773—1780. Utóbb fobiró lett.

66. Ilatfaludy József f. 1780—1785.

67. Széplaky István а. 1780 — 1785,

Midôn II. Jozscí császár figyelmére mcltónak

találván, Ordinarius a lis pán sagra emel-

tc. Ugyan is II Józscf es. ujitásai közt neve-

zetes vólt bogy : elszahasztván a' felsö lterü-

letet az alsótól , amazt b. Szolnal«, ezt Torda

vármegyéhcz ragasztotta úgy nevezett Ordi

narius a Ii spán (kineli ncm vólt hevesb ha-

talma a' foispánénál) kormánya alatt: a' felsd

kerületre nézve Szentpáli Lászlót, majd

Kern ény Samuel bárot, az alsóra nézve
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Széplahy Istvánt rendclvcrt ilycn alispá-

nyohnah. Továbbá valamint mas torvényható-

ságoliban (ha annalt lebet nevezni) úgy ítt is

egy pótló (substitutus) alispánt, egy jegy-

z ö l , és egy aljegyzöt, egy rege»

s t r a t o r t, a' hi egyszcr'smind h i a d ó

(expeditor) is volt , több irnohohat

és g yah orló hat rendclt a' polgári igazga-

tásra nézvc; hüinch szüntelcn a' megye' tanács-

házánál hcllett jelcn lennieh. A' peres ügyeli-

re nczvc az úgy nevezett Sed ría állott; tag-

jai vóltah: az clnóh e' megye' fclsö herülc-

tere nézve b. S«olnoh vármcgyébcn Koros Tar-

csai Véér László, — negy ¡tilóbiró, liét

jcgyzt) (actuarius) egy szegényeh Ogy-

védje, egy regestrator, a' hi cgyszer'smind

dijpénztárnoh (taxator) volt, 's hc!t irno-

boh. A' Pizotes ezcrhctszáz forinton hezdödott.

Fennállottah e' tisztségch 1785— 17Q0, midön

részszerént maga a' haldahló II. József csah-

nem minden érzéhenyito rögtön ujitásait Janu

arius 25 viszszavonfa , részszerént a' hövethe-

zett fcjdelem alatt elóbbi hormány alahja'a'

mcgyéneh viszszatcrt megújult.

68. Keczeli Ferencz f. 1700 — 17Q4.

69. Szabó Ferencz a. 17Q0 — 1704.

Elbucsuzott. Elöbb föjegyzö volt. 180Q ország-

gyülés' tagja vala, mint e' megye' egyih hövetje.
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70. Kethelî József f. 1704 — 17Q8.

Volt elöbb föjegyzö.

71. Almády Zsigmonda. 17Q4—1814

midön fobirói tisztséget nyert, visclte a' dcz-

шаЬсг bcvcvöi hivatalt is egyzszer'smind.

72. Vajna István (Pávai) f. 1798 —

18 1б midön föbiro lön.

73 Veres Samuel (Nagy Váradi) a.

1815 — 1817.

.74. Csike István a. 1817 — 1825. Volt

derék föjegyzö ; basonló föbiro.

75. Czikó Ferencz (Csikmindszcnti) f.

1816 — 1831 Volt elöbb királyi adó bévevô és

dczmabér bévcvó is.

76. Somay EleU (Dellö Apátii) a. és f.

ú. m. 1825 — 1833 alsó- 's azon évi majus' 2lia

ólta felsö Uerületi. Elöbb föjegyzö vólt.

77. Máriafi Antal (Mahsai) f. 1831 —

1833; azólta fobiró.

78. Szebeni Ántal (Csik Pálfalvi) a.

1833 majus 2-dika ólta ma ¡s alispán, Iii elöbb

1818 — 1832 a' Széki járás' szolgabirója vólt.

Az alsó kerületbeli alispánoUra nézvc nem

art tudni az 1616 évi honi tôrvényeink rendébôl

bogy : „valamint Bcszterczc vidéltén a' gonosz-

tévoliet üzní hatalmak soha nem vólt, jövendö-

re nézve se engcdtetett-mcg." 'S még is 1б20

végeztetett hogy: az ispánok a' királyi földön
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is a' gonosztévoket nyomozbassák 's ûzhessck;

de egyéb elégtétclchet végbc ne vibcssenek."

IV. Királyi Adobcvevök (Percepto

res Regii). Régebben Dicatores neven esmere-

teseli.

Jclenlcg a' két kerületben kettö van.

Z s ig m o n d liirály 1411 Posonban tar-

tatt országgyülése 4. törv. czik. végzi bogy:

„sem a' királyi adobévcvô ne merje, sem az о

emberci ne merjék húzni vonni azoliat, kik a'

rcndeltt id oben nem fizetnek, se kények sze-

rént tölök zálogot ne vegyeneh, banem a' vár-

megyebcli fö- vagy alispán, és a' szolgabiró

szedjék-bé a' hátraraaradott részt."

Hoiii fejdclmeink alalt Házi (Domesticus)

czimmcl Icvén felruházva, annálfogva a' tiszt-

seg vizsgálta számadásailiat, 's közvetlen csak

ettöl függtek.

166? 's azutánn is kétszáz m. forint bün-

tetes rovatatt vala , ba ki az adóbévevoi tiszt-

séget arra illendolcg kincveztetvén, felvállalni

nem akarta.

A' honi torvénynél fogva hadba menni az

adóbévevoli nem köteleztetteh.

Б' tisztség mostani állapotjában az adózás

rendútjának bchozatalával — melly II. Maria

(Therezia) királyné adatt 1754. állitatatt-meg

egykorú.
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1756 ólta áll 's akkór oszlott-fel felsô és

also kerületbélire.

1784—1790 úgy ncvezctt „Particula-

ris Perceptorok" szedték-bé az adót az

akkór állitott 's e' megyébôl is alUotott b. Szol-

naU és Torda vármegyékbjn; 's a' Kolozsvárí

vidéhbéli Kozonságes adóbévcvóhez tartattak és

fizettck (adminislráltak).

Évi fizetésok egynck 300 rh. for. с. p. Ve-

szik a' tulajdon szoros számadások alatt levo

megyei kir. adótárból három holnaponként. E'

felett méllék (accidentia) évi jövedeimok rá-

megy 120 forintra с. p.

Már nevezctjök saerént fö kötclesscgök ас

adó (contributio) bévevése, 's tulajdonkcpi a-

lattvaló tisztjcik által (kikröl alább) felszcdc-

tese. Ezt bizonyos utiköltsegek meliert, — mcl-

lyekct rendes fuetes gyanánt vesznek — min-

den 15 nap alatt a' tartománybéli foadó

tárba (Kolozsvárra) szolgáltatják vagy magok

szemclyokben vagy felvett biztossaik által, 's

általjában kétszer évenként számolnak a' tar

tománybéli fobiztosságnak (Szcbenben) egész

sáfárkodásokról ugyan azon egy-cgy kiszabott

napon.

E' tisztség évenként változó 's a' megye'

ren'djeinek szavazata által a' tobb voksut illeti.

Jelenleg (i834) a' megyei kózgyülés (l&32. é
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vi) végzete szcrcnt liirályi ujabb mcgcrôsités

nclliül viseli a' felsö — az alsó lieréletbéli Itîr.

adobévevô pedig ônliényébôl 's rcgibb fejdcl-

mi megerôsitésnt'l fogva a' rendeli' végzete ei

len e' hivatalt. Ez a' mód I Leopold lurály

függö pecsétes leveleben alapúl; — mit szül

a1 leple jövendö ? bizony talan.

Hitöhet fejczö esluijcU, az adónali hiv ro-

vatalát foglalja magában.

A' iu'r. adóbévevoltnck a' bormány több

útasitásoliat adatt sinormértéliül.

Midön felavattatnah bizonyos értehct hell

leliötnieh a' tár' bátorságáúl.

Kapi bérôlt l rhf. 40 x-ár c. p."

Jogob van magali mellett egy-egy segédet

(amanuensis) tartani, 's jogolihá vált naponltént

egv-pgy ôrzôt rendeltetni magolt mellé bátor-

8ágúl ; amazt heves flzetés mellett.

Köteleseb állandóúl a' megyeí tanácsház-

nál lab n¡ a' tár bátorságára nézve.

A' megye' föbb tisztjeit lierületenlicnt bat

vagy bárom holnapban fizetih, 's eisölt' fizeté-

sérol hét átalános nyugratólevelehet resznek

fél-fél évenhént a' tisztségtôl annali {(¡adata a-

latt a' tartománybcli fobiztosságnah béadan-

dóhat.

A' tôrvényszéheh bíráit mindcn széhülés'

végével fizetih a' táblabirói tárból, (fun
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dus assessoralis) 's a' megye' némely köz szük-

ségeire kivántató pénzt is ök adják-ki.

Eddig ele e' megyei királyi adóbévcvóU

ezek:

1.) So m ay Sándor (M. Fodorhazy) f.

1756—1758. Voit az elôtt fobiró.

2. ) Butka Péter f. 1758—1759-b.

3.) Jánosy Péter a. 1756—1758.EIöbb

alispán, vcgre fobiró volt.

4.) Szabó Gábor a. 1758— 17бд. Volt

fobiró is.

5.) Csernátoni György (Al Csernáto-

ni) f. 17Ó0—1776. A' ki régebben fobiró vólt.

6.) Henter Mihály (Sepsi Sz. Iványi)

a. 1769— 1776.

7.) Daniel Mihály (Vargyasi) f. 1776

—1782.

8. ) Cserényi István a. 1776—1782.A'

következett évben fobirói tisztét nyeré.

Q.) Horda L á s z 1 ó (Boros Jenei) f. 1782

—1784.

10.) Dézsy János a. 1782— 1783. Vólt

aljegyzö is.

11.) Hatfaludy Józscf a. 1783—1784

A' föispäni méltóságon alól — a' jegyzöin ki-

vül — minden megyei hivatalt viselt.

1784—1790 a' regí igazgatás' forraája el-

törölve vólt.
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12.) Koros y László (Körösi) f. 17Q0—

17 gg. А т. Utazó Körö'sytöl liülönbözö пет-

zetségbol való.

Egyenes maradclia Sámsondi Kevresi

Ferencineli Iii élt 1532. Úgy szintén К 6-

rö'sy IstvánnaU a' Iii l647-en fejdelmi liö-

vet volt tobb felé. És az elött l603 a' Török

nagy vczérhez is segedelemért küldetett Er-

dély' részcre.

13.) Zsombory Lajos a. 17Q0—1709»

Volt utóbb fóbiró.

14.) Töröll Elek f. 1790— 18C Q. Vala-

mint mindenliori úgy vcgszámolása is hibátlan

és tiszta vala.

15.) Veres Samuel (Nagy Váradi) a.

1790—1803. Vólt élete vége felé fóbiró.

16.) Ladányi József f. 18O0—1823.

Elöbb aljegyzöj mint adóbévevó szigorú szá-

moltató.

17.) Miklós József (Dálnohi) a. 1803

—1014.

18.) Hatfaludy Lajos (pótló substi

tute) f. 1823—1825. Vólt al- és fójegyzó.

10-) Szabó József f. 1825—1835 vi-

selé.

20.) Czihó Ferencz a. 1814—1816.

Mint alispán húnyt-el az áldott ember 183 1-b.

augusztusz 14-hén.
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21.) Kakucsy Fcrencz a' 1817— 1035

22.) Macskásy Imre a. 1855 —

23.) Rettegi Sand or f. 1835 —

V. Dt'zmabérbévevô. (Arenxlac Decimarum

Perceptor). Valamínt czen tisztség' alhotmány-

ja több változásohat szenvedett 's mai alahhan

csak 1754 ólta áll¿ úgy azt vlselönclt fizetese

is kiilönbözö volt. Annyi hihetö, bogy: a' hon

szültte fejdelmelt alatt a' szorosbb crtelmü dcz-

maszedök magok és segedjei haszonvétleni'il с'

tísztet nem gyaltorolták. Az 1754-dik évi rend-

út kész pcnzül szabta-hi fizctésôket. Ncha a'

megi'rt rendes fizctcsen hivül minden júhnyáj

utánn egy-egy m. forint с. p. 1855 cvben az

egész m egy é be n talábalo» dézmabér a-

latt lévô 2Q0 júhnyáj száma szcrént rala

ugyan annyi saj't jövedelme. Gyakorta sajt szâm

szerént — több vagy kevesbb sajtot tudván-fel

egy júhnyájra — fizettetett ez a' változás alá-

vettetett jútalom. Jcicnlegi évi rendes fizetese

50 rh. for. с. p. Ismét minden darab nyugtaU

ványnak — quietantia — dija egy xr. vált. min

den júhnyájtól egy sajt. Abálanos aliando fi

zetese reá menyen sznzcgy forintra eziistb. útí

bóltség, iró eszltözök 's a' t.

Kötelessege bis körü: a' mcgyebt4í nem

minden birtokosohtól, 's azalitól h¡! nek zscl-

léreik tizedelnek azaz: minden termesztmény»
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jc'li 's némeljr tenyésztményjeik tized részét

di'zma с /.im alatt adják vogy adni tartoznnnali ,

с' dézroabért szedi, 's kétszcr cvenként a' ki-

rályi Uincstárba (Camera) szolgáltatja.

Yáltozó hivatal évenként, a' megye' rend-

jeinek voksolása nyomán, elcgendö batorság

(cautio) mcllctt adatik, 's a' kir. kincstartó

tanácsnál (Consilium Thesaurariale) erôsitte-

tikmog ottanihit letétel utánn. i бОО éven innen

vétetett clöbb számba a' dézmabér mivúlta.

17í)0. Utósó rcndszabály a' dézmabér adás és

vevés mennyiségérôl és mivóltáról költ.

Rangjára nézve kisebb a' kir. adó bévc-

vôwél.

Tulajdonképen fcjdclem* tisztje. — Egy

van a' megyében.

Csak ezcknek neveit raenthetók-fel a' fe-

ledés' leple alól :

1« Kcczeli Ján-os 1748. Vólt utóbb al-

ispán is.

2. Bors István 1754.

5. Mali say Gábor 175б—1757 a' ki

aüspán is volt utóbb 9 elöbb pedig fobiró.

k. Mágner Antal 1771.

5> Hatfaludy József 1780 táján, vég-

re* föispani helytartó.

6. Almády Zsigmond 1700 — 180Ó.

Vólt egyszer'smind alispáa is; és utóbb fobiró.

29
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T. Fogarasy Elek 1800—1800,

8. Veres Samuel 180Q.

Q. Ilarsányi József 1810—1813.

10. Czikó Ferencz 1813—1817-

11. Szcntgclliczey GagyiMihály

1817— 1828.

12. Rettegi MiUlós (idösbb) 1828—

1832.

13- О г b ó к El ek a' kir. kincstári ta-

nács' megcgyezcse nélkül 1832 majusz elsoje

óltaj 1833 pedig az által is megerösitve vise-

lé a' rendcir szabad voltsolása útján l835:ig.

14. Hatfaludy Pál.

VI. Fö- és aljcgyzö (Ordinarius, Vice

Notarius) Jegyzôi nevezeten rendes hivatalt ví

selo kettö van j az egyikröl ezennel, a' másik-

ról alább teéndünk szót.

Egykorú. hivatal ez a' megye' polgári elsô

elrendeltetése' idejével annyi külonbséggel ,

hogy az elsöbb 6t Magyar századokban, mi-

dön az irás-tudás oly ritba vala, 's több hadi

mint polgári ügyek vóltali a' rendek foglala-

tosságaij a' foispán mellett egy iródeák — úgy

nevezett litteratus folytatta ezen egyszerü

hivatal' tisztjét, 's kevés tárgyak adván elö ma-

gokat egy is megfelelhetett azon írói köteles-

ségeknek mellyek hova tovább nevekedtck 's

пп-..n'í''-nt sol . sodnak.
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Az írótisztet vagy is mostani diva tos kife-

jczet szerént jegyzôt a' badba menetcllol ment-

té tctték a' tôrvények.

Idövcl, neveretcscn Erdélynck Mogyaror-

szágtól clválása ólta a' jegyzöi hivatal s/.ühsé-

gcscbbc sot teliintetcsbé is hezdctt válni, 's a'

polgári es torvényes lárgyak' szaparadásához

képest 1"Ô3 bot barra osztatatt rendes kisza-

bott fizetés mellett.

A' fcjdelmck alatt 24 m. forint fizetése

volt évenhént a' jegyzönek, mellyct a' neme-

seb köteleztettek fizetnij de vonathoztab ezt is

roegadni. Bizonyos napszámoliat is dolgoztali a*

liozrcndück számolira: aratást, kaszálást. Je-

lenleg fizetese 250 rb. forint с. p. veszi a' me-

gyei kir. adótárból három holnaponliént. Ehez

járúlnab bizonyos dijjok (taxae) hól tübb hól

kevesebb mennyiségben.

Szoros eshüjök' tartalma szerént köteles

a' torvény és igazság szerent itilni, mindert

személy' valogatás 's részre bajías nélliül.

A' mind két jegyzök' esbüje e' kövctliezö:

En N. N. esliüszóm az élô istenre, k¡ atya,

fiu szentlclck teljes szentháromság egy bizony

oróliliévaló isten : hogy én czen jegyzöi biva-

tal tisztiben, mellyre mostan ezen Тек. nemes

Do boka vármegyétol választattam , igazán, lu

ven és jólelkiesmérettel viselcm magamat; te- •.

2Q*
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hetscgem szerént mind szegénynek, boldognak

minden adomány és melléhes teli intet nélluil

a' nemes vármegye' régi jó rendtartása szerént

igazságat s/.olgáltatak , 's a' nemes vármegye*

évkônyvét (protocollum) tisztán és hüsége-

sen tartom, abban mindcneket igazán feljegy-

zek, a' vohsohat igazán gyüjtom, az itileteket

hiven felirom, 's annahutánna altar felsö - akár

abó s?éhen a' Széh' megegyezése nelhül nem

bontagatom vagy ígazitom, azokat másnak va-

ló kedvezésbol korán ki nem jelentem, hanem

annak idejében igazán, ógy a' felterjeszt-

ményeketis (Transmissio) a' nemes haza'

tôrvénve szerént szokott idöben és ¡Hó heljen

adom-lii, igaz másolatokat és mintázatokat irok,

a* ns. vármegye' pecsétjével és a' jegyzrii hiv

kezekre bémútatott levelekkel semmi torvény-

telen úton viszsza nem élek, hanem azokat hi

ven megörzem. És a* minthogy. — L. fen-

nebb a' foispáni eskttt.

A' tôrvényes derék széken el dad ó (Re-

ferens) 's azért rcndszerént való itélo. A' la-

¡stromohat mind ezen mind a' kôzônséges gyü-

lésen írja. — Intö, 's bizonyosá tevó fe-

leleteket nyit-fel, hitelesi tolict nevez-

Ы, válaszakat itéletekct ad-ki, — A*

felesketendôknek általjában oivassa az esküvés

ezavait, 6* íegíobb rangútóí fbgvff afc utólsóig.
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Vállozó hivatal : a' rendek' voksolása allai

több voksok szerént minde.n évben mást-mást

illet.

Napi bére 1 rb. for. 40 xâç. c. p.

-Ezen tisztséget is az aljegyzöivel egyiUt a'

megye' rendjei 1832. raajusz 1-jéa kir. mege-

rôsités alá nem tartazan.dónak batározák L Leo

pold' sarktôrvényje szabályánál fogva.

A 1 j e g y z o. Már nevezeténél fogva a' fö-

jegyzonél kisebb rangú. y azonban joga van:

válaszokat, itileteket, 1 a i s t г o m i к i-

vonatolut (extractas protocolli) luadni, in

to 's bizonyosá tévo és nyomozó (mint

ezt a' föjegyzö is) fe I ele tek et felnyitni,

hitelesitoket kinevezni.

A* li i s e b b és biintetôszékeken

rcndszerént való e loado 's székülo itélô»

biró.

Ezen két tôrvényszéknek , székülés (ses-

sio) idején, nem különben a'polgári szék

ülés' (politice sessío) laistromát a' laistromzó-

val (kiröl alább) váltólag irja, 's naponként

olvassa. .

Változó hivatal, 's e' reszben hasonló a"

föjegyzöhös.

Napibére az aljegyzönek i rh. for. -c. p.

A' több számú becsületbéli jegyzöknek t¿
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rendszcrént való tisztek' sorában heljök nincsen.

A' szoUás' szülemcnyjcí.

Ha valamelly tiszt a' megye' kormányíiai

liözül emlékre incitó 5 a' jegyzök blzonyára Icg-

méllóbbalt. Ila^afljuli ki ncveiket a'sír' méjjé-

böl, át ativán az utóvilágnak ily sorban.

1. Devecsery Ferencz 1517.

2. Litteráti Péter (Nagyfalvi) 1540

—1566.

3. Pista li i Lukács (Bongárdi) 1566—

1568.

4. Litteráti György 15б8—1585.

5. Ombozy János (Kis Devecseri) 1585

—1588.

6. Litteráti Samuel 1588—1606.

7. Nagyfalvi Litteráti (Nagy Sajói)

1606—l63Q.

8. Szamosközy Mihály (Kolozsvári)

1630—1665.

д. Nagy Zsigmond (Száraz Ajtai) 1бб5

—1675.

10. Visky György (Rettegi) 1б75—

1б77.

11. Lészáy György (Fogarasi) 1б77

—1678.

12. Ismét ugyanazon Visky György

1678— 1б02.

13. Barabás Endre 1692—1699.
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14. Ujhelyi Fere пег (Tisza Ujhelyi)

l609—IUI midön fóbirónak tétetett a' f. ke-

rületbea.

15. H а v а d y István (Kidei) 1711-r-

1712.

16. Lészay Gáspár ^(Fogarasi) 1712

—1718.

17. Dobay István (Borsai) 1718—1720.

18. ViskyGyörgy (Rettegi Sárvárról)

1720—1724.

19. Köblös Péter (Váradi) 1724—

1726- Volt rendre alispán és fobiró.

20. Visit y János (Vishi) 1726—1745-

21. Rettegi István (Kis Budaki. A*

megye' pecsétjén önmaga aláirása szerént „Ret

tegi") 1745—1755. Ez alatt nyeré a' megye

mostani pecsctjc't. Vólt alispán utóbb a' f. he-

riiletben.

22. Keczeli San dor (Famas!) 1755

—1759. Vólt rendre alispán és fobiró is, mind-

oszsze huszonnyolcz éveli alatt szolgálván sze-

vetett bonját, 's példáúl hagyván a' maradéh-

nak rendithetlen lélehesméretét, 's a' felfogott

peres iigyehnek pártatlan igazságos ellátását,

a' mi nélkül azokra nézve a' tudomány nem

basznál f sät veszedelmes.

23. Györfy József (Csik Szent Györ-

gyi) 1759—1763. Maradéka azon fô (Primor)
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Székelynek Györfy Sándornak, a' ki 150б

az Agyagfalvi gyülés' végzeteit Csikszék*

resziröl mint kövct Gycrgyai Lázár А п J-

rás' (maradcki grófoli Szárhegy elönevvel—

bit egy jesuíta „Siculorum facile pr in

ceps neh czimeze) elnôkségében aláirta. Utó-

di e' megyében ma is virágoznak.

24. Dézsy János (Nagy Iklódi) 17Ö3

—1771. EIsö kir. megerosités últal.

1703-ban bölt kir. végzetnél fogva aljegy-

zök is (most elöbb) rendeltcttek, és igy ьа

„Ordinarius" „fö" czimezetre csak ez cv ólta

fordittathatih.

25. Fogarasy István (Alvincai) al-

jegyzö 17Ö3— 1769. Egyszer'smind aiispán is

volt.

26- Alsó László (Nagy Pestênyi) 1769

— 1771 al- 1771— 1781 fôjegyzô. Méltó: bogy

a' jegyzök' sorában idöszabaszt formálónak ¡r-

juk 5 a' ki a' saorgalom' példája , a' tudomá-

nyok' tárháza volt.

27. Szabó Ferencz 1702—1784- Volt

aiispán is, 1771— 1782 aljegyzö.

28. Lészay Lörinca 1782—1784 al

jegyzö. Kinek iiatalkori szolgálatját már öszrc

alkonyúltt napjaiban , e' megye tavaszvirányla-

tú érdemfüzérrel hálátja. Ma mint megnyúgal
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mazatt kormányszchi titoknokat és lwrál)i ta-

núcsnoltat tiszteli a' haza.

1784—1790 a' régi igazgatás' formaje el-

törölve volt

2Q. lí e t h e 1 i Józszef (Nagy Ketheli)

1700— 1794. Mint a' jcsuiták' — a' Iii maga is

fei нет szentelu tagja vala e' tudós szerzet-

ncU — nevendékénck ékes latin nyelve örökre

fenn maradandó a' megye' könyvciben. — Aa

1791 cvi országgyülés' torvény czikkcleit na-

gyobbára o vevé stylu&ba. A' föjegyzöi hivatalt

alispúnsóggal cserclé-fcl.

30. Fo g a ra s y El e к 1790—1794 aljegyz.

31. Somay Sándor 1794— 1814 rnidon

fobiróságat nyertt ; a' mire regen melló vala.

32. Ladányi József 1794— 1805 al-

jegyzó", 's ulóbb igen pontos lu'r. adóbevevo.

33. Csilie István 1814—1817. Volt al-

ispán és fóbiró.

34. Bidesliuthy József 1805—1814

pótló al jegyzö.

35. Somay Elek 1804—1819 al-

36. Ugyan az föjegyzo 18*9—1824. Ma

alispán.

57. Hatfaludy Lajos 1620—1825 al-

38. Ugyan az föjegyzo 1825—1832.

39. Lészay Lörincz 1832 majusi-sö-

jén a* nemes rendek' szabad voksai áltai lépett
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fei 's azólta viselte 1034-bea majusig 's ma

viszont.

40. Ketheli László 1814—1817 al-

jegyzô.

41. Bucsy Benjamin 1818 (Sita mint

barmadik.

42. Beteg József (Csik Tusnádi) 182S

—1832 aljegyzö.

43. С zi Ii ó Ferencz aljcgyzö 1832 evi

majusz ólta szabad választás utján 1834—1855

majusig fcijegyzö.

VII. Szolgabirók. (Bilochi. Vice Judi-

ces Nobilium) Legrégibb idohben Bilogohnak

neveztettek a' béljeg Magyar szótól, és a' fo-

vagy alispán' Iábainál itilték csak a' gonoszté-

völiet. L. Kálcnán kir. I könyv 37 R с s z.

II András к i г. 5 §.

A' nyolcz jarás szerént ugyan annyin van-

nak. Régi tisztség: a' fóispánsággal egykorú.—

Magyar nevezetének ez a' historíája; hogy re

ge nten a' nemesek király' szolgáinak (ser

vientes) neveztettek, a' honnan nemesek' bi-

rájinak is mondattak ncha a' latin kicjtés

szerént, 's ez az hogy: a' fobiró, heljcsebben

foszolgabirónak mondathatnch. L. fel ebb. La

tin „judex nobilium" nevezete a' Magyar tör-

vényben legelöbb az 1342 évi Visegrádi netn

teljes országgyülés' jegyzetei közt találtathatik.
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1435-ben a' másodih törv. czih azt hatá-

rozta hogy: azoh választassanali szolgabiróbnali,

bilí másolinál elöbblielöli, nagyobb birtoliuah;

és billet a' nemeseb mindnyájan méltólinab i-

tilneli.

1458 hozatatt törvcnyes létérol országos

végzet 's felvállalása 50 márlia hüntclcs alatt

parancsoltatatt. — Horunliban mennyi a' höve-

telö!

Ncm egyéb- mint mondalicpen szállott ránk

hogy: egyliór (talán Mátyás hirály alatt 14Ó2)

liozclgetvén a' hirály egy újparaszt — María

Thcrczia igy parancsolá neveztetní a' Czigá-

nyoliat — fcié 5 ez legliisebb ügjet se vetett u-

ralliodújára mondván: „hadd jojjcnj nem a'

szolgabiró." bár monda légyen is ez elég ahoz,

hogy a' szolgabirói bajdani fenyiték tetszili-bi

az crintctt szó bagyományból. — Némi-ncmüleg

meg van ez ma is az Oláholira nézve. Ha igaz,

hogy az Erdélyí 's igy e' megyei Olábob is

Romaiab' ivadéliai, maradványai (nem ¡s liépes

hogy a' Romaiab' mindcgyig innen eltávoztab

vólna) Istenem! mennyire elfajzottab dicsö ö-

seiktöl 5 hihct már Nagy Lajos liirály 1366 az

Erdélyi Magyar nemesehneb a' fobenjáró hata-

lom iránt adott biváltságban febete szinelikel

fest, zabláztatásobat ajánlja; 's az ólta! máig is

— mondhatni — semmi szelid semmi begyes
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bánásmódok nem kepesck vczcrelni, Iianemha

az állati fenyiték, durva testi büotetések' vad

félelme. — Montesquieu' állitása hogy : „az em

ber azolmak teluntete irá it is tisztelettel vi-

seltetik, a* kiltnek hatalmátúl netn félhet" óh

melly kevcsbe teljesül koznepiink közt !

A szolgabirók regenten irástuoatlanak lé-

уещ rovásra mcttszették hivatalos jelentéseiket

's innen: rovatal- adorovas L. Szirmay Sza t«

mar várm. I. Rész l6t) §.

Honi fcjedelmcinlt alatt hadba menni a*

szolgabirók bizonyos kivétellel hötcleztettek.

Sokhal nevezetesbb t'szti körök mint né-

meijek vélik 's az öszbeborultt Dezsöfy gr„

nagy tôrvény- tudó- hoaónak cszrcvétele szerént:

ma judices nobilium et rusticorum Ichctnene-

vök czimjökj mert annyí ügyek bajak, mellyek

a* közncp- és nemesség közt támadnak 's gyak-

ran a' felsóbhscgig ten'esztctnek , többnyire a*

szolgabirók egyenessége, torveny-tudománya

értelme Itileti tebetsége *s bélátása' nyomán

határoztatnak-cl nern csak a' polgári hалел а*

törvenycs úton is, 's ebböl kitetsaili: melly fon-

tos béfoljású a' szolgabiróí tisztség.

Fizetésôk 17б2 ólta volt 50 rh. for. IL

József császár' ulalkodása alatt kétszász 17QÔ

ólta ma is viszont ötven rh. forint с. р. Уе-

szik félérenként a' megyei bírályi adótár
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ból. Ezenliivül megintés, bizonyosátétcl, tör-

vcny eleibe idézés, a' zsclléreknek laktatelke-

ihröl elhöhözhetesölire szabadlcvcl' váltságai.

Ев utolsónak váltsága: egy magyar forint с. p.

A' rendcli volisolâsa által a' több voksút

hórom holnaponhént változva illeti a' foispán'

mél'tatása utánn a' ncgy bévett hitvallús' ren

den.

Polgári 's tôrvényes számos kotelcsségeih:

m e g i n t é s, b i z o n y o s s á t é t e I, li i s e b Ь t ör-

vényszék elibe idézés, járása szerént az

útak hidakjóállpotban tartatta tása,

á r t а I m а я m a d a r a к pusztittatása töb-

bek bözt III. Károly királynak 's Erdély' fejr

delmcnelt 171 4 évi huszadik országos tôrvény-

czibliclcnél fogva, mellyel a' kártékony mada-

rak* fogása , a' parasztoknak kôtelességive' té-

tetîk oly kôtmény mcllett, hogy a' kî azt nem

telyesitené 50 ioért ötven korbáesat szenved-

jen. A' helységekben esztendônként , falubi-

rók, к is vagy alb ir ó к' esküdtek' 's né-

hól hajduh, plájásoli' gorny i к ok' ki ne

ve zc se, felesketése, a' kozönsegek-

re (communitas) szabott külonbféle rovata-

Loknak (L. felebb a' rovatal szó ere-

cLetét). idomos* felosz-tása bészolgálta-

tása.~- A' szolgabirók egy faíuban föld- vagy

kaszáló vagy ssolô - endo hater jjáttatók. AI
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taljában a' tôrvényes lépésckben két nemes cs-

liüdteli' személjét viselik. Oh a' falú székén

{pedaneum forum) eredett 's ujitilctrc vetttör-

vénykezéseknck szükségcs képcn tanújí, a-

zokon jclcn kelletvén lcnniek, mcllyért bérük

egy magyar forint с. p. Azonban e' tisztet po-

tolja gyakran nemes esUüdtt is (Assessor) E-

zen szék itileténck végbevivôji (c\ccutorai).

Az liriszék rendes biráji. — A' fekvö 's utazó

katonaság' tartására élclmérc közelcbbröl ölt is

gondoskodnak : bogy a' tartománybéli föbiztos-

ság által eleve mindég kiszabott 's a' járásra

háromlott mennyiség (termesztmény 's tenyészt-

mény) fogyatUozás nélkül kiszolgáltatódjék: mi-

röl való nyugtatólcveleket félévenként küldik

illetö föhirojoknak további léptetés vegett. Az

egészségi állapotról embereU és barmnk közt

vcszedelem esetében tudósiijáh a' fóbirókat.

'Egyik legterhesebb tisztjök az Ujonczak kiál-

litása (statutio) — Tôrvényes szokás szerént a'

kôznép Iiözt t&madatt adósságos ügyekben nem

több mint 24 m. forint értekben itilhetnek 25

forint c. p. a' mennyiség mellynél többet bün-

tetésíil a' szolgabirónak felvenni tilal mas; na-

gyobb mennyiség az alispánt illeti. — Mint fe-

lebb irva van, szabad leveleket adnak a' zsel-

léreknek a' kôltôzésre. Erdély' nemes rendei-

nek 1790 hozott huszanhatodiktôrvényczikkel
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je szerént, a' mi többek közt 1504 országos

vcgzetncl fogva bizonyos határok kozé vala

szoritva. Napi bcrök 50 xár с. p. Elöfizetesök

(Sallarium) б xár с. p.

Mindezen kötclessegekre Ну kifejezétü

hittel ajánlják magoltat: én N. N. esküszöm

az élo istenre, Iti atya fiú szentlélcli tel jes

szent háromság egy bizony öröh isten : hogy

én ezen szolgabírói hivatalban, mcllybe most

állitatom igazán, hiven es jó lélehesmércttel

viselem magamatj felséges urunk 's nemes ha-

zánk' szolgálatjában , úgy a' Méltóságos fôkor-

mányszék' torvényes rcndeleteiben hiven és

igazán eljárok, a' mcltóságos foispány úrtól ée

követhezöleg fö tiszteimtôl illendô engedelmes-

séggel függök, azoktól kiadatott haza' javára

czélzó parancsolatokban igazán eljárok, iga,zés

mclléhes tekintet nélkül valú torvényt tészek,

igaz kinyomozásokat teendek, igaz feleleteket

adandak , azok' kiadásának eleve elrendelésé-

vel senkit szántszándéklial megnem bántok 's

megnem kárositok, hanem illö korán adomki ,

igaz végrehajtásokat teszek, a' szegény kozsé-

get semmi igaztalansággal és helytelen húza-

vonákkal nem terhelem és tehctségem szerént

terhelni nem engedem. Felelcteknek és kezes-

leveleknek váltságában ujitást nem teenedek,

hanem a' régi szokás szerént rendelt váltsá
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golilial megelégszcm. Elôttcm való tiszteîmtol

Iliad ntt rovatalaliat — azoltat többitvcn vagy hevo-

sitvén nem bontogatoh, hancm igazän fplveszem.

Altar mi newel ncvezendö gonosztévohet ei

nem titliololt 's bocsátoU, annyival licvcsbé fö-

bcn járó vétehbc esctt gonosztévôhet magam-

tól elöttem való fótísztjeim hiröhnclluil einem

bocsátoU se vélle megnem alluiszam , fô tisz-

teimet illettö dijt bevcsitvcn, magamnalt nem-

taharifom ¿s veszem, ha miliben ö hegyelmeli-

tol hatalmaztatam , a' dijt igazán eföadom es

bészolgáltatom , a' fuvarozás* allíalmával scnlii-

nek semengedeh és abból magamnali ltereske-

dést nem csináloh 's szcrzeh, úgy ahármi nev-

vel nevezendô bozonséges doígoliban is, meï-

lyebbe megbatalmaztatam egyenességet és i-

domot szabadságom szerént tartanî igyekszem,

szóval : tisztségemet illetô mîiiden dolgoltban

igazán brven eljáfob. És a' minthogy L. a' fo-

ispáni es lint fei ebb.

1315. Emlitetneb D. várm. sz. birâl<:Gyu-

la, és János a' Márton fia mint Sz. Egyed

batáránali liijáróji (reambulatores).

15б8 Apáthy Boyer István szolgabiró.

S z о I g a b i r á h :

Magyar Egregyi járásbaín.

Kcthelî táselo 1771.

Ha-ffáludy József г?7б^7в4.
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KetheliJános 17 8/» — 180g.

He г s án y i Jozsef 1800 — 1811.

Riró Józscf (Matocsi) 1811 — I8ig.

Hatfoludy Sándor 1810—1827.

Hadfaludy Pal 1827 — mais.

Ráliosi járásban.

Rabós Farlias 1784 — 17Q0.

Szcnt Péterí járásban.

Töröl« Elélt 1784 — 17Q0.

Fánczélcschi járásban.

Kolozsy Márton 1724.

Horda László 1771.

Ladányi Józscf 1784 — 17Q0.

Orbóli László (Köliösi) 1706—1800.

Galaczy Farlos 1800—1810.

Balag László (Ugrai) 1810—1832.

Du rus Jóüsef 1832 mais:

Válaszúti járásban.

Butlta György 1б20-

Szdnásy József 1771.

Rutila János 1784— 1700.

Rabos Far bas 1 796— 1800.

Simon Л anos idösbb (Dézsfalví) 1800

— 180Q.

30



Tuss.ay Ist ván (Tussa UjTaflvi) 1809

— 1820.

Simon Mihály (Dézsfalvi) 1820—1824-

Orbók Elek (Köliösi) 1824—1832

Török Károly (Törölifalvi) 1832 maïs.

Nagy Iklódi járásban

Szilvásy En drc i650—1Ö57.

Székely István 17Ö5—1771.

Bors Pál t771—1784.

Décsey Zsígmond (Nagy Dobai)l784

— 1700 Ivadéha a' szerencsctlen Dob a i De-

eso Tamásnak a' kit II Rákoczy Györgyhez

követül küldött vala Kozép Szolnok vármegye

Kolozsvár alá 1б59, bol halálára talált.— Iva-

déka Décsey Bálintnak-is Kemény Já-

nos' szerclines kovetjének , kiröl Gyöngyö-

si István a' költö annyiszór emlékezik Ke

mény János' szive aggodalmait énekelvén

négy sorú versciben.

1700 julius' 8 mar megaggott volt Dé

csey Bálint, midön a' fokormányszck bizo-

nyos torvénytelenség kinyomozatára egy or-

mesterrel biztosúl rendeltetett.

1701 Borsai birtobos volt. Julius g-kén

oda való úri birója (judex dominalis) kereste-

tett a' fokormány által.
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Török Elelt 1706— 1800.

Székely Daniel (Kalota Sz. Királyi) 1800

— 1832

Mágner Ignácz 1852 mais.

Széki járásban.

Széliely István 1771.

Almády Zsigmond 1788—1796.

Hentcr Dávid (Scpsi Sz. Iványi) 17Q6

— 1800.

Demén Mozes (Harasztosi) 1 800— 1 809

Kasza Jozsef (AI-Torjai) 1809— 1813.

Szaboszlay Ferencz 1813— 1817.

Szebeni Antal (Csik Pálfalvi) 1818 —

1832.

Jánosy Gergcly (Magyar Palatkai)

1832 mais.

Búzai járásban,.

Balik László 1771.

, Kakucsi Ferencz (F. Kápolnai) 1796

— I809.

Barta Antal 1809 — 1832.

Rettegi László (К. Budaki) 1832 —

1833.

Veres Ferencz (N. Váradi) 1833 —

mais.

Kerlési járásban.

Székely Miklós (Рока Keresztúri) 1771

30* • •
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Demon Mozcs I7f)6— moo.

Gagyî M i ha 1 y (Szentgclliczf'î) 1800 —

181".

Fei sz cgi Péter (Domábli) 1R1 7—1832

P. Horvát Daniel ifj- (Szcplakt) 1832

— 1833.

Cserényl Daniel 1833 — mais.

Borgói járásban.

Magos Pal 1771.

Széliely Zsigmond 1796— 1809.

Kahucsy Fer e nez 1810— 18 16.

Fclszegi Sándor 18l6— 1832.

Schaller Károly báro (Löventhali)

1832— 1833.

M a Uli a y Fere nez 1833 — mais.

VIII. I^azitó biz tosali (Rectificatores

Commissarii) Regenten is vóltali adó-rovók (mint

felebb) dieatores nevezett alatt. — 1788-táján

alszolgabiráltnali czimzettéli önmagokat.

Ma a' hány jarás, az ölt számali is annyi

u. m. nyolcz. E' folyó században kezdödiik az

oil 8 számjolij mert az elott csak négycn vi-

selték e' tisztet.

Évi fizetésok 25 rh. forint с. p. veszikegy-

szerre a' megyei hir. adótárból. Ezen kivül bi-

zonyos igen lievés rész az adó' mennyiségébez

Kcpest osekély jövede! ток.

Kötelessegök az hogy: éyenként novem
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berbén niaguk járásoliban a' Falubirójit, esliüti-

jeit 's némcly venjeit ôszveséggel tizennégy

szemclyt mcgcsketvén, as ôk* l'cladásak sze-

rént minden adózónak szcmélyétj minden nc-

mu marháit, szántófüldjcit , kaszálóit, a' tar-

tománybcli számoltató h i v a ta 1 1 ó 1 (E-

xaetoratus Provincialis) kiküldött nyomtatvány

rendjen feljegy zík, ' s bizonyos külónbséggcl min-

dennek fejére 's vagyonjára adót rónak mogok

terhes fcleletjök alatt. Ezen rovatalt az illetö

kir. adóbévev-cinek., a' ki lcgközelcbbi cloljáró-

jak, bémutatják. — Ismét, mikor a' jég vagy

vélctlen tüz, vagy vizáradás egy vagy több fa-

luk' népét megkárositja , ezen kárt a' végre,

bogy az adú a'haz kepest apasztassék, hi ven

mcgbccsUlik.

A' rendek által szabad voksolás' útján szok-

tak kineveztetni , 's minden évben újra válasz-

tatnak vagy választatníak kellene.

Igazitó Biztosok

Al Magyar-Egregyi és Válaszúti járásba.nn.

Hatf'aludy József 1775—1780-

Török János 1796—1800.

A' Rákosi járásban

Horváth István 1784—1790.'

A' Szent Péteri járásban

Kolozsy Farkas 1784—1790.
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A' Pánczélcschi es Nagy Iklódi ¡árásban

Galaczy Farkas 1796—1800.

A' Széki és Búzai járásban

Kakucsy Fercncz 1796— 1800'.

A*. Kerlé'si és Borgói járásban

Bödöni József 17Q6— 1800.

A' M. Egregyi járásban

Soproni Mibály 1784—1790.

Horvát István (Véglai) 1800—1828.

Durus József 1828—1832.

Zsigmond Lajos 1832 mais.

A' Pánczélcseln járásban

Péntcky László 1784—1790.

Bodoni András 1800—181Q.

Szöllosy H. Mozcs 1819— 1824.

Kovács Imre (Farczádi) 1824— 1828.

Szénásy József (Pánc/.élcscbi) 1828—

ma is.

A' Válaszúti járásban

TöröU József 1784—'17 90.

Kispál Sándor 1800— 1826.

TöröU Dániel 1 826 — ma is.

A' Nagy Ilt'ódi járásban

Kerehcs János 1784— 1790.

Szénásy József (Nagy Váradi i80O

—1810.

Becsky István (Pókafalvi) I8I0—1820.

Szöllosy Mozes 1820—1822.

Mágner Ignácz 1822— 1852.



Va ss Ist ván (Szaboszlay) 1852 — ma is*

Kakucsy Ferencz 1784—lTgO.

Kasza József 1800— 1810.

Szaboszlay Ferencz 1810—1815-

Bailó György 1813— 1820.

Jánosy GergeJy 1820—1832.

Ernyey Gergely 1832 — ma is.

Pálfy Ferencz 1800—1810.»

Decsey La jos 1810— 1820.

Szabó Imre 1820—1830.

Rettegi László 1830—1832. ma is-

Ar Kerlc'si járásban

Barta Antal. 1800—1806.

Bujti Samuel 1806—1816.

Henter Farkas 181 б— 1828.

Fehérváry Károly (Szébes FehérváriJ

Î828 — ma is.

Bailó György 1800—1813".

Felszegi Sándor 1813— 181Ö.

Henter Zsigmond 1816—1820-

Ferenczy József 1820—1824.

Ambaris Ferencz 1824 — mais.

IX. Utbiztosak (viarum Commissarii) A'

ïlirâlyi fô kormányszék által megrendelt*

(adplacidaltt) bivatal. Évenként 50 rh. for. c

 

A* Búzai járásban
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p. fizetéssel, melly a' megye; kir. adótárbúl ke-

rületenként két versen fizettetik vagy fizcttet-

nic kellene.

A' két kerületben kettö van.

Ezutánn a* íoispán jogai küzó tartozand

kineveztetésok.

Ez egyik legszükségesebb es basznosabb

hivatal egész megye tiszti karában. Bár tulaj-

donképen az útak' és hidak' újból alkattatása

's a' meglévok jó állapotban tartása tartaltatá-

sa légyen is egyetlcn koteíességok ; még sem

felelhetnek-rneg ennek is a* megye' köz tárá-

nak nem letc, a' koznép' tehctctlensége 's az

iitak' ingyen való kénytelen munkálatja miatt.

A' Romaiak itt e' megyében hódólttjaik által

„Curatores viarum" tekintetes útitisztjcik' fel-

ügyclcte alatt alkattaták századakan cröt vett

útjaikat, nem tehetnök с mi is?

Utbiztosak

László József f. 181Q— 1823-

Mágner János f. 1823 — ma is.

S z а г V a d y Lajas a. 1 82Q — ma is,

X. Levéltárnok (Archivarius). E' hiva

tal egykorú a' várraegye' laisjtromaiyal (I, felj.)

Valamiljeo disz.es szbltoly terhes. Vajha for-

robb részvéttel tekintetnel — Fizetése száz rh.

forint с. p. veszi bárom holnaponként a' tne
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gyci Ыг. adótárból. Ezen liivül a' IcvéUárból

hiadhaló másolaloknak váltsága törv. jóvcdelmc.

î^evezetjc szcrént eg) ill tisztje a' vár-

megye liöz levéltárára hito crcjcncl fogva

szoros gondot visclni. — Ö szerez-bé a' me-

gye' tanácsliázához mindeu iro eszközöket

(scripturistica) mikre évenkent 37 * for. eziist-

adatik, tüzifát, gyértyát 's t. e. a' megyei kir.

adótárból maga nyugtatólevelére kivett koltsé-

gen , mcllyról bótelos számolni a' penz kiadó

elótt Kotelesscgcben áll a' levéltári mútatót,

(index) pontosan fojtatnij külón a' polgárit,

küion a' torvényest. Maga neve 's a' meg) с pc-

esetje alatt — mellynck megórzese (conscr-

vatio) egyik szcp joga — i til ele h et, vála-

szakat, laistromi kivonatokat megye

liöz határozatait ád-ki kiszabott váltság

mellett. — Hoteles bivatala' beljén csaknem

mindég jelen lenni.

A' íoispán által neveztetik-ki nem változó

hjvatalára.

Levéltárnokok

Harsányi József 1706—1800.

Lészay Ferencz 1800—1813.

Hatfaludy Ferencz 1813— 18l6.

Somay Elek I8l6— 1817.

Bucsy В с n j á m i n (Barátosi) 1817—mais
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XI. Laistromzó (Protocollista) Nevezc-

te kotelességét megmagyarázza. A' foispán' sza-

bad maganos tctszésc szercnt neveztetili-lii, é-

vcnként 50 rh. forint с. р. fizetés meUctt, тсГ-

lyct a' megyei kir. adótárbót fél cvenkcnt vc-

szen-ki. E* hivatal se változó.

Laistromzók.

Székely Daniel 1T0Ö— 1800.

Gyitray Ele к (Oroszfái) 1800— 1808-

Balog László (Ugrai) 1808—1810.

Hatfaludy Ferencz 1810—1813.

Bucsy Bénjámin 1813— 181T-

Hatfaludy Sándor 1817—1819-

Того к К á rol y i8tQ—1832.

Bcttegi József 1832—1834.

В util a Gergely 1834 — mais.

ХП. Irnoko к (Scribae, Cancellistae) Ho-

n¡ torvényeinkben Cancelláristák Rend-

szerént kettö van. Kinck-kinck 60 rh. forint с.

p. évi fizetcse, meïïyet a' megyei kir. adótár-

ból félévenként vesznek-ki. A' foispán magá-

nosan nevezi-ki.

Vóltak Irnokok:

Teleki Mihály (Dalnaki)

M urányi Sándor / Î771.

Lészay András.

Székely János.

Székely György.
J Î7Ç6— 1800.
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Nánási János (Hide!))

г.. T. ir , r , -CS 1800—1808.
Kiss Janos (LschctalviU

Ilatfaludy Sándor 1H08—1809 \

Felszegi Pétcr (Domáldi) 1809—181

Mágner János 1810—1817 (

Orbok Eleli 1813—1817 )

M o 1 n o s Sándor (Miskolczi) 1817—

1810.

Ernyey Gergely (Sz. Ernyei) 1819—\

1832. \

Vass István 1819—1832. 1

Kiss János 1832— 1833.

Szabó János 183 2 — ma is.

PálfyFerencz 1833'— mais.

XIII. Or vos (Physicus)

Az emberiscg' joltcvöji közül valóh az or-

vosoli. Az idö szcllcme lassanhént fejté-hi azt

az esméretct: mclly szültscges es basznos tag-

jai légycneh az orvosoh a' hoz társaságnakj

igy jötteh azon gondolatra az orszâg' atyjai,

hogy minden mcgyénck hülön orvost adnánah.

Mcghivántáh ezt a' hôrnyOlmények , nyavalyáh

ujabb-ujabb nemei 's a' felsöbbsdg' szivén fe-

liütt sorsa a' hazafiaknak. E' megyéneh ren

des orvost 1770 év táján Maria Therezia a' Ma-

gyarohat buzgón sziveltt nagy aszszony adott,

's azúlta, bár nem szahadatlanûl, voit 's van

ma is egy rendes orvosa. Fizetése mar ma 400
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rh. forint с. о, vcszi hárj.a holaaponként а'

megyei kir. adótárból. A' kir. fókoraiányszék

az orvosi t a a á с i' (conijssus Medicorum)

ajánlatára ncvezi-ki 's crdsiti-uieg.

Rendes kotclességei: három holnaponként

a' megyei biinhddtckct mint foglyokot vi/.sgál-

ni, 's errcil jclentést tenni a' tisztséghcz továb-

bi fclUúldés végett. A' megye' kcblébun táma-

datt vagy oda bóhatott 's a' kozonségre nézve

veszcdelmesbb nyavalyákat hiven orvosolni, a-

zoknak harapazasa vagy sziinése iránt viszont

a' tisztségliez a' veszedelcm' mértékébcz képest

jclentéseket küldcni. Olykór-olykór a' mcgseb-

zettek vagy megolcttek aránt bizonyitványt (vi

sum reperturn) irni letett hite szerént. — A

megyei sinlódükbez méltó es illö jutalomért

mindenek clött clmenni 's öket orvosolni.

A' tisztség maga rendelményeiben atyafi-

jának szollitjaj 's ennyibcn a fobirókhal, al-

ispányokkal, adó- és dézmabér bévevókhel 's

fö- és aljegyzökhcl rangja azon egy.

A' következö sor szerént volt második és

harmadík orvosait c' megyének az érdem utóbb

föorvosi rangra cmelte.

Vóltak orvosai:

1. Husz Gotfríd 1771 ólta.

2. Nyúlas Рсгепси 1790—1800. Ai
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Erdélyi gy ó gy V i г cl< rôl Kolozsvártt 1800-b.

Iiíadott fudós munli ajaban balbatatlan.

3. Ferenrzy Tózscf (Csih Madefalvi)

1807 jnl'nsz If-tol fopva — 1810-ig.

4. Fodor András (Lugosi) 1810— 1814

1814— 1024 az orvosi bcly (statio üres vóltj

hancm liineveztctett , 's Ion

5. Csiphés Sándor (Aranyas Rábosi)

1824--1833.

6. Demscbich János 1833 cvi íebr.

ólta mostani tudós és tapasztaltt orvos docto

ra a' mcgyéneli. Lahbelfe Bonczbidja.

XIV. Sebészeh. (Chynirgi)

Rendesebbcn a' liét herületben 1813 ólta

ltcttö van , az elött csah cgy volt. Kineh-bineh

80 rb. forint éví fizetése c. p. mellyet fcl esz-

tendonbént veszen a' megyei hír. adótárból.

Föbb hôtelességeih : a' himlö oltás, cz a' sze-

rencsés találmányja a' fáradhatatlan emberi el-

méneb. Ebböl bizonyos dijoh illetih a' sebé-

szebet. A' marbáb' nyavalyáiról midön böz a'

veszély, tudósitást tenni az illetö íobiróbaz,

vagy a' tisztségbez. Az ujonczabat a' megyci

vizsgálat elött hötcleseh vizsgální. Egyébaránt

pedig a' szühség esctében az orvosi tudomány'

höreben böteleseb letett hitöb szerént mind

azobat végbevinni mihet imént az orvosnab tu-

lajdonitánb , kívévén a' foglyob' vizsgálatát. A'
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foljó századig e' hivatal mostani alaltjában lié-

pezve nem vala. Ez ís az orvosi tanács' aján-

latára a' hir. kormányszék által ncvc ztetík - Iú

's erösitetik-mcg. — Napi bcröh a' maganos

szemelyclitöl 30 xr. c. p. hivatalos foglalatos-

ságoliban nincsen. Az orvosí bizonyitvány' d¡-

ja egy rh. forint с. p. melly általjában min-

dég joga.

Scbészeh

Gloria Nicodem 1706—1800.

György István 1800—1820.

Scbmidt Antal (Erensbergi) f. Ю13—

1820.

Kuncz Ignácz f. 1825 — ma is.

Kolozsváry Sándor a. 1820—1825.

Gergelyfi János a. 1825— 1828-

Bakcsi János (Albisi) a. 1828 — ma is.

XV. Baba (Obstretrix) Kevcsj de neve-

zetes körü kotelesscgét nevé megfejti. — Fize-

tése 50 rh. forint с. p. veszí a' megyei kir. a-

dótárból fél évenként. Egykorú az orvosi hiva

tal' felállításáéval. Hoteles, valamint a' sebc-

szek is, a' megve' keblében lahni, 's a' megyc

beliebet ill ö jutalomért mások felett dajkálni

sziihség' esetében. Ezt is a' kir. fö kormány-

szék nevezi-ki 's erösiti-mcg az orvosi tanács'

ajánlatára. Hit letétel mellett éihet hivatalával.
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BábáU.

Nom v-ala húzamosanj 's jelcsen: 17Q6 —

—1800J az ólta

Nogy Atina 18CO— 1820.

F a zclias Er'scbet 182o — mais.

XVI. Födlmerö (Geómetra, Ingeneur)

Hasznos 's a' maga köreben nagy esmeretet jár-

tasságat kivánó hivatalifok. Létre hozta II Jó-

zscf császár 1785 évett. Evi fizetése 400 r. for.

с. p. veszi a' megj ei kir. adótárból három hol-

naponliént. Ha e' megyének többelthel együtt

hoz érteke bôvittctnél», bizonyára kôtelessége-

is többre terjedne. Igy pedig a' kerületi alis-

pányokkal és útbiztosoklial egyet értve 's a-

maztól fiiggve a' liözönseges országosbb (tran-

scnnalis) útak' kimérése, jelelése, menetele (du

ctus) hidak kôltségének sznmitása (erre rithán

kerül sor) rajzolása, azok' hcljének alapitása,

minémüscgeinek meghatározása, a' nagyobb vi-

zeknek .elárkolása (derivatio) csatornáik' jele

lése (ezekre mennyi szükség van!) a' megye'

hoz épületeinek a' mik vannak — szükséghez

képest, számadás mellett ujitatása — mind azok

a' mik kötelcssegeit teszik. Felsöbbi az az:kir.

kormányszélu helybehagyás 's megerôsités ál-

tal a' tartománybéli épitoigazgatás' ajánlatára

kczdheti 's viselheti hivatalát.
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Földmcröh:

1. Bodolty Mihály 1785 — 1800.

2. Hermán Samuel 18 Î0— 181 9-

3. Schilling János 1810— 1824 azólta

's jelenlcgis n. Kolozsvármégye' derék foldméro-

je, az ide mcllcheltt földabrosznah hiv rajzolója,

4. Andrásy An tal 1824"— 18"0.

5. Laszló János (Kászon Jahabfalvi)

1 830 — mais.

XVII. Erdö ügyelo (Silvanalis Inspe

ctor) Csah ncm Icgujjahb hivatal. Allítatott

1818-bari, mcllyet eddig ele csak еду vísele 's

viseli e' megycbcn ú. m. Kozmatelhi Csatt

Károly. Fizetése 200 r. forint с. p. veszí há-

rom holnaponhént a' me<;yei hir. adótárból.

Czimie szerént basznos hivatal 's naponliént

haszno^abba sznhségescbhé válliatna ha a' liöz-

tár' erteile gazdagahb vólna. — Kinevcztctése

rend je a' foldmérôjcvel egyezô, rangjára néz-

ve egy fohhal annál alább áll.

XVIII. Közügyvedlö (Fiscalis Procu

rator) 17 40 év ólta mostani mivoltában fcnnál-

ló nem his hörfl hivatal. Iii nem tudja, hogy

a' torvónytelenségeh' megboszszulására, a' höz-

felperesneh részére letett hite szerónt megin-

ditja (incaminat) 's folytatj'a a' bttntetö here-

setehet a' szohott és megengedett négy rend-

beli felcslések (allegatio) rendébenazok cllcn,



481

kiltet a' tisztség vagy a' kir. kórmányszék ar-

ra méltónak határoz. — Fîzetése 80 г. f. с. p. ve-

szi harom bolnapba a' megyeí ltír. adótárból.—

A' foispán maganos tctszése szerént nevezí-ki.

1 4*58 a' köz ügyvédlonek az itélôszckbôl

d Mrály és fejdclem' pere fofyamatja allatt Iii—

kelesök rendeltetík.

Közügyvédlók :

i. Orbók György 17Q6 — 1800.

Z. Balog An tal (Nagy Almási) 1800 —

1824. — Sok jurisconsultust, 's még töhl) juris-

perífust leguícjus-t állitntt élonazank a* lcfolytt

években ügyvédeink' sergébolj de melyik az

az élôbbiek kôzûl a* ki Balagünlitól a1 pálya-

dijt clnyefté?!

3. LadányiGérge l'y (Tómpabázi) 1825

— 183 2.

4. Nagy István (Száraz Ajtai) 1032 —

1834.

5. Butka Péter 1834 —

XIX. Szegények' Ügyvédloje (Paupe-

rum Adv'ocatus seu Procurator) Egykorú »'köz

ögyvcdlöi hivatallal. Czimje kötelesscgit kifejti

ihegmagvarázza. — Fîzetése, — mellynél többet

ájándckúl venníe szórossan tiltatik —-200r. for',

с. p. fizettetik három holnapon a' megyeî kîr.

adótárból. Kôzônségesen minde'n adózónak' Y

különösen a' bünhödtteknek, 's kik köz párt

51
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fog ist (Fislialis Adsistcntia) nyernek, ügyö-

lict védelmezni hoteles. A' fóispán' maganos

tetszésétôl függ kineveztctcse.

Szegények ügyvedlöji :

1. Csilie Isván(M. Lapádi) 180Q—1817

Mind ügvvédtol a' torvényekben alapos jártas-

ságát mint kormánytagtól az eleven felfogást,

's mcj bélátást a* minden rendclctelt silierüle-

tére nézvc volt fobirájától e' megyének, csak

a' kaján vagy nem tapasztaltt embcrek tagad-

hatnák-meg.

2. Z s igmo n d Fe ren с z (Leményi) 181T

— 1820.

3. Csorba György (Szébi) 1820 mais.

XX. Szállásbiztos (Stationalis Com-

missarius) A' királyi fô kormányszék közeleb-

Ы parancsolatja szerént, 's régi szokásnál fog-

va csak egynek kellene lenni; de néha, jele-

sen 1827. kcttö is volt e' tisztet víselo. — Fi-

zetése 50 r. forint с. p. a' megirtt tárból két

versen kivehetö. — Tisztje az utazó katanákat

miltór sergesebben vannait elfogadni 's ponto-

san kielégiteni a' gabanatárból (magazinum)

Eddig vólt rendes és aliando lakhcljérol M.

Egregyröl, holott vala a' magtár is állitva és

alapitva derék hajlékkal együtt, 1832. febru-

ariusban a' kir. kormányszék' rendeletébolMa
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gyarosra altaltctctni perancsoltatatt a' magtár-

ral cgyiitt.

Szállásbiztosok :

1. Babós Antal 1810 — 1813.

2. Szabó Marlon 18 13— 181 6.

3. С sullas La jos 181 б— 1820-

4. Csomafay Elek 1820— 1830.

5. S abó Mihály a. 1827 — mais.

6. Zsigmond La jos (AIsó Szent Mi-

hályfalvi) f. 1831—1852.

7. Ketbeli László f. 1832—1833 jun.

6-ig az ólta nines.

8. Fogarasy István a. 1831 — ma is.

XXI. Élelemtári biz tos ob (Magazina

les, Contractionales Marschuales Commissarü)

Nevezctjolinél fogva a' fclivö Iiatañaк' gabana

's szóna és abrali tarara iigyelnek. Ncha töb-

ben is vannal«. E' szolgálat számfclett és fize-

tés nclkül való. A' szállásbiztos' segédjei ezclí

's hötclesek oda közcl vagy ott a' hól állan-

dóbban fekszik a' katanaság lalini, 's a' kata-

naságat illelöhct pontosan biszolgáltatni — a'

kezek alá adattaltról számolni. Tudtunlira c-

zen egész megyében lovas batonasag febüdt

búzamosbban a' felsö kerîiletben: Ugruczan,

Drágban, Vajdaházán, Szótellién, M. Derzsén,

Poklostelkén, Borsán. Az alsó kerülclben gya

31 *
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jében : Bonczhídján.

XXII. Tárbirálók (Domestici Exactores,

Cassae Censores) E' tisztség mcg van ma} de

mint árnyéka az ót megelözöttnck. II. József

es. uralkodásáig a1 tárbirálók' tiszti köre arra

terjedett, bogy a' köz adónak bizonyos része

megyei tár (domestica cassa) nevezett alatt

tulajdona lévén a1 megye rendjeinek, az ôk

magános szabad rendeletjök alatt vóltj es a'

tárbirálók akkór ezt vették számba. Jelenleg

kerületenként bárman viselik e' tisztséget, kï-

kî 50 rb. forint e. p. évi fizetéssel. A' rendek

szabad választása'útján évenként váltosó hivatal.

Egyetlen tisztjök kétszer esztendoben a' ke-

rûleti királyi adótárt pontosan megvizsgálni,

's arról tulajdon feleletjök alatt a' tisztséghez

jelentést tenni.

Ily. tárbirálókat a' két kerületben hatat

számlál eló" a' hazai tiszti karj mellyböl ma

kimaradtak.

180Q. Szabó Ferencz (Csik Szent Már-

toni).

Murányi Sándor (Betlení).

Ladányi József (Torapabázi).

Horvát Is t ván.
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Fogarasy János (Sepsí Szent Iványi).

К a s г a József (Al-Torjal) .

XXIII. Arvabirói Szék (Judices Or-

phanales) Nem kell ezek alatt a' gyámatyákat

értenij mert ezek azak nélkül is lehetnck 's

gyakorolhatják tisztjökct az árvákra nézve. Né-

ini-némüleg a' gyámatyák (tutores) ezcn szck-

tül függnek. Kerületenhént három tcszi c'hasz-

nos széket, mellyböl egyik elnök (Praeses) má-

sik rendes biró, harmadik jegyzö (Actuaríus)

czimmcl különböztetve , nagyobbára a' neme»

árvák* jogaira 's javaira hiven gondot viselni

hötelesek. E' hivatali liar is II. József császár'

gondoskodásának , köszöni létét. A' nyomtat-

ványban hozonségesé tétetett Árvai Rendsza-

bás (Pupillaris Instructio) kiszabta minden ol-

dalról kötelcsscgnt. A" rendek' szabad válasz-

tása az V mód , melly e' széket alkotja 's há

rom éVenkcnt ujitja. — Rendes fizetés itt nine*

egyéb, mint az árvák jövedelmeiböl bizonyos

részecske, 's munkálkodások' alkalmával napi

bér, melly a* kozbirák közt egyenlöen oszlik.

A' gyámatyáliat az árvák* évi jo>edeImének ha-

tod része illeti. Napibérek 3 r. forint с. p.

Némi-nemüleg a' htitösök (Assessores ; InV

báson táblabirók) a' megyei igazgatásban rész-

vényesek ha nem is közvetetlen; közvetöleg, fe-^
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hépen a' tôrvényes ügyckben. Elôiizetésôk (sa-

larium) 12 xár с. p. 1700 innen igy esküsznck

meg: én N. N. csküszöm az cía istenre, ki

atya, fiú, szentlélek teljes szent Háromságegy

bizony örök isten, bogy én bütosi hivatalom-

ban, mellybe most állitatom, bivcn es jó lélck-

esmcrettel visclem magamot, a' munkálatokban

igazán eljárak, ¡gas f'elclcteket irok, jót hamis-

ra ñera forditok, az árvák' dolgában közelebb-

ról (l~80) höht felséges rendelet szcrént az

árvák' birái által ezeri tárgyban rcám bizott

múnhálataliat végbcviszcm, a' nemes vármcgyc*

tôrvényes szélién tchetségem szcrént megjc-

leneh, és ott a' nemes haza* rórvenye szcrént

a* feleslésekre és felelgetésekre igazán 's min-

den mclléktckintet nélkül való törvcnyt tészcls,

a' bármas vcgzct, jóváhagyott és kiválogatott al-

katmány szcrént, másnak voksát scmmiképcn

nem vesztegetem-meg, söt magam is igazán vo!'.~

solok, az itileteUct idö elött másnak való Itcd-

vezésbôl ki nem jelcntem a' kôzônségcs vár-

megye' szüliséges hasznát és javát il 1 oto do!-

goliban igazán irok és eljárok, 's azokhan tiszt-

uraimék' meghagyásának illendóliépcn engcdcl-

meskedem, maga mat azokról einem vonszom.

Szóval: minden bütosi hivatalomat illetó dol-

gokban magamat jó lélekesmérettel visclem.
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Es a' mint- (L. a' tob bit a' fois pan i es-

hü ala 1 1.)

Ajtoaálló (Janitor) Kotclessége neve

szerént való, mcllynck törv. széküléseh 's pol-

gári tiszti gyölcV alkalrnával legtágosbb mezô'

nyiiik. Az ecldig elószámláltt hivataloh soraba

némely alább követhezettehhel együtt epen netn

jöhctö egyebként, csak mint a' hi fizetésif a' me-

gyei kir. adótárból vészi. Évi fizetése 40 r. f.

c. p. mellyet három holnaponként vesz-I»i. A*

fóispán' joga kineveztetése. Köteles, 's külön-

ben nem is lehet — folyvást a' tanácsház mel-

lett lakni és letini

Ajtónállók :

Örd ög Imre 1 77 1 .

Dézsy József 1796—1Ö00-

Csiky István 1800— 1813.

1813— 1 8 1 6 nyoma nines.

Csoma Sámuel 1816—I819.

Szabó János 1819—1824.

Tamas András 1824—1826.

Sóós Dániel 1826—mais.

Fosták (Obequitatores, Lotófutók) Mos-

tan kö/.önsegcsen lovaslegény név alatt hároot

ran, néha kettö volt, a' most múltt században

is hárman vóltak e' szolgálat viselók. Fizeté-

sök 80 r. forint с. p. Ycszik három holnapon

ként a' megyei kir. adótárból. A' fóispán által
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neyeztetnek-ki lus körü szolgálatjakra. Köte-

lességôkben áll a' tanácsház mcllctt lajtni ál-

landóúl 's gyakran elökcrülö szühség esctébcn

a' raegye tisztjeinek hivatalos parancsplatjokat

többnyire elszáguldva vcgre hajtani.

Posták :

Baranyai Samuel \

PakeyJozscÇ j поб—1800.

BisokSámuel \

Ud v а rdy György \ 1810—1825

Kiss Jakab f 1810— 101Ö

D e b r ecz en i J ó's с f ( 1820— 1825

BabósSándor J 181Ó— 1820.

Szabó János }

Papp Simon j 1824—1832.

Nagy Zsigmpnd'

Sipos János V

Farkas Pal / 183S — mais.

Ta más An d ras. '

Tömlötztarto vagy ÇprkpJ,âb (Car-

cerarius) Több számú foglyok kik szoros gond-

ja 's számadása alá vannnak rçpdçlve, ó tôle

függnek, közelebbrol kezeibpl vcsztk, sanyarú

éjlelmohet, 's ez minden kôtelessçge. 50 r. fp-,

rjpt c, p. évi fizetej&e,, 's ezt három holnapon-

lySnjt veszi a' rapgyei l\irr acjótárbpl, A^' £p vagy

alispái^, által neveztetik-ki.
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Tömlötztartok :

Nagy István (Prodai) 1796—181*.

ЛЧва1е Janos 1810—1820.

Szabó Márton 1820 — mais.

Hajduh. Négy volt 's van e' jelcnben ís

q' tömlötztarto' eloljárósága alatt. Kinek-kinek

40 r. forint с. p. évi fUetcse, melljctt bárorn

holnaponhént vesz-ki a' megyei kir. adótárbóL

Szoltás : bogy az alispán által választassanak

b.é szolgálatjokba. Ki-ki tudja, hogy a' foglyok*

b£ntetése három holnaponként vagy betcnként

általak tclyesitetik 's ob lcgközelebbi éjjeli-

nappali örjei azohnak. ¿

Hajduk:

Orosz János

Marosán András

Fáska Mozes

Szabó György

Ncmesek' Hadnagyai. Ezen szolgá-

latnak 1554 már nyoma van az országos vég-

retflUben.— A' melly falukban számosbban van-

rjak. qgyházas (nobilis unius sessionis) Magyar

é& Oláh nemesel», ott egy ú. n. nemesek' had-

rjagya van, esztendönkdnt váltózólag. Fobb kô-

telessegök; a' köz tárgyú bocsesb levelekettu-

lajdon feleletjök alatt tovább vinni vagy vitet-

ni; 's olykór ujonozakat bcállitani (assentare)

a$, útbiztosoknak albiztosúl segitaégül lfenni.

1796-ból.
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Falu-jegyzöi (Notarii pagcnscs) min-

den falunak a' nemes és nemtelen ¡rástudók

közül egy, néhól pedig több falunalt egy, ilyen

jegyzöje van. Kotelessége : az irástudatlan köz-

ségnek mind a' kozönseg' mind a* tagoll' ré-

szére könyörgö leveleliet irni, a' kihirdetcndö

kerülö (Circularis) rendelményeliet köztelt ér-

telmesen megmagyarázni, kinek-kinek értelmé-

re tndtára adni. Minden irományait pontosan

hiven végbcvinni. Mind czen munkálltodások-

ért fizetése vidékenként különbözöj többnyire

mieden adozó háznépból egy személy cvenhént

egy napat, az udvari közelebbi szolgák ú. m.

erdd-raezö örök 's a' t. pedig félnapot dolgoz-

nak hól tenvérrel, hól viszszaélés képen iga-

vonókkal. Má& helyett egy falú vagy 25 forin-

tot vált, vagy minden szakmányoló haz egy-egy

véka zabat fizet évenként. Van oly kényszeri-

tcs ts, hegy a' falubirósággal a' falú jegvzôî

szolgálat hasznát egybekötni kivánják а' föl-

des игак. Rcndszercnt az illetö fobiró' tetszé-

seböl nyerik tisztjöket. A' felsö kerületnek

gondja volt rendszabást alkatni ezen kcrület-

béli falujegyzöinek 18ï8 évi Januarius I8*káról

akkori f. kerületbeli föbiro Vajna István által

kiad va 22 pontokban.

Falubirók (Judices pageBses) 1б78 az

egyházas nemesek is viselték rendre a' falúbi
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róságat. Ma falunkcnt egy van Magyar Szása

es Oláh a' höz rendböl Novernbertöl novembe

rig viselhetd, 's az illetö jáiáshéli szolgabiró

által hit tétetele mellett rendeltetík a' íóldes

uraknak zsellérei' száma és rendje szerent. Az

adó bégyüjtcse, — a' köz bátorság' fenntartat-

tatása, a' kiparancsoltt ujonczak fogdosása,

gyakran áldozattal egybckötve, a' termesztmé-

nyekböli rovatalok' igazságos felosztása 's fel-

szedese, a' közönseget illetö általános egy 's

más parancsolataknak cstvénként kikiáltása vagy

kiáltatása, több csküdtt társaival együtt határ-

bcli károk hiv megbecsülése , — tavaszohként

az úgy nevezett tilalmas (pórkorlát) kapú és

a' legmúlandóbb alkatású sovény kertelcs' fel-

állitása, — a' hütlok' cloállilása (sistálása) a'kö-

zonség' nevében való nyomkovetés, lappangó

tolvajak (latrok) kiadása, — faluszéke tartása,

határ- 's guja- és nyáj pásztorok' rendelése,

mind azok mellyek ezen egyszerünek látszó

szolgálat vonásai lehetnek. — Mind ezen va-

lóban terhes kôtelességekért a' csekély közös

becsübéren, a' tiltás' váltságán (két pénz) ki-

vül fizetése nem egyéb, mint a' foldcs úri

szolgálattól és az adótól (ennek l4U a' h ar

mad i к törv. czikkel. Zsigmond király és

1578-ban is nyoma van) mentté tetetése. Az.
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potlás nélkül a' zsellér fosztott földcs úrnak

minden füströl egy-egy zsellér vagy jobbágy te-

nyérrel egy nap, az udvarak szorosabb szol-

gáji pedig fél napot dolgoznak ú. m. erdö- me

zo örök 's a' t. a' másodihat helyette a' közön-

ség fizeti. Azonban a' Uormánynak az a' czél-

ja, hogy a' falúbirók az adó' felszedése' ösz-

tónéül minden feK ctt száz forintból két forin-

tat kapjanak ezentul állandúúl fizetés gyanánt

az emlitett hasznokon felül.

Kísbirók, Esküdttek, Hajduk, Pla-

jásoR vagy Gornyikok. Mind ezck a' fulu-

biró' segcdjei 's falunként az elsö egy, a' tob-

biek több saámmai vannais A' csckély becsü-

béren 's faluszéke' váltságan kivül a* fáradság

minden ¡utalmak. Az ¡líelo szolgabiró által szok-

tak rendeltetni esztendonhént változólag hit le-

tétel mellett.

Hóhér (Lictor^ Jnstitiae Executor. Hel-

taynál Hengér, igazság végrchajtó.) Mig az em

ber bünosnek maradand, e' szolgatag nélkül

a' polgári társaság el nem lehet „büntetö tör»

vények nem egyéb mint nemlény (cbymera)

lennének , ha teljesedésbe nem véletnének.

Van helje tehát itt a' hóhérnah'is, ha szintén

elvettetett heljezet, 's bár ha nem urak mint

Frankbonban — hól a' belzendület alkalmával

\
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egy fo aszszonyság a' halálpadon a' hóhért „ár'*-

nak kiáltotta, — hanem alacson sorsú czigá-

nyok vállallioznak is ezcn szolgálatra. E' me»

gvébcn húzamosan nem volt 's ma sincscn; ta

lán hogy oly ritlián keriil elô szolgálatja. E'

f. században a' törvcny — tudlunkra — kctszer

hozott halált liezeiböl e' megye höz lakóira,

's mintlannyiszór más torvényhatóság engedte

által e' gyászos szolgáját remito tisztjét gyako-

rolni. Ily borzasztó alltalommal bizonyos jutal-

ma van, egyébaránt rendes évi fizetése 25 rh.

forint с. p.

Többek közt 1435 bozott Posoni 2. törv.

czik. azt rendeli, hogy a' választottak tartoz-

zanak 25 márka büntetés alatt a' tîsztséget fel-

vállolni és esztcndeîg viselni , ba ïetették azt,

vagy kész akarva, vagy kénytelenül, csak öt

év mulva vehessék-fel. L. bövebben ez évi törv.

czikkeleket a' Magyar törv. testben. —

A' köznep' szolgálatja hajdan , söt e' mostani

nyom értéreis sokkal tágasbb harárok közt vólt

a' megye' tisztfei' magános számokra,'s nem tar-

tatott mint ma oly elszenvedhetlen viszszaélés-

nek. — Ha olyhór megtôrtént, 's néha ma is

megtörtenik , hogy az elüszámlálttak közül

egyet-egyet a' mammon szomja igaza kören ki-

vul ragad, ne csudáljuk. Nem egyéb szempont-

ból , bizonyára nem egyébb öl többittette vala
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II József császár az ök fizetésôket, hogy mint

azoU a' terhelthcl sujegycnben leven , a' hoz-

jó' elósegitcse' nemes hivánatán liivü! a' hülsö

jutalom is ösztönül szolgálua, 's igy а' hor-

mány ¡s a' hiv a' zsarolat nclhüli szolgálatat

mcghivánhassa. De azutánn, hogy József Ienni

megszünt „an non tristissima est officialis co-

mitatensis situatio? qui aut cum ducontis flo-

renis, auriga vel coquo dominali , sartore vel

sutore longe deterius vívere debet, aut vero

paupertatcm suam" etc. L. Oratio pro Leo

poldo II. Rom. Imper. Aug. Hungariae

ect. Kege. Ab Hungaris Proceribus et

Nobilibus aecusato Anno 1792 elucu-

brata. Germania" 94 és 95 lap. — Vérzô

szivvel érezzüh ezen érdelilo panasz' igazát, 's

nein mervén oltát se niagunliban, se magunlian

kivül keresni, elfojtjuh zugolodásunliat csehély

fi?ettctésôUértj el, hogy a' vármegye' tisztjeit a'

nemzet' hözvetetlcn személjeseit, bár melly fc-

nyes érdem' virányi éhesitettéh hivatalos palyá-

johat, bár melly húzamos évehen által szolgáltak

légyen a' hazánah a' Szigethy' házi állatjánah

sorsa polgári értelemben höveti gyahorta. — A-

zonban remenhedem hazámfiajinah ! hogy nem a-

ma rút önhaszon , nem a' Fáy' „m a g о с s h á j a"

bancm a' köz jó légyen fö rugója hivatalra vál-

lalkozattjaknak. Hogy ottan-ottan a' tanúlatlan
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's gyahorlatlan tiszt eltéveszti az igazság' ös-

vényét tôrvényeink' csalútjai hözt, el azt „quod

juris" j a' születés, a' mammon, a' nemzetség1

véfségi egycsïiletck hötclckek 's egybe függé-

sel< által pcdig az „quod justitiae dictaverit or

do" elmellöztetih , 's Themis szerény istenasz-

szonynak szemei könybe lábbadnah, hi nem

tudja? — Itt a' már elhallt atya' szemclyes ér-

demeit a' maradekra is mintegy rá füzik, 's

gyahorta egyik fontosbb szerzö ok ez az elö-

menctelre^ Ellenben volt példa, bogy az érdem'

ôsvényén a' diesoség' tetejere feljutott nagyak'

sot nagyabbak' maradéki fijai sinlették az irigy-

ség' meggyüjtött mérgét. Láttuk — 's azahlial,

kihet a' vád il let; tudatni és creztetni kiván-

tuk a' nemtelen téteményt. — Szabad légyen

ezen általános többnyire polgári rajzolatok kö-

zé iktatni azt is, hogy niilycnek légyenek.

A* Doboka vármegyei nemesség' sze-

méljes vonásai.

Volt, 's leszj mert ez a' természet' örök

tôrvényén alapúl, bár melly kis háznép közt

is belsôképen külünbség. — Égyezni a' termé-

szetnek, hajlandóságoknak sziv' indulatinak ket-

tö közt is lehetetlen. Mennyivel természetesbb

pedig ezen tapasztalat nagyabb körben a' né
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рек ¿s ncmzctek közt, ktket annyi oltok hü-

lönböztetnck cgymástól! E' mcgye' nemcscinek

nemzeti character vonásait — a' mi teszi ezea

czikhel' tartalmát — általánosan meghatározní

kivánni nevetseges héptelcnség 's hálátlan mún-

ka vólna. Azonban, cgy hôzép útat és mérté-

ket hövetve, bátran állíthatjuh, hogy valamint

nemesi kiváltságokkal felruhá^attaU vannak szii-

letett Magyarak, Széhelych , Oláhok , Szászak,

Németek, 's még egyéb nihány nemzetbéliehj

úgy mindczeli Uülon-liülön valamcly liiilönösbb

nemzeti sajátsággal birnah , melly szembeötlo

a' vízsgálódóbbaU elött. — A' Doboha várme-

gyei Magyar nemesség eredeti szilajságát a'

kor' szelleme szerént annyira lcvetkczte , bogy

abbúl ma már legUisebb se béjegezi. Bar", ma

inár sem a' buzogány' sulja , sem a' ltard' éle'

egész nemzetet fenntartani nem kcpeselt, clcg-

telenck, 's bár „a' vitézi diesoség utánn esdek-

lö nepek gyakran a' vcszedelmeh' borzasztó ör-

vényébe merülnek, ha csaU a' vadságszélesztci,

emberscgnevclö, 's szivnemesitö csinosodás ál-

tal crös talphövet nem vetnek boldogságobnak"j

de bár még is hogy ama nyúgot- és kelctren-

ditö hajdani vitézi tila, melly eldödeink' erci-

ben buzgott, az unokákban meghülve lenni lát-

szili : annyi évek alatt a' béke' puba karjai közt

nyugodvánj ez természetes. Montesquieu szc
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rent is „a bél<ess¿g ¡deje alatt a' nemzct elfc-

lej'ti hadi virtusait." — E' megyei Magyar nemes-

ség sob nemes indulatolira hajlandó, ösi torvé-

nyeihez szoliásaihaz szorossan ragaszltodó; a'

nemzctiséget bálványozó , idegeneket beesülö,

vendég szeretö — melly eredeti nemzeti tulaj-

donságát az ezernyi szükscgek felette szoros

korlátok Itozé rekeszték — a' nemzeti jobb lé-

tet ked vello ; noha ön maga 's számos kornyül-

mények miatt abba kevés részt vehet, a' boni

torvényelten kivül mind a' méjebb mind az es-

tetikai tudományok iránt ösi negédességbol ed-

dig ele kevesbé szenvedéljcs , komoljabb olva-

sót hajh! mi kcveset, irót egyet se számlál, a'

gazdasági ujitásolira hideg vérvi, bis lelliü, a'

szép mesterségek 's a' kereskedés folytatására ,

mennyirc szerencsétlen beljezete engedi is va-

lamely biú ábrándozásból Verböczy' vajdakcnt

kevély, nemzeti szeszélje (humor) 's tánezá-

nak melodiája szomorú

,,Mig Mohátsnál nem csatázott

A' félholdú büszke Таг

Vig volt addig; hajh! az olta

Sirva vigad a' Magyar."

Öröm alkalmaiban a' valaha jó szomszcd

Lengyel nemzetnek, — ki annyi Magyart fo-

gadott menedék keblébe, 's kivel oly sok c

32
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gyéb viszonyok kötöttek vala egybc a' Magya-

rakat — méltóságosan cscndes tánczát ösi ncm-

zeti tisztelctbôl háláúl míndég clore tánczolja,

mellyet a' perczenként sebcsedö Magyar táncz

's ezt egyebcU a' világ' hangzatja szerént va-

]ók váltják-fel. Nines tobbé ltaczogány; a' Ma

gyar nemzeti öltözet ncmzetünknek egyik leg-

szentebb Pallad ¡urna rs ritkaságj viselete nc-

mely innepi alkalmokra szorittatott 's ekkór is

egy-két órányi használatja feszes voltára néz-

ve al ig bihetö melly terhes a' Sybaritai gyö-

nyörök' özöneben merengo Magyarnak. — A'

nemesség, eldödei' erényeit a' túlságig magasz-

taló 's nem igen képes elhinni hogy a' szemé-

jes érdem orokség gyanánt senkire nem szá-

landó, miveltebb rdsze v*llásbéli türelmeröl di-

csirhetö, a' házassági bivtelenség aránt érzé-

keny. Montesquieu által nejeinknek férjeik fe-

lett vádolva állitott hatalma itt szük határok

kozé van szoritva, 's ha néha a' gyengéd vagy

gyenge fcrjfiúnak egy Fulvia jút nejül, bar az

ilyen no a' férj' természeti elsobbsége' romja-

in épitve hatalmát— hogy a' ház fennálhassan,

eleve kivivta is magának az ot nem illetö há-

zi kormányt; ez a' rendetlen rend még is visz-

sza tetszö, 's a' ház mellyben bonos, több

mint monda tárgya. Egy értelemben igaz ugyan

— a' mint egy kedveltt honfi hitszonok rajzo
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là, bogy mindcn férjnck csali annyî batalma

neje felett, mennyi az Angol kirâlyé a' Parlî-

amentcnj de îtt egyébrôl van a' szó. — ^7¿g-

re e' megyeí Magyar ncme«nek — mennvire az

Arpad' alma' következctehen burkolata látni

engedî — fstalkatása karcsú nyi'ilárk , öltöze-

te Francziás , elméje élcnk , índúlati hevesek ,

maga érzcí becsülö 's bccsültetni kivánó, sze-

rény szivfl nagy lelkü , szabadságra vágyó, sze-

lidséggel kormányozbató , pallérozódásra alkal-

matos és épen ennek árnyélioshh oldala miatt

a' pazarfényhen süljedezö, czimeztetni vágya-

kodó, — a' tórt, ezt a' fonák szertarfást maig'

is i'izí. — A' tobb módolion meggyókrrezctt

Székelyek, kik a' Magyarolinál csaknrm szá-

mosabban vannak, ezekkel annyira egybeolvad-

tak, bogy gazdasógi tüzes ¡ndúlatiokat kivévc,

heves köztek a' különbseg. Az Oláb nemesek

munkások, pazérfény' megvetöji , bázi körök

egyszerü, vagyonjokat kevélyen Inrdetni 's tu-

datni föbb tula jdonságjok, több nyomon által

vetkezik-le nemzetí sajátsógjokat. A' nemes Szá-

szakról bar egyébaránt dicsirettel emlékezbet-

nénk, különös megjegyzést tenni nem lebet,

alig lévén egy kettö. Németek, a' kik kevesen

vannak, vagy valaba vóltak, már ma bonfíak-

ká olvadtak, és igy a* Magyaraktól kölcsönö-

zött érzéscket indúlatokat viselik keblökbea 's

32 *
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hazafitársaiknak luv követöji, önmagok is Ma-

gyaroknak kivúnnak csmértetni. — Nem lchet

nem érinteni az erzékenyebb irónak azt a' mi

oly érdeliletcs jelcn századúnkban , 's a' mi nem

egyéb mint

a' Dob oka várm. koznép esmérete.

Midön e' jelen szakasz' irásához kezde-

nék, hoszszas tusakodás utánn is nem valék

képes arra birni tnagam, bogy e' szomoru ál-

lású csililandozó tárgyat kimeritve — mennyire

eröm engedte is — adnám elö. Nem igyekeztcm

t. í. magános személy létemre oly dologba avat-

kozni a' mi a' kormányt és az egész nemzetet

illeti, ez pedig a' köznep' mivelôdése 's mive-

lödhetese, a' minek ezen szakasz' tartalmába

foglaltatnia kell vala. — A' köznep' mivelöde

se 's mivelödhetese , cbaractere' belsejének ne-

mesbbitése mindnyájunkra nézve basznos vagy

káros voltát elmellözve, és sinormértéliül az

ígazságat a' szûz egyenességet követve, távúl

a' vallas' vak bnzgóságától , távúl a' nemze-

tí önsegtöl avagy gyülölsegtöl , ily szinekkel

festhetni koznépünk' képét, itt is a' kozép ú-

tat követve. E' megyét nemtelen Magyarak , 0-

láhok, Szászak, Ormények, Zsidók és Czigá-

nyok lakván; ezek közül a' Magyarok' vallá-

sokban álhatatosak a' túlságig vak buzgók , é-

letök' rendje egyszerii ugyan; de csinos gaz-
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daságos 's még se fosvény, szorgalmatos gaz-

dák, a' fényüzés' méteje reájok még ncm ra-

gadott cgyébben mint annaU okvetctlen ltövet-

kezetében a' bázassági hivség' köteleineli tági-

tásában. Az Oláhok j szomorú hallani ! minden

Europai koznépeltnél talán vadabbak. Calabria

lakújinak charactervonásai reájok is sokkép il-

lenek, maig is babonások, soknak tcrmészeti

szép észkincse (talentum) van ugyan 's a' te-

hctosbbek tanúlnali is ; noba ön lélekbéli meg-

elégedésôken kivül se mezejük se gyönyörüse-

gök. Többnyire inség, szegénység alatt sinlö-

dök. Idomzat szerént itt is van annyi szegény

mint Spanyol ország' uj vármegyéinek ahár

mellyiliében ; de a* szerzö ok ncm épen egy.

'S k¡ binné? — mert terheik mellett cncrgiat-

lanok is — ön magok vallják — 'S úgy is van ,

bogy nem annviban a' szakmány mint egyéb

számos kôrnyiilmények okozzák szülik szegény

állapatjakat : a' köz terbek' viselete lebetetlen-

né tészi értekbéli gyarapodásokat. A' nagyabb

útaktól távúl lévok nagynbbára tebetósbbek.

Életek* rendje egyszerü , bázi körökben esinat-

lanoh. Eledelck sován. Rubázatjak durva, önke-

aök munkája többnyire; némely darabjaiban

egymástól vidékenként négyképen különbözö.

Általánosan szürke vagy fekete czondra (a*

Székelyekaél czedele, a' Szilágyságban zeke r
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Kalotaszcgcn szol(mán) fehér gyapjúposztó szij-

jas nadrág, (harisznya) szcles övedzöszijju ben

ne tokban hés, villa, szcles karimájú kalap,

bocskor, iiincpekcn rovid szárú csizma. Szüzci,

gyakran csalfa jclül, partäval begycshedök, in-«

nepeken rokoját, piros csizmát visclnck, hajak-

ról számos tarka-barlia pandilla csügg, nyaliahat

czUst pcnz sorokkai ékesitik. — Az Oláhok pap-

jaikat nagyon tisztclik. Szüléik iránt ncm crzc-

lienyek. Napkeleti szokás szercnt reggelijck gaz-

dagabb cbédjokncl. Ázonban ritkán tcljesül a'

IV Henrik Franczia király' kivánsága akár reg-

gelijök akár cbédjok, ozsonnájak vagy vacsará-

jak mennyiségére 's minémüségére nénve. Lahjak

tobbnyire sunda, mcllynck szalma-fcdcle aló!

Jantorna-ablakain a' szegénység handikál. — Fc-

pyegetözesöket végbc vivôk. Tánczok vadúl fá-

rasztó, bangaszereik hat jukú sip es két han

get adó bórduda. (hat jukkal) Nemzcti cnckc-

¡k a* legszomorúbb melodiában — bar a' daí-

lábról (tactus) igen távúl vannak, — megílle-

tök hatósak. Szomorúan mcgiHeto látni az ujon-

czak' keservcit midön édes szabadságoktól ö-

rökre megfosztatnak : úgy van; mert nines a'

mostoha sorsnak vadabb átka mint a' hatona-

ság az Oláhra nézve. — Szegény, szegény nep

mint a' Széphalmi koszorús felhiáltott, ¡deje

hogy sorsod' ege derüljön! Lesa idö, hogy a'



50 S

köz bátorságot háboritó biinök' czimere, mint

eddig ele, a* nép méltó nem lécnd; adnák ax

egek! — Píihány e' megye' falúit Szászok is lak-

jált, mindnyájon szalimányolók. A' honi hábo-

rúk alatt szamok igen megapadott 's nem is te-

nyeszöli. Igyehezök: a' fóldmivelcst ujitolt mó-

dokon, meliyek haszonnal kamatolnak rcszek-

re, elösegiteni nem kis lelbüek. Papjaiknak bíw

segcdelmezöji. Gunya viseletjök több százados

regiségü, egyszerü. Elöre látók, nem tehetet-

lenek értekre nézve. Erkölcsi miveltségokben

elö nem haladattak. 3Iindnyájon Németül is be-

széllnek anya nyelvöken kivül; 's bar az Er-

del vi köz Szászak liözt, a' mostani tiszta Ké-

met szóhaz legköaelebb járnah, rnég is oly za-

vartt nyelvök , bogy talán maga Adelung sera

értené-mrg. Épen nem vendégszeretëk. — As

Ormények többnyire baszonbérloli , a' legap-

róbb csekclysépgcl is képesek kalmárltodni.

Vallássobban vakbuzgók. — Igen sok Zsidók is

telepedtek-Ie esa lt nem minden kedvezöbb hely-

ségeltbe. Ezekröl mint egész világon egyetlea

baza nélkül eltenycszett néprôl semmi különöst

irni nem lebet; vallássokban álbatatosak. Mind

nyájon tüzes elméjíiek a' kereshedesre. Köze-

lebbröl az út kcszitéshez kivántató eszközök*

ára reájak rovatott Öltözetjök Németes r melly»-

ben épea nem bújálkodnak. — Végre a' Czig»r>
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nyok hasztalari ingycn élo lakói e' megyénck.

Számosan vannak az aliando laliáshaz máig sin-

csenek szokva, a mivelodés' also f'ohán is alább

az Oláh nép' gúnyainak 's nemzeti gyülolségé-

neh hitétetve, melly mind a' polgári jogohban ,

mind a' mivclodésben ama felett az elsöscget

magánah mcgadatni Uivánja. — ¡Ylég mü, mint

a' Koppenhágaiak ncm cmelhctünk obcliszkot;

bár az örökös jobbágyság (1785) ittis eltöröl-

tetett; 's nem állithatjult hogy földmiveseinll

bátrak , íelvilágoso dattak szorgalmatosak és jó

cmberek: és igy boldog polgárok légyenek."

—- Ha hözvetctlen nem) de közvetölcg mindcn

historial, annál inkább a' statistica erhölcsi ok*

tatásohat is foglal magában rcjtve vagy nyil-

ván. Ennéll'ogva mint az erkölcsüscg* vagy er-

kölcstclcnseg' forrása tudni valók

a' Dobolta vármegyci szcpnem' character

vonásai. Elmellözve azon nagy kérdésre veló

felcletet: hogy mindeddig miért nem több, 's

nem más csak egyedül a' Franczia ncmzet tcr-

jesztette hoz vitatás alá aszszonyjainah az igaz-

gatásba lehetö liözvetetlcn béfolyáeokat , ha-

szonvehetö- vagy vehetetlenségohet : mivcl e'

statistical rajzolatokhan V megye' nöji 's leányi

czélarányúlag csak ezentckintetben jöhetnek né-

mi-némüleg kérdés ala$ ezen tárgy pedig nem

egy maganos tagot hanem egész ncmzetet iU
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let: igy azon his örömböl is részvctlenül hell

rala lievés gyüjteményem' elmúlandó darabjait

ЬопопГ oltárára emelnem , bogy — bar e' lapok'

czimjc teljcs esméretre bivánja is vezetni az

idegcnt a' lujeleltt megycben, azaliban a' szcp

nem némely vonásai hülön szahaszbañ megje-

lenjeneh. De ha cpen hözvetetlenül nem is, höz-

vetöleg volt 's lesz is igen nagy béfolyása az

aszszonyi nemneh a' legnagyobb dolgohba; e-

lég a' historia' számos hclje enneh bébizonyi-

tasára : tudjuh mit vitt végbe egy Boulen An

na, mit egy Eudoxia, Széchy Maria, — 's ez

szolgáljon ez úttal védclmcmre.

MO férjfiah , ha hivánjuh hogy erhölcseink

nemescdjeneh , szilajságunhat szelidscg , vadsá-

gunhat nyájasság váltsa-fel , — bogy a' fenyito

tôrvényeh lievesbbé használtassanah , a' véthell

hihcrültesseneh , a' hoz társasngban a' szépneh

jónah mindenhi becsét érezze 's a' töhcletese-

dés' pályáján elébb-elébb halad jan, mind ezeh-

re valjon találunl(-e egyenesbb útat, természe-

tesbb basznosbb siheresbb 's egybefüggöbb mó-

dot mint az aszszonyi nemneh nemesitett er-

hoïcseit — ezek — cgy minden szépneh jónah

hútfeje- forrása 's bijános pór-életünhneh egyet-

len áldása. Imé a' „Hitel" is, a' Magyar nem-

zet' lehetö diszéneh, dicsoségének , hatalmá
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nak fejlendö virágzatának alaprajza honunk*

tzebb lelkü aszszonyinak szentcltcték. — Szük

koríl munhácskámba én is ilyenekröl fökep

акагок nihány jegyzeteket iktatnï j nem örömcst

ellenben 's csak igen kimilvc es röviden saól-

lok a' gyarlóbb aszszonyokrúl is.

Az óskorból példa gyanánt, avagy csak

egyet Doboka vármegye Heróinái közül méltó

felhozni. 1070-dik évi (némelyek szerént a'

Nagy Váradi püspök' lcánya) szüz vala az, a*

kit a' Kerlé'si Utközet utánn — mint alább is

megiratott — egy Kun ltatona testisége' vadösz-

tönenck elégtételéül elragadván, készebb volt

vólna nagy lelküleg meghalni mint meggyaláz-

tatva élnij ha László herezeg megnem szaba-

ditja vala a' búja karok közüh Vóltak kiket a'

vallás' tisztelcte gazdag adományohra, oltári ál-

dozatokra birt: tanúi azoknak töhbek ltözt: a'

Dobokai, Babuczi, Bádokí, Sófatvi ev. réf.

szentegyházak , a' Gyulatelki, Harinai, Gorbói

áhitatosságra emcltt házi kápolnák. Egyéb sze-

mélyes tulajdonit e' mcgyc' pártásainak 's pár-

tátlanjalnak a' milikel eddig cié birtak, a' szü-

zi szemérem', állandószerelem , hív szeretet',

gondos anyaság', ügyes gazdaaszszonyság mind

annyi erények' ecsetjével festeni annyi mint
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lefizetni teljes méltó bérit azoknak 's nem e-

gyebet mint valut írni.

Mai charactervonásait lcányinhnak 's ne-

jeinknek — ha van még kiliben eldödeili' jobb

vére tisztan buzog, a' régi Magyar matronák'

Ifépciról kölcsönözött szinekhel — mennyire a'

világ' hatalmas hangzatja rajtok (Iiik e' rész-

ben a' férjfiaknál is gyengébbek) nem diadal-

maskodat — némi-némüleg festhetni. — Egyéb-

aránt vannak ép testeliben tiszta szivüek, ár-

tatlan lelhück mint szüzek; vannak mint pá

roli csábithatlanúl hivek , mint anyák meg an-

nyi Corneüáh Lucrecziák Vetturiák 3 nincsenek

ugyan Theanált, Aspasiáh, Telesiáh, Olympi-

ák, Pamphiláh, Lesbiált , Argentariák, Cinthi-

ák, Dcliák, Martiáh, Terencziák Calpurniák

(mcrt mind ezcket más kór, más nemzet álli-

totta-elö a* szép ncmból) Schurmanna Annák,

Stäel aszszonyok , Pichler Carolinák Tahács

Evák 's a' t. de a' kik szóba jöhetnek azok a'

fattyú pallérozódás' ármányától el nem kábult-

tak, a' fényüzcst — kevesen — hideg vérrel

megvetni tudólt, a' házi csendesscget a' világ'

változó kényinek, haszonlesésinek bölcsen fei

nem áldozók, a' megelégedést az életnek fü-

szcrét, midón együtt a' szépben és jóban nem

lebet, az utolsóban elmések keresni 's szeren
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csések találni. — Vannak a' fénycs nevelés-

ben is elöhaladattak : mint nevendékek kegy-

alakok, mint felserdültteli a' lctclt veltink ma-

gasbb miveltséggel kedveltetök : kik a' nemze-

ti tánczat néha 's gyakorta az idcgen — honi-

akat mesterileg, rajzolâst, festést, himvarâst,

hangászságat gyaUorlók 's mivelök, a' társasá-

gi élet' mostani rendszabásainak a' ndlliul bogy

belsöjökcn — bár melly nngy lelküscg kiván-

tatík is erre — csorba ejtessek, rátermetséggel

teljesen mcgfelelök, mint szintén azon keve-

sek kik erre nézve Chesterfield, Campe vagy

Venzel tanácsait olvasták és olvassák,

Gordithetné egy valahi irásom' ezen sza-

kaszsza eilen azt, bogy hetvenezer kctszáz ni-

hány lakói e' megyénck — mellyben az asz-

szonyok' száma a' fiírjfiakét — mint mindenütt

felül mulja — ncm tesznek oly kiilonbséget az

aszszon\ olí kozt, mellv külön czikhelre méltó

lcnnej midôn az egész baza' aszszonyainak jó

vagy rosz charactervonásai úgy is tudva van-

nak. Nines különbenj de czélom szerént nem

az ország' hanem a' megye' közönseges rajzo-

latjában annak diszeit a' jó, 's gyalázatjait a'

bibás aszszonyait szemclyöltben bell vala fes-

tencm , bogy a* gyanitatt várahozásnah mnn-

kám' czéljánál fogva megfeleljek. Még egyszer

mondom: nem örömest, 's csak azért iktatám
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jelen jcgyzciimet idc, hogy valamint a' (está

mivészek' rcmehciben árnyéholás adja-meg a'

ltépek valóságátj így tünik-ki a' bünök liözül

a' ragyogó ercny , 's e' vala ösztönöm aszszo-

Dyainh' fogyatkozásit is érinteni.

Maga a' természet szabván-kí korét az asz-

szonyi nemnek már a' természeti élct' rendé-

benj ezen az eredeti rendszabásan alapúltak

mindazon számos polgári 's egyházi tôrvények,

mellyek századonként különbfclc nemzetck ge-

niusa szerént hozódtak az aszszonyok' köte-

lességeit meghatározók. A' természet' szent tör-

vényét veti-meg íehát, annak kütelcit zuzza

öszve mînden hölgy, ha ki mint még лет társ

ártatlanságától magát mcgfosztatni szenvedi,

mint társ pedig hivségét hitét megszegi. Knig-

ge nyilván, Koczebue számos játckaiban, 'sa'

lelkesebb román és mesehöltök ezer rejtctt a-

lakokban elég érzékcnyen sujtották és sujtják

a' hibába esett szép ncmet 's fájdalom ! mind

sükcretlcnüi, Ne ruházzuk azonban a' szépek'

elfajultságát csak a' jelenkorraj mert vóltak

Phrynék, Cleopátrák, Brandenburg! és Orosz

Katarinák, Erzsébetek, 's ez bizonyosj de az

is hogy a' „Hitel" nagy szerkeztctöje böles ta-

pasztolata szerént e' világon levo minden dol-

gok fel vagy lefelé menvén mindég terjed 's

hová-tovább honosodik e' fattyú gyonyórüség.
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Ily szomorú igazság pedig с' mcgye' hölgyciro

is ottan-ottan illethetö azon alakban mellyct

kedves hazánkfija Szigcthy Gy. ercdcú mcsci

liözt eleven ecsetjévcl fest Jupiter' út jaban. Ki

hinné? hogy egyébaránt miveltt lelliü szebb

népünk közt mindeddig oly balgatagak légye-

ncli rérzszerónt, li!U a' szemclyes ncmességet

— gyümölcsct a' torténetnek — azok' megve-

tésére légyenck képesck használni, kihneh el-

dödei az ovciltnél egylict századdal vagy liésobb

váltak nemcsekké. — Vannak nem csak tapasz-

talatlan szüzek, hanem a' mindennapí szomorú

példák által fei nein világositbató anyák is , kik

a' házassági gyönyörüseget, örömet boldogsá-

got az aristocratia zsilány fényének készek fel-

áldozni fijoU' és leányok' kiházositásában , kik-

nél nem a' szív' rokan vonzalma, banem a' ne-

messég' régisége választat férjt vagy nôt, 's e-

zeli a' kényszeritett párok aztán — bár késôre

— éjtnap' zokogjdk:

„Ha sziveclet az érzemény'

Vérhulláma ragadja,

Kikôtését ezer kemény

Torvény szokás tagadja."

Ha pedig a' család' egyezete nclkül ncha

egy-egy elöitilettöl szabad szñz minden gáto-

kat felül haladván , saját érzeményét követve

éldozza-fel koszorúját a1 Gretnagreenben öszve
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kél, aliliór a' féltékenység, vádoló lelliîesmé-

ret, a' faiú szépnek rózsái' hervadása, a' fos-

vcnynek kincsctôl megválása, a' szeretetlen sze-

relem, szerencsctlen Jiázosság, 's ha mi kint

mcg mért a' büntetö ég a' gyarló emberiség-

re, mind azolinál fájdalmasabban szaggatja az

anya' vagy nagy nene' Iteblét az ö helytelen

szenredese képzcltt kárvallásaj cnnyire. ment

a' g°g> ez a' minden gögök legzsüáryabbja köz-

tünk! De könnyebb ezt megfejteni, mint azt

a' mit Diogen és a' Stoikusz beszélgetésébol

Szigethy Meséi II. könyv. 58-dikában is olva-

súnk , hogy aszszonyaink között is — mint min-

denütt — néha a' bünöst batár rengeti, midön

a' szerény ártatlan. büntelen meztelen lábokkal

tapad ja a' földet. — Nem való azt itt, a' mit

Kazinczy Topánfalva körül 's Zarándban ta-

pasztalt 1817 évett, hogy a' nemtelen hajadan

vagy özvegy menyegzöi ajándékával együtt vá-

sári árúképen legyen kelendöj annál valóbb

pedig (hogy kitérésképcn ezt is emlitsük) má-

soknál elrejtett alakban. — Egy Erdélyi baj-

nok (mh. 1706) maga nemzctére hazánkban

régi, személjes nemességére nézve több száza-

dos, ki ön erejével nem hymentöl gyámolitva

a' tisztesség' fö pontján állott mind végig ; még

is valamely családnak felemelkedését vagy e!-

aljasadását a' nemzetségi fény- vagy gazdag
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zékenyülve jegyezzük-meg : hogy itt is soban

törekcdtek az érdemkoszorút 's a' házasság' Ö-

rümcit kutyabör' vagy aranyak' segcdelmévcl

megnycrni, elcrni, ele vólt-e siliere funáli k¡-

nézeteiknek? Könyüikkel áldoztak itt, neme-

lyek azon tapasztalatnak — Iiiк elöbb nem hit-

ték — bogy a' sziv csak a' szülctés és gazdag-

ság mellctt mindcg kielégitetlen marad. — Az

aszszonyi Betnbe, a' természettol plántáltt uj-

ság kivánat gyengeségetol 's az ök lelkeken an-

nyira uralkodó hodoltatásvágyától (Coquctte-ie)

e\ megyei bölgyek is épen nem menttek, ée

az ám egyik demonja sok bázosságnak. Olvas-

sák ugyan ncmcly hö'gyeink ômledezve a' trou-

bádourok énckelte torténcteket, bár ritkán k¡-

vántt következetekkel. Bizzuk a' többit szeren-

csés erü comicusokra. — Itt van belje azon-

ban e' diszes megyét mostani polgári osztálja

szerént kerületenként, járásonként, тагов- ée

falunkent elöadni, leírni és igy részenként es-

mértetni. A' rend kivánja, bogy elöbb a' felsö,

utánna az also kcrtilet, 's ezeliben a' járások,

ezckben ismét a' faluk természeti fekvesökj

nem pedig betü rendjén 's a' mennyibe lebet,

völgyek' során adódjanak elö, és igy követ-

bezik a'



515

Felsô kern let

Részszerént cddig clé, nagyobhára pedig

alább a' faluli renden mind természeti mind pol-

gári osztálja 's minémüségei pzen herülctneh é-

rintetteh 's érintendencli. Altalánosan mindazál-

tal ennyit irhatni erröl. Itt a' földnelt nagy részc

mivclet alá még ncm heriilt, bérezei liidrgch,

vólgyei a' rögtön liiáradó számos és felette ren-

detlen utahon csavnrgó pataliali csermeljVU által

elborittatnah iszapoltatnah 's haszonvebetetlcneh-

hé válnalt. A' temérdeli malmoh' és malmaesliák'

gátjai a" vizet feltoljáb , az utabat ronpaljal« ,

az erdölict pusztit jáli , melly által az crdöhlien

ohozott bar a' malmoltból s/.ármazó hasznot

mindég felül miilja, ha szintén esalinem miri-

den falunab határát hisebb- nagyobb mértél»-

ben erdölt fedezíli is. A* régibb századolihan

volt rengctegehbez bépest erdeji anryíra tnrg-

apadtalt, hogy a' ból ■ ba¡dan medvéh rojtez-

hetteh , most Ott csah cziher van, mellybcn a'

nyúl se talál menedéhet. Egyili fö olía enncll

az, hogy a' Maria Tberezia altal hiadott 's azon

épültt rendelrnényeh az erdôlésrôl nem solí fi-

gyelmet gerjesztetteli. A' falult itt 's az abó he-

rületben is többnyire völgyeh nyilttánál 's egjr-

betalálhozásánál épülteb. Termébenyebbelt a*

Válaszúti, M. Ujfalvi, Dobohai patahoU, Al-

más- és Egregy vlzeh völgyei, rr.inthogy na

33
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gyobb tcrkör fekvésok- A' Mostes hôrnyékén

és lieblében tavaszbûza tcrem bövebben. Kövc

nem mindenütt varij mellyre nézve utjainak ké-

szitése terhes ; vannait fa luit a' hová ökröhliel

10 órányi távulságra kell a' követ hordani. A'

szöiönek itt nines mindenütt hazája, hól a' hi-

deg éghajlat miatt csak külünös húzamos hév

парок érlelhetnék-meg. Azonban tizenhat hely-

ségek jó bórt adnak igen változólag a' termés-

re nézve. Van tava is kevés j de a* mellyek

több kárt okoznak mint hasznat szereznek ki-

öntcseikkel. Patakfaiban nagyon szálkás; dejó

izü fehér halacskáji, temérdek rálijai, hegyei-

ben sok mészhôve, a' Dali irásporozó fehér

porond emlitésre méltók. Vóltak hajdan Solyom

madarai, fáezánjai, ma egyéb erdei vadjai és

madarai igen böven találtatnak. Nevezetes a'

Drági birkagazdaság, a' Cs. Gorbói czukorré-

pa-fozés' nevendék intézete. Útjai igen rosz-

szak , mindöszve késziteni való, kereskedó és

postaútjai 67 ezer ölnyiek — itt-ott készitett

útja m. e.Jharminczhat ezer ölnyi. Birtokosainak

száma személy szerént hatszáz nyolczvan egy.

Köz lakossai Oláhok, Zsidók — jelenleg Q4 ház-

nép — kevés Magyarok és Czigányok. Ezek

többnyire megtelepedettek kovácsok, foldásók

rbsz hegedüsek , mindnyájon pedig inkább ese-

lédek mint zsellérek, Oláh legtobb, kevés Zsi-
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dó, hevescbb Czigány — legkcvesebb Magyar

lakosa van j kik nyolczvanhárom falúban 's hat

pusztán laknak.

Polgári és hadi torténetci nevezetesck ezcn

kerületnch. Határain lépettbé a' Magyar Er-

délybe nemzcti erövel legelöbb. lit hódólt-nicg

az Oláh ncp a' Magyar halalomnak szintcn cgy

czrcdnyi idö elött. Itt vesztette-el II Rákoczi

Ferencz Erdélyben eddig cié utolsó partos üt-

kozetét. Itt áll még Doboka a' vármegyénck

nevet adva; noha hajdani valóságából az ido

által meröben kifosztva. A'Dobokay, Kamuti, Ка

ру, Kendy, Macskásy, Ordüg nevek és nemzetsé-

gek' ápoló fészke, bár melly polgári osztáljához

Erdélynck hasonlóvá emelik e' Iiis kerületet.

A* többi rend bcli Mogol és Tatár- járáskór.

1241 és

1285 kipusztitatott.

151 4 Dozsa Gjörgy' porbada' kártétclé-

ben rcszt vett.

1600 — 1б0б Bászta György 's Mihályvaj-

da alatt siralmas pusztul&sra jútottak faluji, né-

pe elszéledett, rabságra hurczoltatatt vagy fel-

konczoltatatt, 's azólta van: hogynéhány „Ma

gyar" mellék nevü falukban egyetlen egy Ma

gyar lakosa sincs.

1бб0 — 1698 „Hodolttsag" (IT. egybe-

gyüjtött alkotmány 3. R. 12 св. — Ma

53 *
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gyar-országon az 1619 évi törv. czilí. emlitî

a' , ,liodolttságat") nevczcttel a' Török igàjàt

hordozta az-az: a' Töröbnch a-dózott nomes es

nemtelen népe. Míutánn ugyan is Erdély által

clégé soha meg ncm siratbató gyászos emlé-

ltezetû Ali basa Nagy Váradat ostrommal bê-

Vette, Barcsay Alms maga is jelcn lévén azos-

tromon Erdélybc jütt hogy a'fejedelemscget Ke-

mény János elôll maga részére ragadná Er

dély' habzó rencjeitól. De az ô vege erösza-

bos halál lön. Melly víszszavonásait Erdély'

nagyjainak az egyébaránt is bezét Erdélven.

tarto Török udvar ön hasznára forditván, Nagy

Váradat (már az clötf) Jenöt, Káránsebest, Lú-

gost, Bihar vármegyér, a' Szilágysápet, Kolozs,

Dobolta és b. Szolnolt vármegyék felsö lierü-

letjeit a* Szamosig meghoditotta, termélienyebb

heljeit béülte, 's maga részére adófizetové tet-

te. A' honnan lf)6Q évi tôrvény szerént ezen

f. kerületi kapuk csak 16 forintat (féltallért)

fizettek az ország' adójába.

1961 a' Szamos folyamán lévo faliifit ú.

ш. Válaszilt, Nagy Iblód, Viz Szilvás és Hes-

dátat pórhamúvá égettéh a' Tatárah, kik Ke-

mény Jánost fizib és nyomozáli vala.

1Î02— 1710 a' Kuruczak prédálták-kihely-

ségeit.



1750 a' lollicli száma feliratalt, melly ar

mostaninál solihal kevescbb volt.

1754 az adó' egyenlitésére nézve terme-

szeti luterjedése tellieh száma szcrént ószvei-

ratatt.

1784 ncgy járása mégkettôvcl szaparadatt,

minddszve vóltaU járásai: .Magyar Egregyi, Rá-

bosi, Szent Pcteri, I'ánczélcsehi , Válaszúti éV

Nagy Iklódi mind annyi fö- é& alszolgabiróh*

gondviselcte es torvényhatósága alatt. De a*

rendclet bogy ezen szulgabiróli közül egyilt

a' járásnali felsö, másik oz alsó részcben la-

kozzck ncm tcljesült.

Ugyan ez évett julms' 3. H. Jozscf es. ren-

deletébol e' f. lierület nevét elvesztve b. Szol-

nali vármegycvcl egyesitetetr, 's annah nevezte-

tett, tanácsháza Dézsrc rendeltetett midon a'

megyc levóltára !s felosztatott 's oröliös liárával

a', maradóknak sok olilevelei oda vesztckj azon-

ban 17Ç0. elöbhi polgári alliotmánya viszsza-

állatt, 's ismét egyesíttetett az alsó kerülettel

„Dobolia vármegye" név alatt.

Még ez évett a' lelltek száma feliratatt/a*

házaU számba vetettek 's a' házaii külómbség

nélkül számmal jegyeztctlek-meg.

1785 a' polgári ¡gazgatásra nézve a' Ko-

lo /.s vári Districtubhoz mellúiieltctctt, aM'almaz-

ШОП.
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17 fi 6. a' torvényes ügyeliben a' Kolozsva

ri Districtualis tabla rendeltetett közelebbi fe-

leb viteli torvényszéhénck (apcllatorium forum.)

Még ez évett fóldje, legclöji, vizei, erdeji

's szóval egészen fclméretett a' köz tár* kol-

tségén falunként boldszám (jugerum) szcrént

liataaai segedeletn' kozbejottével ; de igen tö-

kéletlenül. Mind a' báz&k' számáról, mind a'

batárok racnnyiségcrcH készültt nagy munkák

1790. Februariusban Dézsen megégettettck.

1810 az Erdélyi nemzeti Magyar játékszín'

alapítására 's kínyitására rovatal szerént, elég

mivcltt lelküek valának ncmesei fizetni.

1814 februar. 14-kén végezték a' rendck

<5s karok, 's végzetoknek meg is feleltek: mi-

dön e' f. kerület' nemesei badi segcdelemül fi-

zettek a' hadi tárba 6707 r. forintott 53xárt.

váltób. — Nem lehct ki-nem mondani, melly

cgyenetlen az e'féle rovatal egycbek közt ab-

banis, bogy a' 20 — 30 holdnyi udvarbáz (cu

ria) utánn épen annyi 's nem több mennyiség

adatik, mennyi a' nctalán 1/2 bóld utánn.

1815.

18 1 6 az ébscg népét nagy inségre juttat-

ta vala, nemeseinek is érezbeto kárával.

1817 Elsö Fercncz császár és fejcdelem

's Carolina Augusta császárné ö felségek ha-

tárán megállapodtak 's keresztül útaztak.
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182 8 a' meg ve szabad[ajánlatából törtcnt

hogy az ország háza' megorokitésérc (ily lié-

son bar) ezen f. kerülcti nemesség rovatal szc-

rént fizetett a' tartományi tárba 2837 г. forin-

tat IQ 2/"4 xárt c. p. — Ezen f. kcrülelbéli járá-

sok es faluU a* fennebb kiirt rendszerént i-¿y

kóvetkeznek :

I. Magyar Egrcgyi jarás.

t. Szent György. Oláhúl: Szindsorsv

Kicsin falu erdök liözepette a' vármegye hatá-

rán. Határos Kolozsvormegyében Kagy Rajtol-

czal , Mrasznában Barnamezüvel. Birtokosai:

Béldy gróf, özvegy Vass grófné, Zsombory,

Simandy, Nyegrán nemesek. Erdöje tölgy-e's

b lililíes, legelöje szük , vize nines j mert az

Egregy vize, melly heresztül folj határán,cse-

hély. Nemes egy se lalija. Köz laliosai Oláhok

görög egyesültt hin'íek kiknek e' hitre szen-

telt papjok 's fa templomjok helybeüek. Fia-

cza Zilah. Lelkei száma: 146. Háza száma: 52.

A* törv. királyi táblának 1804. januar. 10-

hén hozott itilete szcrént volt itt a' Drugatye-

vit Horvát elödöknek jogok 's birtokok

2.Vármezó О. В uc s u o m n i k.Föbb bir-

tokossai: a' Csáky Gábor' ivadéki közül Kor-

nis gróf, Cserey, Hatfaludy, Henter, Mezey,

Geréb, Horvát, Székelyj 's ismét Gyujtó Ele»

lies nemesek. Mind a* falu mind határa tágas».
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Ines, több része teres. A' fclsci kerületben leg-

ñépcscbb hclység, 's eddig ele volt igen tehe-

tös lakosi a* szcmcsebb tapasztalat szerént ha-

byatlanî Ue¿dcUcli. — Ut soit mészko laláltatilt.

Hedvezett a' természct c' falunali: liöve, viae le-

gclüjc, földje boven van 's mind haszonvehc-

tö. ErdJji elhasználtak. Magyar neve mcgfelcl

a* valóságnah, ha szintén csak mohos omladc-

liok is alig bizonyitják azt. Zsidóh lalijáli es

Olánoli gdr. cgyes hiten levo 's Ott lalió espe-

rest papjokkal egyiilt, van hclybcn tágos kö-

templomjok. Fiacza Zilah. Határos Kolozsvár-

megyévcl. — Elmállott váráról mondhatjuk Kól-

esey vel :

„Tttcn verzö honunk vidékin

Nyögö szél érvén keblihez

Pusztult váraknak omladc'kin

A' Musa búsan tcvedez."

Nemesek két háznep iakják: hözlahosai-

лак száma: Q30 neraeseinek: 17, házi száma:

186. Lélek: Q67.

Historiai torténelei e' falunak emlékeee-

tesck :

1504 Bátory Zsigmond Bornemisza Ger-

gelyt mint — Bullay Fercncz szerént —a' Td-

rökök* hálalos cllenségét Budolf királynak se-

gitségíil küldötte: 's Hatvantól nem mesaste

Haszán Budai basât megverte. Ugyan ckkór ал
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Erdélyi rendeh a' Шszes feie Iiük'öttdk Bor*

ncniiszát a' Tíitároh eilen. Yármczonél- a' hól

elilior meglehetós erosség ¿llott — \árta ö egy

darabig a' '1 ataroliatj (Je n iycl azolt elmarad-

ta.li, Kolozsvárra az ors/.ággyúlcsrc viszszafbr-

dúlt. Bud a y rer. Lex. 42Q lap. I. dar.

lOóO. inidón a' Toröli legyvere és lia tal

ma Nagy Varad clfoglalása utánn tovább ter-

jcdne, a' Yáradi Toröli örizet Bolozsvár alá

szállutt, 's a' liülsö varos laltójit tiz napig 's

mind addig sanjargatta, niig szoinju lelhejtet

.pénzcl Iii nein elégitettcli a' tclietelkncltet pó-

rázra íüzvén. Megheseredett ezeliért Apaiy a'

fejcdelem ; Bánfy Dénest öt csapat hatanaság-

gal az tili elüzéscre rendelij a' Iii Bánfy-Hú-

nyadan (Kolozsvárm.) találván, a' Toroliühct,

pironhsággal illctte, rncrt fegyverhez n^úlnia

csali a' vegsö szübsrgbcn vala niegcngcdve,

's Váradra viszszautasitotta.' ■— l'gyan eliliór

Kájántót ís ezen Töröhöli megszállották 's hi-

prcdáltáh; de Gy. JVlonostori £beni István Ho-

.lozsvári hapitány Vécr Györgyöt néhány fegy-

vercselihcl ellcnek Itüldvén a' ZNalii havasak

(Meszes) aljában az Egregy vize mellett Vár-

. mezön felül utólérte, megtárnadta 's hezeilt közül

л' hercsztyén raboltat szerenesésen ltiszabadi-

totta. Ezen Vcér a' TöröUöUet Nagy Varad fe-

lul gyakraa mcgnyakazta. (ser с y kézirat.
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Betlen Fark'as 8. könyv. 544 lap. 1Ö70

cvett Vármezo várának már csak nyomairól

emlékezik.

3. Bud ja. O. Bodjie. Csehcly falú, bir-

ják: Bcldy, Rédey, grófok, líeinény báró és Si-

mándy ncmescli. ßiililiös erdójiben számosser-

tések maltoltatnak. Határa egyébaránt termc-

ketlen, földje mcszcs. Itt is Oláhok a' köz lako-

sok, nomos egy so lakja: azokaak gârôg nom

egyesültt hitü helybeli papjak van a' Milvá-

nyi fö' torvényhatósága alatt. Van fából épíiltt

kis templomjok. Piacza Zilah. Határos Kolozs-

vármegyével. Lelkek' sz: llOj háza: 35.

1804. januar. 10. költt itiletében a' törv.

kir. tábla mcgitilte es határozta, bogy itt Dru-

gatyevit Hórvát jog vólt.

4. Szent Péter fa Iva O. Bozna. Ki«

csîny helység. Birják a' Zsombory ivadchok.

Határa Kraszna vnrmesjvcîg teried. A.' Weszes

környe™ rainden felôï. Tüzi fában bövelkedik,

gabina termö földje kevés. Daraboltt irtásos

legelöji пега sok barmot táplálnak szük vol-

tok miatt. Nemes nem lakja. Közlakoji Olábok.

Van belybcn fa templomjok és papjok. Görög

nem egyesült hitvallöl«. — Piacza Zilah. Hatá

ros Közcp Szolnok vártnegyével. Lelkek szá»

mar 256 házainak: 44.
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1831-ben Antoninus Bornai császár' ezUst

(Uis) pénzei találtattak határán. Egyik lap:

„Im p. Antoninus Pius Aug." másili lap

olvashatlanj verettetett m. e. 145 évben a' ke-

resztyén ido számlálás szerént. Gordianusohé

is találtatott. Egyik lap: Imp. Gordianus

Pius Pul Aug" m á 8 i к lap: „L i b e г а 1 i-

tas Aug etc. etc. etc." olvastatvánj veretett

m. e. 235 évett. Es igy a* Itét pénz verettetc-

sénck évi köze kilenczven esztendö. Amaz a'

partos Dácusakan, ez a' Gothusalian nyerttne-

vezctcs gyözödclmek' emlékére vercttek.

5. Pou sa vagy Posa. Népes falûazEg-

regy vizc mellett melly egész határát keresz-

tül folyja. Fekszik egy verofényes oldal aljá-

ban. BirjáU: Teleky Lajos gróf ivadéhai, Csá-

ky gróf, Katona Imréné. Varsányi, Orbóh, Szar-

vady, Dccsey, Simon, Torday, Szöllösy, Kis, Sî-

mândy, Mill sa, Incze, Babós, Miklós, Kandóiva-

déhok: Miske, Décsey, Guthy, Peley; és Ti-

sza, 's Szügyény nemesek. Nemes kilencz lak-

ja ; de ZsidóU és Oláhok lakják többen. Ezek-

nek helyben papjok és fatemplomjok dombon

épült a' Görög nem egyesültt hitre szentelve.

Legelöji tágosak. Határa terméketlen földje a-

gyagos-veres j füve vad. Erdöji tölgyesek. Pia-

cza Zilah. Határos kis részben Kolozsvárme
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gyével. Határán foíyó Egregy vize még cse-

kély, malom forgatásra alig alhalmatos.

Határa magába foglalja ..Vas кар ú" ne-

vü pusztát tiz év ólta 30 biaban száz laliosra

szaparadattat ncpescdettet, inellyröl a' Béla

kir, irótisatje a' 10 czikkeliien ir ja, hogy „a'

M a g у а г а к a' M с z с s i к а р u ! g" а' 21

czik. pedig hogy „a' Mezesi kapukhoa

m en te nek." Hihetö hogy ncvcnck megfele-

16 crosség állótt itt, mcllyet az ezcrnyi viha-

rok semmivé tettek, Иоцу a' múlandóság' Iied-

véhez kcpcst a' kémtelcV utóvilág nyomára se

találjon.

12Q1 — 1345 a' Pou s a nemzetség birta ,

mellytôl vette nevét.

1736 birták nagyobbâra Göncz Ruszkai

Komis Fcrencz gr. és Kemény Jáoos báro.

1 804 j а n и а г. l o-kcn költt itiletében

a' tör v. kir. tábla megítilte hogy itt Dru-

gatyevit Horvát jog van.

1 Я 1 6 j'ulius 25-kén határa felosztatotr, két

fordulók áltitatván meg, 's 33 öreg ülé» sza-

batván benne. Jelenleg lelkek száma: 6íQ a'

házaké 78.

6. Ôrdogkut. O Tresznie. Ñera ki-

csînv fahí. Birják: a' Bánfy ívadekek ú. m. Mik-

sa, Simándy, Tncze, Szarvady Józsefné, Ágnes

és Lajos, Rédey Ádám gróf a* Szarvady Jáno»*"
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Tcszt Batog, Ernyey, Babós, Csomafay, Szabó,

Pata by, Titlios, Luliáts, Kun gróf, Simon, Iíoz-

ma, Bornemisza báró, Zsombory ivadclioll,

Biró, Pásztoby, Szép, nemeseli. — A' szóhagyo-

mány szcrcnt M. Egrcgyböl szaltadadt el e' fa

llí, ilutara luterjedettj de hegycs-völgyes, a* ¡VTe-

szesi hegyen tétetett írtásoli a' legterméhenyeb-

bcli gabonára 's szénára nczve. A' völgyben

lenyiiló rrt¡e jó szénát ád 5 egyébaránt határa

sovány. Erdöje tölgyes- Bühbös elegendöj mali-

lioltatásra való. Melegebb forrásai telen által ne-

bánv malmacshát forgatva hasznat hajtanalt. Van

mcszliöve, gyiimölese elcg terem. PiaczaZilah.

Határos h. Szolnolt vármrgyévél, es O. Keczel-

lel Krasznavármegycben. Itt is a' pálinhafozés

nagy divatjában van a' Zs'dólmál. Nemes lalt-

ja 33. böz Oláb 234. Ezehnelt görög egycsültt

hítíi papjolt van a' Iii helyben labilt 's dombon

cpült fatrmplomban áldozilt. — Házalt száma: 62.

A' Bálioczyah idejében Száva Mihály azok-

nak lova «a — obequítator — birta.

1727 novemb. 26 ÖrdögbutnaU 's még más

falulinali is elóbbeni feltvesöb' heljére viszsza-

böltöztetesöl<et rendelték a' nemes rendch a'

ltövethczö aprilis 24-eig 12 m. forint rnindan-

nyiszor felveendö büntetcs alatt.

1736 föbb birtokossai Komis Ferenca gr.

és Kemény János báro voltak.' . .
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1804. januar, 10. a' torv. It i г. tabla

ide Drugatyevit Horvát jogot szabatt es î tilt

itilcte által.

1820 majus 27. hatnra felosztatott.

7. Csömörlö vag y Csömörlö Nyár-

ló. O. Csumera. Széljel szortt lus helysóg

a' Mcszcs keblében. Birtokossai : Rédey, Kún

grófok , Kabós, Titkos, Simandy, Incze, Dé-

csey, Gazda, Medgyaszay , Szilágyi nemcsek

Bánfy, Vesclcnyi báróh. Más jogon: Famas,

Miksa, Zsombory Hatona ivadckokk. Sok bük-

fája, kevés legelojc 's jó bórt adó szölöji te-

szili tcrmészeti ajándckait, *s az hogy határán

sok mcszliö találtatik. Görög részszcrént egye-

sültt r. sz. nem egyesültt hitfl Oláh lakosai-

nak hclybeli papjok görög nem egyesült hitre

szenteltettek. Piacza Zilah, mellyel batáros, 's

hól a' meredek Meszescn keresztûl hordott tü-

zi fáliból élelmôk egy részét szerzik lakosaî.

Nemes lakja 6, ncmtelen 171. Házai : 40. Lel-

kei: 180. Szántófoldeinek mennyisége 28 4/8

holdnyiak.

1804 jan. 10. a' törv. kir. tabla azt

îtilé es határozzá, bogy itt Drugatyevît Horvát

jogon birnak annali leány ivadéki.

8. Magyar Egregy O. Ungurásu.

Régi levelekben Egred. Kies fekvésü 's bajdon

népes helység a' Meszes tôvében nagy ország
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útban. Birja cserehe'pen Czcgei Vass Imre gr.

melljhez nihány részjószágocsliált is számláltat-

nalt. Mostani nevczetét az Oláholi elnevezése

szerént is hajЛап i Magyar laliosaitól hölcsönöz-

te, hill 1T05 a' Zsibói harczon haltah-el. In

nen veszi nevct a' többcli hözt e' falút is lie-

resztül foljo Egrcgy vize. Lahosai Zsidok és

Oláhok. görög n. egy hiten levo helybéli pap-

joldial egytitt. Templomjoh téren álló 's fából

épült. Piacza Zilah. — Természeti heljezete ha-

táránali igen kedvezö, nagyobb része teres,

földje verhenyös de a' gabanät — ltülönösön a'

haricsltát tísztán termi. Erdeje tölgyes, bülthös

nyfres soll vadalilial teljes, a' hol ez elötti csz-

tendöliben számos sertéseli malioltattali. Ré-

gibb tudható birtoltosai a' Betleni Betlen gró-

foh vóltali- majd Kendefy (mar a' grófi ágban

magvaszaltadtt) grófoli birtáli. A' jarás három

évszáz ólta (néha csah „Meszesa'ji") innen ne-

veztetih. Lellieinelt száma: 327, hihböl 8 ne

mes, egyh. sz. 2. hatona 3, 314 nemtelenj há-

za 42.

1551 Lozsonczy István, Bátory András,

Nádazsdy Tamas a' Meszesnelt alútjain Egregy

felé vezettélt-bé Erdélybe Kasztaldat, mint-

hogy Balasa Menyhárt Izabella' részcre az or-

szág útjait elállotta vala, hogy a' Fcrdinánd'

fegyveres népe Erdélybe ne jöbessen.
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Mibor aztán Izabclla (l55l) Kolozsvártt a'

szent Mihály' tiszteletcre emcltt rcgisi;g tcm-

plomáhan a' Magyar lioronát bczci bózül Kasz-

taldnab Ferdinand bövetjcncli biadta's Erdély-

röi Icmondott, Martinuzival juliua IÇ-bén ht

maradtab egyéjszaba. Másnap Izabclla Zilabon

(mert abbór postant Erdélybenj 's fgy Bred

felé se vó'O a' iVTcszcs alatt — mcllyen bcrcsz-

tiil ment vala — bescrii bönnvob bözt vált-cl

út¡ társától : ez Kolozsvárra viszszamenvcn er

re fol ó , maga pedig Petrovics Pétertol Csáliy

Mibálytól bisirtetve fijával egyfift Knssára útaz-

ván.Ebbor tortént bogy a' búsongó Izabella szive'

fájdalmat ovtvén-lü a' IMeszesi uran mcnttében

egy eMnfa' bérgere S. F. V. bctübct (sic fata

vol lint) metszé.

Van itt postabívatal rendesen IT 22 cvól-

ta , mellyet 1"б5 ólta á' Ketbeli nemes nem-

zctség bir öröbsegül 's egyszersmind birja á'

hivatal' folytatbatására megbivántató felivô bel

es bul javabnt.

iCQl évbclí bir. füg gô pec s êtes Lé

vele 18 с z i b beleben t. Leopoldna h, a-

jánltatib a' postáb felállitása.

1693 az Alvinczy válasz 14 pontjában pe-

dig igiri Leopold bogy az ufonnan felállitott

bormányszébhez rendelést teend a' postáb lti-

jelelése aránt.
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Valamint a' többi úgy ezen poslánab is

eredctét rendesbb labra állitását 1722 cvrete-

hetjüli, ámbar az elött is fcnnállott az crintct-

teb szeréut.

1779. boznépe egyesültj de rrajd liülön

szabadt a' calb. görög envaszentegybázlól.

Az eddig elé volt rom. calb. bázi bápol-

11a, ítt elpusztúlt.

Q. Felegregy O. Agris. Repes falú az

Egregy vize napnyúgoti partján. Birtoltosai: lit—

tari Betlcn hason felében , es Komis gróíolf,

Inczédy báró, Borda, Simon, Biróné, Babós,

Dráveczliy, öz. Linlinerné, öz. Miblósné, Majthé-

nyi, Kagy, Hatfaludy, öz. Hadfaludyné, Biró,

Ketheli, Csubás, Szébely nemeseb. Azt mond-

jáb: bogy hajdan M. Egregybez tartozott. Ni-

hány malmaibból vcszib a' birtohosob azt a'

jövedelmet gabonában, a' mit a' határnem rtagy

lévén megtagad. Van bübbes nem sob erdöjc.

A' birtohosolinab szép gyümölesösci pálinbaíii-

«éssel fogl alatosbodtatjáb az ideis letelepültt

Zsidóliat. Nemes labosa : 75 nemtelen 6l4: ba

za 84. Bözlaboji — jelenleg nem egyesíillt gö

rög hitvallóh. Van e' hitre szcnteltt papjob es

fatemplorojoli belyben. Fiacza Zilah. Határos

Kraszna es b. Szolnab varmegyébbcl. Halarán

hasznos gyógy víz fabadott bözclebbröl, melty

bülönöscn boszvény eilen foganatos.

34
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10. AIsú К i Ii с s Kyárló. 0. Tyitj-i-

8 е. Közönsegesen Kckesnck moiidalik; megliü-

kmböztctvc az alsó kerttletí Kéliestô'l. Birtolto-

saî : Eszterházy, Betlen, Vass, Rédey Kun gro-

fok ; Vesclényi báró , Kaliucsv , Hadfalu-

dy, öz. Hadfaludyné, Széliely, Hetheli, Ujfal-

vy, lïcnter nemesek. I. Ráltoczy Györgvtöl

nycrtt kiválttsági Icvélnél fogva, mellvct tem-

plom épithctés eránt adott, 1547 ólta álló fa

llí. Hnjdan Romlott várához tartozott egészha-

tára. Fold jo jó 5 homolios, határa szüb, erdoje

töbhnyire tiltott tölgves-bülibcs. Piacza Zilah

és Zsihó k. Szolnohban. Határos k. Szolnok

vármegvével. Halarán 24- fahíd van. AzEgregy

vize basznos gubaványoló mal mat forgat a' fa

llí kôzepette. Oláh — öt báznépen kívül — egye-

sültt Görög hitü laliosainak bclyben papjok 'e

oldalan épültt fa-tcmplomjok van. Lakják Zsi-

dók ís. Lakják 2 nemes és 86 nemtelenj há-

za van: 27.

17Ö0 birtak ítt: ifj. Daniel István, Bágyc-

ní Zsigmond, Tóldy Ádám és Boros Jenei Szc-

kely Adám grófok.

180 4 januar. ío-kén a' törv. kír. tábla

Nádudvary jogokat ¡tilt és szabott ¡de.

11. Felsö Kékes Nyárló. Magyarúl is

Oláhul is „Sztina" neven esméretes helység,

melly ezelött másfél év százzal alapúlt. Birto



líos föides urai: Vass, Rédcy, Run grófolt, Kc-

r.iény báró, öz. Telcby grófné, Kabucsy, Hat-

faludy, Hcnter, Siroándy, Titlios , Benedihti,

Ilodor ncmescbj Rusztig Zsidó. A' Meszestül

börül véve annall délre nézo bápa-hupás olda-

lán fcbszih idomtalanúl. Van faja böven , sok

gyümölcsössr, víze szüken; egyébaránt Iegeb"-

|í zsirosab táplálób. A' lent liülönöscn termi;

mellyet múnlvátlan- hcnye asszonyaí basznob-

ra bevésbbé íorditanak. Van jó felivésü fcjcr

bórt termo bevés szölöhegye. Határának m¡-

veltt részc szült; de tcrméheny. Lakják tcrmc-

tes Oláhok, vagyonosbbab nem egyesültt Gö-

rôg hitücb. Van helybcn papjoh 's Itoszihlán

alió fatemplomjob. Piacza Zilah mellycl és

Zsábfalvával 1(. Szolnobban határos. Van lélek

580$ ház: 40.

1804 jan. 10. hozott ¡tilete S7crént

a* tôrv. bir. tabla Nadudvary jogú birtobo-

bat itilt itt valónab.

12. Romlott O. Romitá. II. Ráhoczy

Ferencz' bora ólta e* nevet víselo csebély fa-

lú. Elpusztultt váráról vevén nevét. Fuldes u-

rai: Rédey Kun grófob, Veselényi Jozsinczy

bárób, Maté, Papp, Kethelí nemeseb. Határa

termébetlen földje agyagos hövecses, a' birto

34*
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kosoll részére felfogott crdöji tölgycsek bük-

kösök. Legelojí' sivatagságát a' marhatartásra

nézvc hclyre hozza a' falút kcttc választóEg-

rcgy vizc , mclly tisztaságával kinálliozik. Itt,

és a' környclihcn lctelopültt Zsidólinak a' pá-

linkaíozcs szilvából sokat Itamatól. Lakják te-

hát Zsidók és Oláhok, kiknck hclyben papjok

és fatemplomjoli ön ncm egyesúlt Görög hitök-

re szentcltettek. Köz temctöjök cpen ott van

hol a' szóhagyómány 's a' munkába Iterüló sirok'

ásása nem cngcdik kételkedniink liogy Római

út nc lett vólna annyival inkábh; hogy a' Ro-

maíak' maradványjai közül — kik halotti emlék-

köveiket a' közönseges tcmetöliben útak melle

szókták volt emelní — az alább érintendô sír-

ko onnan ásatott-ki. Piacza Zilah. Halaros k.

Szolnok vármegyével. Lelkei száma: 273, haza:

35 csak ncm félcnnyi utszákkal. Némely nyomai

mais látszhatók az 1770 cvi mirigy halál' eltá-

TOztatására e* falú' térén volt vcszteglönek (Con

tumacia) melly kôbôl vala négyszegre állandólag

cpitve; de imé az irigy ídó' hatalmát még se vi-

hatá ki. Délre a' közel levö menedckes oldalon

húsz dombok cgymás sorjában arra mútatnak,

ho»y azok ágyíik' kiszegzésére nézve hányattak

vala a1 rcgibb idöhben ( 1 705) az alattak fejétfel-

emeltt várat összc lövöldözendö ellcnség által.

— 17Ö0 nagy rcszit Toldy Adám gróf birta.

Itt találtatott ez elött 25 évvel egy sírho

imilyen felirással:
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E' halotti emlclire ncave megjcgyczni va-

Ióli bogy: az mintcgy czcrhatszáz negyvcn év

múlva alkottatása utánn épscgbcn hárorn öl te-

levény alól ásatott-ki, 's bogy a' lict felsö' D M

betü értebnc: „Diis Manibus)" az cisi) C: Caii;

a' COM: I Cohortis primae j VET: vctcranus}

EDE.NPPC es Decreto Ncpjti Praetor poní cu-

ravit. A' barmadik sor' vegin levo szúmok a*

kilenczedik úgy nevezett >,téli" (minthogy viz

mellctt fcküdJtt) Legiot mcllyböl való vólt az

eltemcttetctt Romai polgár- katona jclenti. Az

alján látható mostani ekcvas alak a' fol ül szé-

les, négy lábnyi magas 's mind négy szegének

negy lábnyi kemény к ó' bénem irtt egvik ol-

dallapján kiállólag van faragva. A* bclilk jó

kézmivre mútatnak béállólag vesve, tiszták na-

gyak, a' homloklap bcálló párkányozatú mint

a' mostani készúletü képrámák. Ez a' jcl,

mely más sirköveken is mindég megclözi a*

СОН betüket Centuriot (kapitányt vagy száza-

dost) jelent és példáz 's a' t. Az egész feliràs-

nak tiszta, teljes magyarázatját az e' féle rc-

giségek' értelmes kedvellöjitöl vârjuk, 's e* vég-

re a' „Tudományos G y ü j t с m é n y" utasi-

tásánál fogva T. T. Haliczky Antal urat haza-

fini bizodalommal fclszollitjuk. Megjegyezvén

meg azt, hogy e' táján feliüdtt Romai legio

Tagy a' Kolozsvári hatodik vagy a' N a p u



liai (clûbb Gycrla ma Ssama&ujvár) he-

tedili kiscbb Romai coloniahoz mint közellc-

vöhez tarlozOtt.

13. Gal pon y a. O. Gelpuje. Dombon

épült Iiies fali'i.. Föbb birtokossai Bánfy báró,

Zsombory, Simándy, nemcsek. Minden Erdély-

ben honos gabonát tisztán terem föld je. Gyü-

mölcsöse böven van, szölöje kevés. Legelöji men-

nyivcl szükcbbek annyival táplálóbbak Vize-

nines. Erdóliben szüksóget nem látnak tehetö»

laliossai. Laiiják egy Zsidó háznep 's Olúbok.

A' helység' papja biveivel együtt Gürög nem

egyesültt hitvallólt. ITelybcli fatemplomban a*

falutól távulacska áldozili az Urnak. PiaczaZi-

lah. A' falú mostani heljóre a' Rákoczy zenc»

bonájának megszüntte utánn költözött. Lelkckr

50 X; házak: 8б.

1434. Városíiczi Eéprs Lóránd Erdf:lyial-

vajdának, Balas pilspök és martyr innepc ötö-

óSk feriája utánn nyoîczad- nappai, a' Kolo's

Monostori convent' egyik tagja György pap ál-

tal is végbevitetett azon béígtatást jelenti u-

gyan azon convent, mi szerént Drági Lászlót,

Jakabat, 'Sigmondot es Osváldotj — úgy 'Sorn-

bory Gcrgelyt, Tamást a' János' fijait Felpes-

tesy Mihály itilömester' jelenlétébcn a' Gal-

pony a i és Kendermezei egész falnk bir~-

toliába itilctncl fogva béigtatta ; ncm használ-



ván az eilen a' Utílteki Drághy Sándor és

György fiaknak cllcntmo ndása. К oíos Mo

no s t. С o n v.

1 4. Sontiró Ujfalú O. Brusztur. B¡r-

toliossai: Uenter, Dioszcgi Kemcny bárólt, Hat-

faludy, llodor, Bene, Dcmcny, Farhas, Gyar-

mati, Lészay, Zsombory nemescU. Az Egrcgy

vizc által rongáltt 's egyéba ránt is szük hatara

a' szántó-vetó fáradságát ñera szüken jutalmaz-

za: fdldjeí jó gabonát legelóji édes illatos fii-

veliet termök. Van fája 's vize, lleves köve,

vadja, ráhja bovcn. Lakjak 20 nemes, 's 241

nemtelen, házai: 40. A' ncmtelenek cgybáznc-

pen kivül melly Magyar, OláhoU egyesültt Gö-

rög valláson. Van hclyben papjoh és a' falun

hiviil fatemplomjok. Fiaczozó helje Zilab. Ha-

táros k. Siolnok vármegyévcl. Egyik koszirtt-

hegy tetején itt, om ladvánvohban licsergik a'

múlanrljság vastorvényct némclv kôhalmok mcl-

Ivek látszbatólag védvárúl szolgáltak valaha

cgy két esoport cllenscg eilen.

1Тб0 birta nagy részit Sebes Sándor.

15. Farkasmczö O. Lu paje. Kicsin fa-

lú az Egregydéli partján, Föbb-birtokosai: Mác-

tonfy, Márkus, Zsómbory, Kabós, Horvát ne-

mesek. Kevés teres fold je ¡gen jó; van crdöje,

liasznos folyóvíze kender áztatásra, ujodan plan

tai tt szölöje. Az Egregy vize siirä Ъсгкек
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• lvözt rcndetlenül csavarog mollette és hatära

»zeichen hoszszan 's e' szaLja határát U. Szol-

noli vármegye liözt es hözette. Lahják 14 ne

nies, 2T9 nemtelenj ezeli Oláholi egy. Görög

hiliich helybeli papjohhal együtt. Van a' falu

kozepén ezen hitre szehtelít fatemplomjol«. Pia-

cza Zilah, Zsibó. Házali: 52.

16. Borzova. O. Borzu. A' vármegyc'

véghatárán fchvö nein hiesin helység. Régeb-

ben a' Borzovayak birtolia vala. Ma Kabós, Pe-

lcy, Zsombory, Hatfaludy, Cserey nemeseh bir-

jáh. Uátárának nagyobb része hegyes-völgyes,

lapányai termchenyeh; de a' viz gyaliran iszap-

pal boritjaj Icgeloji nádasali, liáltaleptéli. Лап

crdöje. Lahossai tehetösöh. Piacza Zsibo, Zi

lah. Laliják Oláhok Ink egyesültt Görög hitü

helybéli papjolilial együtt a' falun hivül Iie-

mény kÓszihlára épültt fatemplomjolibon gyül-

neh öszve az Urat imádni. Határos Prodánfal-

vával к. Szolnoltban, mellytôl az Egregy vize

választja-el. Lelltek száma: 284, házaié: 52. A'

Zsibói veszedclemkór legUözelebbi tanúja volt

Ráhoczy' megvcrettetcsének : határának keleti

részén is a' Rákoczy' hadi nepe magátsánczok

kozé igyekezvén helyeztetni 's azok közül kár-

vallottan kimozdittatván Herbeville Erdélyi ft>-

hadi vezér által.
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17. Da al O. Dool. A' vármcgyc' szc'lé-

ben annali déli határán fclivo rendetlcn allio-

tású ndpcsebb falu. Fobb fdldes urai: Csáliy,

Toldalagí grófoh, Telehy grófné, Veselcnyi bá-

ró, Tisza, Zsombory, Gyarrnat, Kclló ncmesch.

Nagy országútban esvén jövedelmcs. Solí ha-

szonvehcto erdoje van tölgyes többnyire. 11a-

tára szüli. Pöldje homohos. Határos ¡Uagyar

Nagy Zsómborral Kolozsvártnegycben Topa

Szcnt Királyal és Szucsálikal. Piac»a Kolozs-

vár. Laltossai Oláholi Górog nein egyesült hit-

vallólt UiUueli helybjn hite sorsos papjok 's fa-

templomjoli van. Lelliei száma: 358, bázaic: 52.

18. Szent Ylária. O. Szinte Marie*

Földes urai: Csálly gróf és Szügyény nemes

neji jogon. Kicsin helység erdök köaepeltc Ila-

tára marha legclésre, különösen juhak tartásá-

ra nézve alhalmasj de szántó fold je sován.ga-

bonát szulten termo. Erdöben htfvrtlliedih. Pi-

aeza Zilah és Kolozsvár ehez távulabb ahoz.

Itózelcbb. Laliosai tehetösbbek. A' helység' pap-

ja hiveivel együtt Görög nem cgycsültt hitval-

lój mindnyájon Oláhtk. Van hclyben fatem-

plomjoh. Határán terjed-el ,,P u s z t a Ra j-

tale z" nevü puszta (Pracdium) melly hatá

ros Népcs Rajtolczal Kolozsvárm. Leibei szá-

ma: 230 házaié: 30-
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lQ. S z e n t M i h á 1 y (Puszta) Józsilia

barón ah cgycdül való birtolta, az Almási ura-

daloin' részjószágáúl küzelcbbi osztály szcrént

bírfa. A' most múltt szazad' fojtában állittatott

falú. Alinden oldalról rengeteg tölgy- es eser

erdöli liornyezili. Mczei kcdveltctók, meldet mi-

don a' vidáni liiliclet zöld bíborral borit, ak-

liór a' búsongó Amor ott örömest tanyász. Kcd-

vére múlatbat itt a' basznot vadászó gazda is,

hol a' tá"as határ gabona termcsztcsre 's bar-

molí legcltetcscre nczve cgy e' vidcli legjobb-

jai liözül. jNagy út leven erre fcléj a' jövede-

lem bizonyos. iXcpe tebetosbb Oláboliból (van

hét nemes ¡s) áll, liili Görög nem egyesültt hi-

tiicli hebjbeli papjalikal cgyütt. Van helybcn

hitokre szcnteltt latemplomjoli. Határos líolozs

vármcgvcvcl a' megye véghatárán allván. Nagy

liiterjedésü határhoren nyúlili-el „Kcnder-

m á 1" nevü puszta Csáliy ívadékolt' birtolia.

Lelkeinek száma: 348 : házaié: "5. Soli íold-

irók es rajzolóli e' falút jelen való nevén nem ;

hanem „Szent Mihályteilte" nevezot alatt em-

a' múltt század fojtában lt¡¡0tt munliák-

ban: 's néból Kolozs vármegyébe helycztetík;

megnem különböztetven a' Kolozs várm. Fejérdi

járásban létezo „Szent M i h á I y t e 1 Ii é t ö 1."

20. Ugrucz. Benkónél Ugroez, l5Ql-b.

is Ugroez. Föbb birtokossa Vcselcnyi b. bir
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ja a' Drági uradalom részéül mint a' Kamutiali

szerzeményjét ; birjált még Andrásy gróf, Mis-

lie, Szentltereszti bárólt, özvegy Kordáné, Ba-

ka, Daniel, Habas, Zsombory, Madarasy, Pal-

lovich, Vánza, Heczcli, Hatfaludy, Széhely ne-

mcsek. Sok erdoltliel bovöiUödikj cgycbaránt

határa közcp jóságú. Lakják Oláhok telietösök

kik vallásokra nézve Gör. egy. hitvallók. Van>

helybeli papjak és fatemplomjoh. Piaczozó bel-

je Kolozsvár. Lelkei száma : 542 házaié: 74.

147 5 ürdög Simon mind két nemre szer-

zi az egészet 1554 Hendy István egy részét

zálogúl 200 fur. birta.

1574 Valkay Miklós az ürdög Márta' fija

birta anyai jogon egéexben.

1585 Kendyeknck részjószága vólt itt, mel-

lyórt ürdög Ferencz keresetct índitott „I i t i-

gat pro Kendy rész."

1501 Ez az ürdög Ferencz ezen Kendy

részjószág aránt ellentmondó vólt.

Nagy batárán elterjedett mezö rcgebben

j,P a r a p u t" ma „S a r a s к u t j a" név alatt mint

puszta , a' tizenötödik században népes helység

vólt, mellyet 1306-ig a' Sarkudy, ettöl fogva

pedig a' tizenötödik században — melly alatt

elpusztúlt — az Ürdög, Teke és Menyhárt nem-

zetségek közösön birták; ma a' Drági urada

lom' sajátja a' Kamutiak által üröKösitve.
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21. Milvány. Birtokos földes urai: Zsom-

Lory, Széliely , Szabó , Gombás , Zsigmond nc-

tneseh. Közcp szerü hclység. F-rdöje tölgy bo

yen, elárkollt heves szántófoidje , elszéledve

itt-ott nem heves legelöjc, köve elegcndö van.

Fiacza Kolozsvár. Népe nem cgycsîiht hîtet

vail. Van hclybcli espcrcsti helvtorló papjali,

ki az isten igejet helyhen fából bészüllt szent

egyházban birdeti. Lellick száma: 320, a' há-

zabé: 73>

Fusztájí e' j á r á s n а к :

a. ) Puszta Rajtolcz. Birják a' Szent-

Máriai birtokosok.

All legelöböl soli szálas tölgyes erdöböl.

Bár neve „р и s z t a" légyen is, már-már falu-

vá válando: mert van benne 2G0 lélck, 's 21

báz szanaszét cpülve.

b. ) Vaskapú. Birtokosai azob kik Pousát

birják. Legelöje temerdeb. Lahja Icleb 100,

házai száma hová-tovább ncvckedibj jelenleg 30

c.) К e n d e г m á 1. BirjáU a' Csáhy Gábor

leányivadéki : Cserey, Szébely nemesek, Lá-

zár grófob. Lakja 3 nemes 82 nemtelen. Van

báz rajta : 14. Földje jó. I.egelôje sokj erdö

je boven. A' három puszták közül cz legméltáb-

ban viseli nevét.

E' járás i828-b. az ország' háza megvásár-

lására fizetett a' tartományi tárba : 414 rb.



forintat 14 x-árt conv. p. mcghatározott OQî

füstrol.

II. Pánczélcsehi járns.

Begebben „Almas m e j j é h i jarás na К"

1715 mondatott és iratott az Almas viziröl melly

hercsztül foly rajta. Falíiji:

1. Pánczélcseh. O. Pancsicsou. А' XVI

század elejen elfogyott Csehi elonevü Pánczél

nemzetscgtól neveztetett falú. Jclenleg birjáh:

Bédey, Bun grúfoli, Vcselényi, Henter báróh,

Fosztó, Borncmiszáné , Ralló, Balog, Szénásy,

Durus, Csomafáy, Dászhál , Gagyi, Gombás,

Horvát, Horvátné, Bovács, Laczhó, Pappné,

Rápolliné, Szarvady, S/.öllösyne, Somay, Tá-

jayné, Ferenczy nemescli. Természcti bcljeze-

te mind a* falúnah mínd határánah hevesbbc

róna mint völgyes, erdöji fogyathozni hezde-

neh, földjeineh délneb felivö rcsze terméheny,

utszái a' vizáradásnah hitétetve van nah, széna

rétjei sátés luvet adnah; de völgyes legelöji

táplálób basznosak. A' helyben lahó birtoltosok

evangélico reformatusab , hihneh 's heves Ma-

gyar höz lahóijinah dombon épültt régi hö

templomjoh 's belybeli papjah (jelenleg idösbb

Almásy Samuel a' videh (Dioecesis) igazgatója

(Director) úgy az Oláh lahosohnah is a' falún

kivül fa templomjoh 's ott lahó papjoh van , hi
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iiireivel cgyütt a' Görög cgyesültt hitet valja

's hirdeti. Piacza Kolozsvár. A' Csehi vagy Pán-

czclcsehi Pánczél nemzetség' hajdani voltára

nczve a' ncmzctscgi sor elegendö tanúbizonsá-

giil szolgál, kinck Icányivadchi 's hülönbfcle

evathozatú számos utódi birtáh czcn falút 's

birjáh mais. A' Bihali Vitéz, majd Vajda vagy

Bad valánah füldes ura!. — Van itt a' Zsidó

lahosohnah egy ncm regen állitott heritett hü-

Jön temetücsliejöh. Az cgcsz falú népessége:

080, mcllyböl nemes: 64jházainah száma 170.

A' jarás tölle vette nevét, mellyneh a' jarás'

fclállitását 's elnevczését szübscgcshcpen meg-

hcllett clöznie. A' hözelebbi században gyaltor-

ta torvényazéheh hclje vala, mint a' vármegye'

jegyzöhönyvei bizonyitjáh.

1702 birtáh és lahtáh nagy roszit : Dobay ,

Hidy, Hyés, Mihály, Balog, Nagy, Somja, Ge-

czö , Rápolti, Déncs, nemeseh. Némelyeh ezeh

hözül ma is birjáh.

1724 Kolozsy 31árton a' Pánczélcsehi já-

rás' szolgabirójánah iratih. — A' „Dorna" ne-

▼ü pusztánah egy része batárán tcrjed-el.

2. Szótelhe. O. Szotyeleh. Birjáh

Eszterbázy, Rédey, Bctlen grófoh, Onachten,

Bánfy báróh, Balog, özvegy Keczcliné, Majté-

nyi, Somlyay, Ferenczy, Durus, Imre, Kabós,

Orosz, Prosa, Rád, Töröh nemeseh. Határá
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nak nagyobb rcszít nyírcrijok nüttéh-bé, lic-

vescbb részc mivelcs alatt van ; de oly siva-

tag bogy zabnál 's licvés tavasz búzánál egye-

bet ncm tcrcm. 1775 túján sóskútjai jcleltct-

ncll azon horú földahroszolion. Пасла Kolozs-

var. Köz laliossai — mert Oláh ncmesehen lii-

vül Magyar nemescli nem lalijáli — Oláhoh ,

Görög cgycsültt hit vallók; buszanliárom év

elótt váltak egyesülttckké , a' mcddíg vala feét

tempIomjoU j már most csali egy cgyes. Gör.

hiten levo pap és fatemplom van hclyben. Lel-

kei száma: 594; házaic: Q7.

1554 Kendy Antalnak részjószága volt ítt

00 for. zálogos.

1779 egyesült; de csali hamar viszszatér*,

's közclcbbröl

1819 viszont egyesült koznépc a' Gor. cath.

anyaszentegyházzal. Határán terjed-el г1 Szent

Ratal ini puszta.

3. Vajdaháza. Meredek kopár hegyek

borpadása közt szüh völgyben álló falú. Bir-

ják cgészen a' Teleky grófok mint a' H. Lónai

uradalomhoz tartozó részjószágot. Nem soli i-

dövel ez elött erdöiben a' hamúzsír fozést bcr-

lö Zsidók felctte üzni kezdvén, az ólta száza-

<lok terhei alatt megaggott tölgy- cser erdöi

ritkulni liezdcnek. Gabonatermö oldalas földjei

's kaszálói csak liozép szerü jóságúak; lakosai



tníndazáltal nem lehetetleneb a' bilí Olábob 's

Görög egycs. hitet vallanab bclybéli papjobbal

ogyütt. Van belybcn fatemplomjob. Lalija bét

Zsldó is. Népcsscgc: 678 j házai száma: 03.

Nevezetes marhavásár az uradalom hasznára 1750

ólta évenliént martins 10 es September 14 tar-

tatih. Egyébaránt piacza Kolozsvár és Zilah

cgyezó távulságra az az: 3j mértfóldnyirc.

1437 Labosai Magyarah vóltab, bilí bózül

Vajdabázi Nagy Pál a' lázzadó lioznép' reszé-

rol az Apátii szerzodésben (pacifieatio) mint

cgyib bövet jelen vólt. Kolozs-Monostori

1er citar. Máig is meg van az ev. reform, pa-

pi tcleb (fundus paroebialis) itt évenliént ha-

szonbérbe biadva, a1 mi nem cgyébre mint la-

bosainab bajdani Magyar letöbre mútat.

4. Hid al más. O. Hidá. Nevét a' falút

lietté osztó Almas vizétól bölesönöze, mollyen

ne.vczetével meg nem cgyezve járliató bid nin-

esen. A' ncmzctségi sor által igazoltt szóba-

gyomány szerent Mibola báró boráhan egyedül

a' Horda báró majd gróf nemzctség birta, mai

birtobossai : Ibtári Betlen gróf, Veselény; bá

ró, özv. Hatfaludyné , Hatfaludy, Zambo, Fo-

dor, Birró, Simon, Majtényi, Mobay , Szébely,

Keczeli, Kabós, nemesebj bib hözül többen

hclytt labólí. Eddig vólt sob erdöje ritbúlni

bezdctt.Füldje boraobos inbább sarga mint fe-

35
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bete. Lcgelöji tágosak. IlatáránaU "s a' falúnah

is nevczetes károkat olioz az Almas vizc, mclly-

nck gyakori áradásai csahnem gatolhatlanoh.

Bégibb földes urai vóltah a' Boros Jeneí Кот-

da, majd a' Sáros Berhcszi Rutona nemzetség.

Kët szentcgyház ú. m. evangélico reformatum

höböl és Görög ncm egycsíiltt, OláhoU számá-

ra, 's egy házi hápolna rom. cathoíicusoltéra

■vannait belyben. E' házi kápolnát aíltotá Hat-

faliidy József a' nemes vármegyének helytartói

hormányzója. Három harang gyüjté egybe eb

be a' hiveket: 150, 100 és 50 fontosolt. Az

oltár a' boldog szüz' tiszteletére emeltetettj de

minthogy az áldozathaz meghivántató némcly

eszközök ne m ujtttattak-mcg, az istení szolgá-

lat megszünt annál inltább, bogy 1820 febru-

arius Q-dik ólta annalt tartbatásáról höht és ad-

va vólt engedelem level is elveszett. Van az

ev. reformatusoknak valamint a' Görög hituek-

nek is helybeli papjah. Fiacza Zilah. Oláh la-

hosain kivi'il Zsidók is lakják; kik a' gabona

és szilvapálinha fôzéssel magoknak használnak

ugyan; de annál kevésbé az erdök' birtokosa-

inak. Lelkek száma: 356. házaié: 125.

Memely nyomai a' Ilidalmási sánczoknak

dudvákkal bénove egy szeliden emelkedö ész-

has hegy oldalában láttatnak, mellyekról hihe-

tü a' szúbagyomány bogy a' Magyarok béroha
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nasa eilen hányaltak vala aliliór midön Tuhut'

jövctelcnek hire repesni kczdett az Oláh laho-

sol< közt, lùhet clöbb az Almás vizc választott

vala cgymástól.

1575 Em! i te tlh II idalmási Kántor J á-

n o s mint a' Bosnoi Simon' két ág ¡vadcltainak

szcmélycssc bizonyos ellentmondásban.

1702 nagyobb részét Korda György báró

birla , a' Iii itt Iakott. M i Kola Lászlú báró nem-

zctségi sor magyarázó munbájában Ilidalmást

a' Horda nemzetségnck elonevéül tulajdonitja.

1715 juniusz 4. a' megyc végezte bogy a'

falu regí beljcre viszsza hóltoztesséb.

5. Bányika. O. Bajkuczc. Az Almás

vizc partjához nem meszsze del re nézo ¿alucs-

ka. Föbb birtokosai: Jozsiba búróli, rcszsze-

rent a' Csáhy Gorbói uradalom rcszjószágáúl

bírják, biratik még Korda, Mobay, Ilatfaludy,

Székely nemesek és Betlcn gróf által. Kopár

legelöi kevés marhát táplálhatóli ; bar néhúl sóe

erek mutatkoznak rajtak. Szántó foldje lleves ¿

csak téresebbjei terméhenyeh. Erdcije szül¡. La-

kossai Oláhok Görög nem egyesültt hitück

helybcn lévo papjalikal együtt. Van helybeli

fatcmplomjok. Piacza Zilab. Lelliei szárna: 102;

házaié : 37.

17 15 'juniusz 4. a' megye' nemesei végaset
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hépen rcndclélt , bogy e falu rejtebhclyébôl

ocla hol ma is all, bóltoztcsséb visasza.

6. RáU о s. Dcréli faliï az Almas vizc jobb

és bal partján, melly gyaborta clboritja me-

zejit utszájil. Na g y és Kís Rabos megbü-

lönböztelö melléh nevebbel. Az a' R á К o s

jobb; ez bal partján. 1573. Uj Rákos nevet

viselt. Föbb birtobosaí: Telelvy gróf, Onagten

Radák bárób, Zsombory, Kabucsy , Czihó,

Papp ncmeseb. Földje átaljában véve termé-

lieny. Van crdöje több boldnyi. K!cs legelöji

sob barmot táplálnab. Revés rónaság is jútott

a' falunab bülhatárában , azonhivül bogy maga

téren áll. Labosai jól gazdálkodó ép tehetscgü

Oláhoh nem egycsültt Görög bitü helyben la-

bó papjabbal együtt, lubnek fatemplomjob van.

Piacza Zilab. Lelliei száma: 742; házaic: l'20j

helytt 7 nemes labib.

A' mi szóhagyománynál fogva firól fira ma-

Tadott, azt — bár nem mindég csalbatlan, %

ha szintén nem minden oldalról világúl szolgál

is — el nem mellözni az imilyen tárgyú elöa-

dásobban nem felesleg való. Igy emlitcsre mél-

tó e' falú határának déli részén azon liellcme-

tes böv vizü forrás, mclly — bár mi megelö-

zött elottünb tudva nem levo obból ma is WR á-

lto«zy b ú t j*"-nab nevcdtetik.
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1715 a' mcgye' rcndjeí a' faint régi hebe

re viszsza költöztetni rendelék j Rákoczy' eso-

portjai elol vonván-el magoltat a' lakosok rej-

télvbe a' fennebbi 1702— 1700. éveU alatt.

7. Ken der m с го. O. T y e n cl r e. Kiesin

fa] ú az Almástól nyúgotra. Birloliosai Csáliy

Gábor' ivadékoh 's Szentiványi es más neme-

sek. Laliosai Oláhoh egy. Görög hitvallóh. Lcl-

kei száma: 317. házaié : 82. Valíásohra szen-

teltt papjak és templomjok helybclícli. Piacza

Zilah. Határa nem nagy: de termékeny. Erdöi-

ben hamúzsir fözetik.

1434 Drághy I ászló, Jakab 'Sigmond és Os-

raid ; — úgy 'Sombory Gergely és Tamas a' Jó

nos' fiai az egészneli birtoliába innepileg béilita-

tódtak.

1715 j'un. 4. Szélu végzeténél fogva a'mcgye*

rendjeinek szál!ott-le a' falú mostani heljére.

8. К o m 1 ó s Újfalú. O. Tresztyie.

Melléh nevének meg nem felelô falueska. Ая

Almas vizétdl éjszakkelctre. Földes ura Vcse-

íényi bárój birja a' Drági uradalom' részjószá-

gáúl. Földjc jó és jól miveltt, írtásos legeloje-

lleves van. Piacza Zilah. Lahosaí helyben lake*

papjahhal együtt a" Görög nem egyesültt hitet

valják mégj de egyesületök aránt ezennel vár~

ják az engedelmct, 's fatemplomban áldoznak

a? úlot urának. Leljtei száma: 1Q8, bázaic: Sk—
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g. В al áz sha z a. O. Bolán. Az Almas

víze* tágos térén nagyra terjedtt népes falú.

Föbb földcs urai: Józsika báró, Molnár, Go

réb, Cserey, Henter ncmcsckkel cgyütt Csáky

jogon ; ismét Rédey gróf, Korbács, Fclszegi

nemesch. Földje tcrmékcny róná 's völgyes le-

gclöji zsirosak táplálók. Erdojc tolgyes clegen-

dó, víze több malmahat hajtó, némcly apróbb

jó izü halakkal bovclltcdö. Szölöinclt nem nagy

kiterjedését kedvczü fekvcse 's jó szinbora ki-

potolja. Piacza Déé's , Ztlah. Lakják Zsidók 's

Olahok nem cgyesültt Görög hitü hclybcn la-

ltó liét papjaikkal cgyütt, kiknek a' falú liöze-

pette ltét fatemplomjaiU állanali. Lelkei száma:

IO365 házaié: 15T.

Több az a' szóhagyománynál , hogy a* Csá-

ky ivadéhohon kivül való birtokosok egyilic itt

a' Csákyak' adakozóságának nyomán bir.

159 > Jmart. 28. Wass Gycirgy nycri egész-

ben Bátori 'Sígmondtól, melly eddíg az Egcrc-

si (Kolozs várm. ) Udvarház (Curia) tartozott,

Kovachoczy Farkas' Cancellaríus' kiadata alatt.

16OO Mihály vajda Czegei Vass Ferencz-

tól egcsz Balázsházát elvévén mint cllenfelctöl ,

Keresztszegí Csákylstvánnak adományozta.

10. К et t ö s m e z ô. O. Tjetjis. Nagy

belység az Aimas nyûgoti partjân. Fôbb birto-

Itosai: Józsika báró és Henter Csáky jogon,



's Rédey gróf. A' tcrmészet gazdagan osztotta-

hi e' falûnak az élclcmre valóhat. Igen tcrmé-

heny ncm nagy határán minden gobona tisztán

's böven teremj bora pcdig tartos, jó izü, hat-

hatós ercj^i, a' melly bies es tcrmcheny heves

szölöhegyeiböl csahnem minden öszszel böven

szüretik. Piacza Dézs, Zilah.. Van az Oláh e-

gyesültt Görög hitü Iahosohnah helybcn papjok

és fatemplomjoh. Lahják Zsidóh is. IVépesscge:

101б léleh — mellyböl il nemes — haza: 132,

II* Galgo.. O. G il gó. Birja Józsiha bá-

ró. Az Almás ejszahi partján elterültt népes-

falú. Jó szántó földjei, zsiros ftivehhel tarháló

völgyes haszálóji, elcgendö biltherdoje, íolyóján

posztó ványoló malma emlitésre méltóh. Van

helybcn Görög egyesültt hitre szenteltt hötem-

plom, épitette Haller grófné' A' lahosoh Gör.

cgvesíiltt hitíi Oláhoh , némcly Zsidóhat hivé-

ve. Az Oláhohnah papjah helyt lahó. Jclenlcg

a' f. herületi Zsidóh' polgári fejc, hit. ôh a'

tisztség rendeleténël fogva választottah magoh-

nah, itt lahih. Piacza Dézs, Zilah. Lclhei szá-

ma 566, házaié; Q-5.

12. Ti h ó. Nevezetét némelyeh TuhuttóL

származtatjáh. Két völgy' nyilásánál fehvö falú^

Birjáh Csáhy és Nádudvary jogon Komis gróf,.

Somay, Rettegi,. Mágner, Bideshuti ncmeseh.^

Ал Almás vize batáránah éjszahi térségén üm~



litt a' nagy Szamosba faúl határát e' dagályos

fólyam kozép Szolnok vármcgyétol Választja,

felebb Kovár vidckévcl, tovább heletre b. S/.0I-

nok vármegycvel e* vármcgycneli clájon szélcC

tévcn határa, így ¡tt négy tdrvényliatósag nyú-

lili cgybe, Tcrmészcti Icirásában rnegjegyzésre

mcltó: hogy crdoi keblébcn soll köszcn talál-

tatill, mellyek' használásától szálos erdoi a' la-

kosokat még eddig megtncntették. Foldje bü-

lünösön termékeny. Halara tágos tübbnyire ró-

na. Bora tiirheto. Ncm tehctctlen laltosai a*

fold mivelésen luvül fcild-cdényeU hészitését ü-

zih. Mindnyájon Oláhok Görög cgyesült hite»

I¿vo papjolilial együtt. Van helybcn a* fahin

llivül fatemplomjok. Piacza Zilah, Zsibo. Rc-

gclik: hogy Tubut vára lett vólna ¡tt az, mclly-

rtck romjai ¡s roár clmállottali. Igen liözel ¡de

emelkedettcn szcmbctünó azon höszikla, mcl-

lyen 1705 esztendoben novemberben II. Rábo-

czy Fcrencz Erdélyi elpártoltt hiveí közül Csá-

liy Lászlótól is ezen vidék' duzs bírtobósátót

szerencsétlcn üthözcte clött vég buesuját vé-

vén , soba tobbé e' borús vidékcri nem látia-

tott. С s e r e у h é г î r á t.

Az itt voit udvari rom. cath. imádhozó ha»

a* szent eszközök' clkôltôztetésével lenni meg-

szünt. Lelkei száma: 453. házaié: t)0.



13. ü r mezo. О. Varó. Regen Eörme-

zeyv. Szirmay Szatmár várn¡. LR. 16 lap. vár.

liuU nevezij de csah his falú. IT23 ólta a' Bor-

ncmisza báró nemzctség' birtoha. ч Siirü crdóí

hözt fcliszik, mcllyeh a' lioz/.a veló jutásban

az idegen hépzclódését hól andalitjáh hól un-

doritjáh. Kcvcs szántófoldjeiben a' lahosoh több-

nyire tórühbúzát termeszteneh. Kaszálóji ha-

szonvehetöh számos marháhat táplálnah. Van

az Oláh lahosohnah helyben fatemplomjoli 's

lelhipasztorok hi hiveit az egyesültt Görög hit'

szertartása szerent legciteti. Helaros Zsibóval

h. Szolnoh vármegycben. Piacza Zilah, Zsibó.

Lclhei szárna: 263, házaié: 51. Határának té-

res részct cjszahra a' Szamos szabta-lti.

Elóbcszédben forognah az Ormezei sán-

czoh j de nyomai is látszhatóh: mert az itten

Zsibóra vivo elég rosz út épen ezchen menyen

által, és 1705 novemb. íO-hcn ezeh hözt húl-

lattali-el II. Rahoczy Ferencz hatezer embereí

luhneh halmait izmos tölgyeh játéhai a' szél-

vészehneh hiv védjei a' bajnohi poroknah, mint

annyí sírhereszteh boritják. Itt is

„Titkon boi'ong a' Genios

A' nema hant felett,

Hól lángoló szív 's honszerel'm

Váltottak életet."



BC4

MereJ eli kosziklákról van ítt kilátás a' Sea

mos folyamára, a' Zsibói meszsze fejérclo kas-

télyra^ Елеп koszikláknak egyikc a' termcszet-

töl cleg simán m. e. tizcnnyolcz ölnyi magos

alkottúban a' keresztycn utazú' figyelmét is ma-

gára vonjaj midon szemcbe tünik Megváltónk-

nak 's mellctte a' két bünösnek fcszülct-képe

a' köszikla falnak közepctte kirnetszve, alább

pedig oldalába vcsctt üreg az áldozat' véghez~

vïtelére elkészitve ilyen fclirássalr

„Nem isten nem ember

Ezen kimetszett kép-;

De isten es ember

Kit jelent ez a' kép,*' —

Mind ez a* nein rég elhunytt Bornemisza

JózseP báró kegyes mire, a' ki duzsabb létire

is elfajûltt szàzadunkban nomesak einem fa-

júlni, hanem példás keresztyén is tuda lenni.

Mig csak ezen vârmegye* széléig nyúlik

vala Erdély, úgy mint a* vafdák alatt, nevé-

nél 's heljezetênél fogva nevezetes ország-ha-

tär-örizet hely, 's régebben talán általút (pas-

sus) is volt Örmezö.

Az egybegyüjtött alkotmány III.

R. 3. czim. 4-d. czikkelben a' lévén, hogy

„az Örmezonel levo hidakról ilîendôképen va-

ló vám adásnak eligazitására tartozzanak ki»
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rocnni belso Szolriolt varmcgyeböl : Kozárváry

Fcrencz és Sándor, Diáh. Kolozs vármcgyé-

bol : Kabós Gábor és Havasali László atj ánh-

fiai, 's a' vámat istenesen „idomzat szerént'

niérsélieljch." Innen az a' hovélhezet , hogy a*

felhozott torvcn^-czilihely' helcseltor ú. m. 1G39-

dih csztcndóben az érintctt hidali vámjogával

élt e' hclység aldiori birtoltosa, valamint ma is

él a' régibb idölibcn itt fennállott barminezad

nyomán.

1570 vára mar elpusztulttnah olvastatili.

1750 Felmer Zsibót az Erdclyi általútalt

Iiözc számlálvánj az örmezei hajdani megye-

cs ország határszél, a'vám, a' harminezad mind

annalt jelentö bizonyságai , hogy itt is mint

Zsibónál lebetett általút addig, mig e' haza Ma-

gyarországgal szorosbb viszonybanj de a' Szi-

lágyság ide nem tartozó vala. A' T. Vajda

áhal a' 30 lap. emütett Evuri, Eöri (luh Da-

rabantahnalt 's Cclercselmel» neveztettch) szent

István hirály alatt ide is tclcpittctteh vala. Sz.

László hir. Törv. III. hönyv. 1 > 2 szaliasza is

emlitih ezen Or-helyehet.

14. Völcs. 0. Feicsu. Birjáh : Mihes és

Eszterházy grófoh, Horvát, Hoszszú, Péter,

Durus, Szenthereszti báró, Mczey, Ketheli,

Máriafy, Fráter, Babós, Pehry, Farhas, Ba-

log, Eperjesy, 6zv. Jábroczkync , Hodor ne
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mcsek. EIrcjtett völgybcn álló falucsha. Sois

szép, és ncvcndék tölgyes erdövel bövelkedik.

Szántófoliljci kevésbé rónák ; de jó gabonát

terraöU, szük legelöi igen jóh. Kis szölöhcgye

most vette letét. Földje a* trágyázást megki-

vánja; mert homohos, Határos b. SzoInoU vár-

megyével. Píacza Dézs, Kolozsvár. Lakják Olá-

hok kik Görög egyesültt hiten lévok hclybeli

papjalilial együtt. Van t'atemplomjok. Népessé-

ge: 406 Iclekj kikból 24 nemes 3 háza: 66*

15. Recze Keresztúr. O. Reese

Krisztúr. Hibáson Recae Keresztúr. A' Re-

cze Keresztúri Reczc nemzctscgnck hajdani lak-

helje birtokaj bizonyitja czt a' nemzetségi sor,

mcllybol ezen nevü törzsököt 's következett

ágozatjait mint czen falt'inak egymást felváltott

birtokosaît tudhatni. Jclenleg birják: Bánfy

gróf, Szentliercszti báró , Eperjesy, Farlias,

Henter, Papp, Háge, Szentiványi, Szásznc,

Teleliy, Tamásné, Majtcnyi, Geczô, Fosztó,

Ocsvay , ncmesek , 's más kisebb egyhá-

zos és szakmányaló nemesck is oly számosan

hogy köz terhet víselo háznép csak hét van

egész falúban. Határa szalmájábati szûken sze-

mül böven termi a' gabonát, sok trágyát ki-

ván. Követ ritkaság találni földen. A' termé-

szet' ajándéki közül sok nyír 's kevésbb tölgy
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és bull - erdoje van. Legelöi csali a' hclyben

uevekedctt barmokat táplálják a', hizásig. Haj-

<lan volt itt az ev. rcformatusoknak (majd az

egyseghivöknek) tcmploma és e. megyéje (pa-

rqchia) de ma csak e. megye' földje (fundus

paruchialis) ev. ref. részen berbén adva ; az

Oláh Görög egyesültt bitü lakosoltnak pcdig

fennálló temploinjok 's helybeli papjal; van.

" Fiacza Kolozsvár. Népessége: 505: háza: 100.

1Ö86— l600. nagyobb részét birta nemes

(Generosa) Kun Sara, Sepsi Szent Györgyi

Daczó Gyôrgyné, kinek I. Apaíi Mihály fejde-

lcm a' dczmabért 1б8б elcngedtc kiváltságilag.

Tudbató bîrtokosai а' XVII és XVIII században

vóltak: Recze, Daczó, Maksay, Rácz 'et.

1б. Kalacsa. Népes falú. Birják: ftara-

czay gróf, P. Horvát, Pappné, Sikó, Tite,

Ketheli, Hoszszú, Czakóné, Máriafy, Fodor,

Kakucsy, Farkas, I^perjesy 2, Hodor, Zsom-

bory, Balog ncmesek. Ismét Majtényi, Csáhai,

Fap, Pekry, Szentkereszti, Kemcny bárónék,

Bánfy grófné. Több évckig Toldy grófok is va-

lának füldes urai részszerént. Bövellicdili ugyan

több és szálas erdokltcl ; de azoknak bccscsbb

része fold es úri tilalomban tartatik. Mivclés

alatt Jévo foldjei legelöi kozép ezerüek j ap-

rók trágyázást várók, roegszenvedok. Félig'ko
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böl, félig fából állitott régi álliotású templo-

malí és papjak az Oláh Görög egycsültt hit-

valló lakosohnali ugyan axon hitre szcnteltct-

tek. Piacza Kolbzsvár. Népessége: 15" 8 léleli,

mellyböl 25 nemes j házai száma: 105.

17. Pap te lile. Kís helység, birják Esz-

terházi gróf, Traun grófné, Józsiha báró, Szé-

liely, özv. Balogné, özv. Tormáné. Határa szük,

egyébaránt erdóje böven van, mellyncli na-

gyobb része használatától a' foldes uraság' ti-

lalma megfosztotta laliosait, bilí, cgy Zsidót

liivévén, Oláholi Görög egyesültt biten levo

hclybcli papjalilial együtt. Van hclyben fatcm-

plomjoli. Piacza Kolozsvár, Déés, Zilah. Né-

pessége: 383 lclehj baza: 70. Van bamuzsír

fozcse.

l64Q birta egcszben Komis Fcrencz.

18. Kecsbcbáta. Birtoliossai : Bánfy,

Mikes grófok, Szentbereszti báró, Szarvady ,

Jábroczliyné , Kandó ivadékoh, Farkas, Macs-

kásy, Hodor, Eperjesy nemesek. Szük ba-

tárához képest lakosai nem tehetetlenek. Er

dóje csak vóltj ma fogytán van. Hidegebb ég-

hajlatú heljczeténél fogva torohbúzán kivül a*

gabonát szüken termi. Piacza Dézs, Kolozsvár.

Lakosai Görög egyes. hitü Oláhok. Van hely-

beli papjak és fatemplomjok magok vallására
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szentclvc. Határos Veczkel Ь. Szolnoli várme-

gyében. Lelkei szárna: 282, házaié: 42- Lak-

ják Oláh szahmányoló u. n. libertinus neme-

seli is.

ig. С s e г i) e lt. О. С s е г n и к. Két tör-

vényhatóság alá tartozó együtt véve népes fa-

lú. Ezen vármegyebéli részét bírjáh : Józsika .

báró, Eperjesy, P. Horvát, Miskolczy, Mol-

nárné, Szirb, Telegdy nemesek. Nagyobb ré-

sze b. Szolnok vármegyéhez van csatolva. Er-

döi 's Icgelöi 'nagyobb kitcrjedésück mint ha-

szonvehetô szántófoldjei. Piacza Déés, Kolozs-

vár. Lakosai Oláholi llik Görög egyes. hitüek,

hclyben lakó papjakkal együtt. Van czek szá-

mára íatemplom. Lelkek száma с' megyében :

109 kikböl 31 nemes j házaié: 27.

Nem bizonyos, bogy Cserneky Gáspár, a'

ki 1555 táján élt, ettöl-e vagy a' Posega vár-

megyei Csernek falútól vette nevét.

20. Csáky-Gorbó. Mellék nevét vette

a' Csáky grófi nemzetségtol melly régebben 's

közelebbröl is birta. A' Csáky leányág jogon

mái fóldes ига Tózsika báró, cgy belsö telek-

nek csere által jutván birtokába $ melly cddig

ele nemes birtok vala. Öröm vagy bu leptc lel-

künknek képzelodése' elevenitésére ezen hely-

ség hclyzcténél kedvezobbct alig találhatni.

Minden oldalról sürü crdök környezik , mel
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lyeknck közcpctte mint cgy a' viläg' lármájá-

tól Külön váltt szcnt hajlék szintén hozzá jú-

tásáig ncm szcmlclhctô. Rousseau ha még ei

ne az igézó' Ermcnonvillejét ht ¡s fcltatálná;

liól a' magánynah bt'lics keblében clvonúlva a'

halandók' csáhitásainak törei clöl valódi nyu-

galomban élhetni annyival inliább, bogy a' tcr-

mcszet ártatlan gyonycirüsógci mcllctt a' szük-

ségeseliet is nagvobbára mcgadta. — A' falu

magában kicsin bcvcsbbé róna mint oldalas.

Benne bies dombon épültt csarnokbúl van tc-

hintet az egész helyscgrc. Rengeteg erdoi mind

tüzre mind épületre valo tolgyfákat böven szol-

gáltatnalij nines száma bonnók a' négy lábú

és tollas vadállatalmak. Gabonatermö fóldjeí

termékenyek , logelöi tágosok tápláló ftivekkcl

telyeseh. Szép szölöfe gvarapadilt. A' falut ket-

té osztó patak sok ltovacs-kôvet bord csavargó

folyamatú gyakori megáradásában. Piacza Zj.-

lab, hól ñL itt fözött pálinka summáson árul-

tatili. Fletaros b. Szolnok vármegyévcl. Labo-

sai Oláhok Görög egyesültt hiten levo helybe-

li papjokkal együtt, kiknek saját bitte szen-

teltt szentegyházalt fából alliottatott. Van a'

kastély' udvarán rom. catholicum templom Iiö-

bôl, mellynck mostani udvari háplánja a' sz.

Ferencz' szorossabb szertartású xendjébül ve

ló, 's a' templom hüzónscges kápolna (Capel-
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la publica) czim olatt leány mcgyéjc (filia) a'

Hendí anyamegyéneb (mater). ÁUitatott 1П04-

ílih esztendöben özvcgy Hallcr grúfné áhal,

mcilybez jclenleg rom. catbolicusob mind Két

nenien csah hármon számláltalnali. Egyébaránt

népcssége Cs. Gorbónab: 004 lélcb, házai szá-

nra : Oá- Kevcs basznú országos vásárja van é-

vcnlu;nt: fcbniariuszban sexagésima után való

beddcn es novemb. lQ-bén.

A' vallásoli' ujitása clótt Cs. Gorbó egész-

ben a* Salamoni apaturság' sajátja vala.

Kész örömmcl foglaljub ide a' czuborrépa

fozés' intézctet, melly itt mostanság vette \é-

telct : bogy a' szép foltctclt bivánt siker boszo-

ruzza, bövessc, ohajtjub!

21. Füzes. Helyesebbcn Ny i re s nclt ne-

veztetbetncb minden oldalról IVyírcrdólilicl le

ven börül övezve. Birjáb: Andrásy gróf, Vc-

sclényi baró, Sándor, Csercnyi, Papp ncme-

seb. E' falunali nagy bitcrjede'sü nyír erdó'in

bivül a' természet beveset juttatott ajándéloi-

ból : agyagos föld je a' bideg cgbajlata miau

gyaborta szülien jutalmazza a' lúradozó mezet

gazdáli szorgalmát, bib 7. a bot és torobnzát ter-

meszteneb bövebben. Labjáb Zsidób 's Oláhoh

bib bclybeli papjobbal cgyütt 17Ö7 ólta Gö-

rög cgyesültt hitvallób. Van belyben fatemp-

lomjob. Fiacza Kolozsvár. Erdöineb bözepette

Зб
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nihány ház, fatcmplom es egy monostor (mo-

nosterium „Horgospatak" hajdan; Sirimba)

all IT95 cv ólta, mcllybcn cddig elé számo-

sabb , jclcnlcg 15—20 Görög cgyesültt hitü

Oláh ncvcndckek Olábúl ¡rni es olvasni tanit-

tntnak. Kcgyhagyományja (fundatio) ez egy

Márs' fijónak a' Iii itt magtalanúl elbalálozatt.

Ncgyvenhét ezer ncgyszáz hilenczvcn három

embernck tebát csak ez egy alig tengetett em

borre formáló nevelô intezetc! Lelkei száma:

003 ; házaic : 1 14,

22. Füzcs Szent Pëter. Szûh falú.

Birtokosai: Andrásy gróf, Hcnter báró, Ilycs,

özv, Könczcynd, Brencsán, Papp, Czilió, Kiss,

Balog, Ilatfaludy, Mobay, Keczeli, Zsombory,

Székcly, Szügyén nemesek. Elárboltt róna fold-

jei tcrmékenyek j többi hatñra, foldjei legelüi

mcrodek beljczctli kopár oldalok, mellyck fe-

lette szorgalmatos mivclés által válbatnának ha-

szonvehetöbbeke. Vizc' szükségét az Almas po-

tolja. Erdcjc kevés. Lakosai Zsidók és Oláhok

kik Görög nem egyesültt hiten vannak hcly-

beli papjokkal egyiitt. Van helybcn fatcmplom-

jok. Zilab, Kolozsvár Déés piaezozó bcljci.

Lelkei száma: ü'iOj bázaic: 110. Pusztája e'

járásnak

Szent К a t о I n a. (küzonségcscn) Ma

puszta ; hajdan azaz : i5"4-¡g lakta belység
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vólt szcnt Katalin ncvezettel. L. Divers Cot-

tuum Cista 2. fásc. 3. nro. 25. Cap it.

Л 1 Ь с n s e. Tartozik Szótelkéhez mellyel együtt

Lirják: Rédey, Esztcrházy grófok, Onacbten

báró, Balog, Majtényi, Mohai 's más cgybá-

zos Oláh ncmcsek. Földje gabonára nézve nem

tcrmckeny , füve zsiratlan , legelöi kopárok.

Magát a' pusztát csaknem mind nyirerdök övc-

zik. Nihány kunyhók idomtalan heljzctben ál-

lanak liözepctto , mellyekct Gorög cgyesültt

liitíi Ol&hok lakják, kik a' köz iigyekben a'

Szótclki falúbíró torvcnyhatósága alá vannak

rendelve. A' szóhagyományt hogy itt valaha néV

pes falú diszlett hitelesitik egy épületnek meg

látható romjai az ertfeik közepettc, mellyek a'

szcnt Katalin' tiszteletére cmeltt templom' ma-

radványainak lenni mondatnak.

ISOO-íg birta a' Solyomkövi Boros nemzet-

seg, mellybol Boros Erzsébet Sarkady László-

né a' Sarkudy Bencdek' menye clt, és

1441 Ürdog Andrástól 's osztáljossaitól ,

kiknek az érintett 1396 cvett adományoztatott

vala, nagyapja jogán felkérettej de az adomá-

nyosok ellene mondottak 's birtokába nem lcp-

betett.

1574 birta cgészben Komjáthy Gáspár a-

nyai jogon. E' jarás 10 28-b. az országbáza' meg-

vásárlására fizetett 7 35 r. for. 50 1/4 xrt. c. p.

30*
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III. Választíti jarás.

E' járás 1715 tájáig а' В о г s a i jarás"

nevét viselte. Falúi :

1 . К i s vagy F e 1 s ö E s U ü 1 1 о. О. А с s i-

ló. Birja a' M. Nagy Zsombory Z/.ombory ne

mes ncmzetség. Mindöszve 40 öreg ülésbül áll.

Fclis/.ili egy völgyben. Határa hegyes-völgyes,

jó gabonát és szénát ád. Tölgycs crdoi a' ha-

tár szélén nagvobbára czibcreh fclette elbasz-

náltatván. Határa 1820-ban scmtcmber 30-lián

fclosztatott két fordulóUra. Határos Berendel,

Topa Szenthirályal Kolozsban. Lahosai Olálioll

liibneh helyben pnpjah és fatemplomjok van,

vallásoltra nczve Görög egyesültt hltüelt. Van

itt evang. reform, egyhází megye helybelí pap

és liötemplom. Piacza Kolozsvár. Lelliei száma,

401. házaté: 81. Alsó vagy Nagy Eshüllövel

ugyan azon cgy birtoliosé volt a' XVI századíg.

IT 15 jun. 4. és octob. 0. végeztélt a' me

gye' nemes rend.jei, bogy с' falú is többelikcl

cgyütt a' hözelebbi tavaszon, bujdohlása rejte-

liébol régi heljere viszszaállittasson..

2. Alsó vagy Nagy Esltüllö. A' régibb

irományoliban Esliuleu, OsUülIó, Üsliüllö, Is-

bülloj melly neven 1306 már állott. Annyíban,

bogy historial türténctcrc nézvc ¡gen emlclie-

«etci *telység , valóban a' „negy" névrc mol
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Birják: Ö7.V. Teleky gYófné, Décsey, Docta ,

Fráter, Halmágyi, Ratona, Lcszay,Sala, Ve

res, Rcttegi, Szalánczv, Zsombory, Szébelyr

Jánosy, kSzcbercs, Cscrényi, Tussay, Czilió,

Jékey , Szabó, Zámbó ncmcseli. Solí holdnyi-

ak szántófoldjci , többck Icgelöji 's legtöbbek

s/.álas tölgyes crdo!. Határa a' gabonát bôven

és tisztán tcrmi , Icgelöji számos barmoliat táp-

lálnak, róna foldjci basznosabbak teres legc-

lóincl , mellyck sátésak. Volt itt ev. reforma^

tum, és van Görög egyesültt bitü templom^.

ez fából épült, az koomladéb. Labosai Oláhok

egyesültt Görög hitiiclt esperest bclybeli pap-

jolilial egyiitt. A' birtokosok többnyirc ev. re-

formatnsak bclybcn nem soban lakób. Piacza

Kolozsvár. Leihe! szama: 705 kihböl 64 nc~

mes: bá'.aié: 123.

Scmmível bitelr^pbbcn a' bîstoriai eloada-

zok jegyzctek nem bizonyittatnak , mintazzal,.

ha azok a' leírtt dolgohnab, íohépen pedig a'

heljebnek természeti fekvcsévcl régi nevezet-

jeivel egyeztetbetök. Esbüllö nevének ez a*

bistoriája. István III. Béla kiráV irótisztje (no-

tarius) kinek nevcröl bivatalairól míínbet Prajr

gyözött-mcg 's ki eddig névtclcn vala — utóbb,

Erdélyi püspök , a' VII kapitányokról avagy

«zcrekrol irtt munkájáoak Erdúlyrol szólló^
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•zikkeljcben Icbcszclli : mihépcn fojlalta 1c-

gyen el Tuhut Erdélyt 's aztirja: hogy „mi-

nckutánna a' Magyarok a' Mcszesen al tal

hatottall, látván ezcti Iiis hazának amannál ter-

mékcnyebb gazdagabb foldjét, parancsolatat ve-

venck Arpad fôvezértôl mcghoditására 's ncm-

zeti kézzel (manu gentili) örökjokko tételére."

Már a' sflrú crdok ís elég dolgot adtak a' Ma-

gyarságnak miglen sik mezo tünnc szemeik e-

libe, gátolták öket Vaskapú es a* Hidalmási

sánezok (L. Hidal más és Pousa falukat)

's a* ledüntött fasorompókj mindezeknel pedig

hemenyebb ellentállásra találtak az ország' ak-

kori vad lakosaiban a' mai Oláhok öseiben 's

a' Tótokban. Gel ou vczcrjök alatt az Oláhok

fcgyvercson fogadták ncm vártt vendegeiket.

Az ütközct megesett 0Q5 az Almas vize mel-

lcttj Buday Ferehcz szerent ezen viz válasz-

totta-el a' még megnem ütközött népet elöbb.

Az ütközetnck bizonyos helye feinem jegyez-

tetettj de fei az, hogy a' Magyarok gyöztck 's

az Oláhok vezére (fcje) Gclou clesett; megve-

retett , népe pedig a' Magyarok hivségére po-

gány szcrtartásával felcskettctett ncm meszsze

onnan, hol ma a' két Esküllo áll. Minthogy

pedig az Almas vize ide közel van, 's vegbc-

mentt csketés Esküllo nevezettel egycztethctô
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a' fenncbbi historial torténete ason latin elcy

szercnt: „historia est vera quae rcrum testi

monia habet" Eshüllö nevezeténeh eredetéthi-

tclcsithcti, melly egyszcrsmind ezen hclységct

magára, a' vármcgyérc 's egcsz országra nézve

cmlchczctessé tette és teszi. A' mit Benbö-is

Specialis Transsilva ni a $ 100. numero

1. igy ad elo.

1396 elött tudhatólag a' Boros ncmzctség

birtaj de alihór Eshüllöy Andrásnah 's vérci-

neh adományoztatott.

157 4. egeszben birta Valliay Mihlós, hire

ürdög Marta édes anyjáról szállott.

1579 ürdög Janos, Peter és Fer. a' Ja-

nos fia adományúi egy hö-udvarhäzat nyernek

fcjed. Bátori Kristóftóhj de a' béigtatâsnah Val-

hay Mihlós ellcntáll, a' mint Dobohay Farhas

és Menyhárt László feljclentettéh mint igtatni

rcndeltt szcméljch.

159" januar. 2-ról Eshüllóról Csefey

János lévelo holt Gyarmathy Mihlóshoz melly-

böl több gycrmchcineh léte hitctszih, hinek

maga vagyonját hivánta hagyni végrendcletinél

fogva.

1700 ólta birjáh nagy részit az Almády

ivadéhoh.

E' leírtt hét cgy nevezetü faluhnah haj-

den i nevezetesbb nemes urai hozuT valóh vól-^"
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tah az Esliüllöy 's tovább Ördög ncvct visclôk.

Aiinyi példáli szcréiit az Ordög ncmzctség is

Esliüllöy ncviît csali utóbb változtatá-mcg, 's

III tudja? mi oliból vettc-fcl az Ordög ncvct }

amazzal cloncv gyanánt clvcn Iiozlilloli ncmc-

lycli több elönevckkcl clteli ugyan az Ordög

ivadéliok (igy Solyomkövi Ordögrül 15 40 «I-

vashalni) liilict magoli hcljcn emlitetlüuk. Az

Ordög ncv mind kct ncmcti ncgycdícl század

alatt ballaték Erdcly nemcsci liözt.

Rákoczy Fcrcncz' fegyvcrc a' faint is biz-

tosabb bclyrc licnszcrité költöznij 's czcrtlTlT

й megyc llözgyülcscbcn clvcgcztctctt a' falú-

nali tciii bclycre viszszaliöltöztctesc.

o. Magyar Fodorháza, O. Fodorá

Bírtohossai : Bánfy báró, Dánicl , Kcoxcli, So-

may, Tussayné, Bidcsliuti, Butlia, Mató, Xá-

násy, Baila, Jallab, Fogarasy, l'app, Horvát, Ka-

liucsy, Páliay, Hovács, Vida ncmescli. Erdöjc

bövcn van. Szántófoldjei tcrmiilienycbbcli hasz-

nosabbali mint roña liaszálójij mcrt azoliat a*

vía gyaliorta elboritja, a' mit csatornáltltal jó-

vá lchetne tenni. Van csikja néhól tavaiban.

Magyar mcllcli nevét vette hajdani Magyar la-

liosaitól, kik a' Bászta György' zenebonája, fö-

liópen pedig a' Kurucz ¡árás alatt lioptak-lii

's bclycttök ma lakják kcvés Zsidók 's Oláhok

Görög egycsüJtt bitü helybéli papjokkaK Van
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fatempiomjok. Van cv. rcformatum tcmplom-is

niclly miriap kcsziltctctt ltüböl a' Livek' adako-

zóságából kilinck hclybcli fapjok még nincsen.

l'iacza líolozsvár. Lclhci száma: 555 kikból ne

mes Q2j bázaié: 85.

1 ЗОб-ig a* Solyomkovi Boros nemzetség

birta; hiröl adomány képen elihór az Isküllöy

's. Ördüg véreknek adatott.

1441 Boros Erzscbct Sarkudy Lászlóné

nagy apja jogán fclhérette '} de az adományo-

sok cllcntmondotlak 's birtoltaba nem lcpbc-

tett.

1574 birta Derzsei Homjáli Gaspar egesz-

bcn.

1б5б Fodorházy Istvánnc Tcke Magdolna

cgyik birtolios aszszonya vala.

1715 vcgezték 's rcndclték a' nemes ren-

dek a' falunah régi bcljére viszszakóitoztctc-

sét, Ráhoczy Ferencz' báboruja kcnyszeritvcn

fcnnebbi évek alatt a' népct rcjtchben keres-

ní mendebet. A' „Dorna" nevü pusztának egy

resze batárát foglalja.

4. Magyar U j f a 1 u. Derék hclység, mely-

nek birtohosai: Bctleo, Kun grófoh, özvegy

Teleky grófné, Onagten báró, Toroczbay, Si

mon, Bailó, Guti, Ferenczy, Papp nemeseh.

Szántó földjei ¡gen jó fckvésüch a'gabona min-

den nemét tisztán gazdag aratással termik, ka
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9záló rctjcit olyhór viz boritjaj cgycbaránt ha-

szonvchctöh, legcloji völgycsek kitcrjcdcttckj

erdöje bövcn van. Fiacza Kolozsvár. Lakosai

a' Bászta Gyo'rgy és Rákoczy Ferencz honí

háboruji miatt Oláhokká vultakj a' Magyarok

lassanliént kikopván. Mai laliossai Oláhoh, tóbb-

nyirc tehctösöli Görög egyesültt hitet vallók.

Hclyben szép liö tcmplomjok es papjoh van.

Népcsségc: 683 lélekj házai száma: 74.

I боб föbb birtokosa vólt Szemerc János.

XOlO cgcszben Telle Tamas, Ebcni Ga

bor és Szalay Ferencz ugyan azon egy Ordög

Kata' férjei birták adomány jogon.

1б20 Állott*e* falú 64 oreg ülésbol; felét

Ebeni neje' jogán- ki Ordög Kata vólt - felét

Ordogék birták. Kövctkeztck majd Jánosy, Bar-

csay ncmesek.

1725 a' várm. végezte : hogy több kcly-

ségckkcl együtt M. Ujfalu is bujdoltlása hcljé-

röl clöbbeni heljérc viszsza költözzck.

17 60 birták: Somay Sándor és László,

V7ay Judit Vas Dánielné, Harsányi János, és

Simon János - akkór az Ordög György' résactis.

1770-táján Benito itt az egység hivö atya-

ftaknak egyh. megyéjét irtaj ma nihány birto-

kosok czen hit' részesei. A' mclly szentcgyház-

nak romjai láthatóhj hihetö Bcnho' lloraban ha
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szonvchctö tcmplom volt erre vag) más hitre,

szentclvc.

E' folyó században egy ezüst penzt talál-

tah mezejen : „Titus Vespasianus" , felirással.

Ismct 1831-ben a' harmadili századból hét his

ezüst penzek találtattak itt, mellyck liözül o-

gvik oldalán Gordianus arczképc ezen liörül

irással: „Imper. Caes. Gordianus Pius

Augustus" másik oldalán a' magyarázatok

szcrént a' virtust pcldázó kép ilyen kürülirás-

sal: „Vir tut i Augusti" A' rnásili csonka

pénznck cgyik oldalán: „Gordianus Pius

Fei Aug" másik old. „Vi r tus" körül, köze-

pc'n a' virtus' pcldázó licpe láthatók és olvas-

hatók. Ezen eredeti Romai penzek liözül amaz

betüincl fogva Aclius Spartianus Romai éviró

's Fclmcr jegyzetek , nyomán a' batalmas Gor-

dianusohnak 235-táján a' Gothusokon nycrtt

nevezetes gyözödclmeik emlekcre verettek a'

Bitnicz' magyarázatja szerént mint Koloniabéli

pénzelt kôzép Daczia szélcbcn tanyászott 's a'

Meszcsig terjedett liaturörzö Romaiak liözül a'

kilenezedik Lcgio által. Szamosközy és

Felm er fclboznak egy felüliräst mellyet a*

Gordianusoknak Sarmis vagy a' Háczeg vidéki

Várhely nevü Római gyarmat (telcp) iratott va-

la. L. Szamosközy pag. io. Felmer pa g.

CO. 1820 határa íelosztatott.
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лет nagy hitcrjcdésü. Nemcsci számosah, Ink

a' höz laliosok' számának szinte fclét teszik

Birjâh ma csak hét törzsök jogor: Csomafáy.

Czahónc. Chilló, Ferenczi, Györfy, Töröh, Rut-

lia, Szölösy, Szilágyi, Szchcly, Ajtaync, Bal-

loliné, Csiszárné, Csománc, Farhas, Gálné^Gom-

bás, Kiss, Рарр, Szász, JáUó, Varga nemcsek.

Minthogy annyi birtokosok hözt oszlili egyéb-

aránt is s л îï К halara} heves fáradsággal mivel-

hetdk fol Ijeij mellyek száraz természeíüeh, hö-

veesesek, a' gabanát tisztán termih, többnyirc

róna legelöi zsirosoh, crdöje igen heves. Van

egy hasznos lisztelo malma a' falu hözepette.

Piacza Kolozsvár. A' helytt lateó nemességen hi-

vül, hi к ev. rcformatiisoh, ïaltosai Oláhoh Gö-

rög cgycsültt hit vallóh. Mind a' höz lahosoh-

nah a' falun hivül fából szük, mind a' birto-

hosohnah hñbt'íl emoletes domhon tpuiplomjok

van' hclyben. A' reformatusoh* tcmploma régi

heszületü, benne a' szohott helyen meg meg-

Icvo" orgonahar jelenti, hogy rom. catholicusok

számára vala credetiben alhatva. Kotornyat l~QO-

ben emcltette a' helybéli birtohosság. A' vár-

megye jegyzö hönyvei szerént „legregibb idöh-

ben" e' falú birtohos ига!, Izabella horáig a'

Csomafáy ncmzctség vóltah. Ma itt léleh 48б

találtatih hihböl nemes 133. házai száma: 84.
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A' régiségérol mellan emlitcndö Csomafáy

nemzcttcg' iljai közzül tudhatók: nemes Csoma

fáy Jánus és Pal; éltck 1331 táján. Sz. Egyp-

di rcszjószágoknt tizenöt marca nehéz ezüst-

ért öröliösön cladták idösbb Vass Mihlósnak,

Jakabnak es ifjabb Vass Miklósnak. m. s.

H u s z t i.

г 702 élt Cs. László: kózíigybcnis fellépve.

Tudliatóbb birtokosa a' Csomafáy ncmzet-

ség utánn volt Valkay, crrol Erdclyircegy resz-

ben, Daczóra Csernátonyakra sz¿Hott.

A' vajdák alatt c' falubcli nemesek-is kö-

tclcsck valának Dobokán egymást felváltva ört-

állani.

1346 bizonyos „Tóth ncvíl nemes ncmzct-

ségnék elöneve innen volt. E' tájtt esik a' Czc-

gei Vass nemzctscgnclt ide való birtokába ig-

tatása a* nem rég clékerültt igtató level tar-

talma es adata szerent.

Izabella alatt 1540— 155Q foképen divat-

ban volt a' Dobohai vár örizet: minthogy a'fe-

jedelemaszszony itt kedve szerent, húzamosb-

ban múlatott. Utolsó várkapitány Bádohy Má-

tyás emlitetik, a' ki hív szolgálatjáért Izabcl-

lától Csomafájának napkcleti rcszct újadomány

levél által nyerte. Ezen újadománylevcl a' Ko-

lozsmonostori convent országos levéltárában

van. A' Bádoky név és ncmzetse'g ekkór vale
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a' már аз elött is meg volt Csomafáy ncvvé cs

az addig is virágzott Csomafáy nemzctséggcl

osztáljosává Csomafáján. Ma a' Csomafáy nevü

haz számos ágozatú többuyire házosság által

való Ivadckokban virágzik. Csomafájának nap-

nyúgoti része a* XIV. században Valkayak b¡r-

toha volt kikröl Erdclyi, kiröl Daczó, ltirül

Csernátony maradékokra szállott a' ncmzctsc-

gi sor' magyarázatja szerént.

1702 birták cs lalttáU: Csernátoni, Butha,

Bukavicy, Fekctc és az ösdedes Csomafáy ne

mes ncmzctségck.

6. В ors a Dcrc;k népes falú, mcllynck a'

f. kerületbéli faluk közt adója rcndszcrcnt Icg-

több, hasonfelét birja Bctlen gróf; másfclcnek

birtokossai: Rédey gróf, Bánfy, Jozsinczi bároli,

Rabos, Kcczeli, Gondos, Bogdán, Dccsey, Var-

sányi nemesek. Három fordulóra oszlott nagy

határa meszszeterjedett legelöirc 's jó szántó

füldjcíre nézvc nevezetcs. Szölöbcgycinck mi-

velete fclhagyatatt. Erdöje semmi sines. Köve

sok van. Fíacza Kolozsvár. Helybclí papjok van

mind az ev. reformatusoknak , mind az Oláh

egyesültt Görög hitü több lakosoknak, 's czck-

nek fából amazoknak köböl templomjok 's ко

oszloppal jclcltt külön temctöjök. Kcmcny kö-

tcsíi kötcmploma es tornya a' háborúk' vilia
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valánnli, miglen Varsányi Bcncdck meg ncm

í'pítettc az utolsó század' másodík negycdébcn.

Van alatta tometö Lólt is. Jelcnlcg в' birtoko-

soli' köz külcségcn e' szcntegyház vîszont mcg-

ujitatck. — Külön tcmetöji vannait itt a' Gör.

bitüeknck es másoknak. Ebben cgy siroszlop

állj ez is a' Varsányiak' épîtményje. Népcssc-

ge: 1042 lelek kikbôl 89 nemes j házai szá-

ma: 233. Nem igen hasznos vásárai tartatnaU

evenkent februar. 24, majus 6, éV October 4-

ikén$ kezdödtek 1 8 1 9 évben.

Szirmay Antal „Hungaria in parabolis"

czimü munkája' Q-ik lap. 25. az Arpad' fö

vezérlcte alatti nemes nemzctségek cgyikct Bor-

sát emliti. Nem ekkori-e e' falu nevezetc?

A' XVII évszázban bizonyos Nagy nevezc-

tü nemes ncmzetségnek elönevül szolgált.

A' XVIII évszáz' fojtában több közgyüle-

'seknek 's tôrvényszck üléseknek helyt adatt.

Ugy mondatik: bogy egy részo o' falúnak

(némelyck szerént cgészen) Keresztcsy Samu

el' magva szakadtával a' Szamasujvári fejdelmi

uradalmat illetnc, mint Szék városának egy-

kori majorkodtató jószága. — Ilatáros Fejérdel

Kolozsban.

1Ö53. birt itt Keresztcsy Pál. Ez ma
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jus 15-én az Erdélyi fcjdelcm' számára 1 T 4 a-

ranyat hölcsön vctt Honstanlinopolban.

1702. birták es Inlltáh: Uerpsztcsy Samu

el, Décsei Bálint es" Fcrcncz , Rutha , Bánfy,

Daniel 's nibány cgyházas nemescli.

1718. tajan a' Dobayah is használáli clô-

ncvül.

Kurmatura ncvíl nagy mezi'iség határán

tcrjed-cl. Régcbben Borsa a' járásnah nevet

adatt vala.

7. Válaszút. Bánfy es Toldy grófoh ,

Bánfv báró, Daniel és Kabós nemesch birto-

lia. Eddig cié része volt a' Bonczhidjai urado-

lomnalt. Nagy rónaságban — hiveve heves há-

zait — elterültt deréh falúj a' jarás rolla ne-

veztetih mclly 1715 még Borsáról nevezödött

vala. [Itt már hora ltihclcthór a' hársonyló ve

tes* remeny színe mosojog, melly nyárban gaz-

dag aratást, öszrc helve pedig tömött magtá-

rohat ad a' ncm benye mezei gazdánah. Ugy

van j mert tágos róna 's völgyes balarán a' tisz-

ta buza 's cgyéb gabona böven ; délnch fehvô

nem nagy szölöhegycbcn jó bór tercm. Lege-

löji mcszszeterjcdett bovségohbcn solí marbát

táplálbatóh. Erdóje cgy szál sines, Melló a' fi-

gyelemre egy ítt ujodan épültt magtár. Brü-

niez mintájára. Piacza Holozsvár mcddig innen

13A postányi hözön visz a' hcszitett jó út. Az
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îtt 35 cv ólta levö posla hivatal — melly Nagy

Ililódról változtatodatt ide — Bánfy bárók sa-

ját ja. Ilatáros KoIoís vármegycben Zsukkal. —

Lclhcibnek száma: 1118, házaié: 154.

1Ö20. táján Válaszuty András hönyvnyom-

tató Kolozsvártt innen vette eredetet.

1б59*Ьеп II. Rákóczy György a' Válaszúti

es ZsúUi teren felvütt táborával, midön a' fej-

delemsdget Barcsay Aliostól elragadni töreked-

nc'j 's innen nyomúlt alább Déva felé Barcsay

ntánn, liitöl Tárhelynél Vaskapun bclöl Hú-

nyad vármegyébcn raegvcrettetett.

Válaszút egyiko e' megyc' legbiesebb fa-

luinab. Népc munbás; sok fuvarozás mcllett is

лет tebetetlen. Köz labosai Magyarok es Olá-

hokj czeb azobbal az igyeliezetbcn versenyez»

nck. A' Magyarok ev. reformatusol» ; az Oláhok

Görög egyes. hit vallók; mind két fclchezet-

nck hite sorgos papjok 's ezcknck fa, azoltnak ко

tornyatlan templomok van helyben. A' múlttszá-

zad' végével 's ennek kezdctcvcl a' vármegyc'

levelestára és tanácsháza néhai nagy emlche-

zetü Bánfy György báró foispán' fényes lalijá-

ban volt heljeztetve.

Itt 1005 junius 17-bén húnyt-cl a' hív em-

lékü Bánfy György báró alezeredes 's czen vár-

megyénch nagy ncmzctségébôl tizcnegyedik fo

ispánja, 's ezen ág nemzetsegi sirboltjába iu

37
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ncpi gyászpompával tétettch-le porai: nyúgod-

janak szent békével! Bánfynak is, mint szin-

tén Euripidesnch Görög országban Macedonia,

egész Dobolia vármegye szolgál cmlckülj Vá-

laszút földjc csak tetemeit fedi.

Nem csak vagyonjának hanem erényeinek

is egyik öröhöse, fájdalomí már nchai szintén

György báró fija is itt nyugszik. Mig clt a' es.

kir. Apostoli felség* arany kulesos hive, clöbb

ezredes fohapitány, utóbb nemes Zaránd vár-

megyének kinevezett foispánja vala ; himúltt

183 2 decemb. 23. beeses cíete 66 évében. —

Elmúlik ugyan az élet „mint a' halotti harang-

nah hang|a elenyészik a' levegöbenj" de a' jók'

emlékczete a* hiv unokák, szivében tul hat az

idôk sorain , — az crdemeseh nevét nem törli-

ki a' századok' késosége — örök áldása leng

ezek felett a' maradéknak ; nem úgy enyesz-

vén-el ök mint azok, kilmek kártékony porait

az utolsó halotti harang' elkongása utánn a'

sir' senyvesztésénck átkok közt adjáh által sze-

rencsétlené tett rokoni, magzatai honfitársai 'a

néha egy egész nemzet. —

.^Jj. Jj i d Betlen és Bánfy grófok 's igen

számos nemesek birjáh úgymint: Ambrus, An-

gyalosy, Bakó, Balloh, Bása, Bartha, Buhavi-

czy, Barta Klara, Ballone, Веке, Bírró, Bog-

dán, Bogdánné, Boldizsár, Csákányné, Csá
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bay, Csákány, Csomafáy, Daniel, Deák, Dé-

nczs, Érscli, Fcketc, Ferenezy, Fintáné, Ge-

czo, Gcrsonnc, Gombás, Ilajdunc, Horvát,

Ilyés, Kcrcync, Kis, Kissnc, Komját!, Kovács,

Mezey, Miklós, Miszti, Nagy, Nánásyné, Nc-

mcrc, Pogácsás, Sárkozy, Sárkozyné, Sepsij

Sinkó, So?, Nagy, Szabó . Szentkirályi , Szc-

kcly, Szilágyi, Tíszta, Töröll, Türey , Jahab ,

Jokus, Vásárliclyi, Váry, Viczcy, Zallarlas,

Zalányi. Birtokosai száma a' höz lakosohct fe-

lül múlja. Izckre daraboltt földjci termckenye! ,

Levés fáradsággal jól miveltethetvéu. Volt szép

nagyerdcje, mellyet ezennel vágnak. Vad bórt

termo szölöhegye, korán ero cseresznyéje mind

az a' mit természeti Icirásában méltó feljegycz-

ni. Köz lakosai egy Zsidó, Magyarak és Olá-

hok Görög cgyes. hit vallók. Piacza Kolozsvár.

Népessége: 66l kikböl 475 nemes $)házaiszá^

ma: 113- Bár melly kevés lakosokat fôként ncm

nemescket számláljon is ezen hclység, elég volt

arra hogy negy bévett hitvallást fogadjon

keblcbe. Vannak tudniillik a' Görög egyesültt

hitüekcn kivül rom. catholicusok , cv. reforma-

tusok, 's cgység hivök. Mindegyik fclekezct-

nek hülün szentegyháza 's helybclí papja van.

Az ev. reformatum templom legregibb, maga

is nagy köböl 's tornya magas, megujitatott

1828- Birták az egységhivok is. Az egységhí-

37 *
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voit egyb. mcgyéjét alapitotta Pobokán laTtott

Kálí Kun István, gazdagitotta Szcntívány! Sa

muel. A* rom. catbolicusok' egybázi megyeje

1"бб nem kevés akadáljok meg^yozese utánn

e' képen alapitatott: Bereczky Romuald sz. Fc-

renez szorosbb rendu szerzetesc saját pénzcvel

azt a' Iiis földdarabat a' közbelyböl, mellyen

a' papi hàz es templom állanak , megvásárol-

ván 's az istcnigéjét birdetni kezdvên nyílvá-

nos egybází beszédî által , szent tôrekedésêbcn

az ellenbitïick által mcggâtoltatott , kik velo

nem illöleg bánván; ezért a' falu közönsegc el-

Jen a' fejdelmi Ogyész keresetet támasztatt, 's

liönnyen megnyerte — a' birsng a' kôzônscgen

itiletesen felvétetett, 's az egybegyültt mennyi-

sc^bôl a' belybez Bercczliy meg többet îs örö-

kösitven a' megyét igen sziïkcn dotálva felálli-

tá Bajtay Antal báro, Erdélyi rom. catb. pîls-

pöli belyben bagyásával. E' részen 1828 ólta

egy ujonnan keszültt bötemplom a' mcgye' hi-

vei' adakozásának, liülönösön akkort fo gond-

viselö' (Curator) Czikó Ferencz' keresztyéni

scrkcntésének, gróf I.osonczi Bánfy József ur'

kegyes buzgalmának pedig külön temetö kert

háláljak letöket. — Temetö ! bol foldi terhek-

töl nehezültt lelhünk az örök lármátlan cjsza-

liában zaklatlan nyúgalomban szenderül „tcs-

tünknek néhány év elmúlta utánn elmállott po-
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raival cgyütt ncvünk hirilnk baUa fckvcnd sir-

jában, 's bár melly sok nyugtalaosággal fára-

dozzunk ¡s a' dicsöseg után , azon vigasztaló.

rcmény nélkül kell lesülycdnünk, hogy tettc-

ink nevünkct a1 halkatatlanság' clibe vigyck

„Hcrculesz* panasza Szigetbi G y. Mózcs

Eis ó kónyv. LIV Mcscjében. „De épeiv

azok a' tettek, azok a' jó tetcmcnyek melly ck-

kcl boldogitaituk az emberiscgct, mellyekct k¡-

csinycknek nézcltiink,. épeu azok fognak mün-

ket balhatatlanitani ; nem a' vakitó nagyság ,

mellyért sok vcszc41yes küzdellések közt vív-

túnk." Ugyan azon mesében.

Mint alább is kóvetkczik: Erzsébct (Izü-

bella) királynénak Zápolya Jánosncnak Dobo-

kán múlatása alatt, a' Kidei iiemesek órállói

szolgálatjára YÓltak ki rcndelve.

Q. Bádok. 1505-ig a' Bádoky nemzetscg*"

birtoka volt. Utóbb Somody^ Sos nevüek i»

birtak itt. Most Betleiv, Rcdey grófok, Csikó^

Derzsy , Deák, Czagáry, Békesy, Bereczky,.

Bányayné, Galaczyné, Nagy, Guthy, Lepusán,.

Bádok, Török, Zsígmond, Vass, Veressy, Ve-

rcssyné, Erdey, Vida, Ferenezy, Miklós, bir-

tokosai. Kiotlen völgy' szorulttában heljeztetett

falucska, batárának nagyobb rcszét erdök ноЧ-

ték-béj mivelés alatt levo része hól észkas^

aól verofényes küzép jóságú. Kövekkel bovöL~
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ködik. Piacza Kolozsvár. Lakosainak Iclck szrí-

ma: 454; kikbiil nemes 174, bázaié: 84. Van

itt rom. catholicusok' buzgolkodására ncb.-iinh

Csik Mind Szcnti Cziho Fcrencz es neje Er-

dötelki Szentmarjay Anna által állitott udvarî

bázi kápolna. Népes úri gyülckezet' jclenlétc-

ben innepilcg megáldá Apór József báró Kn-

lozsvári mcgyés pap 1810 octob. 4-lién. Hclv-

behagyák az alapitást utóbb Rudnay Sándor es

Szcpesy Ignácz báró Erdélyi püspökökj az

Bonczhidján 1819 julius 17, cz Gyulában 1820

jul. Q. neveik alatt kiadott leveleik által. Az

óltár a' szent Háromság' tisztclctérc cmclre. A*

barang 50 fontos, a* szent eszliözöli es öltö-

zetck állapotja arra mútat, hogy az istenes a-

lapituknak áhitatosan lángoltt lclkc egyctlen

íiakra ís orokségül száHotf. Vannak még cv.

re forma tiim templom köböl régi alliotású , mclly

a' most múltt század' vege felé Mczey Samuel

's neje Derzsy Sara által megujitatott. Az Oláh

lakosoknak is fából a' falún kivül Görog egyc-

sültt hitdkre szcntcltt más templom áll, mind-

kct részen hclybeli pap legclteti hiveit. Lakja

egy Zsidó báznép is.

A' Bádoki Bádoky nemzetségnek bajdani

szokatlanabb fényben ragyoglatát pcldázza a*

fóbirói rang, bivatal mcllyel 1540 — 1566 *s

1588—1505 diszlett. L. föbirok sora.
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10. D r ú g. Falu ncm szoros völgyben ,

melly a' fennebbi évszázak alatt elobb a' Drá-

gi, majd a' Szent Györgyi, tovább a! jeles Ka-

rauthy nemzetségnek cgyik elónevét adtaj a!

másik Szent LászJó lév-én Torda vúrmcgyében.

Uradalrrvi hclység, birja Veselényi báró, mclly-

hez tartoznak Adalin, Komlós Ujfalu egész fa-

lukj részjószágoli : Fîizçs, Kéhes, Romlott^

Ugruczj. puszták (praedium) Sarasliutja, az Ug-

ruczi határon; Mi lió, Urteleli és Szcnt Márton.

Van erdöje tölgyes- és- bükkös bövön, melly-

ben számos vad tanyász, mesterséges kaszáló-

rétje, solí más legelöje. Halas tava is volt, (a*

régiek különös kényt találtak-fel a' halastavak-

ban) mellyet Veselényi Farlias báró a* legke-

gyesebb földes urali egyike, kaszálóra változ-

tatott. Határát ncm rég' a' birtokos uraság szol-

gáló cmberei kñzt felosztotta, melly tiszta bú-

zát és torokbúzát kétszeri szántás utánn is ele-

gendöt terem. Bora ibató. Vagyon itt bazánkban

nemcsekély birkajúb- gazdaság, és pálinkafozés

rozsból. Fiacza Zilab, Kolozsvár. Lelkei száma:

654-bázaié: 113. Lakják egycsültt Görög bitü 0-

láhok, kiknck helyben papjok és oldalan épültt

fatemplomjok van. Van ev. ref. templóme is. Je-

lenlegi pap iff. Almásy Sámucl. Alapitá e' me»

gyét 17б0 Veselényi Fêrencz báró. Országos.

elég népes vására évenként négy van : l , aa.
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ó calcndarium sacrent Nagy csötörtökön. 2,

juliusz б-án. 3, august. 18-án 4, novcmb 7<-én.

Régi jog cz'} a' Seredyck által nycrve ûj ado-

mány által.

Ezen uradalom' fejében Drágban felivö

kästelt épîtetto Kamutliy Balázs 1б22. mel-

lyct bízonyit a* négy szegü kastei' fö kapujá-

nak imilycn folirása: „Aedificavit Blasius Ha-

muthy Status Consiliarius et Comitatus Dobo-

ka Supremus Comes" (L. fóíspánok' rend-

j с). A' K* Kamutliy ncmzetség o' ScrédyekneU

ezek az Andrásy grófoknak ádták által birto-

kát, utóbb a' Veselényi ncmzetség orükité-mcg

szerzcményképen.

lG22. Kamutliy Balázs.

1701.

1702. Scrcdy Péler és István bárók bir-

ták és laliták. Tartoztak czen kastélyhaa 1 65 1-b.

Drág, Kamuthy Balázs által cpittetett kastélyal

cgyütt. Adalin, Komlós-Ujfalu egész faluk, Mi

llo, UrteleU és Szent Márton puszták. Mind

ezekröl lööl adomány : — 170b pedig újado-

mány levclet kaptak a' Serédiek. Minthogy Gör-

csöni Serédy István és Nagyfalvi Scrédy Pé

ter testvérek a* XVII-dik század' végc felé ezen

uradalom' birtokában megosztoztak j ez jónak lát-

ta maga részérol újadomány levelet oszközöl-

nijkij mcllyet meg i» nyert Nagy Leopold esa
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szártól. E' levclet Spcck Lajos a' Tu do m á-

nyos Gyüjtcmóny 1823 é v i IV. fü ■ e t c-

Ircn 15, 1б lapokon a' Scrédyckrol mint

Toliaj birtokosairól annak lcirásúban cmlckez-

vén a' Hatlusíalvai Spilcnbcrger nemzetscgnck

ercdeti levcloi liözül liiadta latinul $ mellyért

buzgó hála a' munkás diplomaticusnak! de mü

balljuk azt Magyarúl, egycngetvén bár proba

gyanánt hcdves nyelvünket az e'féléhre ís. As

új adománylevél e' kövctliezö : Mi Leopold 's a' t.

adjuli emléhezetül 's a' t. hogy figyelvcn ésmeg-

fontolván a' mü liedveltt Hivünhnclt Nagyfalvi

Scrcdy Peter Nagyságos Bárónak hivscge, 's

hivségcs szolgálatja által szerzett crdemcit, mcl-

lycltet mind ncliünh mind a' mü hcdves Erdély

tartományunlinak rcszcre vcgbcvitt ós feláldo-

zott 's az utánn is hasonlo bivséggel es álha-

talos Iclckbel végbcviend , bizonyos joszágoltat

's birtokokat, jelcn pedig mint részjószágokat

az oda való kastély' felévcl, Adalint, Komlós-

Ujfalutj Mikó Urtclck pusztáhat részszerént ,

a' Szcot-Mártoni egcsz pusztát Doboka várme-

gyébcn, mellyek hajdan éltt Szent Lászlói he-

mes Kamuthy Lászlo' és Farkas' magvaszaliad-

tával, nem különben Haraldyánt, Vártelek rész-

jószágot, melly Nemes Haralilyáni Haraklyáni

Miklós' magva szakadtaval, továbbá Forményes
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részjószágat Nagy Dobai Nemes Spáczay Mí-

hálynak és Jánosnak magvak szakadtával, ágy

Czigány és Kusay kôzép Szolnok vármegyei ¡

Bérzczei, Rajtocsi pusztákban — Vaja és So

mos Kraszna vármegyei birtokokat 's a' t. mel-

lyeknek ugyaa azon Serédy Péter 's ósei tis-

dedes háboritatlan birtokában vóltak, 's köze-

lebbröl öket illetik. (hézag) A' ki erösiti bogy

ver szerént való osztáljosai fenn vannak most

is, minden nemü teijes királyi jogunkkal együtt,

a' mi az érintett javakban és jogos birtoltok-

ban, akár mikép — (ismét hézag) Reánk — a-

kár mi úton-módon münket illetnének, bírto-

kát az érintett javaknak minden hasznaival ra-

gasztékaival úgy mint szántó miveltt és mive-

letlen földjeivel, rétjeivel, legelöjivel 'sa't. ál-

taljában pedig akár mi névvel nevezett minden

hasznaveendoségével 's teijes ragasztékaival ré

gi valódi határaík közöt a' mint azok ed-

dig elé allouait, az érintett Serédy Péternelt

maradékinak 's utódinak, elöbb férjíi ágon, 6-

rökös joggal, azok pedig elfogyván, vagy ne-

talán nem lévén, a' nôi nemnek is Mindegyik-

nek ugyan azon örökös joggal Uj-Adománynak

czime alatt adtuk ajándékoztuk , és adományoz-

tukj söt adjuk ajándékozzuk és adományozzuk

örökös viszszavonhatlan joggal, tartani és bir
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ni idegcri jog' sérclme nélliiil. Jclcn valô tit-

Uosabb 's Udvarî pecsétünb erejévcl bitelesi-

tctt Levelünk' bizonyságánál fogva. Mellyet mü

liiváltsági level formara albottatandúnk, midon

maga valóságában viszszaadódih. Höh a' mil

Áustriai Bees városunliban aprilis bolnapjának

tizenliilenczcdik napján az Ur' ezer hétszáz

egyedih, Romai — negyvenharmadib, Magyar

— negyvenhatodili , Cseh országlásunbnak pe-

dig ncgyvenötödik évébcn. Leopold s. к."

11. Adalin. Nem nagy falú. Birja Vese-

lényi báró, a' Drágí urodalom' részjószágáúl.

Erdöje több holdnvi, legelöje licvesebb; szán-

tófoldjc még líevcsebbj mínd baszonvebetök.

A' len termesztes itt egyih fobb tárgya a' gaz-

daságnab. Píacza Kolozsvár. Lellteí szama:26().

bázaíé: 50. Lakják Olábok kík Görög egyes.

bítüek bclybcli papjohhal együtt. Van e' hítre

szenteltt fatemplomjok.

12. Ördög Keresztúr. O. Kr isz tu

re 1. EIrcjtett bis falú. Bírják: Bakó, Kabós,

Szelieres, Szacsvay, Füzesyné, Hatfaludyné,

Gálfalvy, Széliely nemesek. Meszsze terjedett

legeloin sok marbák legelödnek; erdöje tüzre

böven van j kevésbbé róna mint begyes-völgyes

szantoföldjei igen jók termébenyekj eddig ele

volt heves szölöi mig miveltettek kozép szerü
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bórt termettcli; de ma parlagok. Halaros Bc-

rendel Kolozsvármcgyébcn. Fiacza Kolozsvár.

Lclkei száma: 2бТ. házaié: 30. Határa feloszt-

va van. Hoz lakóji Oláhok helybeli papjokkal

egyiitt Gorög egyesültt hitüek, van hclyben

fatemplomjok.

Az Ordög nemzelscg több éveken által c-

lóbb maga majd ívadckai birván e* falútj va-

lamlnt abbúl az utóbbiak 1518 últa elonév gya-

nánt éltek nevével, úgy viszont ez is fcnnma-

radandó mellcknevdt ugyan azon nemzetség-

böl nyeré.

13. Babucz. Hajdan Babuta, régebbcn

Paputjaj Bcnkonél Baboczj nchól Вага-

kutja 's hibáson Saraskutja. Birják: Kún

gróf, Inczcdy báró, Simon, Keczeli nemesck.

Nyomorultt falú a' vármegye szélében, határos

Dióssal Burjános ó Budával Kolozsban és Be-

rendel ugyan ott. Barázda hasitott 's kasza far

ta határa szük; do erdojo bôven van, köve

nines. Természeti különösbb mincmüscge, egy

Iclkes füvész utánn közölvo az, hogy a' felibe

emelkedett Grösse hegyet sok gyógyfüvekkel

áldotta meg ar jó természet. E' hegybol folj a*

már-már feledett nevü Greese pataka,mel-

lyct Solyomkö alatt olelbé az Esküllöi nála na-

gyobb foljó. Benito korában az Inczédyekncli

palotái állottak itt. Köz lakosi Görög egyesülrt
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liitü Olálioh, liilmcli e' hitrc szcnteltt hclybéli

papjoh es tcmplomjoli ) valamint a' birtohosoh-

nali is — hill nagyobbára cv. reformatusoli —

hclybcn szülicn dotal tt papjah, rcgi hôtcmplom-

joli van. A' homloh-irat szcrént cpittettéh: Bc-

czcli István es Lészay Sára 1775-ben. Van itt

az Inczc<3y báró családnali a' falún fclíll tcmc-

tô boltja 1770 ólta, állitottáh: Inczéfly Samu

el báró es Borda Borbára. Piacza Kolozsvár.

Népcsscge: 275 3 haza: 43. i 622. cszt. birta

Gyehei Vcselcnyi Boldizsár.

14. Solyomlió". O. Sintyou. Bcmény

Józscf gróf hözlötte laistromban Sol um lie 0.

Iíies hilátásáról dicsirtt hclység. Hajdan a1 Te-

lio ncmzctscg' birtolia 's temetö helje. Birjáli

ma: Eszterházy, Kún grófoh, Szelieres, Iía-

bós, Rettegi, Szöcs, Ladányi, Doroginé, But-

ha, Baranyay, Simon nemeseb. Birtah itt az

cros Toldyah is. Л' honi fejdelmeh éveiben ,

mint hodoltság alatt lévô falú meredeh szirtjc-

in tanyászott Solyom madarahhal fizette adó-

ját a' Töröhneh. Még 1700 emlitetneh a' Soly-

mároh mint nem alá valóhivatalt viselöli. —

Egy szirtes hegy emelliedih felettc, melly a'

íalut magasra meredett cszlias oldalával a' dé-

1¡ hévtol vedi. E* meredeh szírteh' csupjait sü-

rü erdö boritja, 's a' höszirteh tovében nyúlili

el Solyomhö maga is emelliedetten. Több
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halmok roskadtak itt öszvc a' szúzadak avult-

tában mint a' termcszet' háborújinak mind an-

nyi bizonságai.

„Hol a' hegyek' omladéki

A' Hold' bus világában

Mint egy Világ' romladéki

A' teremtés' hamvában,

Ugy feküsznek — 's borzadással

Töltik-meg a' sziveket;

Minthogy minden vég romlásial

'S temetéssel fenyeget."

A' „Kcsergö Szerelem'" enchlöjc sze-

rént. — Kövecses- domború határa a' gabonát

bôven és igen tisztán termi. Legelöi nem na-

gyokj de zsirasok. Erdöje heves szálas több-

nyire tölgyes. Szölöhegyei jó fekvésüch , de

nem miveltetnek. Piacza Kolo'svár, hól kiilönös

lielete van gabona termésének. Lelkei száma :

515; házaié: 100. Lakják Oláhok Görög egye-

sültt hiten levo helybeli papjokkal , kiknek

helyben fatemplomjok van. Egy más kötemp-

lom puszta, móh lepte falainak némcly alig

látszható belfestése némi-némü meggyözöde-

sünkre szolgál, hogy miglen a' honi viharolt

áltai fel nem dúlatott, Romai vagy helcti hit-

vallók imádtáh közte az istent.

1396-ig birta 's elonévül használta a' Bo

ros nemzetség; de ehhór Ordög Andrásnak 's

véreinek adományoztatott.
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1441. Boros Erzsébet Sarkudy Lúszlónc,

nagy apja' jogán fclltcrette; de az adományo-

soli ellcne mondottak, 's birtokába nem lcp-

hctett.

Tckc es Ebéni ncmzctscgch fôképcn bir-

ták egcszben a' XV és XVI századokban.

Hogy Károly császár a' María Theresia ap

ja e' falut — a' mint Benito megjegyzi — Bán-

fy György grófnak adományozta vólna, merö-

ben valótalan: mivcl rnár az clutt 's akliór is

másolt is vóltak földes urai; ámbar a' Bánfy-

ak is — kiknek birtoha ma Eszterházy grófra

szállott anyai jogon — birtak ittj de egyébb

jogon. Huzamosan a' Beszprémi vagy Beszpri-

nyiek birtak benne az utobbi évszázban.

15. Kovácsi. 1396—1508 Kovácstel-

k e nevet viselt. Kis falu egy éjszak keletrc haj-

ló oldalban. Birják: Kún gróf$ Nagy, Somjó,

Szentkereszti báró, Czakóné, Szentiványi nc-

mesek. Legelöje kovér, vize nines, mezóje szük.

Lakosai Olábok Görög egyes. hitü helybeli pap-

jokkal együtt. Van helyben e' hitre szenteltt

fatemplom. Egy más elpusztúltt kötemplomnak

is romjai láthatók itt. Piacza Kolozsvár. Hatá-

ros Kolozsvármegyében Dióssal, Magyar-Macs-

kással. Némely lakosai kis mértékben mézzel

kereskedok. Lelhci száma : 251; házaié : 45.
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1 3QÖ. Ördög Andrásnak 's vércinek ado-

mányoztatott.

1574 birta cgészbcn Komjáti Gaspar Ör

dög András' Icányág unolíája.

1579. Tanú vallatást tétetett Ördög Fe-

rencz- ki fia JánosnaU hi fija Andrásnak — a'

Kovácsi részjószág iránt Szalay Borbára

Der'sei Komjáti Gáspárné ellcn.

16. Hoszszú Macskás. Kolosvármegyé-

bcn cgy, ebben liét ezen nevezeten levó fa-

luli' meghiilômbô2tctésére viseli mellék nevét

hülönben kicsin, mai heljén nem rég álló fa-

lú. Birtohosai: Bctlen grófné, Szcntiványi, Papp,

Csiszár, Mislic, Décsey, Horvát, Pehry, Kis,

Tót ncmeseh. Erdöje kevesebb mint legelôje,

vannak jól mivcltt termélicny szántó földjei,

heves szölöje gyÜmölcsösei. Határos Kolozsvár-

megyében Fejérdel, M. Macskással. Fiacza Ko»

lozsvár. Népessége: 383 lélek, kihbol 125 nemes,

házai száma: 64. Lakosai Oláhok, kik Görög

cgycsültt hiten levo esperest papjohhal együtt

ugyan azon hitet valjáh. Van helybcn fatem-

plomjok. Az itt tanyászó nihány pár birhajuh

ncmzcti számitás alá nem jöhctö 1702 Kabós

blrt itt.

17. Szent Márton-Macskás. O. Szin

Martyin. Kiterjcdéscre ncave e' falú a' f. he-

rületbcn legkisebb. Birják: Miske, Szcntiványi
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Czakúné. Természeti Icirásában figyelmet ér-

demel savanyu bora, 's az, hogy határánahígen

nagy részét sok szálás tolgy-crdó" nôtte-bc, melly

a' Iakosoknak 's helyben nem lakó birtokosoknak

mind magában tüzre 's épületre használatával,

mind eladásával nevezetcs haszonúl 's jövedelmül

szolgál, pótolja szántó íoidjeihek és legelóji-

nek szükebb 's haszonvchetetlenebb vóltát. La-

liosai Oláhok , Görög egy. hiten vannait hely-

bcli papjokkal együtt. Van fa templomjok. P¡-

aeza Kolozsvár. Népessége: 163 lélek, ház:i :

28. Határos Dióssal M. Macskással Kolozsban

Szala nevet víselo puszta határán fekszik.

1396 adománykcpen nyerík Isküllöy és

Ördög András, Teke és Menybárt vérek.

Polgárí esméretét e' porba alázott ínkább

tanyának mint falunak nevezetësé jelesé teszi

a' Macskásy nemzetség, melly elonevét tölle

vette vala L. fennebb a' Macskásy nem-

zetségét.

18' Gyula. Kicsin idomtalan alakú falú.

Birják: Betlen gróf Szentkereszti baroné, Cza-

kóné, Ajtay, Butka, Bocskorné, Csomafáy, Csá-

kay, Papp, Gálné, Gedö, Gondos, Györfi, Szí-

lágyi, Nagy, Maksayné és Horvát ivadékok.

Határának sok kíterjedett legelöi, jó fekvésü

szántófóldjei 's szálas több erdöi az igyekezc

38
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alíg érdemel emlitcst. Piacza Kolozsvár. Köz-

lahosai Oláhok kill Görög egyesíiltt hitct val-

lanak hclybcli papjohkal egyiitt. E' részen a'

Macskási pap GyjilaLesperest. Lelhci száma :

413, bilí hözül: ид nemes: házaié: 93. Van

nait helyben: cgy házi kápolna rom. catholi-

sok számára, felállította Zágoni Szenthereszti

István báro hitesével Nemes Drusiána grófné-

val , a' szcntegvház' alapltását helybe hagyták

's megerösitettck két Erdélyi pöspöUöll Rud-

nay Sándor Bonczhidján 1819 julius 17 és

Szepesy Ignácz báró, Gyulában 1820. julius

8. 's tittknoka Korondy József. A'harang 10 ^E,

az oltár a' szenthereszt tiszteletére emelve. Mos-

tani udvari háplánja Péterfy Domokos sz: Fe-

renez szor. szertartású szerzetes.—Még az ev.

reformatusoknak mindeddig félben levo 's ha-

nyatlásnak indúltt, úgy a' közlakosoknak is kö-

böl diszes templomai vannai; helyben. Az cv.

reformatusoU' részérôl helybeli pap nem léven,

a' szomszéd Csomafái pap tészi tisztjét itt. £'

bis belység vala szerenesés a' több kegyes ha-

gyományokról balhatatlan emléltü Kapálnak Mo-

nostori Babb Jánosnak 1782 — 1830 vólt Er

délyi Görög egyesültt püspöknek nevelést ad-

jm '» létét kifejteni. Mikór jelen jegyaeteinbet

tennüh, azon napok alatt készüle-el Gyulában
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Görög cgycs. Iiüz lakosok számára a' templom;

most dicsïrtt Babb püspök adományjából, a'

reá szántt gazdag kôlcscgnek teljesen megfe-

lelve. Canova Passagnó születéshclje számára

oltártáblát feste« 3 Babb Gyulában szülöinek

nyugovó hamvaí felibe tcmplomot cmelt. Ш

szép versenyezés!

1647 birták: Ebcni, Sárosy, Gyulay, Igaz,

Putnokyj Kabós, Horvát, Szilvásy, Szentkirá-

]y!, Papp. A' Kabós rész Pekryj ez Maurer; es

Szentkereszti báróra szállott.

1693 jun. 20-kán Szent Mihályi István táb-

la- és Mahay János kormányszék mcllctt volt ¡r-

nokok által végbevitetett osztály szerént meg-

osztoztak itt „néhai Gyulai Valhay Anna ma-

radéki : Daczó Ferencz, Kabós SámueJ, Daczó

Gyorgyné' leányai: liona Keczeli Istvánné, Ba

ta Maksay Balázsné. Sárosy 'Susánna , Horvát

MiUlósné."

1702. birt és lakott itt Daczó Péter.

Általánosan Gyulának tudható Jegrégibb

birtokossa__Gyu]aí , Valhay Míhályj lunch veje

vala Gernyeszegi Erdélyi Gergelyj kinek 'Sii-

'sánna leánya által Daczó, a' ki öt fiját 's a-

zok közt Zsigmondot Lászlónak apját 's két

leányt nemzett ; kik közül Gergely György és

Ferencz hárotn birtokosi ágozatok' törzsökci.

levének : mert a.) Daczó Gergelynek 'Susánna

38*
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leanja által Sarády osztály szcrént TIcderfái

birtolios Kühüllö vármegyében ; enneh egyih

Judit leánya által Imecs, hineh 'Susanna leá

nya által C^nrnátoni János, a' hi lahását Cso-

mafájára tctte által lT08-táján, 's leányágon

levo maradéhai. A* másodihnah u. m. b.) Da-

czó Györgyneh egyih leánya Kata által Mall

ear Balázs , enneh a' Mahsay nevet mcgtartott

élo leány' maradéhai itt Gyulában és ezehneh

ágozatjai. A' hnrmarlihnah c.) Daczó Ferencz-

nch egyih leánya Sára által Ördög Ferenczj

hinch egy Anna leánya lévén Mágner András-

né, enneh leányágon másodih nyom maradéha

néhai Henter Agnes Szeheres Sándorné ôsi

ide való javait 1815 táján csere által elidege-

nité.

E' járásban levo pusztáh :

a.) Dorna. A' jelenhorban Erdélyben d¡-

vatos „Puszta" latinul „Praedium" nevezet ál-

talános historiaja Perger' tudós magyarázatja

szerént cz: hogy a' vármegyéh' hijelelése, — és

felosztásahor temérdeh földeh szahasztatván-hi

a' várah' vagy is a' vármegyéh' oltalmazására,

a' mi fold ahhór á' vár jószágai hozé nem tar-

tozott, Magyarúl „szálásnah" latinul .,prae-

díumnah," hésobben pedig haercditásnah; a*

várohhoz tartozó jószágoh pedig Magyarúl bir-

tohnah latinul „possessionah,, vagy is »jus
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possessionariumnali,, ncveztcttck; de hazánk-

ban 's jelesen itt a' ¿.puszta пет" „praedi-

um" latin szóval kifejezvc, azon közelebbröl

béültt népctlenebb (nchól csupa mezo) hei-

jekre van ruházva, mellyek századonkcnt rae-

roben kikopott lakosoli' haj daui laktafalúé vól-

tall (Vesd öszve az 16G5 majue 25-d. törv.

czili.) 's az elötti neveiket megtartva, ma a'

polgári igazgatás' rendjére nézve valamely fa-

luhoz vagy falukhoz tartoznak, 's mezö-erdö-

beli birtok gyanánt különbüzö birtokosok áf-

tal biratnak. Némely faluk ellenbcn elöbb el-

pusztulván „puszta" nevet váltottak, 's mi-

dön majd ismét helyre állottak a' „puszta"

mellék név megmaradott p. o. Puszta Szcnt

Mihály. Sok, népes helyscgeket neveikkel e-

gyütt méj titkaiba a* régiscg elteraetett, mel-

lyeknek nyomaira talán soha se találunk semii

sem utódink. E' puszta Pánezéleseh és M. Fo-

dorbáza határín terjedvén-el két járásban esik.

E' járás' pusztáji közt Urtelek ésSzent

Márton (ez utolsót a föld abraszokon Drág

és Vajdaháza között szemlélhetni néhól lakta

helység jeldvel) emléke már-már mulandój mü-

is az elsöt a' Drág alatt leforditva eldadott új-

adománylevélbol, a' másodikat a' megye' fold-

abroszaíból tanultuk-ki. Többi pusztáji tehát

e* járásnak :
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b.) Mi ко.

с) S а г a s к u I j а.

d.) Urtelek.

e.) Seen t M ár to п.

f.) S zalá. Mellyekröl fennebb szollottunk.

1828-ban e* járús adott az órszág házára.

852 rf. 7 xrárt с. p.

IV. Nagy Iklódi jarás.

Három völgy mezeje. Egyike e' megye' ne-

vezetesb járásainak polgárí torténcteire nézve.

Helységei :

1. Igricze 1290-ben Igci. Nyomorúltt

falú a' vármegye szélében. Birjáli : Bánfy gróf

lis báró, Simény, Szarvady, Hodor nemeseh.

Határa sovány, terméketlcn, lcgelöji tágasbbah.

Erdojc alig annyi hogy a' laliosoli' sziiliségék

szüken is potolja. Lakják Oláholi cgy. Görög

hitü helybeli papjolikal együtt. Van hclybcn

faternplomjok. Piacza Dees, Szamasújvár. Hatá-

ros Bujdossal b. Szolnokban. Lclliei száma :

1355 házaié: 24-

2. Felsö Tóók. 0. Tyok. Nem nagy

falú. Elonevét adta az 1Ö57 ólta Erdélyben lc-

tezö Visky nemeseknek. Birják : Aknay, Béké-

sy, Benkô, Bogdán, Butka, Bcrgay, Dccsey,

Cziblc, Durus, Dioszcgi báró, Gondos, Galam-

bosy, Inczédy, Iiászló, Mátyás, Jakabházy, Pen»
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tcky, Rettegi, Szilágyi, Somay, Szcnt Györgyi,

Szász, Tamas, Jánosy, Telegdy, Terebesy, Mág-

ner, Visliy nemeseh. Szántóíoldjei tavaszbúzút

termök, legelöji szük hátárán bérczesek. Erdö-

je ¡gen kevés. Gyümölesosei tágosok '& haszno-

sok. Lahosai Oláhok Görög egy. kitvallólt, ke

vés Zsidók *s több Magyarolt ev. reformatusok.

Azoknak fából, ezeknek liöböl régi tcmplom-

jok 's helybeli papjok van. Fiacza Szamasuj-

vár, Kolozsvár, Déézs. Lelkci száma: 308 há-

zaié: 79.— 1702 Visky lakolt itt.

3. Alsó Took. A' most leirtthelységhcz

, természetí minémüségcire nczvc hasonló. La

hosai esupa Oláhok, van bel) ben fatemplóm-

jok és papjok, vallásohra nézve ezek is egy.

Görög hitüeh papjokkal együtt. Piacza Déézs,

Szamasujvár, Kolozsvár. Birtokosai: Díoszegi

báró, Lázár, Verebey nemes. Határos Kecsct-

tcl b. Szolnokban. Népessége : 379 lélekj háza:

58. Soll nemesek is lakják az emlitetteken ki-

тДГ.

4. Szarvas Kend. О. Ту end rü. Nagy

emlékü, magában nem nagy helység. Mellék

nevét- hétséghivul - bajdani rengetegeiben volt

szarvasaktól kölcsönözte. Jelenlegi birtokosai:

Dioszegi báró hasonfele részébenj más felét

birják: Somlay, Brencsan nemesek. Ismét a' Te-

Ыи grófok is a' ft. Lonai uradalom' részjósaá
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gáúl toldes urai itt egy crdönck. Hajdan, ugyan

azon cgy jószág volt a' K. Lonai uradalom-

mal. Róna földjei hülönösön tcrmchcnyek, Ic-

gclöji többnyire bcrczcsck, 's ugyan azért ju-

hakat táplálni hasznosoli. Erdóje ncm soh; ho

ve elcgendö van. Piacza Decs, Szamasujvár,

Kolozsvár. Határos b. Szolnoh vármegyévcl.

Lahosai kevcs Zsidúli. MagyaroU 's Görögegy.

hitü Oláhok kiknek helyben hite sorsos papjok

's fatemplomjok van. Lelkei' száma: 2Q(): há-

zaié: 38.

Erdélyi magva szakadtt nemzetségci köztt

büszhcn áll a' Kcndyek családja, e' mcgyében

innen vett származatával. Mit adhatnánk mü töb-

bet nagyabbat ahoz? mint ha Kendnek bár

m<dly szük csmértetésébcn érintjüh. bogy o*

most — falucsliának vóltak legrcgibb ösdedcsbb

f'öldes urai a' Kcndyek. De az álhatatlan, zsar-

nok Bátory Zsigmond — nagy családjának a'

Bátory névnek szennye homálja — kivégeztet-

vén Kendy Sándort 1504-benj ezen ürügyeltt

hütlenscg szennyén clvcsztett birtok clobb u-

gyan fejedclmi kéxrc jött, 's mint elajándchoz-

hatóvá váltt (collatieni obnoxium) jószág a'

Viczei Mindszenti, majd a' Haller, Кару, Apór,

Vécr, Bándy, Tokés, Cscrnátony ivadékohra

's azohról mostaní birtokosaira szállott. — A'

Kendi várnak egy közcllcvö mcrcdck szirt'csu
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csában már csah mohos romjain a' halálmadár

az éj Гс I i orákon szomoruan huhogja enyészet

hirdeto panaszát, intvén bei íiiinket, hogy miu-

den, mindcn múlandó a' lcnyek pályatérén : a*

hatalom 's tehetctlenség, bu és öröm, gyönyö-

rüség 's gyötrelem, gyengeség és ero, megelé-

gcdcs és békétlcnség, szcrelem és hideg szív,

szegénység és gazdagság az ifjúság' rozsái 's

maga a' múlandóság liépc a' hervadtt ôregség

egyaránt jútandók az enyészet' scmmiségébe.

1478. Birta Kendy Antal, a' hi Kendböl

úrnap mint crdély alvajdája a' Czegei Vass

Domoltos részére, kiadott egy osztó parancso-

latot a' sz. Gothárdi és lUohali egész birtoli

új felosztása iránt. Huszti m. s.

1702 Кару János lalita; a' ki egészben

már aliliór elomlott várával egy titt birta.

Régólta volt 's van bözelebbröl ma is rom.

cath. egyházi megyéjc (parocbia) mellyct visz-

szaállitott (restituta) Apór Lázár 's neje Кару

Terezia i~25-ben. A' tcmplom köböl valój több

becses poroli köztt itt nyúgosznak 1807 ólta

bamvay Кару Eva bárónénak a' Kapivári Ка

ру nemzetség' utolsó leányának, ki volt Dio-

szegi bárónak valódi Magyar az-oz: hiv neje.

Halotti beszédet tartott hideg tetemeí felett

Convent. Minorita Birró Márton a' közkcdves-

ségü hitszónok. Ez egyház' fejei alább az с g y
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ház i jegyaetek" szakaszában elöadatnak.

Jelenleg számláltatnak lelkek mind két nemea

169 kill a' lclkiekbcn ezen cgyház papjának

gondjára bizattak. A' papi ház most épül.

Arra nézve, bogy Szarvas Kendi 'Sibrik

László Vassvármegyei követ 1505, Szarvas Ken

di 'Sibrik Gergely hires torvénytudó, ki 1555

julius 31-kén hólt meg, 'Sibrik GíVspár Bátory

Zsigmond kapitányja 15Q4 a' Kolozsvári mc-

szárlás alatt, ée Zsibrik György is Gúczi Já-

nos hálala utánn 1589 Nagyváradi kapitány,

Zsibrik II. Rákocy Ferencz hive, honnan vet-

ték légyen elönevöket testvér-hazánk gcnealo-

gusait, tudósait, 's azok közt Th, urat a' T u d.

Gyüjt. 1823 ¿vi III kötete 120 lap nyo-

mán tisztelettcl felszollitjuk.

5. Eszíény O. Sztojáne. t552,enlsz-

teny majd Eszte vény. Birtokosai: Toldalagi

gróf közelebbi Bánfi jogon nagyobb reszeben;

hevesebb részét Ahnay, Bálint, Gergely, Kis-

pál, Ratona, Kiss, Kádár, Kovács, Papp, Pákay,

Keczeli nemesek birják. Nem nagy beíység.

Szántófoldjei 's Iegelôji jók nem nagyok. Ke-

vés szölöjeböl jó asztali bór szüretik. Erdôje

kevés, köve elég. Piacza Kolozsvár, Szamasuj-

vár. Lakosai' száma lélek szerént: 414; kikböl

nemes: 10'r, házaié : 71. Helyben ev. reform,

derék papi ház és régi hôtemplom 's Görög
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egy. hiten is tcmplom köLöl a* falún kivül 's

helybéli lelhi pásztorok vannah, Közlakosai ev.

reformatas Magyarak es Cür. egy. hilü Olá-

holi 's kevés Zsidok.

6. Maró. Birjak a' Teleky grófok a' K.

Lonai nradalommal. Egy völgy' szorúlatján álló

nem kis falu. Erdôje kevés van, 's szántófold-

jeí és legelöji se nagyok, nagyobbära oldalas

fekvésüek. Lakják Oláhuk nem tehetetlenek.

Fapjok es fatemplomjok van helyben. Görög

egyesültt hitvallók papjokkal együtt. Képcssé-

ge: 300 lélck; házaszáma: 47. Piacza Szamas-

újvár, Kolozsvár.

7. Lozsárd 0. Luzserdy Feie részét

a' Teleky grófok mint a' K. Lónai uradalom-

hoz tartozó részjószágot birjákj más feie ré-

szében birtokosok : más Teleliy, Kornis, Rédey

grófok j Durus, Iioszszú, Dávid, Dászkál, Flo

rian, Kis, Kisné, Ladár, Mán, Papp, Szöcs, Ta-

tár, Tyifor, Trifán, Tarcza, nemesek. Hishely-

segj batára elcg nagy. Erdöje kevés, legelöje

több. Lelkei száma : 6l7, kik közül 120 ne

mes, házaié: 102. Piacza Szamasujvár. Lakosaî

egy Zsidón kivül mindnyájon 's helyben lakó

birtokosai Oláhok, Gör. egy. hitvalló helybeli

papjokkal együtt. Van helyben sok századat

mútató goth alakú dombon épültt kö templom
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joli. A' Lozsárdi Gör. c<¿y. cspercst ncm ilt¿

hanem Nagy Iklódon mcgyés pap.

1540-ben kozlakósai roár OláhoU vóltak.

Conv. K. Mono st.

1545 A' Kendyek zálogos birtokosok va-

lának itt.

1606 táján bírta Szeraere nemes.

1T02 hasonfelút birta Sárkozy nemes.

1804 jan. 10. bozott itilete szerént a' kir.

táblának volt itt a' JNádudvariaknak birtoka as

elötti században.

8. Kis Jenö. Falúj melly maga nem nagy

ugyan '} de határa annál tágosabb, mellyet ke-

letre a' kls Szamos határoz. Birják: Teleky,

Komis, Bánfygrúfok, Kemény báró, Zcjk, Zsom-

bóry, Kendefy, Veér, Foldváry, Benedikt!, Fe-

jcrely ncmesek. Róna szántóFoIdjci soliat gyü-

mülcsözöli, nagy lcgelöji, kivált a' Szamos té-

rén még hasznosabbak. Erdoje igen heves. A*

Szaraosan Iisztclo malma leven 5 annak gátja

kevcs erdöjit is emészti. LelUei száma: 445$ há-

zaié: 80. Piacza Szamasujvár, Koloasvár, ké-

szitett jó útján, bar nem nyúlik meszszire, bát-

ran baladhatni. Lakosai kct év ólta Görög e-

gyes hitü Oláhok, fatemplomban imádják az

Urat helyben lakó hitök sorsos papjok lell<¡-

pásztorsága alatt.
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154 5-ben Dobolioy Fcrcnca egyilf fobb bir-

toliosa volt.

17Ö0 birt Zsombory Gergelyj az elött pe-

dig nagy rcszcbcn a' magvaszahadt Ördög nem-

zetség vala birtoliosa Doboliay jogon házasság-

nál fogva.

1804 jan- 10. a' liir. táblánalt itilcte sze-

rcnt volt itt 1600— 1600 Nádudvaryahnak nem

Iiis birtokokj innen vették elönevöhet is.

д. Tótfalú. O. Válye: Föbb birtokosai:

Bánfi gróf, 's Bánfy és Onagten bárók, Szil-

vásy, Várady 's ncmely más nemcsek is. Bán

fy f. uralt Bonczbidjai uradalomhoz birják. Er-

döjc solí, legelöje lleves, szántó földje mégke-

vescbb. kozép jóságú. Népesscge: 245 lélek:

báza száma: 56 Ncpe Oláh, egycs Göröghitü,

van helybeli papjoli és fatemplomjok, e' hit-

valláson. Piacza Szamosujvár, Déés.

1804. jan. 10. itt is Nádudvary hajdani jo-

gokat tulajdonitott a1 kir. tabla itiletileg.

10. К ees et. Falu a' vármegye határán, la-

tínúl „portio" mert csak feie tartozik ezen tör-

vény hatóság alá, más fele b. Szolnok várme-

gyébez van csatolva, 's mind két rész együtt

is kicsin. E' megyebéli részcnek birtokosai:

Teleky gróf, Dioszegibáró, Simon InczédiBren-

csán, Somlay, Keczelí, Lázár, nemesek. Lege-

löji tágasak, szántófoldjei termékcnyek, erdöjo
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nem solt. Hires a' vászon fehéritésrôl mellyrc

nem foljó vize (melly emlitést sem érdemel)

banem kútjai szolgálnak. Lellici száma. 185;

házaié : 45. Piacza Dees. Lakják egy Zsidó 's

OláhoU egy. Görög hitvallók, melly hitü a' hely-

beli papjok is, là fatemplomban áldozik hivciért.

A' Dioszegi báró ] nemzetség' áhitatos lelkét egy,

itt nem rcg ólta állitott kápolna hirdeti.

11. Kecset Szilvás. Hajdan együtt bira-

tatt Kecscttel Kecseti Szilvásy András által; ma

hasonfelét Bethlen gróf, más felét Telcky grófné,

Dioszegi báró, Orbok, Keresztes, Szabó, Balog

nemesek birjak. Részére kevés ajándéka jútott a'

természetnck : éghajlata sivatag, szük határán er-

dóje nem sok, földjci soványok, legelöje kevés,

szölöje gyakran ingyen fárasztja a* múnkást.

Határos b. Szolnok vármegyével. Népessége:

243} kikböl go nemes; háza száma: 38. Né-

pe Görög egyes. bitü Oláhokból áll , kiknek

hite sorsos papjok és fatemplomjok van hely-

ben. Piacza Samosújvár, Déés.

12. Magyar Der'se. Egy a' dcrekasbb

falub közül többnyire rónaságban heljezödvc.

Birtokosai: Rédey, Bánfy, Komis, Betlen gró-

fok, Somay ivadékok, Székely, Miklós , Tö-

rök, Kemény Simon gróf ivadékok , Kendefiné,

Csike, Teleki József gr. özvegye, Diosy, Balog,

Nánásy, Hatházy, Szöllösy, H, Derzsy, Bal
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loll , Almay, Sinliován, Alvinczyné , Hodor,

Babós, Bakocs, Varsányi ivadélioli, Czilió ne-

mcsek. Solí hasznos erdöje, róna 's völgyes

legelöjc, terméhcny szántó földjei vannait. Té-

rein nütt^nádak közt néha vad récze 's tavá-

ban csíkok találtatnak. Lelliei száma: 4Q1 kik-

böl 79 nemes 3 házaié: 100. Lakjáb Oláhok,

bik egyesültt Görög hítet vallanak helybcli espe-

rest pepjokkal cgyütt. Az Oláboknak fából , az

ev. reformatusoknak köböl helyben templom-

joh; de papjok nines. Piacza Kolozsvár. A' ré-

reformaturn templomról áll egy szóhagyomány :

hogy a' tájtt midön II. Rákoczy Ferencz M. Va-

sárbelyt 1707. mart. 28-án Erdélyi fcjdelemnek

kiáltatott, pártjára hajlott clegyes fegyvert vi-

selöji öltek dúltak és pusztitottak, falunként

csoportokba csattolodván. Hasonló esoport a*

Rákoczy'~részérol villogtatta M. Der'sén is öl-

döltlö fegyvereit, mellynek kozelgetésérol a*

megfélemlett Magyar lakosok eleve tudositat-

ván, a' templom' falai közt kerestek menedé-

ket 5 de szerencsétlcn kimenetellel : mert az úgy

nevezett Kuruczok által felveretvén kegyetlenül

megölettek, kiknek heljébe a' mai Oláh 's egy

Zsidó lakosok következtek és szaparadtak. —

Azt mondja Seneca: „omnia transeunt ut rc-

vertantur." Ezen szentegyház is volt, lenni meg-

szünt 's ismét áll. M. Derse egyik mostani ne
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mes birtoUosának szivcs tudósitásából közöljük

errôl a' hövethezo adatoUat 's azaltan cpültt ál-

litásainliat. A' halavány estve balva találván c'

falú lakosait killet a* vídám reggel mint élóket

köszöntett vala ama szornorú csapás napjábanj

akkór a' menedck választotta falak ¡s dühosség

prédáivá levének. Majd cgyik fobirtokosa a' fa-

lúnak a' Varsányi 'nemzetségbôl (mellynck fija-

it e' megye tiszti székcin annyi érdem koszo-

ruk diszesiték a* lefolytt idökbcn) fclálütá a*

mostani templomot régi bel jen, ugyan ott hól

bajdan az nagyobb közben és alakban rom. cat-

holica részen diszlcttj bizonyitván ezt egy ak

kór a' halommá dúltt falak közt találtatott 's

ma is meglévó" keresztelö kô-kehej, mellyen

szent Péter kolcsaival látbató.

1500 táján a' Komjátby nemzctség — tud-

batólag — két nyomon által birta.

ÍÓ06 föbb birtokosa volt Szemere János.

1702 birtokosai mint helytt lakók valá-

nak: Varsányi, Marjay, Enyedy, Nemes ne-

mesck, kikre, nagyobbára a' törv. kir. táblának

18«4 jan. 10. höht itilete szerént Píádud-

very jogon szállott. — Csegöldy, Korody ne-

mesek 1768 táján birtab itt.

13. Magyar Köblös. Birtokosaira néz-

ve megfelel mellék nevének. Birják : Beteg ,

Becsky, Boér, Bajnoczy, Birle., Bucsy, Dé
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Kállay, Kállay Nyika, Kornya, Kovács, Lemhény,

Lörinczy, Majtényi, Mezey, Milius, Morosán,

Pogáosás, Pásztahyné, Pintyekán Marietta, Pé-

terfy, Patahy, Pataky Rosalia, Rettcgi, Rá-

polti, Ráltolcza, Somay, Scbessy , Szilágyi,

Tyeliár, Töröl« , Jakabházyné, Vajda nemescU.

Maga a' helység is nagy, hat «ó ra tágasj de le-

gelöjc szükj errlôje elég. Hidegeb éghajlatához

kcpest szántófoldei elég tcrméhenvck. Határos

Riijdossal b. Szolnok vármcgyében. Népcssége:

785 lelel«, kiUböl nemes 173$ baza áll: 150.

Piacza Déos, Kolozsvár. Köz laliosai Oláhok

cgyesíiltt Görög bitüclt, van helyben papjak és

fatemplomjolt ; valamint az ev. reformatusok-

nalt is helybcli papjak 's régi kötcmplomjok.

1 ЗОб-ig a' Solyomkövi Boros ncmzctség bir-

tolia volt 5 de ekkór ez Ördög, Ishüllöy, Te

lle és Menybárt véreknek különösen Tckénck

adományoztatott egészbenj ennél fogva

1441 Boros Erzsébet Sarkudy Lászlóné,

mint nagy apja' ôrôkségét felkérettej de ellc-

ne mondottak az érintett adományosok 's bir-

tokába nem léphetett.

1574 egészben Teke Ferencz birta

1620 táj'tt a' Teke család kihólt; Teke

Tamas szcméljében M. Fodorbázán.

1702 lakták és birtók: Becsky, Piesy, Do

39



Ъаг, Pcrmárfoní, Balog, Dolnay, Nngy,Kíss,

Pásztay, Osvát, Széhcly, Szöllösy, ncmcscl«.

1750 táján itt megyc' tanácsháza vólt.

E' falú ncmcsci; ncm azért ngvan a* micrt

rdgen Nagy Szombatból , hancm az, orgazda-

ságcrt minden Zsidót bözelebbröl Ititiltánall

onnan.

14. Pohlostelke. O. Pulí lise. Kicsin

hclység. Birják : Eszterházy, hasonfelct Rédey,

Telcf«y grófok ; Eeszay, Hodor, Czílió , Rette-

gi , Rogya, Istvánfy, Klss , Koncz, Marosán,

Papp, Simény nemesek. Erdôje elegendô, mi-

velcs alatt lévô kevés földjei tcrmdkenyck ; 1c-

gelöjinek nagyohb részét a' térscgben örök

posvány bftszhitî, 's bozzá juthatlan hinároh

közt nád erdö fedczi. Darâzsliôve kifogyaszt-

batlan ; mellyct az ásványászoh Tophus fistu-

losus-nall mondanal«. Leihe! száma: 344 hih

ktizül nemes 55 j házaié 50. Van az Oláh la-

hosohnah hih Görög, egy. hitfieh helyben hi

te sorsospapjok 's a' falú* derel«ál«an fatemplom-

jok. Píacza Kolozsvár.

1540-ben kozlakosai mar oláhoh voltah ;

Vajda Mihály innen Losárdon a' Torday Imre

részére határos (cometan.)

1715 a' megye rendjei végzettéh 's ren-

delék Széki l«öz gyülesökben: hogy az erdôk

és a' vadon rengeteg' rcjtckút megkedvcllctt
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OTííb laknsok- mrgszíinvén o' boni vcszedclem

a' falut régi az az: mostani hcljcrc viszszoál-

iitsáh.

1Я04 januar. Ю. a' törv. hîr. tabla Dru-

gatyevith Horvát jogot szabott és itilt idc az

clötti idohbôl.

15 Dob ok a. O. DebiUa. A' sors, a' tor-

tenet cngcm is ezen belység cgyik birtokos la-

liosává tévénj rolla, bár melly bevcsct, saját

buzamos természcti tapasztalatam utánn bito-

lcsen irhattani. Az anyaíoldhez édescn vonsz '>

ingerebtöl szabad kebellel 's részre nembajol-

va mind természeti mind polgári esmcrctét

gyermolikorom hajdani édcs fészkcnek im ezçk-

Ьрп adom elö. Dobolia a' vármcgycnek ncvct

adott yáros és vár, hajdanta a' foispárnak ál-

Jandó laluabelje, a' megyének kolcsosvára a'

Dabauk nemzetségnek 1002 ¿vi ujitott épitmé-

nye, ma mar csak falú a' Kiss Szamastól

% \¡% qráriyira Kolozsvártól 3 1/2 mértfoldnyi-

re, feie oldalban és éjszakban, fclc délrc haj»

ló térségben beljeztetve. Jelen birtokosai : Ré-

dey, Teleky, Bánfy grófokj Fz j67ñ óltaszer-

zomcny (acquisitio) útján. Onagten báró, Ho-

dor, Balog, Durus, Vajasdy, Mágncr, Babós,

His, Persa, Papp nemcsck. Határát déli és é'y

szaki fordulókra (calcatura) cgy ncvtelcn patak

osztja, 's hoszszába mind azt mind a' falút éj

39 *
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földmeröi közbenjövetel nélkül fold Je» , kaszá-

lói, 's erdöi a' birtokosok közt fclosztattah. He

ves roña földjei a' trágyát meg nom szcnvedik,

söt oly tcrméhenyek bújálf, hogy mcsterségcs

javitásoh' felcsleg való 's káros; ellenben bcr-

czes- óblalas ha tara épen nem felel meg a'szán-

tó-vctó* rcménységének: mert szorgalmatos mi-

veléssel is a' gabonát tisztán ugyan j de szíi-

kcn termi. Legelöji ill a tos, zsiros 's különö-

sön bedves izü füveket teremnck; de a' rajtoli

legelo barmaknak sobsaga miatt azob tapíala-

tara nem elegendó'k. Négy darabacsba szálas

tölgyes tiltott erdein bivül, többi számba nem

vehetök, Hajdani rengetegeineb puszta emléke

fenn vagyon „Medvés" nevü cziherében. Ho

ve oly sok, hogy igen kevés munkával, csak

nem a' fold' szinérol böven gyüjtbetni azt.

Hajdan utszáit hasáb fákból rakták vólt, állan-

dób iit készül most kövekbol határa boszszá-

ban. lit is, valamint egyebütt ezen megyében

foképen: a' búzát törökbazat, kevesbé az ár-

pát, alakort, zabat haricskát termesztik a' bir

tohosok ; a' lakosok pcdig ¡gen kevés búzát,

általjában törökbazat. Népessége-: Q02 lélek ,

kikbol тб nemesjbáza van: 1Ö8. Köz Iakosai кб-

zül némely Magyarok elfajzott Oláhobká vál-

vánj ma már lákják kevés Zsidók 's szegény
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séggcl küszködü Oláliok, kíknek papjok bivei-

vel egyült Görög egyesültt hitet valí. Va» ilt

két temploin: egyik a' Görög hitvallás* sorso-

sinak, másik az ev. reformatusoluiak szentelvc;

amaz fából; ez höbol, mind kettö köszikla a-

lapon, ma az Onaghlen báró részcn épülvc. A'

rcfonualum templomot 17 42-bcn épiltette Kc-

serii 'Sofia özvegy, Káli Kun Istvánnc, a' kely-

beli papnak szük dotálásával. Az Oláhok' tenic-

tcije a' Magjaroliétúl regen külön es távúl van

ma már harmadik helytl, a' hir. kormányszék*

kornyékelo rendcleténél fogva 1808 olla a' fa

lún kivül keletre, amaz nyúgolra ncm epen a'

a' falún kivül 's igy az érintett rendclmény ei

len 's kerltetlen állanak. Szamasujvár közze-

lcbb, Kolozsvár távulabb piaezozó helyei. — Haj-

dan, mig egy hitet vallott a* Magyar ncmzet

a' Dobokai esperestség (valamint a' Kültüllöi

's több vármegyékbéli esperestek ('s liét ro-

Hiai catholicum templom itt helyben fennállot-

tak. 1456 Domokos Dobohai esperest es ka-

nonok jelen volt a' Fchérvári káptalan részé-

röl a* Magyaroknak, Székclyeknek és Szászok-

nak egymás védelmére országosan kötött köl-

esönös szövetseg kôtésén. L. Schlöczer..Ni

colaus Kósa de potestate vajvodali

§. 73- m. s. „Archidiaconus Dobocensis Adria-

aus de anno 1538." L. Benkö TranssiU
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vania Tom. II. Part. I. pag. too. A* val-

lások ujitása utánn is Er'sébet vagy Isabella

Királyné alatt erulitetik a* Oubokai cspereàtség.

1545-ben a' Torday îmre es T. Albert Uöbo-

kai birtoiiukba íktató szcméllyek* egyikc volt

Jáuos Dubokaí plébanos. Uiseretus Joannes

Presbîtcr Plcbanus possessionis de.Doboka.

Conv. b. Maria e V. dé Ko I os Mo nostra

P a's с. D o b о к a. Litt. T. nro. 23. —

Jelesbb egyházi atyákat emelt az Erdélyi rom.

cath. anyaszentegyház mindég ezen székre,

miglen a* világiasitás1 alkalmával meg szúnt leri-

ni. Megvan ugyan 17 16 ólta a* Dobokai cspe-

restségj de a' Kolo'sivat 's másokkat egybe-

liotve, és a' Kolozsvári megyés papohat fokc»

pen illcti — nem úgy mint hajdon'j haiiem a*

megyci fekvö javak nélkül. — Vólt Dobokán

az egyik teinplom, mclynek alap köveit mü is

értük — ott a' hól czelótt Komis gróf (Excelí.)

úr' magtára épült Er'sébet* tisztefetére szenlet-

ve, mclybcn 1720 — 173Ö cgység kilü pàp i»

áldozott; a' másik Boídog aszszony* tiszteleté

re kozel a' Magyar temetöhez, a* hoäs t. i. mel-

lyet az Oláhok deprávate ma is Botdigánák ne>

veznek L. Dobokának az 1*66 évi batár

osztály kônyvét. — Isabella királyné alatt

valainint több egyházi javak világiásittattak (se-

cularisáltattak) ország szerte; úgy ezen eepe
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rcstséghe¿ tarto¿úh is világiak kezéie kerüheU;

ki vévéu a' várat, inclly lejcdeUui jószágúl ina-

radoit vala, de ulóbb nemcsi birtoká vult.

Dobokának tudható biriohosai a' nemzet-

ségi sor rendóа (аеш uúiideu hez.ag пЛкй1)

igy kovctkeznek : Dobokai Dobokay Janos aciu-

zette Dobokay Larél Zsoaibori líala' íérjét es

Dubokay Katát INádudvarinét, Iiarébcn fiaágun

magva szahadván a' Dobokay nemzetségnck ,

ennek Aaaa leánya által Ködi Soadyay Gás-

párj ennek Jadit leánya áttal Ketseti Szilvásy

Endre 1Ö30, kiaek egyik leánya a.) Susanna

által Dobokai Zakariás , másik u. m. b.) Er-

'sébet által jXagy Eskidlöi Ôrdog István. Zaka-

riásnak Susánna leánya állal liáli Kun Mátyás.

Ördög Istvánnak fija leven Fercncz 's ennek

leánya Anna; ez által Mágncr, ennek leá

nya (egvik) Mária által Vaina, ennek Anua

leánya által Hodor. — Káli Kun Mátyásnak fia

László, ennek István , ennek Er'scbet íeanya

által Tancsi Foldváry, kinek Teleky Korni'i

grófok 's Onaghtcn báró leány-ág utódi. „In

Archivo comitatus D o b o h a Protoco I-

li de anno 1723 pag. 4. Enditetnek még Do

bokának birtokosai közt: Torday ( a' Károly

'Sigmond bévallásánál 's adománnyánál fogva

r545 — l6?8) Josintzy báró, Sárkozy, Boro*.

Qsdolai Kún grófncji jogon, Daniel, Szeincre^
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Tyifor, Szacsvay, Nagy, Fcjszés, L. Gatgai

Rácz 1550 táján, utódja Uédcy gï'of. — Ben

ito Specialis Transilva nia Cap, Л I it-

is 1702-béli birtoliusai clúszúmiáltatnak u. m.

Rédcy Pul, Kun Istvún, Ürddg, Fejszés, Sarközi,

(maradéhai Balog és Persa ncmcsch) 's hét

egyházas nemes embcrch, kiknek mindnyájoh-

nak itt akkor laktahelyök volt.

1070-dik esztendöbcn, midón Salamon bi-

rály nagy erövel a' Kunoh ellcn sictne Mold-

va fclé , Duboha adott szállást hadi népének.

A* mit Bonfin és Kalona utánn \e képcn irle

Buday Fcrencz: bogy Salamon liirály a' Ku-

noktúl, hill S¿aboIcs, Szalmár, Bihar és k. Szól-

nak várinegyclibcn nagy pusztitásokat tettek ,

a' prédát viszsza vchessc: ntúnnaU indúl (Bu

day Fer. szcréiit 107 2) Gey sa es Lás/.ló Her-

czegekkel, és Erdéíybc Dobohánál ulcjükbe

rfllj 's ott várahozih (Hettay szcrcnt egy hétig)

utánnok. Oitnan Fantiskát ki küldi szemhj-

lódni, bogy vigyázzon reá , mikor és merrdl

jönek a* Kunok. Éjjel indúlt-cl osztán Sala

mon tabora 's Kerlézscn ütközött meg.

Hogy ilt hajdon erösseg 's talán Ptolo-

maeus korában ar Dacusok negyven vagy több

várainak egyike ( mert a' Magyar kercsztyén

clsóbbi századokban bizonyosan) vólt légyen

arra mútatnak kcttös sánczal hérite tt váránalc
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némely maradvánnyai , niclycket a' köz lako-

sol( is vú malt neveznek. — Benito bihetönclt

véli, bogy e' varal Do bu к a ne vu lAiagjar al-

lilotla légyen, 's bizonyosnak pedig, hogy a*

lárinegje cllöl neveztetett.

12Q0. Oculi utánni vasárnop' második fe-

riáján Chyclcd mcllett lu adott adoniány levc-

lében Istvánnalt és Fálnalt a' Mihály fíjai-

nalt bizonyos birtokokat vagy is földcket

(quasdam possessionis) mclyeh Dobokán a*

Genibárdi fijának Jánosnalt és Igeyn (ta

lán Igriczcn) Kivey Miklósnak örökös

nclliül cbhalálazásakkal a' királyra szállottnk,

ÏV László kir: adott és adományozott.

1459-re Éder Dobokát Erdély' több erös-

ségei küzé mar ncm számlálja.

1545-bcn az ilt volt Károly birtok Tor-

dayakra szállott, mikor mar falunak possessio

iratik.

15Ö5 Dobokán Iakott Doboltay Imrcnc

Zsombory Kata és Ördög Agnes Károly Dé-

nesné között a* Solyomkövi, Ujfalvi, Fodorbá-

z¡, Szent Katólnai, Szótclki es Dezsöfalvi (ma

ncm áll) Bábonyi 's Kokény-pataki (ma Kôké-

nyes) Kolozs vármcgyei Nagy Almási járásbé-

li el-adandó rész-jószágok aránt osztoztató pa-

rantsolat találtatik Capitul. Albensc Di

vers. Cottuum Cista 2 Fase. 3. nro. 35.
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Fojodelora Bátori Kris Lof lS^Ö-n paraa-

csolja fejedchni pecsétjo alatt Dob o liai Far*

ka s nail es Solyomliüvi Mjnyhárt Lászlónali,

hogy aaon feleletet (relatio) mcllyet az Esliül-

löi nemes lioudvarbáz zállog rnennyiscginck

Valhay Mililós által einem fugadása iránt tet-

teli es adtak bé, yáltoztatnáli-megj az érinlctt

udvarbázat Ordog János, Peter és O. Fer. a

János Tija nyervéu alilior adományul. Er cd.

Xútfo saját gyüjt.

1606 Szemere János egyik birtoliosa vala.

Vára a' birtoliosoli liüzt (mert a' bol liaj-

don Salamon Iíirálynali Magyar vért boszszú-

ló nópe fegyvert Uöszcirült, most az a' hclypor-

ba alázatt saántbató fold) máig sines fclosztva.

Szó liügyományból tudjuli, hogy Isabella

Királyncnali tubb ¡deig 's gyalior izben vólt

itt múlatása. Bászla György' báborusága (di-

sturbium - nali ir¡áh a' megye' év liönyvei) alatt

foldig le-rontattak a* vár* falai , *a a* mint cgy

monda beszcli, köveiböl utóbb cgyílt foíspán'

hastclja cmelhcdctt fcl. — Fenn hagyattali m>

mely izmos falalt Isabella tulajdon külön vólt

íali-helyébol, melyelien a' Telelii grófoli' baza

nyugszik. A' Kidci, Bádoki és Csomafái ncme-

sek többnyiro 's foliépen a' vajdák alatl Ör-

szólgálatra íde rcndclve valánali. Valamilior

Izabclla liirályné itt múlatott, liülönösen ezenne»
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mcsek levcli tir tzólgálatjaltat körüloUe. Ёив

nólgálatórt a' Ii irai} né allai kíváltság szerciit u'

thizuia-bér adástól felszabacittattak 's máig seca

aJnalt zsellércik Urmcsztnicii} cik's leuyészlmé-

njeikröl dézma-bértj Donataria" ezim alatt lcvéo.

attúl nient tek. Ulo!sú(mcrt többre ncro ahadhat-

lûuk) Doboltai várnagy volt Bádoki Mal} ás Iza-

bella alatt.

E' folyó század eîsôbb éveiben II. Ráko-

ezy Fcreftcznek X számos ú. п. Libcrtásai 1705

évbol nagy mcnnyiségben találtaltab batárán

Ido is el-liatott vala tehát a' boni háboru dühe,

mclynek egy itt nein rég elbált agg tauúja vólt

a' veliink kozlütt tudositás szerént.

Î738 a' mirigy halál labosait el-apasztotta.

180Ó — 1810. a* mcgyc léveles tárának és

tanáts házának bclje vala, *s méltán obajlhat-

náh c' falú birtokosai, bogy természeti heljcz-

tctcscrc ndzvc bedvezó, polgári — nemzcti 's bi-

storiai ttírténeteivet büszkclkcdhctö falujokba»,

ama bies láthatáru vár' omladcliaira aliando ta»

náts és fenyitch báz (ha csak tigyan valahára

bepes vólna a' ncmzct aa inabalienabilitásról

lemoudani) alapittassék : bogy itt, hól a' me»

gye* polgári eredete' éveiben *s utóbb is a' ba

za' védjei gyakorta zászlút emeltck fegyverbo

öltöztck, parantsokat ballának foispánjok es

badvczérjüktol cgy szcroélyben— itt a' ból egy
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ora távúlságra tcrjed vala Doboka várúea, valaha

ismét népes varos a' megye' szivében emelked-

hesscnj 's Iii tudja? ñera lesz-e'j uiert

„Epit, ront az ido' lelke, ezcr csudat szül" - - -

16. Kendy Lona. Ncvezctcs, Kazinczy-

tol el ncm mellözött falú, mellyet a' tudós hou-

osmcröBcnkö ¡s tórténeti bofojásaira nézve „cc-

lebris"-nck ir Specialis Traussilvaniájában. Mel

loh neve esztinkbe jultatja a' nagy Kendy há-

zat mellytöl azt nyertc. Uradalom név alalt

cgcszcn a' Telcky grófok' birtoka. Kies völgy-

ben heljezödött. Róna szántófóldjcl *s bcrezes

legelóji, két darabaeska vetett tölgy erdoje,

nem soli j de jó izíi vékony bórt termo szölö-

jc, sok köve, kovacsal készitett útja mind a-

zok a' minémüségck, mcllyek figyclcmre érde-

mesitik természeti esmérctét-is. Sokkal többet

találunk azonban polgári esméretében olyant,

a' mi méltó »' hiv elóadásra. A' mindent lc-

roohozó idö' daczára a' kesö jövendöseg' es-

mércttárába kines gyanánt, bar annyi cvek el-

múlta rrtánn is Ietenni az ilyeket ki szép, ki

szent kotelesség ! Lakosai evang. reformatas

Magyarok és Görög nem reg cgycsültt hitüO-

Iáhok; czeknek fából, azoknak dombon köböl

a' Kendyek által épitett toronyal 's órával di-

szes régi templomaik 's helybeli papjok van.

Piacza Szamasujvár, Koloosvár; mind két felé
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-jó útán víbriib a' tcrmést innen. Igen ncvtelen

's npptelrn országos vásárai cvenbént Januari

us 15, majus 24 es augustus 16-bán tartatnab.

Képpssrge: P?R Iplebj bâzai' száma: Ql.

134f>. Emlitetib Lnnai Baplyon a' Pctcr

erddlyi alvajda batárjárató 's részszercnt osz-

toztató parancsolntjában mint alvajdai biztos

a' Vass atyafiabnab Sz. Egyed, Pulyon és Ny-

res fabibbcli részjószágaib öröbös osztáljában.

Andr'cas Huszti m. s. §. 21. De

E' falubnab már mcllck nevénél fogva, 's

Bcnbö szerent is a' bfizelebbi századobban 's

így tudbatóbb birtobossai vóhali a* Kcndyeb :

hib bözül Kendy Istvánról a' Boros-Jenöben

dicsóül elesett hô.srôl 1550 — 15Ö5 olvassub,

bogy clöneve Lónáról volt. A' megyci levéltár

Bendy Sándornab és Istvánnab is Lónát adja

elónévül. Bendy Sándor, századjánab pbaeni-

те, bazája' Nesztora 1594 a' mais virágzó te-

repej Börisfa alatt a' Lónai bertben aug. 26

egy fájdalmas cloérzetbol búsan szemlélé a' reá

nézve Lónán utolsó nap' albonyát: midon aug.

30-án Bolozsvártt védetlenül feje vétetett. —

Bendy István borlátnobnak ébes Bornai nyel-

vét 's torvénybéli nagy tudományát lu vólna

a' lií részvétlenü! elmellozné, bihez fogható a-

zon bórban igen bevés találtatott az Erdélyi

tudósob bözt. — Megfosztván B. Lónát a' vad
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crßszak"az irigyscg" er.nvaînak liítelt adó Iic.'-

nyclmíl Bátory Zsigmond egyik b'rtokosától j

utóbb a' Hallcrstciní Tlaller ncmzctsc^ követ-

kezett birtokába. Ugyan is, mínele fánr.a ez a'

nemzetség 155t Erdplybc letclepült 'e birto-

kosá vált Hallcr Pétcr' maradékaibaa fojton yi

ragzott, azoli hözül Haller István báró a' tor-

asök Péter' unokája Küliilllo várm. füispán, a'

vármegyéhbéli (mezci hadali) katonaság' vczé-

rc 's 1637. mart. 4 fogva karok 's r. r. elnö-

ko Kendy Juditot Hendy IstvánnaU Csáhy Ie-

ány nejétól ezillctett Icányát (Iiineh apjában

a' fiú, testvér ôcsében Krisztinábon pedig a'

leány Kendy név elenycezctt) elvette, a' Ken

dy Lónai uradalom reá szállott, Kendy István'

bütlenscg' szennyével edományhépcn, mcllynek

azonban cllentmondottak 16 20 Komis, Bánfy,

Veselényi Kápolnaí, Borncmisza nemzetscgck.

Nemzé ez Gábor tapácsnok, Pál, és János fi-

jaít. 1 646 táján születctt János, férje volt Kor-

n¡s Katának 's apja Istvánnak, ki ezen ncm-

aetségot l?0Q grófságra emelto, Gábor és Pál

fiúmaradék nélhül haltak-el, melly ezerént a'

Kendy jóezágat egészen János birta; de I. Apafi

Mihály' gyáva fejedelemségében a* haszonleeö

tanácsnohok Hallert a' fejedelem clött elvádo-

lák, ki öt mint tanácsnokját 's Tordavármc-

gyei foispánt, a' historia' székc clölt soha meg
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nom mcnilictô érctlcnséggel Fogerasba fogság-

ra hisirtette 16QO. Öt cvîg sinlettc Haller go-

nosz vádlójinali triumpbuszát mint fogoly, *e

BZ alatt jószngni, az üriigyeltt országellcn vétô-

nek fejcrlclmi kczre kcrültek 's jclcsen a' К.

Lónai uradalom , melly csak hamar bütlensé'g

szennyén adómánykcpen leányt nem illetöleg

Telehy Mihálynak ajándéhoztaték. O témpora!

o mores! Ki szabadulván TTaller, Bécsbe ment

kövctül az ország részérôl a' hól Leopold csá-

ezár keg) elmcbe rcszcltetvc tanácsnolmak kincs-

tárnoknah nevezte, 's a* Tordavármegyei fois-

pánságba viszszahelyheztette. — A' Lónai ura-

dalmat igychezett ugyan a' Haller grófi család

utóbb perrel viszsza szercznij de cddig ele si-

heretleníil. Birák pedig az érintett Nagy Tc-

leky Mibály utánn az o maradckai ú. m. Pal

fia a' foispán elsô a' család ban с' keresztne-

тсп tudós neveröl is csméretes. Adám ennek

fia Generalis egészbcn birta az uradalmat egye-

dül. Adám ennek fija 1775—17Q0. László en-

ncb veje Telcby Mária neje, — inbább pedig

rászállás jogánj mintbogy ezen második Adám-

nak fia nem levön e' jószág mint leányt nem

illetö a' fiúágra szállott vólna. Imre es Ferenca

megosztozván Lászlóval az uradalomból kinek-

kinck ncgyede jútott. Ma Krause Mária az elso

Teleleky Imre gr. özvegye hasonfelét (mellynek
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feie részét n. Tclckv Fercncz ffróftól cscrcltc

volt п. férje) felénelt felct Macskásy Klara öz-

vegyi clelmül férje Tclcliy Pal gr. a' hinestár-

noli Tcleky, Károly gr. fija utánn, és fclét Tc

leky József gróf, Telelty Adam grófnak ez el-

sönek és Veselényi Mária báronénak unokája

Teleky László grófnak, és Telcky Máriának

ITQO October 24. szülctctt fija a' Magyar Tu-

dos Társaság' méltó elnöke, a' ncm'zctt elótt

esmeretes nagy érdemü Magyar úr birják.

17 бО v&sárjoggal már hirt.

Szcrencséi köze számlálja K. Lona, bogy

itt sztiletctt 1740 's itt is laltott a' nagy Te

leky Adám gróf, H. József császár' választottja.

Itt húnyt-el e' folyó században Pánczél ide-

való év. refor. pap a' mój esméretü fóldiró.

Az ídevaló egyházi atyákról ennyít, bogy:

17б2 Torday Samuel Györgynek fija

K. Lónai ev. réf. papnak neveztetvén ki, 1770

martius4-ké¡g viselte sz. tisztjét. Innen 17Q5 es-

perestnek a' Kolozsvári ev. ref. egybázban 's egy

házi elsö gondviselönek tétetett. Megbólt 1801.

Mint elöbb a' Déési t. t. kerületnek jegyzôje

buzgó kercsztyén, mint pap hivcinek igaz lelki

atyja, szabad óráiban olvasó, tanulóés iróvólt.

Eimes munkáit Ben ко Transsilv. P. I. T.

II. pa g, 505 elószámlálja.
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Incse Samuel 1770 martius 4-kétôl fog-

va 1785 augustus 27-éig voit pap; midón Ko-

loísvártt a* negycdik rendes papság felállitat-

ván arra Incze megválasztatik 's fclcseréli a*

Lónai magányt nagyobb liôrrel, mellyet lialá-

láig 1822 majns 31-kéig diszesitett. — Követke-

«öjc Ion

Fánczél Pál 1785—1831. *S az ólta fia

viseli K. Lónai papságat.

Keresztes Samuel 1774-ig Lónai Mes-

ter vólt, 's akkor Kolozsvári belsó éneklóneli

tétetett. Mh. l8og. L.A' Kolozsvári Evan

gélico— Reformata Ek lez si a' tör té n c-

tei. 182Q. V

Többi közt 1775—1784 a' megyének ítt

tanácsháza vala.

Több közönseges gyülésnek adott helyt

K. Lona az elmúlt században is; de közelebb-

röl !806-ban januarius l4-kén vala szerencsé-

je hogy e' nemes megye fényes érdemü kiszól-

gáltt fóispánját e' hivatalba itt avatták-fel in-

nepileg két fö kormányszéki tagok Teleky La-

jos gróf, és Koszta István. Akkór 's azutánu

is kozgyülések 's tôrvényszékek helje vala.

17. Onak O. Birle. Csekély falú. Föbb

birtokossai Eseterházy, Teleky grófok , Szabó

's más nemesck. Sok nevendék erdoje keves

róna scántó földjei, 's nem sok legelóji mél

40



tók a' íeljegyzésre. Lallnsai toberas Oláhok.

Van helyhen fatcmplomjoli és papjolí, liivel e-

gyiitt a' Görög cgyes. hítet valljáh. Lellteiszá-

roa: 290; házaié: 48- Piacza Szamasujvár, Ko-

lozsvár.

18. Tötor: O. Tibtyür Több régisóg

irományban Tot-ör nevérol esméretcs his faló.

Birtokossai: Béldy gróf, Inczédy, Kec/clí, Czi-

kó, Körözsy, Fcjértly, Katona , Kocsis , S*A-

kely, nemeseli. Szántó foldje sok holdnyi, még

többek legelclji, 's ez is az is váltva használha-

tó; mint a' többiek keveset kivcve, a' vármc-

gycben. Erdöje nem sok; de nagyra neveltt.

Lelkei száma: 467 házaié: 74. Piacza- Szamas

ujvár, Déés. Lahjáh Oláhok, kiknek helyben

papjok 's fatemplomjok van; hitökre nézve Gör.

egy. hitvallók papjokkal együtt. Van hobolev.

reform, templom is itt helybeli pap nélkül: a-

zért az egybázi szolgálatat az Esztényi pap vi-

szi végbez. Határos b. Szolnok vármegyével.

A' XVI században Tötöry

XVII Hatvani nemzetség birta.

Berilio Erdély' hajdani lakosai számába a'

Tótokat is teszi nihány faluk' nevei nyomán;

azok kôzé számitván e' megyei Tótfalu és Tót-

or helységeket is. O 17 50 — 1777 közt irta

Transsilvaniáját, 's abban az elsö darab 301 lap.

mond ¡a: bogy „Tötör, miuap Tót-бг nevet vi
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seit a' régi leveleli' bizonsága ezcrént"; tehát

a' most múltt század' elsö feiere tehetjük Tö-

tör mái neyezetének eredetét 's elnevezését.

Ellent nein állván hogy 16*4 October 13. II

Rálioczy György „Thötörben" Petki Ersé-

beth Hallerkeöi Ilaller Péter' özvegye, 's an

nall elsö néjétôl Tarnoczy Sárától szülctett Pé

ter fia rendeltt gyámannyanak (tutricis dati-

vae) részokre keresö parancsolatot adott-ki a*

K. Fchérvári káptalanhoz intézve. Ar pädia.

A' Farnasi Keczeli ncmesck' birtolia itt

egy százados.

1Q. Nagy Iklódj Mind kiterjedésére,

mind polgári szebb emléliére nézve mcllék ne-

vére érdemes falú. Birják: Eszterbázy, Vass,

Komis grófokj a' Jéliey ivadélíok egy telek-

nyi részben, Balog, Szabó, Szarvady, Székcly.

Borbély, Hegyesy, Paulovich, Keresztes, Kar-

say, Véér, Kakucsy, Bonczhidg^ án , Baczoni,

Egry, Gyárfás, Gergelyné, Irsayné, Kapitány,

Kapitánync, Kiss, Mády, Nagy, Páskáné, Szi-

lágyi, Tarcza, Tyifor nemeseli. A' kis Szamos'

éjszaki 'partján teljes rónaságban fekszik. Sok

holdnyi igen termékeny szántó földjei 'smesz-

sze terjedett legelöji, a' Szamosan lévo malmai,

a' fuvarozásra alhalmatos készitett jó útja, mind

az a' mi a' szorgalomra mezot ád 's azt jutal-

mazhatja j mert ordöje kevés, s bar annyi mua
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September îo ólta) nines aliando bátorságba

heljeztctve a' falu a' Szamos' ereje cllen. — A'

jarás- nem cleg heljcscn — innen nrvcztetik. Pi-

асга Szamasujvár, Kolozsvárj ehez távulabb аЬоя

liözeleb jó posta út vezet innen. Lelkei száma a'

legottan emlitendó Kis Iblódéival együtt : 1181,

kik közül mind cgyiKt nemes 118: bázaié: IQ\.

Lakosai: OláhoU és solí Zsidóli. Görög egye-

sültt hitre szenteltt templom azt czt valló Oláh

lakosoknak fából van belyben és helybeli es-

perest pap ugyan e' hitvalláson. Ev. ref. tem

plóme ugyan nines ; de van egyházi megye'

fold je. (Fundus parocbialis) Régi templóme

beljén ma egyik udvarház áll. Van a' Zsidók-

nak rabbíjall és tágos fasinagogájali , kik ido

1750 ólta települteli, — hibérlett telkehen Ia-

koznak, mellyeknek bére több hasznat hoz

mintha rendes szakmányra adattatnának-lti.

Az Iltlódy és Toldalagi magva szahadtt ne

mes magyar nemzetségek elönevökct Nagy Ik-

lódtól vettéltj mellynek tudhatóbb ósi birtoho-

sai e' két Ház vóltak régebbcn. Az elsöröl egy

nemzetségi sor gyözött meg. A' N. Iklódi Tol

dalagi n. ház' a' mü értünkre elhúnytt fija re-

keszté-bé nem«etségi sorát, melly leány ágon

с névvel még virágzjk.

1517 birta Iklódy Ferenez a' foispán.
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tp"5 Békesy Gaspar cire felé sietctt Seat-

márról jültében, hogy Bátory István ellcn Tor

da alá érlvezhessen.

1702 birtah és lalitah itt: Toldalagi And

rés Gábor és György , Foldváry Pal, Lazar

György, Dézsy János, Reltegi Mihály, Homo-

hy, Csapy, Lengyel, Szölltisy, Várady nemeseh.

1721 többi közt birt és lahott itt Almády

Anna Toldalagi Gyôrgyné.

Iklódy Magdolna Butliay Mihál)' neje 1500

táján innen származatt e' nem bizonyos 3 de

hogy utóbb 1550 táján a' Bntliay bázból But-

liay Peter Erdélybe a' Kendy bázba házaso-

dott, bét testvér Kendy leányt vevcn el egy-

másután nejül — tudjuli.

Volt itt a* XVIII században postahivatal.

— Hogy valaha vára volt a' Szamos folyamá-

tól nem meszsze, a' „Borostyanos" nevü

helyen , bizonyos onnan, hogy ugvan azon hc-

lyet „yárhelynek" nevezik a* lahosoli.

Iklód Szent Iván és Magyarós — Iklód ne-

TÛ puszták délkeleti és éjszaki határán nyúl«-

nak-el.

Nagy Tklód több izben adott belyt a' tör~

▼ényszckeknek és közönscges gyüléseknek is.

Határos b. Saolnok Yármegyébcn Denge-

fcggel. Itt



1817-ben a' vármcgyc' szélében I Ferencz

császárt másod ízbcn idvczlettch hívei e* me-

gyeí nemcsck Vajna István' akkori f. kerülcti

fobiró' vezérlete és szonokolata alatt; miltór Ó

fclscge több tartományai közt с' szélsô bazát

is tneglátogatni méltóztatván Kolozsvár felc ú-

tazott.

1831 novembcrbcn héthét alatt a' hányó-

láz harmincz embcrneli halálát ohozta. Ncrn

léend felcsleg való e' falúnak csmcrtetésébcn

az Iklódi Orbok-jog' elotcrjesztcse híteles kút-

föböl merítve. — Orbok Erzscbet az élo Kc-

resztcs Antalné leánya Orbók LászlónaU ki

testvcr vólt Orbók Erzsébettcl Pápay 'Sigmond-

néval. Ez leánya KöUösi Orbok Györgynck nc-

jétol Konrád Hrisztinától , binck tcstvcrc Or

bók László, lu fija (ú. m. György) Orbók Lás/.-

lónah clsö nejctöl Biró Klárától, hi leánya A.

Rákosi Biró Mibálynak nejctöl Török Erzscbct-

töl ki leánya Botházi Török Gcrgelynek nejétôl

Jobbágy Klárától, ki leánya Túri Jobbágy Ist-

vánnak az István' fijának második nejctöl Vaj-

da Er'scbcttol , ki leánya Vászai Vajda vagy

Bad Jánosnak. — Orbók Gyôrgyné, Konrád

Krisztina tcstvér Dobofalvi Marothy Istvánné

Konrád Judittal. kik leányai Ujegyházi Konrád

Andrásnak nejétol Déézsy Krisztinától , ki le

ánya Iklódi Déézsy Jánosnak testvér pedig Ki



mita Jánosne Déézsy JudiUal. — Baló Józselné

Péésy Bata Déézsy Jáuos magvaszak. l~8û.

Déézsy Lászlónak neje Szollósy Sofía hi leá

nya Herczeg Szóllosy Jánosnak — ifjób Déésy

János Hja idosbb Déésy Jánosnak ncjétol Fe-

jér Katától, ki leánya Bolduczi Fejér János

nak nejétdl Tamásfalvy Bórbárától (ki elöb va-

la Pckrovinai Pekry JYlihályné) tcstvére Judit

elöbb Ér Szenthirályi. Szodoray Györgync, az-

utánn M. N. Zsombori Zsombory Sándorné, le

ánya pedig Tamásfalvy Lászlónak nejétdl Tol-

dalagi Frusinától ki leánya N. Ihlódi Toldala-

gi Ferencznek nejétdl Frátay Klárától ki leá

nya M. Frátai Frátay Gergelynch. E Conven

to B. M a ría e V. de Kol os Monostra.

Kis lklód. Mellék nevének megíeleld telcp

(colonia) inkább mint falú. Sok ágazatú ne

mes nemzetségek bírják, kik között fôbb bir-

tokúak : Szarvady, Ernyey, Balog, Kovács, E-

nyedy nemesek. Vannak itt szabadosok is. Igen

kelletnetlen oldalas elárkoltt heljezetére nézve

nem kivánatos lak, mindcnfelôl akadékok ál-

lanak eldl a' hozzá jútásban: magos hegyröl

lejtve 's a' Kis Szamosan — (hól ez elött álló

hid volt) tobbnyire avúltt csonakban evezve,

érhetni ide. Egyébaránt erdôje legelôje vanj.



632

de szántó fölJjei agyagasak elárkolttak. •— Kis

Iklód kiilön falút magában nem alkat, mcrt a*

N. Iklódi torvényhatóság alatt van; baiicm an-

nyiban megjegyzésre méltó,hogy termésaeti helje-

zetére nézve a' vármcgycnek alsó kerületében ran

ugyanj de polgárdag az Iklódi járással a' fel-

sö kerületbez csattoltatolt. Vannak itt cv. reí',

es Görög egy. templomok.

Az Iklódi jarás' puszfáji:

a.) M a g y a r ó s I к 1 ó d.

b.) Iklód Szent Iván. Amazt szctszór-

va nihány kunykú alkotja és jclei. — Ez nagy

mezoség; de mind kettó a' Nagy Iklódi határ-

ral biratik a* Nagy Iklódi birtokosok által. Az

egész Nagy Iklód' katára m áig sincs felosztva.

Б' jarás 1828 évett az ország' bázára fi-

zetett: 835 rh. forintot 48 xárt c. p. — A* fri

so kerület utánn követkczik az

AIsú líerülef.

Ezen lverßlete a' megycnek valamlnt ki-

terjedésére; úgy termékenységcre, termésaet»

ajándékaira nczve is kirévéo, bogy nagy résse-

erdótlen mezoség — a' tnásik kerttletet feljül

múlja. — Régcbben, mig Radna vidékc határain

ЬеШ vólt, 's minekelótte a* Erdélyi II. neme*

Oláb ezred ezen vármegye keblében л Bellt
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ni Betlen grófi neinretség' alattralótból nagyob-

bára, mint határürzó katonaság 17 83 decem-

ber* iú-lián fcláilitatott 's egjszersmind a' pol-

gári türvényhatóság alóll a' katonai alá adatatt

Hem csali maga a* nép, hanem lalthelje is(mely-

nek nagyobb részét a' hadi tár a' Betlen gr.

nemzetségtol azutánn hogy 39? évig bírta va-

la clöbb a' becsüór tohepénzneh hamatját éven-

ként fizetve, majd Bánáti jószágon cserélte-el

es pótolta — (boniíicált) addig még luterjedtebb

vala ezen licrület: mert épen Moldva' széléig

riyúltak határí: ma azonban annak a' földnek

's rengeteg mind öszvc mintegy 8 □ mertföld

területüeknch, vad havasohnak elszaliadtával

mellyeli Radnához 's Borgóhoz tartoznak, mel-

Jyebct a' ltatonaság már mint sajátját birja,

nem Itevcsbe szüiutvc van.

Mínek elötte ezen herületnektermcszeti és

polgári hépdt festegetnök legkedveseb böteles-

ségünknél fogva mcllyel a' II nemes Oláh ez-

red igazgatóságának tartózunk, hogy nem saj-

nállotta eredetének 's gyarapodásának hístoriá*

ját velünk közölni— annyiban, hogy e' neve-

setes változása a' megyének eddig ele az alább

iftakra nézve- tudtunhra- világ elibe ñero ke-

rftlt sajtó alól/shá majd Erdély' lelkes ftjailtö
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zîll valakit >' hon' esmérct' rágyja cgy kime-

ritett, híteles 's minden oldalú statistical mún-

kának irására birand, cgy-kút sort készun ta-

lálváa itt, megnyeri az idöt, mentt Jeend а*

kedvetlen kutatástúi, azért halljuk roviden mi-

kór hol és hogy álott labra az Erdélyi llülah

nemes ezred. — 17Ö2 januar. 20 Erdély kelc-

ti részén találtató adozó Olahok némely rcszé-

nek katonákká tételérol megUészitetvén Sze-

benben a' terv (planum) felsöbbi parancsolatnál

fogva, arra ö fclségének Maria Theresiának

hclybehagyó 's végrchajtást kívánó parancso-

latja csak hamar leérkezctt. Kezdetben az ele

ve kiválasztott faluk' lakosaiból nyolcz zászló-

alj (svadron) lovas draganyasság 's tizenkét

zászlóalj (l(ompánia) gyalagság állita»ott-fcl, kik-

nek íobb és altisztjei 's minden eloljárói más

sergekböl kinevezve az emlitctt év' augustusá-

ban Naszódon megjclentek. — Lcgelsö felálK-

tásával ezen sergeknek csak alczredesek (Obrist-

líeutenant) ú. m. a' gyalogságnál Raschucz,

a' Iovasságnál Dombrovka vóltak vezér tisz-

tek (commandans) Ezeknek kormánya alatt. u-

gyan azon évi October 15. a' zászlók a' nemes

ezredhez Szebenböl elküldettek 's ¡nnepi íé-

nyes pompával általvétettek. 1764 Raschuce

•lezredes nyúgalorabérre bocsáttatván ; heljébe
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Enczcnberg báró letett à' gyalogság' vezcr

tisztje; de mcg ez évctt a' luvasság had svad-

ronja a' gyalogság közt elobztatván 's a' lovas-

ság' vezértisztje a' stabbal cgyütt Fogaras vi-

déhrc általtétetvén , a' gyalog ezerednek csu-

pán két svadron lovas maradott mellette. Ezck

is 1770 lenni végképen megszünvén, azólta c-

zen nemes ezred csupán gyalagságból áll. Ö-

römmel emlckszik viszsza ezen vitéz ezred azon

évre mellyben méltó becsét megesmérve a' fel-

sôbbscg , nagyobb teluntet jeléül legföbb vc-

zértis¿tjét a' deréh Enczenberg bárót fo-

ezredesi czimrc, mcltóságra és tisztscgre ma

gas/taita emelte 1770. Enczenberg léte ól-

ta oly szcrcncsés ezen n. ezrcdj bogy míndcg

ío ezredesek vóltak vczértisztjei 3 lunch nagy

emléhü ncveit hogy a' felcdés eine fedje utó-

dinak állaladjuk ily rendel : S chía un báró,

II eu den dor f a' lu" 1785 dccembcr 1б a'Bor-

góí javaknak felírására és megbecsülésérc a'

hadvezérség' részérôl mint fo ezredes (nem ör-

nagy vagy is fo strázsamestcr) Iiirendeltett va-

la, Devchich, Szécsén, Bcczmann,

Treucnfeldi Lenk Ignácz, Kreitter

János, Robelsvaldi Zateczky Antal,

Lebzeltern Jozsef, Harting Ferencz,

és jelenleg Heidenbergi Hermány Fe-

rencz ezredctöl hiven tiszteltt érdem koszo
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rúzta ferjfi viseli a' föezredesseget, —.A* nüt

zen katonaság' laktaheljét a' hely fekvésére néz-

ve illeti: cgyenetlen, néhól egymástól távúl eso,

ncm igen termékeny, *s a' természet' egyéb

ajándékával netn bir, minthogy sok fenyö er-

döje 's fóldje van: mellyböl a' hires Borgói

pipák készülnek. Négy polgári torvcnyhatóság-

ból vannak elszakasztva azon helységek, rael-

lyckben ezcn határorzü katonaság birtokos és

lakos ú. ra. Besztercze vidékbol: Radna, Na*

szód, Nagyfalú, Szentivány, es Rusz vagy 0-

rosz Borgó. Doboka vármegyébol : Nagy vagy

Oláh Budak, R-ágla, Felsó és Alsó Borgó te-

mérdek hoszszú falúk, mellyek Tyha, Prund,

Bisztricza, Moroschcny, Sosseny, Susseny es

Mislocsény részekre hasonlanak és oszlanak.

Kolozsvármcgyébol, Gledény, Kis Sajó és Mo-

nor. Torda vármegyébol: Maros Monosfalu, és

Maros Oroszfalú. Mínd ezcn helységek Erdély*

keleti részére bajío begyek közt feküvénj na-

gyon czélarányos volt a' katonaságnak felálli-

tása itt, bogy a' keleti ellenségtdl a' hazát 's

jelesen Doboka vármegyét védje, melly azon

tájon sok dühös csoport dandárit látta Iobog-

ni minekelótte viszszaüzte TÓlna azokat vala-

ki. — Ezen n. ezered' lábraállitása nem egy-

szerre ment végbe. Ugyan is a' mar emlitet-

tek közäh
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1"б2-Ьсп Iladna, Naszód, Nagyfahï, es

Rusa helyscgek ;

176ö-ban Oláh vagy Nagy Budak, Hágla,

Glcdóny, K's Sajó, Monor, Maros Monosfalú,

és Maros Oroszfalúj l~83-ban decerob. 16-án

végrc a' Borgói faluk ú. m. Tyha, Prund, Bisz-

tricza, Maroscheny, Sosseny, Sussény és Mis-

Jocsénv tctctteh határorizeti hatona faluhká.

Rendes ltatonai labra állitása pedig Borgó vi-

dékénck 1784 januar. 5-én tortént. — Ezen

utóbb emlitett helységch természeti fckvésôk-

hez képest a' Radnai vidékkcl szoros öszvc-

kôttetésben vannait ; ellenben Nagyfalú és Szent-

ivány azaktól más helységeh által elvannak sza-

kasztva. Igy a' Monorí zászlóalj (lioropánia)

melly Monort, Gledényt, M Monosfalút esme-

rí tulajdonánali, nem hülönben az Oláh Buda-

lii II zászlóalj is melly Kis Sajónak ura, bar

mind ezck egészen katonaságéi légyenek is a'

Torda és Kolozs vármegyei egyéb hclységek

¿Ital a' Borgói völgyben fekvö zászlóaljaktól

meröben elszakasztva vannak, с miatt szoros

természeti oszvekôttetésbcn nem lehetnek. —■

A' fenn dicsirtt Enczenberg báró érdeme

«z ¡s, a' mit Vajda tudvalévó" hasznos konyvé-

«ek elso" dar. 430 lap. ir rolla, bogy miután

a' Radnai szélbeli katonaság elóbb a' fegyvcrt

fclvette'5 de csak hamar elvetvén a' havasokra



то tita vólna magát, ezen boles haditiszt szcli-

ditette 's téritette viszsza tôrvényes kotelessé-

gökre, 's holdog állapotjoknak elfogadására bir-

ta elmés oktatásaíval. Ezcn E n с z с n b с г g az,

liiröl Hiss hadnagy a' Tndom. Gyiijtcmcny

1824 évi VII bötet QQ és lOO lap. irj'n ,

bogy miutánn Bukovina Gallicziához ltapcsol-

tatott, aklior Enczenberg báró mint Czer-

noviczi batonai és polgári bormányzó az ог-

száglástól engcdclmet nyere az Erdélyi Székely

batárobnak katonás labra állitásakór iVIoldvába

távozott, ott a' Sereth fol jó* partján letelepültt

Magyarokat az általkoltozetre meghivni. Mellcs-

leg: a' Radnai clöbb megfélemlett katonák' el-

ezaladásából magyarázható és különböztethetö

Vajdának azon vitatása, bogy a' m ¡don a' szél-

beli II. Oláh ezrcd felállitatott, lovas (Draga-

nyas) ezered is állittatott az általa eloszámláht

több torvényhatóságokban. Ugy van bogy álli-

tatott; de nem egy harmadik ezred , banem a'

nevezett ezrcdnek nagyobb resze az az : hat

svadron lovasság vóltj melly utóbb — a' mint

a* Naszódi ezred' eredeti naplóhonyve szcrént

fennebb megiratott — elapadott és gyalagság-

gá vált. Doboka vármcgyének és több tôrvény-

batóságoknak panaszai's egyéb felhozott kür-

nyülmények nem bizonyitván ellcnkczöt. —
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Va'amint a' fclsö kerület ea is ncgyj úgy-

mint: a' Szébi, Búzai, Kerlési, és Вог-

gói járásohra oszlilt, mellyeh ezzel a' rendcl

haladj'áh egymást kiterjedesökben 's birtokosa-

ik számában. A' Szclii jarás annyira róna mint

meredeh hegyehkcl foglalttj itt van többi közt

a' Czegci tó, ez az Erdélyi Balaton, A' Buza-

it is rónaságában sob tavah foglaljákj de annál

kevescbb ezcbben az erdö, mellyeb a' Kcrlési

és Borgói hegyes- völgyes járásokban sok mcrt-

földnyieli, rcngetegeb, fenyveseb, tiszta tölgy-

és bülibeseh. — Valóban, ha termélieny szántó

föld jeit számtalan balakkal, vizi madarakkal bö-

velkedö tavait, sok sos ereit, Székhez 's 21 fa-

lúihoz tartozó zártt sóskútjaitj ötven szölö he-

gyeit tekintjük ezen kerületnek, mcltán elsöbb

helyre tebettük termcszeti minémüségeire néz-

ve. Egycdül forrásvizei két járásában a* Széki-

ben és Búzaiban kevesek 's nem igen egész-

ségesek. Minden nemü gabonát gazdag aratás-

sal , egy öszbuza szemröl 15—20-at számlálva

teremj havasos heljeit kivéve. Tójiban temér-

deli nád, káka, sás, binar, vizitök, moh, tár-

jag, zábán teremj — csuka, posar, liárász, kö-

vi — czigányhal, semlény, csík, vidra, vadré-

cze, tu zoli , búvár, kácsa tenyészj havasi pa-

talijaiban pisztrang; foljóiban rák számosabban

találtatik, hogy sem íeirni Iehessen. A1 hala-
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szat — úgy látszik — szorosabb monopoliuma

a' nemességnek a' vadászatnál; de általjában

mind kettö a' kôznéptôl tiltatili. —- Mnga ren

den elöherülendö 22 sóskútjai a' D¿é«aknai 1и'г.

só tisztség' felvigyázatja alatt vannali , mellyck-

re falúnként egy elsö és cgy második úgy nc-

vezett Contras ügyel. Ezeltet a' birtokosok n-

jánlatára a' megye tisztsége útján bizonyos só

üzetéssel szoros hit letétele mellett az Erdélyí

liir kincstár ncvezi-ki 's erösili-mcg. — Egy

mczovárost 's hetvcnnyolcz falut számlúl e' Iie-

Tülct, mcllyet a' kóz rendböl legtöbb Oláhok,

kevesebb Szászok , Magyarok, ZsidóU, és Czi-

gányok 's lcgkevesebb Ormények lakják. Bir-

tokosainak száma e' jelenben szám szerént:

640$ kik közül 21 gróf vagy báró. — 1783-ig

Moldvaval határos leven c' megye ; addig az al

so kerUlet is sok víszontagságoknak vala kite-

tctve. A' tizenegyedik században a' Kunoktól

gyakorta meglepetett 's pusztitatott ; miglen Sa-

lamon király

1070-dik esztendóben tôkélletes diadalma

által öket végkcpen megalázta.

1216 esztcndo olta a' Kerlési és Borgói

jarásbcliek a' Beszterczei falak közt — mellyek

eddig ele egyetlen erossége a' vidéknek — ke-

restek menedéket a' gyakori boni ¡vesnélyek

közt 's bátorságot
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1241 a' Mogolok 's azutánn a' Tatároli' és

Törökök' tüze-vasa eilen , luImeh lia olykór c-

letök megmaradatt is ; de becscs jelleveleîli még

mind ott vesznek. Többi közt löOl-ben (a' há-

rom nemzetnek még 1356 kölcsönös védelcm-

re egyesülcte es köz végzete nyomán) számos

nemesek ncjelikel 's gycrmekeikkel együtt es

fcltöbb butoraihkat (értsd a' nemzetségi leve-

leket) Bcszterczére vonúlvánj titkos jelenlcve-

leiket oda rejtették, mellyeket magokkal nem

mervén hordoznij oda morad tall. Ezen szeren-

csctleneket Bászta' katonái a' feladás' kötme-

nyi eilen pénzkincsükbol kifosztották , a' vá-

rosból kimenö útjokban kegyetlenül kinozták,

scbzettck, saczolták és öldököltck a' Törökök-

nek Tcmesvár alatt végbevitt vadsaga hitszcgé-

sa példájára. 'S talán ezen környölmeny , utóbb

is megujúlva adott okot Erdcly' rendeinek ar-

ra, hogy î6î4 februar. 25, 1б25 majus 1, 's

1бб1 junius 2-kán, csak a' Magyarok és Szé-

ltelyek részére hozzanak tôrvényt, a' mit bô-

vebben pubatoljan-ki az ér. olvasó azon évek-

béli törv. czikkelek tartalmából es Betlen

Farkas V. könyv. 242 lap. 22, 23, 24,

25 soraíból.

1475 Radna vidékét keblébôl elvesztette

I. Mátyás király' országos végzetébol.

1514 az elsö Kuruczok által elpusztitatott.

41
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iSitt

1520 Péter Moldvai vajda által Beszter-

czéhez közelebb lévo hclységei kirabolva láng-

ba borittnttak.

1 560-díl< évben a' szígorú kénytelenségnél

fogva ezen Ucrület' (a' törvenykönyv „also já-

rásnali" nevezi) nemeseire adó szabatatt; min-

den, úgy nevezett kapura (melly állott nyolcz

régi telekböl (tizenöt taller)- (32 m. forint) ro-

vatván. „A' mint a' tisztehnek a' kapuszámról

való regesztrumjohból kitetszik" igy szóll a'

törveny, szániláltattak 47 kapnk 's t jobbá-

gyok, egy hazos nemcsek 28 személy. Egybe-

gyüjtött alkotmány' 5 R. 45 czik. Men-

nyivel több van ma!

1703 II. Rákoczy Fcrencz szerencsés va-

la ezen kerületbcn egy ütközetecsket megnyerni.

1717 a' Radnánál bérobanó Tatárok 20,000

ezám szerént, sok belységeit porrá égették,

Székig jôvén. Utoljára ekkór látott Erdély Ta-

tárt. Az ily Tatárjárásak 's egyéb háboruk* szü-

leménye, hogy némely falúiból a' Szászok ki-

kopván; ma mellék neveiknek mcg nem felel-

nek.

1750 felsöbbi parancsolatból a' Ielkei izá-

ma feliratatt.

1754 valamint a' f. úgy ezen a. kerület is

аз adózás' egyenlitésére nézve öszveiratatt.
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1783 természeti határai megszorittattah ,

Borgó 's más helységei rengeteg havasaival c-

gyütt elvétetvén.

1784 julius 3-hán II. József császár' ren-

deletébôl ezen keriilct Kolozsnak alsó 's Tor

da vármegyéneh felsö licriíleteivel (a' mint ma

nevezik) és Besztercze vidékével egyesitetett

's ezen kcnytelen megoszlatásban nyögött 1700-

i"g meddig tanácsháza 's fenyitéhhclje Szász

Bégenben vala.

1785 mind ltét nemen levö lelhek benne

ismet felirattak, 's határai elegyes (mixta) ú.

ni. polgári és hatonai rendböl alkatatt küldöt-

ség által hijárattah véghépen kiszabattak, 's

ezentúl a' határorzo hatonaság foldjc váléh kö-

zelebbi éjszaki határává.

1786 Földje hold szám szerént (egy hol-

dat — jugerum — nyolcz Erdélyi véltával szám-

lálva) a' höz tár' hôltségén igen tokéletlenül

felméretctt, melly munha a' felhevültteh által

a' maradek' kárára 17 90. februariusban Szász

Bégenben megégettetett. — Ugyan ez évett az

a. kcrületi peres ügyekre nézve felebb terjesz-

töi tôrvényszéknek a' M. Vásárhelyi Districtu-

alis Tábla rendeltetett.

1810. nemesei mivcltt Iclküleg megrovák

magokat 's az Erd. nemz. játékszin álapitását

pénzel segedelmezék.

41 *
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1814 feïir. 14. hadi scgedclcnuil onhónt

fizetteh nemcsei 8460 rh. forintat lö x-árt vé!-

tóban a' hadi tárba.

1817-hcn I. Ferencz császár es fejdclcm

's fclscgcs hitóse Carolina Augusta Ó fcjdelcm-

segöh , Erdélyhe jövetelöli allialmával veghatá-

rán mcgállapndtah.

1821 a' szalimánrcnd clintézésérc nézve

hclységei fe l¡ ratta к 's három harolira osztattal».

1828 az országházánah öröhös megvásár-

lására ezen a. hcrületbcli nemesseg fizetett

2665 rh. forintat 17 xr. c. p.

Tudhatólag clejitöl fogva többnyire e* Ite-

rületbenj de imitt-amott volt, 's van ma is a*

megye tanácsháza 's fcnyitch helye, mcllyell-

röl fclebb és alább Bonczhidja alatt.

Ezcn herületet hedvezöbb minemüsegeiböl

a' legbecsesebbtöl mcgfosztja az , hogy heble«

ben csah egy várost fogldl. Természeti nagy-

ságára, falujinak 's népességéneh tobbségére

nézve ezen a. heriileti járásoU hözt elsö a'

I. Széki jarás.

Mellyben heblezletik Szék régi iromá-

nyohbanZeeh. Oláhúl Szilt. Nagy mezôvâ-

rosj. a' Szélii jarás tölle nevezletih. Egy része dom-

bon , többi oly tehervenyes három völgy' hör



padásai küzt íe^iszik és nyúlik-ei, iiogy шар

teljességéb¿n sohannan egysserre ñera ezeinlél-

hetü. Egvébaránt is idomtalan kedvetlen heljc-

zetü, lejtés nélkül csak cgyl'elul lehct idc jút-

oi. Harum fö ulszái : u. ni. l'orrósz eg, G s iß-

les г eg, Felszeg mezzs¿ire n y ulna h. Házaít

szalma vagy uád ¿édezi. Uatára tágut , crdóje

nem suk. Szántúíoldjei a' szorgalmalos mive-

lésnek mindannyi tanúi ; igeti terniékenyek ,

legeluji számtalau sós erek által suk marhát

táplálnak hiaialnek. Vannak tavai teiriérdek csu»

kákkal, azukban termo nád pútolja a' tüzifa

ezüUét. Éghajlatja egészségtelen, f'olyója nines,

furrásai az idegeneknek highast ukuzúk. „M i-

nerologia Magni principatus Trans*

e il va nia e seu m с ta Ha, s e m ¡ m e t a 1 1 a ,

sulp hura, salia et aquae." Melly munká-

jában Fridválszky hastia ¡tóso — natrum fonta-

nurn — név alatt ezt Bonczhidjára ragasztja.

Záros sóskútjainak a' lakosok igen nagy hasz-

nát veszik. Szütöhcgyeiböl fanyar nedv szüre-

tik, mellyen az idö hamar eröt vesz. Legjobb

a' Zsidóhegy termése. Lakosai Magyarok és

Oiáhok fáradhatatlan foldmiveluh. Aszszonyai

sok veteményt termesztük. Férjfijai szálasok;

aszszonyai leányai átaljában nem szépek , mint-

hogy férjfijai idegenekkel nem párosodnak. Ne

mes birtokok is vannak ezen kiváltságos — pri
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vilegisáltt — városban, birnak beniic: Ajtay ,

Bardos, Bucsy, Csorba, Dezso, Dezsôné, Fe-

hete, Fcrcnczy, Fogarasy, Fülcp, Gyarmathy,

Kapusy, Kapusyné, Kolcza, Köto, Lebcdc,

Mikes gróf, Nagy, Petrics, Prosa, Prosánc,

Szabó, Süközsd, Tamásné, Tasnády , Tôt, Ja-

kab, Viczcy, Vig, nemesek. — E' várost a' pol«

gáriakban rendes tanács igazgatja; de a' fóis-

pán' torvcnyhatósága alatt, a' mire a' kormány-

ra eddig ele nem elég alkalmatos tag jai adtoll

okot. Evi adója rea megy m. e. otezer rh. fo-

rintra vált. Saját (allodialis) jövedclme kétezer

rh. forintra vált. Az egesa tisztikar' évi fizeté-

se alig megy többre évenként mint 600 rh. fo

rintra vált. Lclkei száma m. e. 5200; házaié :

500. Nagy reszént Oláhok is lakják a' kik ed

dig cié tanács tagjainak fel nem vétetteh ugyanj

de városi jószágot vásárolhatván 's a* polgárt

dijt (taxa civilis) lefizetvén, polgáriasitathat-

nak. Vannak ezek közt a' népek közt zsellc-

rek is a' Mikes grófoké. A' nemes telkek nin-

esenek dézma alatt. Hatúros Bonczhidjával,

Gyulatelkével, Székolajjal , Vasas Szent Ivá-

nyal és Boncznyiressel. E' három utolsó faluk

határai közt tcrjed-el Hoszszúér nevü pusz-

tája. A' torvénybéliekben szép kiváltságánál

fogva, mellyet I. Mátyás királytól bir, a' vár-

megye torvcnyhatóságától általjában független.
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A' nemeseknek liülön egy , - a1 polgúroknak is

ltülön szolgabiráji vannait. A' királyi adót a'

vármegyebéli Széki jarás' igazitó biztosa (Re-

ctificator Commissariiis) szedi-fel. Ncgy vallás'

sorsosi tisztelik itt tt-remtöjöhct: rom. catholi-

cusolí, ev. reformat usoh, egycsültt és nemcgyc-

sültt Görögöh. A' liét elsök Magyarok , a' töb-

bielt Oláhok. Kiknck-kiknck liöböl templomai

vannait. Ezck közül az elsölic Maria Theresia'

kegyességébôl az cgyházi megyével egyiitt 1752

év ólta áll sz. Ferencz' szoroshb . szertartású

két papokra bizva, kiknck kisebb hlastromjok

(Residentia) vagyon. A' többiek kiilön-külön

egy rendes és egy esperest vagy esperesti hely-

tartóra bizattak. Az ev. reformatum templom

meredek dombon délrôl óra toronyal legna-

gyobb s Iegrégibb: 1517-dik év már hészen

tal ni ta , a' benne szohott helvén még fennebb

álló orgonakar bizonyitja , hogy bajdan rom.

catholicusoké volt. A' klastrom* eloljárója alább

az egyházi jegyzetek közt adatik elö. Az ev.

reformatus esperestek is 1624 innen (mert fen

nebb sem az esperestség maga , se jegyzö le-

velei nem hatnak)- alább az egyházi szakasz-

ban eloszámláltatnak. A' többi egyházi eloljá-

rókról alább. — Egyházi, polgári és historial,

tôrténeteirôl e' városnak ennyit:
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Ncvczetesck vóltak soli idokig a' Szcki

só-bányák, melyeknek crcdctök fclhat I István

király' с voire: mert „a' legrcgibb idö It"

1002-dik ev ólta ,,a* dézmát innen a' sobúl

az Erdclyi püspököknek fízcttél.. Bonfinius

Dccad IV* libr. 3 Diplomata a pud Pray

Ilyerarchia I. 131. De Prioratu Aura*

пае 51. Va g ne г Diplomat» Batbyanî

Leges Ecclesiasticac, К atona Histo

ria Prag m. SzcredayNotitia Capît Al

ben s. Ed er übservationes Critica с.

1300 Határa kijáratott ; melly пар nyúgot

fclöll a' Borsai mezöseget (vagy alikor erdö-

köt) magában foglalván Csomafájáig 's Gyúláig

terjedett vala- I. Ercdeti oklevél a* -KFejcr-

vári káptalan.

1438 Mint major (villa:) es részjószág

(portioj:) Scekákna 's majd Seek nevezettel em-

litetik es Szent Egyeddel batárosnak iratott

a' Vas nemzetségnck batár jarató 's e' falút

bárom egy enlorészckre osztólevelébcn. Ilusa-

ti k. i.

1354. A' király kamarása itt Mibáty — mester.

1438 többbi sóbányák kózt Szék is a' ki

rály maganos jovedclméül feliratott.

1559 i" országos zsinatjok volt az ev. re

formatas atyafíaknak, melybca nihány caikke
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lclt (articuli) hozaltak a' vallas tanilás tárgyá-

ban : Ezeknek elsöjcröl irt Lavidis Fercncz egy

latin ínunkácskát. KolozsváiU 1555.

1552 Haller Péter Szebenböl decemb 16-

kárúl Í. Ferdinand királyhoz a' fejdclnii jöre-

delmek aránti tudósitásában a' Vizaknai, Co»

losi es Déési sóaknákról emlékezik } de nem

a' Székirül.

1577 a' szcrcncsétlen Széky Kaiman, lût

Bátory István hütlenség szennyén büntetett,

innen a' nemesî rendböl való vala, a' XVI szá»

zad íujtában virágzott nemzetség' utolsó ága.

1Ó07 az ország bizonyos sótermcsta' Boncz-

hid jai híd' (mert akkór csah egy TÓlt) fcnn-

tariására rendclt.

lOlO Fejd. Bátory Gábort itt múlattában

Kendy István Szilvásy és két Kornisok nejei-

ken elkövctett eröszak boszszújából kioltani

akarák ; de czéljokban nem boldogúltak.

1Ö16 aprilisz 17-kén országosan végeztc-

tett es megengedödött bogy: újra a' dijosok

sorában adózzan a* többi városokkal együtt.

1Ó50 mint a' Szamasújvári tiszta fejdclmi

jósaág' része fcl - és öszveiratatt.

1б53 végezte az ország bogy: ,,Szék vá-

rosa a' váltságra nézve (quoad taxam) a' bová

valamint eddig adózott (contribüált) ezutánn is
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adózzon (contribuáljon adót) Jóvá hagyott

Alkotm, III R. 46 czim. egyetl en czik.

1Ö59 Fejdelera Barcsay Alios a' Széki só-

aknáknak jövcdelmiböl négyszáz fori atat a' Ko-

lozsvári ev. reform, egyháznak adományozott

évcnként. Mellyet I. Apafy Mihály is mcgerô-

sitett. L. A' Rolozsvári Evang. Reform.

E к 1 e s i a* tôrténetei. 1 5 1 a p.

1665

1669 a' Széki sóaknák' jövedelme a* To-

rök adoban fizettetni rendeltetett , 's a' fejde-

lera gondviselete alá viszszaadattak : bogy pusz-

tultt állapatjakan ujitson.

Ugyan ez évett országosan végeztetett hogy

a* Kolozs - Monostorí harminczados

S z é к e n (igy szóll a' tôrvény) erigáljan álli-

tson zászlót" a' Fiskus mcgcsalattatásának el-

távoztatása végett. Egybegyüjtött Alkot-

m á n у II. R é s z. 3. czim. L с z i II. Ugyan ez

évett határoztatott bogy: a' Széki Kamara Is-

pán adóúl fízessen 5 Tallért.- Egybegy. Al

kotm. 5. R. 45 czim. — A z egybegyüj

tött alkotm. Y, R. XII czimébôl azt le-

het kihozni: bogy 1669-drb évben Széken a*

nemesi kiválttágokkal birók birtokát a' városí-

ak (talán azon a' nyomon mint a' Szebeniek

1508) akadályozni kivánván ; ellenek ez a' ke-

mény végzet é» torvény hozatatt, bogy ha aa
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oda mcgtelepedni szándékozó nemcscket hábo-

ritanáh 's mcgnem szenvednck, azonnal elöbb

mindcn kiváltságaikat veszeszszék-el$ 's „ha e-

zcn se tanúlnának" mindcn javaiktól fosztassa-

nak-meg : „mcllynek két része Ország száraá-

ra, harmad rcsze pedig a' megbántódott felek-

re az igaztcvökhel (ExecutorokkaT) együtt for-

dittassék" Továbbá: meg ezen lóÓQ-dik évi

törvenyek közt a' ll-dik czim. 11 czik.

parancsolja, hogy a' Doboka vármegyei Neme-

sck Szék városának lakójival perlekedvén, as

ök Tanácsok elött Nemesi szabadságok eilen

lipzcst állitani ne tartozzanak. A' pert pedig

ncm a' Kamara házhoz (mint eddig ele) hanem

Táblára terjeszthessél» felebb.

1Ö7 8 Sóaknáinak fö kibérlôje Mindszenti

Bnday Peter.

1690 tajan, kogy Kölescry Sámuel az érca

vagy a* sóbányák , 's ezek közt a' Széki bá-

nyák' felügyelöjc volt légyen e? méltán kérd-

bctjük.

1702 a' sóbeli haszonban e' városi neme-

sek közül részesültteket azon éví laistrom igy

adja elô: Kis, Somay, Zuthory Ferencz, 's

tizen egyházbeljel biró nemesek ú. m. Biró,

Benedek, Berekszászi Litteráti György, és Bá-

liot; Redmeczy Márton, Bodó János, Balog
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Mihály, Kollát Mihály, Nagy Miklós, Rúes

Mátyás, Kapusy János és István.

1717-dik cv ólta mindnyájoii a' lakosok

augustus 24-dik napját esztendónkcnt szoros

böjtel kettöztetett buzgóságj¿al inneplik annak

cmlckezetcül, hogy a' Tatárok' rabságából, kit

a' haza* szélsó* határainak ahliori elboritása al-

kalmával, eddig hatván, igen sokat közütök po-

rázra füztek 's mar a' vármegye* széléig viltek

vala, szercncscsen megszabadúlhattak.

17 30 táján Cserey Elek a' Széki sóbá-

nyáknak is, többi közt felügyelöje.

Az Erdélyi Magyar literatura egyik lelkes

elomozditója a' már-már árnyékba votiúltt era-

lékü Aranka vagy Aránka György itt született

1737 scptemb. 15-kén. Meghólt M. Vásárhelytt

taint a* kirátyi Tábla birója 1817 raartius 17-

kén 80 esztcndös korában. — Dagadó kebellel

bár halvány sugárokkal festettem vólna e' me-

gye' csmértetésébcn e* raegye szültte tndósunk*

emlékrajzolatát, ha Székely Márton, Kazinczy

Fercncz és Döbrentey Gábor hiv ecsetü élet-

irók , a' nálom szerencsésbbek , megnem eloz-

nek vala. — Ki 's mi volt tehát Aranka olvas-

batni ezen könyvek. l.) Tudomânyôs Gyüj-

t e m é n y Szckcly Márton Aranka életirása 1818

2.) Felsó' Magyar-országi Minerva Le-

velekben Kazinczy Erdélyi Utazása 1832- 3*)
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Kozhasznú Esmérete U Tara I. Kötet

370—372 lap. Döbrentey aláirva. Aranba mint

ltir. tabla' iró 1783 dccemberben az ország' ré*

szcrnl egyib biztos volt a' Rorgói javab öszve*

¡rosaban és megbccsülésébon , midön azoll a'

szclbéli II Oláh ezredncb felállittatásával a' lia*

tonaságnab adattalt.

1762 — mint Vajda irja — a' Szóbi hac

târôrzô batonaság ellcn Doboba vármegye' rend-

jeí a1 hir. bormányszéh elött panaszoltab.

1771 bormány tagjai mindöszve 21 vóltab.

1776 nyertc pecsctjét, mellyneb borülirá-

sa: „Sig ill u m op p id i Seb ien s. 1776." Eb-

bór nyertt czimere : egy ajtajú bét ablabú nyú-

lánb bereb tornyú hegycn álló templom. Ki-

váltsága utóljára ebbór erösittetett-meg. Ezt,

valamint fobenjáró batalmát (Jus gladii) Korvi-

nus Mátyás hirálytól nyerte 1475 táján.

1777 roég az úgy nevczett dijas városob

bözt nem vóltj 's birályi adófelhajtób (mint ■

ma) csab azután tétetteb.

Ez év tájtt már csab cgy sóbányája mi-

veltetettj de clég szorgalommal. Találtattab eb

bór számtalan úgy nevczett bristályos só da-

rabab ott, mellyebneb bözepettc — a' Benbö

József tapasztalata szerént — olajhaz hasonli-

• tó cseppek láttattab. — Ezen bányáh' termé-

sébdt a' helytt volt tárház évenhént ötven a
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ranyforintat его sót adott és küldött Kolozs-

várra a' Prédicatori renden levo szerzeteseh-

nek, hilf , Kolozsvárnah 1734 évi kczirati es

mérete szerént Í518 mcg Kolozsvártt vóltak. —

Bizonyitják Hunyady János és Korvinus Má-

tyás Uirály' erositö leveleí, mellychet Frid-

válszky ásványokról irtt könyve 164

's követk. lap fei hoz.

E' mczováros a' fcnnebbi századokban az

ú. n. dijasok (taxalcs) közt vóltj de majd ka-

pú szám szerént, mínt a' vármegye fizettc a-

dóját. Máí adózása' módja egykorí a' többi vá-

rosokéiva!.

1791 követei a' Kolozsvári országgyüléscn

valának: Déézsi Mihály József és Máthé Fe-

rencz helybeli tanácsnoholi.

Az eddig crintettekböl bizonyos, hogy ítt

nevezetes sóbányászat virágzatt buzamos idö-

kig, de 1793—1795, miután a' Maros Újvári

gazdag sóbánya kínyittatott , a' Széki annál

nem jövedelmetlenebb sóásás teljességgel fel-

hagyatott. Három befen eheltt tágos sóbányák

jelentik : melly böven találtatott azakban só.

Minthogy pedig a' Maros Újvári sóbánya Mi

kes grófok' birtokában nyittatottj annak pot-

lásáúl a' kir. kincstár ezen grófi nemzetségnek

Széken 1803-ban a* kincstári tiszti lakbeljet

egész kiterjcdésében és a' városi termesztmé
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nyek dczmáját nagyobbára, 's félévi saját lií-

záró korcsmárlást adta. A' pusztán hagyatott

sóbányák es sos ki'itak azonban a' Dézsaknai

kir. sótisztsrg felvigyázatja ala vannak rendelve.

17Q6 fobirája volt: Déési Mihály József,

Itirály birója Juhos István, kormánytagjai ösz-

vesen : liilenczcn.

A* Szcki sóalmák felügyeloji mar a' feje-

delmek alatt It a m ara Ispánoknak ncveztcttcli ;

's — itt 1796 sógazda ís (salis aeconomiac pro

visor) voit. Ma a' Contrásoli' és erdö' felügye-

lôje léteznelt.

1820 az Erdélyi ev. reformatusoknak egy-

házi országos zsinatjok volt benne. Vcgzet is

hogy minden tizenbarmadik évben e' feleke-

zetnek itt basonló gyülekezete tartasson.

1821. Kir. tanácsnok és biztos GóczLász-

ló elnoksége alatt a' szakmán-rend béhozatalá-

ra nézve megye kozgyülésetartatvánj orre néz-

vc intézetek tetettek.

1827. föbb kormány tagjai 24j alatt valói:

26 vóltak.

1828 megváltak a' vármegye rendei Szék-

töl, an nyiban bogy a' tanácsházat, utóbb pe-

dig a' börtöot is onnan Bonczhidjára hozák át¡

amott közelebbröl I8I8 ólta a' tanács, a' fe-

nyitckház pedig rógebb ólta lévén.



1833 egybázi országos gyültíst tartattak ítt

oz ev. rcformatusolt.

Valamiot héti- kcdden - úgy országos vá-

sári — mellyek' jógót 1777 nycrte — esztcndön-

liént februar. 24, julius 8, sept. 2" octob. 18,

es nov. 30-Uán, tartva néptelenek lievés jöve-

delmct szolgáltatólt.

A' tanácsat jelcnlcg ozeh alltatják:

Fóbiró.

Szabó Józscf; a' fcjedelem által tétetve.

Királybiró.

Náznánfalvi Fülöp Daniel.

Rendszerént való Birók.

Szatmáry János.

Sipos Márton,

Tasnády Pál. \

Bödör Márton. '

Jcgyzök :

Lemberg! Zsigmond Ferencz, rendszerént való

Jubos Mihály a' liozonségé.

Tisztviselök : .

Hádár Féter gazda.

Sipos Ferencz a* közönseg' mogbizottja.

Fercnczi György Csiplcszcgí utszában Arvák'

birája.
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Szolgabirók:

Sous Marion Forroszegi utszában.

Fcrcnczi Gvörgy Csipleszegi utszában.

Szabó János Felszegi utszában.

A' kir. adó felhaj'tók:

Julios János Forrószegí utszában,

Széhely György Csipleezegi utszában.

Gyarmathy Mihály Felezcgi utszában.

Seborvos György István (a' hi a' vámegyének

is szolgál.)

Tömlöcztarto : Kálmán Mihály.

Xlúszár : Szabó János.

A' közönscg szolgája : Faragó János.

Baba : Jaltab 'Susánna.

Hat éjjelij 's tiz erdö örök.

Ora igazitó: Szalay Mihály.

JJarangozók: "N'íg István, Szabó György.

Utszakapitányak : Balog János.

Juhos Mihály.

Szabó János.

A' fobirónak fizctese : 12 rhfor. a' tanács-

nokoknak: 6 rhf. c. p. évcnként szavatozat út-

ján változók.

A' Széki ev. reform, papok nevejt kik egy-

fizersmind esperestek is vóltab, alább ezcn hit-

vallás' o' roegyei állapotjának a' régibb ido k-

böl való rajzolatjában adandjuk. SzoJgáljanak

emlékül ¡U is nihányan:

42
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Tiszabccsy Gaspar ßelgiomi él An-

gol boni hasznos útazásából haza térvcn, 1Ö57

Hetlegi (b. Szolnokvárm.) azutánn Széki pap

és espérese (senior) 's egyszersmind tcljesjegy-

zö (generalis notarius ) végre 1Ö73 nov. tl-

püspök lett. Meghólt Székcn 1бтд aprilis ljén.

Токе István (M. Vásárhelyi) maga szá-

zadjában (a* XVII végén 's a' követkczettnek

elején) derültt elméjére 's tudományos mive-

letére nézve joles férfiúj Udvarhelyí oktatónak

meghivatott; de az ¡Cjuságnak egy szertelen

tette miatt hivatalától mcgvált, 's a' Széki pa-

pi ezéket nyerte 1711-ben mellyböl a' halál

mozditotra-ki. Esperestségre ncm jútott-fel. L.

életét „N emes Udvarhelyszéki Rózsás

Kert" Sziffetbí Gy. Mihály Professor által a'

Tudományos Gyüjtemény 1825 évi XI.

bötet. 38 lap.

Aranka György (Zágoni) az ¡degenos-

kolákban tapasztalásait gazdagitva bazájába visz-

szatérvénj elobb Széki pap 's majd a' M. Vá

sárhelyi népes megye' lelkipásztora lön. De

nena sokára ellene álhatlan ösztönböl Szckre

viszsza jöttj 1ТбО teljes jegyzö, I7Ö5 püspök

lett. Elhúnyt 17б?-Ьеп. Az alaposan értett

Franczia nyelvbö! Drelincourt Károlynak „а*

balál félelme eilen ralo orvosságok" czimi'i
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munltáját Magyarra forditutta, melly l"60 lá-

tott világot.

177 7-táján Széhí ev. reform, pap volt Fel-

sö Torjai Kasza József. Háláadólag cniliti Ben

ito Specialis Transsilvania Cap. VL $.

112 puncto 1. högy e' tagtársánali részvevó'

igyebczete által jútott ezen megyci czimcr-

röl tett jegyzcteihez és tisztvisclöli' laistromá-

boz a' mcgye lcvcltárából , melly aldiór Szé-

hen vólt. Melly szép- melly nyomos példa a*

lióvetltezettcli elótt!

1. Bon cz Lid ja. Annyiban, hogy Boncz

nevü belységgel csalt-nem batúros, 's a' Kis

Szamosan Itct hidjai vannab, nevezete heljcs,

melly röviditve Bonczidánali szoliolt mondatni

es iratni. A' Bánfy gróf és bároh osi Csarno-

h¡ laltbelje fenyes birtoha. Birja a* családl3~7

ólta Nagy Lajos liir. újadományából, mellyet

a' most is „Kirälyhegy" nevü dombon a-

dott batárán. A' Kis Szamos déli partján nagy-

ra terjedtt 's egész megyében legnépesebb fa-

lú. Erdélyi Vcrsalia. Benkö Boncz nevü régi

Magyar által (Itiról a' szóhagyomány bcszélli

bogy Tuhuttal Esküllonél jelen lévén, onnan

a' Válaszúti patak mcnttében jövc, itt állapo-

dott-mcg falut épiteni) a' Szamosan épittctett

bidtól liölcsönözi nevét. Felmer yárrali, a' me

gyci jegyzöllönyvek , 's némely itiletek mezö

42 *
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Váiusnak irjál(. EIsô kormányzó Bánfy Gyñrgy

gróf is hivatalos levelekben castrumhak neve-

ii. Kcvesebb rcsze oldalas, többi bies térség.

Határos Zsúlihal, Kötclendel Koln/svármegyé-

ben. Határát éjszakra a' Kis Szamos a' felsö

kerülethez szakasztotta, mellynek nagyobb ré-

Bze délre es nyúgotra ezen kerületben több-

livire róna; Ueletrc kopár hegyek, éjszakra

nagy sima tér. Meredek kopár oldalai arra mú-

tatnak, hogy az igyekezet (industria) bazánk-

ban még nines meghonosúlvaj vagy talán hogy

a' földmivelö nóp — mint egy aszszony meg-

jegyzé — a' föld' terméhenységéhez 's mcnnyi-

ségéhez képest nem felesleg valój söt nagyon

is kevés. Miveltt föld je általjában termékeny,

legelöji hasznosok, kiterjedettek, sima tér fek-

vésüek. Erdöje kevés van; do részszcrént a'

nád , melly nem sok tój'it fedezi, 's egy ren-

geteg füzcs minden tizedik évben levágvaezen

hiányt néminemüleg potolja. — Nagy-szálas hárs-

erdojének, a' nyomról-nyomra általadott szó-

hagyomány szerénti gyászos emlékezetét az esz-

tendök' századjai enybithetik ugyanj de eltö-

rülni soha nem fogjáh : az itt végbementt ár-

tatlan tettet követett áTdozat a' régi kórt melly

feketén karakterizálja ! Egyetlcn szolohegyé-

ben türhetö bór tercm. Gyilmölcsöse egy a' me-

zöti. — Az emberiség' beesének érzete milly



szcpcn cgybeftrhtto a ncmcsi, hivállsági igaz-

zal , bébizonyitotta Bonzhidjánah grófi cgyik

földcs ura : Iii a' szomszéd Zsúhi határon sos

hútat tudván lenni, czért ösi darab fold jet a'

Bonczhidjaí haiárbúl elcberélte, alaltvalójinak

's barmaiknah hoz hasznúra engedvén a' ese-

réltt sos forrást. Van tehát Bonzhidjánah mar

sós hútja is a' felsöbb ren delmények szerént

használható. Piacza Kolozsv ár, Szamasujvár.

1547. heresztf'el tal á lasa utánni leghözlebbi

ncgyedih ferian Bonczhidjaí Bánfi ¡Vlihlós es

Somhcreki Erdélyi István Bonczbidján tañan

do menyehzöre a' n. Szász nemzctet inncpileg

meghivák ExArchyvo A. n a t i o n i s Saxon.

Szép példája a' hajdani magyar fényneh 's ncm-

zeti szorosbb öszvehangzatnak !

1660 Szejdi Achmet basa a' Bonczhidjaí

téren tclepült vala le hadi népével azutánnhogy

Rálioczy Györgyöt Fenesncl megvcrte. Innen

Magyarországra sietett himenni Barcsay Altos,

védlettjével együtt.

1661 Az Ali basa által üzöbe vétetett fe-

jedelem Kcmény János hadi népével Décsérôf

Egerbegyre (Tordavárm.) nyomúlván elôbb-o-

löbbj Bonczhidján állapodott-meg, holott Bán-

fy Dénesel a' Leopold császár* válaszát Erdély*

általvételc iránt, mellyet maga hozott vala-le,

közölte. Innen Szamasújvárra sietett és száguK
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flott. A' Tatárok mindcnfitt nyomába ¿rkezvrn;

Bonczhidját kicgctéh, felrabláli.

1674. A' Szclielyck Bánfy Dénes udvnrát

kirablák feldúlák. Cserei k. i.

1703 octobcrhcn II. Bákoezy Ferencz cgy

csatát nyert sima térén az ellenfcltöl azon t. i.

mcllv a' felsö kcrületbez szakadolt termcszp-

tileg. Bizonyitja ezt Benito is; de bizonságai a*

veres ütkózctneh e' ronaság' simaságából fel-

tünö balmoh. Itt is mint a' Balaton körül vagr

Mobácsnál „csontok felett szánt vet a' mara-

dék a' nclkiil hogy azt sohszór csak tudnáis."

Igy ncm regen e' bajdani csatatcren egy ко»

ponyát forditott-ki az eke, mellynek homlol«-

részc h et vágással büszliélkedett. — В- ---y,

Széhcsi gróf B---i, Daniel (Daniel I »t-

V a n szárnyscgcdjc Forgácsnali, R - - - nak Dani

el Péter volt fegyver bordója) II a 1 1 e r, Bnr-

c s a y , К с m é п y , Mikes, P e 11 г y j O r b ó n,

Rédey, Tele к y, Toroczkay, Vas — Bn-

boesay, Bagosy, Belcznay, Bcczkoy, Botyáni,

Csáby, Csajághy, Duló, Erdélyi (Szatmárról)

Forgács , Kassás, Krucsay, Galambos, Lonyny,

Losonczy, Máriásy, Ordody, Orosz, Rcnyhc-

czy, Réthy, Szathmáry, Szcntpdtcry, Sairmay,

Turóczy, Vay, Véliony, Szluha, Sárosy, Ber-

■evicsy, Mnnliácsy, Boronkay, Bertbóthy, Bor-

■sy, Patay, Scnnycy, Radirs, Szentivänvi, Ke
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resztes, Yisanaecb, Király, La-AIoiie. Eszter-

bázy, Barhóczy, Jjyulay^, Nyáry, Perényi, Ré-

vay , Andrásy, Lusinczby , Gyürby, lbranyi,

Szalay, Szemcrc, Róth. JNiltházy, Balog, Zsib-

rik, ücncsy, Ebcczliy , Bene fus, Halasz, Ko-

hány , Ilosvay , Dcáli, Benczbidy, Ottlih, Sem-

eey, Dumabidy, Czedler, Töröb, Nyuzó, Pibó,

Szentmariay, Radalovich, Kajdácsy, Kovács, de

Molitard , de Bechon ! ! ! itt idvczlem árnyébai-

tobat elhúllott höseileb' csonthalmain : bar mit

bidjen is a' jelcnbór háborutaliró); én ezen hár-

mas halmoban felsobajtob dicsöültt lelbeteb-

bez. Ablas és bebe szendergö hamvaitobra!

1708. A.' változéliony Szathmári duzsabkór

báró majd gróf egész nyáran által Bonczhidján

'e a' Szamos mellett tartózbodott az ellenpárt*

lépteit szemügy alatt tartani; — a' bi nem soba

ra, talán a' Zsihói és Trencsén! vesztett tit-

bözetei miatt Ráboczynab, vagy a' reméllett,

jutalom' ösztöneböl ebpártolt Ráboczytób

A* belység' bôzepette egy deréb hat bövä

's alább egymás bömalmab a' Szamosnab erre

árboht másodib ágán sob basznot hoznalt. Ut-

száji heljes idomzatúab, a' Szamosnab bovacs-

hö' jótéhonysága nem tetszik rajtab. — Lelhei*

száma : 1641, telhebé' 180> bázaié: 357. Há-

rom bitvalláV szabálya szerént imádhatni itt a»

urat mind annyi templomobban , mellyeb hô-

6ol épitre a' rom. catholicusob, ev. reformatu.
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sa, es neni egy. Görög hiten lévôk' részëre

szentcltettek. As elsât (inîaekutânna 1801-beo

itt egyházi megye alapittatott) 1831-ben emel-

teté Losonczi Bánfy József gróf úr, Er-

délyi püspöli (egyiU) Kovács Mi к lús úr

szentclte-fel ; midön Gábor János, jelosbb

hitszonokaink egyiUc tömött tudományú férjfi»

alikori Kolozsvári elsö segéd pap (Uáplány) tar-

totta benne vclüs beszédjét számos úri ren-

dek hallottára. — Az ev. reformatum templom

mikór a* Magyar nemzct 's igy Bonczhidja re

gí birtokosai-is egy hitet vallottak rom. eatho-

licusok' számára emeltctett vala : bizonyos еь

belsö alkotásából ú. m. az orgonakarnak és

scgrcstycnek (mellyet ma a' Bánfy báró ág te-

metö boltá változtatott) fennállásából.

Némethy Samuel 168O — 1683 az öz-

vegy Bánfy Dënesné udvarában ht udvari pap

volt. L. Bod Péter Magyar Athenás

1Q2 lap.

Vercstoy Györgyöt — ki született

Bonyhán 1бб8 junius 25 — a' Bonczbidjai ev.

refor. egyházi megye Bánfy Farkas báró áltaf

nycrtc-meg legelöbb, mellynek székét több

évekig diszesitette. Majd 1728—1758 Kolozs-

vártt böIcselkedeV 's számtana (mathesis) ok-

tatója volt- egy a' legsikeresebbek közüi, 1758

hittudomány tanitó lett. 1764 oktatói tisztjeröi
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lemondott* 's midon 1760— I7Ö5 ¡aispobstíget

visclne 1TÔ5 halando lenni inegszünt 's a' ba

lai halhatatlaná tcttc. A' bckselbedés, és hit-

tudományban fáradhatlan, poëta a' bötött ver-

sebre születve vala.

Három csarnob áll itt szemneb szép, bény-

neb bcdvezö, haszonra való. Az egyih hajdani d¡-

szeböl örtornya elestével sokat vesztett. Négy-

szegét berck bástyáb védib. Külsö udvarát 65

mithologiai böszobrob börnychezih. A* Szamos

mossa déli oldalát. Épittette Bánfy György gr.

ÍÓQO táján, bineh negyed nyom unobája szin-

tçn György mcgujilatván ilyen felülirást téte-

tctt homlobára:

„Restaurari curavit Comes Georgius Bánffí

L. Baro de Losoncz Sacrae Caesareo Regiae

Majcstatis Camerarius Sancti Stephani Regis

Apostolici Commendator Hungarico Trans-

silvanico Aulicus Cancellarius Anno 1784.

A' másíb Bánfy Far bas baró ujitott épit-

ményje, mellyneb homlob irása a' szeréntminf

velünb bözölve van , ez :

Auxilio D. T. O. M.

Antas quae orient atque occident, solem

spectant < et quae senas gentem parent < Ve

ro suum obeunt < Exceperant < aedes novis in

Locum ruinam minant; mûris ex fundamento

exstructis Restaúralas. Et ad aequalero altitu
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dinem eductas, — Hoc aedium Tractu Auxit L»

B. Volfg. Banff! de Losoncz Volfg. Fil. et ne-

pos S. S. С. C. et Apost. Reae M. M. Cam er.

Consiliar. Status et Gub. Act. Intim, ас per M.

Tran. P. Patum Supr. Prov. Comiss. et Agason.

Magister. Ao MDCCLXXX." — lit lalitak min-

den Bánfyak löQO-kig. Harmadik, kies tajara

nézve amazoknál nem kevésbbé szcp j emcltet-

te В á n f y László báró az utolsó század'

fogytával.

Nem lehct hazafi, avagy gazdasági részvé-

tel ncMkül — bogy a* „ V i I ág" szerzojévcl Iie-

eet fogjunk — nem cmlitcni a' Bontzhidjai

istálót: helyt foglalhat cz külso— bclso betsé-

re nézve bár melly statisztikában is, midön a'

Batyháni Vincze gróf utazásából a' Zsibói kí

nem maradhatatt. Felirása ez: „Fieri curavit

Comes Georgius Bánffi L. B. de Losoncz. 1785."

Belsö becsét szerzili azon válogatott idomos

mének , mellyekröl elcg Icgyen annyit állitani t

hogy magok ercdetiségôliben megmaradatt, el

nem korcsosúltt valódi Frdélyi fajták , 's az

egész világon harmadik rendu Erdélyi lovak

közt clsök. — A' mit Éder gyanit, hogy a' XV

század fogvta felé az Erdclyiek lovaikhal ke-

reskedést üztek; mivel: Beatrix Corvinus Ma

ty ás királyné l4"8Qj Várday Péter Kalocsai ór-

»ek pedig I4Q0 (bár mi MgT árron) Erdély
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Lcn lovnliat kerestcttck , atább nrm szillott

becsû lovainkkal ma is tehctnök.

A' Bonczhidjai hetvcnöt holdnyi kert ha-

zánkban csak magához hasonló. Yajha fiatol c-

vcinkct cdesen keseritö pillanataink élettink

oszszcig kisirnének , 's azon tiindi'r álrnak,

mellyck az élet' zivatarait mulólag ércztetve

annyi képzeltt örömök közt ringatják lclkün-

kct, képesek vólnának kcblünknek lassúbb do-

bogásán túll is czen táplálatot nyújtani; de fáj-

dalom! szük a' szép lények? pályatére, mel-

lyen az ifjuság' kcllemeit elobb — mcrt c' min-

dég liorán valónak tetszik — hogy se vcltük

és kivántuk vala, 's a' banal' kelyhét néha még

ifjan tan fcnéliig kiüritve örökre hajh ! örökrc

clhiillatjuk. — Ily búsongásokba meriilve egy

Jangyos öszi nnpon képzclôdéscim' szárnyakra

bocsátva a' Ronczhidjai kertnck dércsipte lu-

gosai közt keresck enyhíilctet. Ébren álma-

doztam, mig arra cbredck, bogy kcvcsbé se

azfllcttem poctának ; bár én is valék egykór

Himfi poctájaj 's ezcrt yalamcly kcserü crzés

támadott bennem, hogy poctainál valóbb fáj-

dalmimat az érzékeny olvasóval nem tudatva

•s még a' nema betük által sem cnyhitve, el-

virágzott ifjuságom' gyászszának 's a' szcp ter-

mészet' banyatlásának Iefestésére annyi sccnák

köiött is — mellyek oily kellemetesen Tiltják



608

egymást ezen Uertben, —. elégtelenségcmet nia-

gamnak megUcIle engednem. Más felöl azunban

nem hihettera, hogy a' rideg statisztikai mezö-

ben érzékeny violák, hiv ncfelejcsek, belies

ibolyák, jázminok, rózsák viritsanak, — bogy

mondain e' gyenge eróm miveltte kietlenbcn

fülmilck zengjenek, gcrliczék nyogjenek, ga-

lumbok enyelgjenek — mínthogy azokat más

szerencscscbb ccsetjcrc bizom. Mind czeket idc

illetve elore bocsátva, ha hogy a' Bonczhidjai

к ertet maga pompájában köitöileg lefesteni Ic-

irni tehetségemet felül multa, szabad legyen

a' természetnek hodoló olvasót annak mivóltá-

ról azzal a' köicsönözött rokon- bizonyittással

meggyözni kivánni, hogy

„Szolljon bár a' himes mezo*

Füvei közt fülelö

Es esivciikcnt lengedezö

Hiatos nyári szellô:

Szolljon bár a* csörgedezre-

Folydogáló csrrmelje

Hól , kebelem ömledezve

Ann) i estvém eltele:"

ha niHcsenek e ítt atlacz-zöld 's ezcr tarka »î»

rányú pázsintok, a' természetet vetélkedve kö-

vetett mcsteri kézzel vezetett csermeljek, pa-

takok, foljók, szirtekröl rohanó hullámok, bé-

kes halastavak, szökökutak, gyönyörködtetve
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andalitó bomáíjoh, a1 magasra nôtt élofák, vad-

gesztcnyék grüppjei közt széles, keskeny, té-

res, lankág, 's meredek útak, vadon havasa-

kat alaholó fenyveseb ; Flora' országából van

e vírág, melly ne illatozna, szín melly ne ját-

ssadozna a' harmat' gyöngyein, a' virágok' szüz

bimbóin és rózsavesztett levelhéin — itt hól a'

fenyvesek' bús homálja sohajtásra birja ez ér-

rékeny kebleliet, könnyeltct fakaszt a' bánko-

dók' szcmciböl ; honnan ha forró elragadtatá-

sát envhíteni a* kémlelo viszszavonúl , itt a*

Burgundíai szölöhegyecshet szeliden emelked-

ve, ott nihány magánosan busongó nyirfát em-

beri nyomot nemesmcrtt vidéhet alakolva ; ve

res fenyöt, Sziberiai ákáczat, 's majd azt a'

hüs forrást találja darázskovek oldalából bu-

gyogni, mellyet a' lelkes költö' ezen dalja a'

forrás' felibe vésve magasztal:

„О Fons — splendidior vitro

Te flagrantie atrox hora Canicalae

Nescit tangere: tu frigus amabile

Praebes — — — —

Fies nobilium tu quoque fontium

Me diccnte caris impositam ilicem

Saxis , unde loquaces

Lymphae desiliunt tuaé."

Horat. Libro П1. Ode. XIII.

A' kert' dorabos ormozatján egy nyári hajlék

fejérlik, mellynek ablakaiból nyúgotra és ke



letre simúl-cl a' nézô" tekintete, 's a' yidék egy

gyönyörü látvány képében nyugszik alatta."

Szóval: ha van létesitett Arkádia, melly a' te-

teremtô kcpzelôdés' szcp ideálját ábrázolja,

лет más az, csak a' Bonczhidjai hert jelenleg

Losonczi Bánfy József gróf úr' birtokában.

De lássuk e' helységnek még nem cmlitctt

cgycb jelesscgeit historial tekintetben. А' XIII

század ólta szaliadatlanúl Bánfyak birták az

cgész helységet, 's clcjnev gyanánt is élt neve-

zetével egy a' foíspányok közül való; kiket

Doboka vármegye mint keblében éltteket 's

egycn kívül Bonczhidja ösi birtokosait száza-

dokig büszkén birdethet; vúltak:

Bánfy István Brassai püspök és apos-

tolí követ, ki a' Bigomczön Hunyady János

alatt vitézkedvén a' Törökök eilen, elesett 's

diesoségesen végzé életét 1448.

Bánfy István és Bánfy László a'

Bánfyak közül polgári renden elsöh Erdély'

nagyobb torténetei' sorában. Az eredet! jelle-

vélben, mellyet Eder látott, gyürüpecsctjöken

zöld viaszra nyomva (veresscl csak a* királyok

és fejdelmck éltek akkór) В. I. és B. L. láttat-

nak ezimereik mellett. Követek vólta к ezek

1524 a' Magyar és Székely gyülésben M. Vá-

sárhelytt (nem bizonyos mellyik torvcnyhaló-

ság' részérôl) midón a' Zápolya János' zsaro
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lásai 's egyéb kcgyctlenségei arra kcnyszeri-

tctték e' két nemzetet, bogy a' szovetség jo-

gánál fogva a' Szász nemzetet felszollitsák a'

vajda eilen fcgyvert emelni.

Bánfy Mihály második az Erdélyi ha-

di torténetek' rendében: a' ki 1534. Kendy

Ferenczcl együtt jelen vólt Medjesen a' Griti

La jos' feldaraboltatásán; ö is Czibák Imrcnek

buzgó hive leven.

Bánfy Boldizsár 1537 Erdélyi vajdal.

Ferdinand liirály' részérôl rövid ideig. Többi«

ek a' kill hövetkeznck — egyen kivül — Boncz-

hidján lakosol; czek:

Bánfy F ark a s a' fóispán 1566—1578.

L. foispáni sor.

Bánfy G y ö г g y 1573 Bátory István'

rendeletéból loras- Vadász Mihály pedig a' gya-

Jag katonákkal Fogarasban Békesy Gáspárt meg-

ostromoltaj de az ostrom alatt Békesy elszó-

kött, a' várat Gyulay Pálra bizta, mellyet ez

feladatt. Ekkór Békesy egyenest Betlenbe sza-

ladatt Harinay Jánoshoz a' sogorához, kinek

testvér húga neje vólt Békesynek. Ugyan ez a*

Bánfy 1576 elkisérte Bátóryt a' Lengyel király-

ságra, mint egyik Erdélyi hive és tanácsnokja.

Bánfy Far к as (Zentelki) a' fóispán

1580—1587. L. fóispán sor. Ennek iratik

elonevc legelóbb Lósonezról-is.



Bánfy Gyfirgy (Losonczî) Doboha vár*

megvei foispán es Szamosujvári hapitány. Ré-

dey Ferencznek szemrlvcs ellcnsége léven, ezt,

mind a' Károly Fehérvári országgvflléscn 1б5Т

mikór Rákocey kénvtclen à' fejdclemségrôl le-

mondott 's heljébe Rédey választatatt fejdelem-

nck, mind annahutánna csak hamar azzal, hogy

a' Szamosujváriak Rédeynek a' hit lctételét meg-

tagadták ,' mcgbizonyitotta 1Ö5R. Ôt mint Sza-

masnjvári Itapitányt rendelte volt az ország kñ-

vetül a' Török nagy vezért mcgkérelni, hogy

a' Ráhoczy' vahmerôségéért ne biintetné egész

Erdélytj de el ncm ment

Bánfy Kristóf II. Rákoczy Györgyel

Lengyel országba ment 1657, ama szerenesét-

len háborúban részt vett, 's a' hadseregnek

veszedelme utánn Rákoczyval o ís viszsza fu-

tott, elöbb Ecsedre onnan Erdélybe. 1 novem-

berben a' K. Fehérvári országgyülésen Dobo-

ka varmegye' részcrol mint követ jclen volt.

Bánfy Dé nez s. Doboha vármegyénck

a' Bánfyak közül egyik fóispánja vala. L. ío-

ispán sor. Vólt titkos tanácsnokja a' fejdc-

lemnek 's Kolozçvàri fökapitäny. — A' szerény

Rédey Ferencz Erdély' rendjeioek álhatatlan-

eágát -nom türhetvén tovább, 1658 januar. Q-

kére Medjesre egybegyüjtötte azokat. Ide a'

fejdelemséget miudúntalan szomjuhozó Ráko



czy Gyürgy nyughatatlanságát ¿ruló rendcl-

ményjét hüldotte, 's cpen ebböl indúlva-bi a'

rcndeh Bánfy Dénezst Gyaluba büldottéh Rá-

hoczyhaz Icvéllel 's azon izenettcl, hogy tar-

•taná magát az országgal tclt egyezéshez 's en-

gednc által as ujonnan választott fejdclemnek

(Rédcyneh) a' várahat. De Ráboczy Bánfyt he-

mény fcnycgctéschhel bocsátotta viszsza. A* fe-

nycgetozésneb csab bamar tettel ¡s megfelclt:

Medjest börül vette 's a' rcndebbel eröszahbal

magát a' fejdelemségbe viszszatétette.

Bánfy Zsigmond Konstantinopolba hül-

detett 1659 az adóvalj de heveseltctvén az a-

dój Bánfy a' nemzeteh törvcnnyje eilen rab-

ságra vettetett 's csab bésore nyerte viszsza

Bzabadságát. L. enneb fiát a' foispáni sor

ban színtén Zsigmondot.

Bánfy Dénezsl. Apafy Mihály' sogo-

ra, bibncb nejeib testvereb vóltab, titbos iti-

lôszéh' áldozatja 1Ö74. A' szóhagyomány az ö

balálát Teleby Mihálynab — bi csab utóbb vált

Erdclyben batalmasá — tulajdonitja. Az évjegy-

zöb ellcnben jelesen Betlcn Miblós és Felroer

azt bagytáb emlébezctbe, hogy Uzoni Béldy

Pál elöhelö Szébcly Háromszéhi fö bapítány,

b. Szolnak várm. foispánja es hadi vezér, a'

Szébcly nemzctscg' nagy részét magához ho-

ditván, fejdelmi szckre törebedett. Bánfy elle
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ne tóltj ezért Béldy öt Apafy elßtt bévádoha

mint pártost elannyira, hogy a' hönnyen luv:"»

fejdelem Csáky Gábor eszköze áhal Bánfynak

a' Betleni várban cjszaka Pataky István hiv ne-

velojc jelen Iétcben ícjét vétcitc. — Azonban

Béldy ncm hogy fejdelmi méltóságra juthatott

vólna; eöt Apafy által üzöbe vétetvén a' Tö-

röli császárnál menedéket keresettj de ugyan

ott a' mint Kállay Ferencz' értckezése

Î32, 233 lap irja, 1Ó78 aprilis 22. fogságra

vettetett, 's mint hol tig rab végzé életét. Bán-

fyra nézve 1. foisp. sor.

Bánfy Gábor mint a' megye' foispánja

1670—l6ai feljcbb emlitetett.

Bánfy György (gróf) I. Apafy Mihály

1690. aprilis 23. meghalálozvánj Toleky Mihály

két nap málva Erdcly* gubernátorának nevoz-

tetett; de az Erdélyi rendek közül sokan Tö-

köli Imrét — az idegen saczolókra rá unván —

sokan pedig az ifjú Apafyt — kit még atyja'

életében az ö kôvetkezojének esmertek vala —

hivánták vólna az Austria! udvar által fejdel-

möknek tétetni. Késmárki Tököli Imre azon

ban erííszahhal tolakorlva a' fejdelmi székrc bé«

ütött Erdélybe 's Tohán és Zernyészt közt au-

gustus 21-kéii Heitersheimbi Heister Donát gró-

fot elfogta, Teleby Miliályt levágta; de a' fej-

delcmségre nem léphetett fel. I)y hánykodá
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soli közt a' fiatal Apafyt a' fejdelcmségben meg

nem erôsithetvén; Leopold elöbbeni liölcsönös

egyezetck nyomán i6f)l deeember 4. höht kî-

rályi lévele által «— à' datai Apafyt kecsegtet-

Vé flz orsság' kormányát és igazgatását t¡-

eénkét tanácsnokokból egybe alkatott kormány

szchre blzta. Mellynek nyomái az Izabella' há

lala utánn 156Q semtömb. 16» roidôa négy Ma

gyar i négy Széliely, 's ugyan annyi Szász ta-

náesnakok válásztatták ?ala — majd 1606 a'

Bocskay' balála utáhh midön Rákoczy Zsig-

blond mellé 7 tanácsnokok rendeltettek, 's I.

Apafy Miliálynak fia iránt 1683 tett rendelc-

tében feltalálháták. A' válasa l6(J2 aprilis Q-én

érkezett-lé, 's annalfogva, valamint 1713 eltö-

roltt küldot&ég nyomán — a' ma is alió ког-

mányszék megeröeiletett éllâpittatott. A' kor-

rnányszék' elölülöjenek elnôkénck f Erdély'

fö kormányzójának (Cubernátor) gróf

Bónfy György a'rrndek elntíke' méltóságból

neveztetvén-ki. Egyébaránt a' fiemzet maga vá*

laszt gubernatort nlagának tôrvény szerént. —

Mlriden parancsolatak (ú. ti, mandatumok) ak-

kór ncm a' Leopold, banem a' fö kormányzó'

neve alatt mind kezdetén mind végén adattak-

k¡. L. LúgosyMiklós alatt а' к er esö pa-

ranesolatat. Csakbamar, hogy Erdély' kor-

mányára ortielteték, egy neveaetes, köz tár-r

43 е
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g)ú, nemzeti cgyezést ¡ra álá Szcbcnben apri-

lis 23. 1692 Betlen Miklós korlátnokkal együtt.

Ezcn egyezésre nagyobbára a' Szász ncmzct-

nck és a' romai catholicusoknak képzcltt sé-

rclmci' orvasoltatásai szolgáltaltuk alkalmat. Ezt

az egyezést a* három nemzet' pecsétjeivel bi-

telesitve Leopold császár Stratman Henrik es

Verdenburg István alábbirttak 1693 aprilis ?-

kén megerôsitettékj de maig sem hirdettetett-

ki. L. ezcn tárgyot illetö felirást az 1692 cvt.

országgyülési naplokönyv. T. foispá-

nyunk nagy nevé ebben elöl és így áll : „Mfl

Losonczi Bánfy György Erdély ország 's mel-

lék Részei Kormányzója 's Fchér és Doboka

vármegye foispánja." Meghólt ezen fokormány-

zónk 1707 november 15-kén Szebenben szol-

gálatja heljén. Egyik n с velo je ö volt az árva

II Apafy Mihálynak 14 éves kora ólta. L. a'

f ois panoli közt is.

Bánfy Péter 1690 táján élt Bonczhid-

ján kivül. Sós Ferencznek ki utoljára év refor-

matus püspokséget viselt, elegendö utikôltséget

adott — ki szép példa ! hogy tudományait ide-

gen tartományokan öregbithesse.

Bánfy György (gróf) a' méltán ma-

gasztoltt elsö fö kormányzó Bánfy grófnak jobb

emlékü fija. Példát bagyott az utó Magyar na-

gyaknak mire kelljen vagyonjaikat legnemeseb



ben áldozní. В. nágy attya' Vugrehdelcte sze-

rént 1728 a' Kolozsvári evang. reform. Bollé-

gyomban a* historia és régi littérature tanitói

székét alapitotta , tiz lanúlóknak kenyeret rcn-

dclt 's Tútfalusí Bis Miklós' nyomtató müszerés

ugyan azon Bollégyom számára mcgvásárolta.

A' „Klio" historiai zsebkönyv' ajánla-

t á b a n szabad érzetü hazánkfija koszorús év-

írónk Szilágyi Ferencz írja. L. föisp. sor.

Bánfy György (gróf) 1711—1735.

Bánfy Dénezs (gróf) 17 55—1756. fe-

lebb a* föispanok' sorában emlittcttek.

Bánfy Farkas mint fdispán azok sorá

ban 1685—1702 jegyeztetett-fel.

Bánfy Farkas (báró — excell. status ta-

nácsnok. Ez a' seelid lélek , munkás fio, Erdély

saját törvcny rendjc' esméretében kora társait

felül múlt Solon. Ö szerkeszté a' táblaí

rendszabást elmésen, todománnyal 's baza-

fílag crezve. E* munka tôkéletes TÓlta Bánfy

Farkas' nevét az érdem gyanánt oszlopán örök

idökre kmvta 1754—17Ö2 a' mü Bánfynk tab

la' elnöke, 1777—1789 ország' fö — П. Jó-

zsef Császár' királyi biztosa 1784 — 17Q0, 'a

egyszersmind 1783—1701 rendek elnöke vólt.

Végre 1787—17Q4 mint Erdély kincstárnoka

végezte féhyderitette 40 éví tiszti pályáját ér

dem tetézte életét. — Lázár János gróf elnök
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söge alatt bazánkban fejállitva voit gazdasúg

es szép meaterség miveló tácsasúg tagja 's ki-

rályi folovászmesterí racltóságánál fogva ország*

bárója vólt. II. Jözsef császár torvény rendjé-,

nek szerzéséi o reá bizta; 's mcgirá úgy mint

parancsoltatott. — A' Posón ¡ bazilikában állú

pompás márványárol Ujlaky Fereaez biboruok*

nak, mellyct hiv unokája UjLaky Favkas emcl-

tctctt vaU a' XVI század Uözepcn, két par

vers örökitse nagy nevét Bánfy Farlias báró-

nali ís ; megfelcJnck ezek teljosen az Ö érdc-

roeinck arénytinmk :

Stemmatis hic radios al mis virtutibne auxit,

lngenii clarus dexteritate sui.

Vir gravis et constans , obserTantissonus aequi

l'racdiiu» et reruai c*gnhione fuit.

B.ânfy G y ö r g y (gróf — Exc.) ErHé%■'

jelènlegi igaagatása' alakjában elsö fö kormány-

zó, Bánfynak negyedih nyom unokája, Dénezs-

nek fia, az uralkodó ház' meghittje, a' haza-

nak oártfrtlan oltabna, honi tudományoknak el-

nvé* suives védôje és avatótja, a' külfény' fej-

delmi fenntartója, szóva.l: Erdéty' kormányán

egy vólt a' maga köreben Bánfy. — Elöbb,.

mçg atyja' éltébçn 177$ Kolozs vármegyének

foispánjává 's kjnçstâri tanácsnokliá nevezte-

tejt. 1776 hamaráp lön,. 1777 Ыг. hormányszé-

ki: 1781 udvari tanácsnokká tétetett, l~8£



Erdél)» kincetárnokká; de ezt nem vUclbette;

inert a' Magyar országi és Erdélyi akkór egyes

(1782— 1700-ig egy volt) udvari cancellariáuál

a' nagy Pálíy Károly' clnôhségében alkorlátnoh.

Innen 1787 martius ó-kén* Erdély' foigazgatá-

sára neveztetett-lti , felavattatott lTQü decem-

ber 12-kén mint ckkór status belsö titkú ta-

nácsnokságra magasztaltt. Hat hónap 's kc-vés

napok liijával harminczkét évek fojtában visel-

te féuyes terüvel rokon tisztjét. Sero a' íelsé-

ges udvar II. József esászár' választottjában ká-

rát nem vallotat , sem a' baza annyi kétcs ko-

rülményckben ö benno szinlett fiát nem leite.

Megbolt 1822 julius 3-kén. — Miglen a' haza-

fiak' köz ohajtása: Erdély' dicsoséges kormány-

zójonak örök emléket emelni teljesülne, e' rom-

lando lapokban tiszteljük Bánfy György' ár-

nyékát ezen igékkel:

— —— podor, et Jüstítiae eoror

Incorrupta tides , nudaque Veritas ;

guando ullam inveniet parem ?

Bánfy Ferencü (gróf) Hazánk Titaszt

ftormányzójának gróf Bánfy Györgynek deli a-

íakú fia. Mint föezredes az Uhlan seregnél a'

Caldieroi erôssëgnél egy szerencsdtlen fegyyer*"

méltatlan czëlzaia által a' csatasíkon vitczhes

Й10 halállal húnyt-el te 13. novemb. 15.
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Itt elhallgatok vala a' Losonczi Bánfy ös-

dcdcs nemzetségnck — mennyirc e' megye' es-

mértetésc kivúnta — további cmlitéscvel , ha

Kovacsóczytól a' F e 1 s ö M a g y a r-0 r s z á-

gi Minerva з-dîli Negycde 1828- 3 szám

1865-dih lapján azt nem olvastam vólnahogy:

„Utánna (Lindvai Bánfy Mihlós utánn) a' je-

lenhorig sol; nagy 's dicsôsséges Vitéz 's Pol-

gári tanácsos tündöltlött a' haza' egén — m¡g

Ferenczbcn Bánfy György Erdély' di-

csoséges liormányzója fijaban a' csata sihján

1813 einem húnyt férjíí ága." — A' Loso n-

czy Bánfy haz' trophaeumát eddig elé (tud-

tunhra) scnlii csah oly kimeritve sem adta,

mint a' most tiszteltt hormányzó halálára kc-

szitett balotti elmélkedésébcn Hcgediis. A' nem-

zetség' köz- level tárából kiszcmeltt öseit 's u-

tódit Lo'sonczy Bánfy Györgynch eln-

tárja ugyan e' nagy kcszületü gyászbeszéd; de

a' Lindvai Bánfiakról benne szó sines: hallgat

Lindvai Bánfy Mililósról , igen annak fijáról a'

mcgszeghetlen álhatatosságú Nádor-hazafiról j

ki tenné-fel pedig hazánk' egyházi egéneh ily'

csillagáról azt a' szertelenségct, hogy a' hezc

közt vólt híteles kutföket ne csak szorgalom-

mal hanem hiven is lumeritni ne kivánta vól-

na. — 1282 elött a' Magyar korona alatt lévo

tartományokban Bánfy nevíí senki nem vólt 5
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Ii a dolt vagy Haholt István Tot országi

bánnah fija Miklós nevezte magát legclöbb Bán-

i.nak IV László király alatt a' kitett év körül-

Ilibás tehát „Magyar S zen tek élete" nyo-

mán a' vélcmény , hogy a' Mogolok 1243 öltck

vólna meg Bánfy Buzad Predicátori rend

szerzetcsét a' boldogúltt vértanút: nem ekkór

hanem 1282 FV. László király alatt a' Pestig

nyomúltt Tatárok cseleltedték azt. — A' Lind

vai Bánfy család szép fényben díszlett: l402

éltek Al s ó Líndván István és Páltcstvé-

rekj de 1532 a' Nádor Bánfy János' sze-

mélyével a' Li. Bánfy név Magyar országon el-

tcmettetettj 's valamínt az érintett egybází be-

ezéd, Sámboky János ; úgy e' megyei levéltár

is azt magyarázzák (ha szintén Bánfy Ist

ván 1448. Bánfy István és László de

Mógyoró 1524, Bánfy Mihály 1534, és

Bánfy Boldízsár 1537 eléfordúlnak is Er-

dély' torténeteiben) hogy a' Bánfy nemzetség

Erdélybcn a' Lo'sonczy István' eleste utánn

(1552) lépett-fel polgári jelesebb ponton, tol

le vctte elönevet legelöbb ekkór — sokkal ké-

sôbbre mint sem III. Béla király' uralkodásá-

ban, — 's mint Lo'sonczy Istvánnak egyik

fiúsitott örököse, nem pedig a' roagtalanúl el-

hóltt 's nemzetscget bévégzett Lindvai Bán

fy János ivadéka utódja. Ennyi a' Lindvai
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ce Lo'soncziBánfy ágazataV mcghülönboz-

totéscrc. — Arra nézve , hogy В á n f y F c-

renci gróffal a' Bánfy nemzetség' í'crju á-

ga elhúnyt vúlna, mind a' tévadô tudóst, miad

ел olvasá tisa. küzönseget az clletihezórol er»

tesiteni kirántuk, mint a' grúf es béni ugyun

azion egy törzsökü Bánfy vérek virúg«atának

ezemtanúji, kiket naponkênt idvezienî szeren-

csések vagyúnk» — Mindezekel pedig a*" gán-

csoló osztöntöl tiszta kebcliel, *s föhent a' Ko-

Tacsóczy' annyi szép s/.inü életra jzaínak mel-

lyek oly bájoló ingerrel ragadnak viszsza miin-

ket az ö^Uorba, szíves adója gyanánt hazafi

ôszinteségbôl bocsátjuk közre.

Kcmclyek' vclekedése^ melly szercnt Boncz-

bidját 1205 év körül Bank II. András hirály-

né' elvesztöje birta légyen, hihetö annyiban,

bogy elobb mint Nádornak neveztetnck Erdd-

lyi vajda rólt Bank. A' XVI százed' еГе|ё»

Bánli Pál Erdélyi alvajda Bonczbidjai birto-

ka ezóhagyotnány. Sámboky János a' Lo'son-

czy István' leszármazásáról mint egykorú év-

iró és jeles szónok az I. Ferdinandról szoHó

ezikkel végcn azt irja bogy Ferdinand es. kü-

lönös kiváltságképen megengedte lëgyen a' Lo-

'sonezy' árva ieányínak atyjok jószágait birhat-

ш 's ba férjhez mennek léendo férjeiknek a"
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Lozsonczy névvcl éllietni; aaah kôzù) egyiltct

Bánfy vévcn-el nóül, a' régi Bánfy nerozet&ég'

emléhére 's a' Teroesvari igen nagy áldozat

dicsoitésére öröhült 's . olv&dotl egybe a' Lo»

ssonczy éa Báafy nenvzetség mint szintén a'

Koburg- Koháry a' mil értuakre.

Az utóbbi három század alatt gyakort*

húzamosan 3 úgy 1685-ben, }7б2~~ 1775 a* me*

gye' tanácsházát itt ienni olvassuk eredeti ol(-

levélbol 's a' megyei jegyzetekbol.

1700 Bánfy György gróf és Farkas

báró birtáli. Az elott egynek vela birtoba csak;

de 1750 últa három részrc oszolva biratill ha-

soaícK, egymás basonfele Vet részen,

1726, 1727 Bánfy Gy örgy' udvari pap-

ja volt itt Csepreghy Ferencza' парке*

leti nyclvnek értclmes beszéloje.

1770 ólta bír vásárjoggalj évenhént mart.

10-k. aprilis 2-kán, junios 50»kán, és October*

21'kén tartani szokott népes országos vásárai-

bol bizonyos a' jövedelem-

1777 táján a* Szamosan nem vala híd ha-

жато&ап, és hidassai jártak keresztüj. 1031 ó's&->

szén állanali labra a' Szamosan két fahidak

szintén egészen az adozó nép' koltségen, met-

lyet azert méJtó einem ballgatni, hogy 1б0Тн

ben országos végzetnél fogva caen bid' fenn-

awtására a' Sgchi sóbányából bizonyos meo*
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nyîségG só adatott érenként a* Bánfy nemzcl-

6égnek kôltség pótlásúl.

A' birkagazdaság diratozik ítt is; de csak

a' földes urak aklaiban. •

1825 a' már ma kegyetlcn kényeibcn sülje-

dezö 's épen ezeknek szeliditéscre Erdélyt által-

utazott Don Miguelt az oszinte Magyar mág-

nás Bánfy József gróf úr reggelivel inncpileg

megvendéglé.

1823 a' vármegye' nemes rende! kedve-

zöbb laktekinteteböl a' tanácsházat , levéltárt

és börtönt ide költöztetek. Vajha valahára ál-

landóságát lehetne reméllni!

183b A.' hányóláa ide is bébatott. 28 em-

bernck halála utánn szUnvén-meg mirigyc öl-

dökölni.

2. V i z S z i 1 V á s. 0 1 á h úl S zi H V á s. Né-

mely levelekben Szász Szilvás, Vasas Sz¡l..Nem

nagy falú völgyek egybetalálkozásánál közela*

Kis Szamoshoz. Hasonfelét Betlen grófné, tob-

bi részét özvegy Vass grófné, kinek hat kövü

szekes malma van a' Szamosan, Szarvady, Sza-

bó, Henter, Kovács, Nagy, Betyiriás, Ones,.

Oltyán, Papp, Puskás, Szendrey, Tyiburzán,

Katana Magyar és nem Magyar nemesek bir-

ják. Mellék nevét a' Szamas adta, mellyhatárt

szab Dengeleg b. Szolnok vármegyei falú 's в*

közt. Szántó földjei legelöji völgyeseh. Erdäje



685

kevés. Lakosai Oláhok, kiknek helyben fából

templomjoh 's helybeli papjok van Görög egyes

hitrc szcntelve mellyet vallanak. Van itt er.

refor. kotemplom is 's helybeli pap. Lelkeiszá-

ma: 497, kihböl 86 nemes. Házat 80 számlál.

Piacza Szamasujvár.

1599 martius 27. nyeri adományjogon Cz.

Vass Fcrencz egészben a' Palásti György' hüt-

lensége szenyén Báthory 'Sigmondtól. Béigta-

tók : Dcvccseri Somay Gcrgely fobiró , Apátbi

Kabós Pal, Noszolyi Cseffcy János és István.

1Ö77 febr. 7-Iién Teleki János' ozvegyénck

Borncmisza Annának a' dézmabér elengedtetett«

Notitia Archivi et Capituli Albensis

T г a n s s. Pars. II.

1702 Borsay István vala cgyik birto-

kosa.

S. H e s d á t. Kicsín falú a' Szamos' déli

partjan, régólta vesztegcti ezen viz, 's bártobb

munkalkodások tétettek, veszedelmes állapot-

ján nines segitve. Birtokosai: a' Szamasújvári

közönseg mint fejdelmi jószág' birtokosa, Mi

kes gróf, Toldalaginé, Szebeni, Szabó, Jábrocz-

kyné. Határa kevésbe róna a' mi termékeny.

Legelöji többek szántófoldjeinél. Erdöje igen

kevés. Lakosai Oláhok Görög egyes. hitûek, 's

papjok és kötemplomjok is helyben e' hitre

vannak szentelve. Koznépe napkeleti maradvá
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Wyu kcpckkcl kereskedô. Lclkei szúma: 2 1 h,

házaió: 30, Van jó itatója. Píacza Szamasújvár

mclly ido \f% óra.

1650 nagyobb részo a' Szamasujvári tisz-

ta fejdelmi uradalom' sajátja valaj de

1701 aprilis 25 csak hét regí Ules 's raj-

tak ugyan annyi gazda találtatott azon uradul-

mî részen; ma tübb.

4. Szekuláj. Heljesebben a' vármegye'

jcgyzö liönyvei szerént Székolajnak mon-

datih. Nagyobb rcsze Bánfy báróll birtoka. K¡-

csin falú, batára szük, erdöje kevés, sos kútja

elég. Lakják Oláhok Görög egyes. bitüek kik»

nek helyben kis fatemplomjok éa papjok ön

hitvallásokra szenteltettek. Lelkei számai 270

házaic : 30. Píacza Szamasújvár. Kolozsvár.

1630. és 16ЗЗ. HcjasfaM Vallon Peter

fcj. teetör- másod' kapitán nyerto egcszben a*

dományúl.

5. Bon canyires. 0. Boniau. Nagy fa»

lu. Birtokosairtak nagy része ttem Magyar. Bîr.

ják: Borcján, Bilcz, Bokos, Borbély, Butkos,

Csákay, Pap , Flora, Kapítány, Kerekes, Kisné,

Komán, Kupsa Nasztaszia, Moldován, Páska,

Prodán, Románné, Szarvady, Szebeni, Tarcza,

Beüeniné Tyekár, Vlasin, Jábroczkyné neitic
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seit. Ilúlúra egy a* Icgtermékenyebbek közfll.

Legclôji haszonvebetôk. Erdöjo nem nyir, ha-

nem tölgy es cser. Vannak szölö hegyei. Ta-

va keves. Lakusai Oláhok kík az annyiszór is-

mételtt Görög egyesültt hítet vallják, 's van

helyben hitökre szenteltt papjok 's fatemplom-

jok. Lclkei száma: 5Q0, kiböl nemes 180, há-

zaié: 110. Piacza Szamasujvár, Kolozsvár.

1600 Mindszenthy Er'sébet a* Vizei kas»

tély részjószágáúl birta nagy részét.

IT 00 Betlen Miklós és Apór István gró-

fok birták.

1702 birták es lakták: Betlen, Apór gró»

fók, Nemes Peter, Kapitárty György nemesek.

1718 a' Dobayak elöneve innen is vólt

véve.

1TÖ1 Somogyi Ferencz ¡de való részjószá*

gát elidegenité Bándy Ferencznek.

1777 táján itt Görög egyes. esperestség

vólt, melly Székre tdtetett által.

6. Gyulatelke. A* vármcgye határánál-

ló helyseg. Birják: Mikes gróf, Foldváry, Má-

riafy, Nagy, Dindár, Szebeni, nemesek. Föld-

)*e tágos határában termékeny, legelöji sos ere-

iknél fogva táplálók, erdöje igen heves; tava

egy. Határos Visával Kolo'svármegyében. Szö
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lôhegyeibôl jó szinbór sajtoltatik. E' falu' ta-

pasztaltabb vcnjci állitjált hogy a' jég ítt több

mint nyolczvan év ólta az idénig (l833-ig)nern

pusztitott; de valjon ezért továbbra is mentle-

gyen e' attól , kérdés? Méltó vólna, mint az

esö mcnnyiségét szorgalommal ügyelni az c'

félét is. IHS alaim ösvenyei a' Miltes gróTszép

ЪеЬувгеШ szôlôjének mire emlékeztetik a' szem-

lelöt egyébre, mint az azt alltotónah jobb kor-

bcli liegyes érzetére Itcrcsztyéni buzgalmára.

Lakosai Magyarok és Oláholt, ezek egyes Gö-

rög hitüuk, van helyben fatemplomjok. Lclltei

száma: 507. házaié: 75. Fiacza Szamasujvár,

Kolozsvár. A' Máriafy nemzctség' temetö bolt-

ja távúl a' falutól ál, e' diszes ház' fijainak és

leányinak draga hamvait orizvén. — A' franczia

Dujárkin báró nere itt mint volt földes úré,

ma is borzasztó.

1б7б. I. Apafi Mihály Gyula Febérvárról

sept. 2б költt fejedelmi parancsolatjánál fog-

va : a' Doboka várm. alispányoknalt, biráknak

(Judicibus) szolgabiráknak hütösöknek és jegyz.

Ismct Almásy Istvánnak Dioszeghy Danielnek

Bogácsi Pálnak Ilyefalvy Jánosnak, Samsondy

Mártonnak Halmágyi Istvánnak Pelsöczy Ba-

rabásnak Vasvári Mátyásnak, Fogarasy György-

nek Pronay Istvánnak, Ilyefalvi Mihálynak Ér-

sekujváry Sámuelnek Várfalvy Mihálynak, és
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Таграу Mozesnek mint a' nagyobb cancellería

hütöltt irnokinak es jcgyzöinek cgcszséget es

kegyelmét ajánlva! fcjedelmi pccsét alatt tör-

vényesen hiadva a' Gyulatcllii ú. n. ..Cserényi

fészt"— melly Balásfalvi Cserényi Mihály

ág magvaszaltodtával a' fcjcdclemre viszszaszál-

ván — vagy is az egcsz Gyulatclki részjószágot

(Gyulatelkcnck nagyobb részét:) •>—

leányágra kitcrjeszti 's különösön pcdig Da-

czó Györgynck ésKabos Gábornak a'

Török udvarnál fojvástí hövetscg szolgálatjok

jútalom fejében Da czó Györgynek és Fe*

rencznck *s az Eben! Icányoknak u. ra. E.

Juditnak Kálnoki Mihály ozvcgyének, E.

'Susánn ánali Sárosy Jánosnénak és E. An-

nának Kabós Gábornénah — addig is volt bir-

tokosoknak — adománylicpen adja és öket ab

ba béigtatni rendeli. Eredeti oklevél sa-

ját gyüjtcményemben.

1700—1702 birták es lakták: Betlcn Mih-

lós gróf, Pekry Gábor, Daczó Péter, Kabós

Pál, Horvát Miklós

1779 Dujardin báró, Maurer, Máriafy nc-

mesek 's mások.

1793 Itt a' „Magyar nyelv mi velo

tarsaság" tudományos gyüjteménye I. Rész.

szerént Máriafy Lajos egyik teilten találtak

egyéb hasznavehetlcn eszközük közt, a' Ro

4/»
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áldozat liöriil használtattalf.

T. Szent Egyed О. Szintyesz ndje

Lpgrégibh idôlitol fogva 1331 -'g ból V á-

s я un te lull hól Váscutelclir majd Vn-

s a h tel l( г nevet viselt. Valamint igen sob fa*

lull, ágy Ьж is mai nêvet onnan vette meg a'

reformatio clôtt soli ëveliliel , hogv itt a' sz.

Egyed tiszteletére egyház vala dpitvp es alap'rva.

Iri villa Seu possessione Vassunteluli nomina-

ta in rnia ecclesia ad honorem Beatî

Aegedii est fundatft in comitntu de Doholia.

Sz¿p téfségen alapitott nepes falú. Iîirtol(o«a::

Vas gróf: Hereezlty, Fáb|án, Gerzi Mária, Tn-

Cténé, rCeziin , Kozma , Némay, Onuczan, Zen-

te nerncselt. Nagr botarán a' telfcs miliárd a-

rany lialászoli nyaranl<é*nt biznnyitjáll melly

tcrmcUeny legyen fölrlje. Lrgelöjit zsiros, édes

ffWelt , ¡Hatos virágoli tarltázzáli. Tavai habilitai

telj seil , erdöje is van. Laltfáli Magyaroh és 0-

láholi töhben. Az Oláholinalt fáhól, a" Magya-

roknali ltöböl templomjolt van hclyhen. Az .0-

láholt egyes. Gör. hitvallólt, a' Magyarolt töbh-

nyire ev. reformátusolt j liiltneli már csali nc-

hai papfoli Réti Sznbó Sândor még élt Erato

felhenttje a' szánvára hitílzñtt îïeliltoni lioszo-

rut már-már elnycrendö vala. Lelltei száma :

C(H; házeic : 143. Piacza Szamasujvár.— A' la-
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varozás' bônnyebségére.

1315. Szent Márton harmad napj'án a'KIus-

Monostrai convent biadata szerént ú. п. V a s-

cultclcbét .Taños a' Thorrtach fia ezv rész-

rölj más részrôl pedig János az Emich — és

Jabah a' Chama fia magoh es a' Csicsóí vár-

nagy Mililós gróf számobra három cgjen-

Io részebre osztattáb; hijáratván határait egy

convent tagja, Loránd az Artolf fia — ncm

bülümhrn G y u 1 a ennek atyafia és J á-

nos a' Márton fia Dabaks-i szólgabiráb mint

méltóságos férjfi Mililós Erdélyi vajda és Zo-

nubi foispán emberci' jelcnlétobhen.

Ebbor Buziás novil major emlitclíli Sz.

Egyeddel határosj ból ma?

1331. A' K. Fejérvári Itáptalan elött itt

volt részjószágoliat (:portio:) Bench Lászíó,

nemes Chamafáy (:Csomafáy:) János és Pal

a' János liai tizenöt márba nebéz ézttstért örö-

Itösön eladtáb nagyobb Vass Miblósnab az E-

micb fiánab, Jababnab a' Chama fijánab es

Miblósnab a' János fijánab, bi volt az emlitctt

Emich fija. L. Gencologia -ITcroíca illustris et

ontiquissimae rerum pro rege ac república in-

inclytissimae gentis bungaricae per pbirima

sécula dor.ii forisque, toga sagoque práeclaro,
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insigniter ас fortîter gestarum, memoria exem

pta ас virtute florentissimae nobiiissimae spe-

ctabilis ac generosae Familiae Vass de San-

ctoEgyrlio ab anno domini 11 40 — 1145

cbronologico histórica metbodo adornata au-

ctore Andrea Huszti jtireconsulto. m. s. infolic.

1340. Nyres (: Nyires :) talán Bontz-nyi-

res Sz. Egyeddel batárosnak jegycztettett Feî.

1347. A' Vass elödöknek, név szcrént Si-

tnonnall es JánosnaU nemes Császártelhy

Péter fininak es Miklósnak; Miklós, László, Já-

nos, Péter, Tamas, Lörintz és Desö a' János

lijai, Emich unokáí eilen Császártelhe 's annak

határai iránt Tordán fólytt perben kinevezett

batárjárók: Bungarcbi Petbö (:Bongárd ma:)

Szilvacbi Lóránd, Encby (:Encsy:) Ivanka és

Devechery Lörintz az Abraham fija Pétcr

alvajda által kinevezett határjáró bizonyságok

és tanuk.

1473. A' Vas atyafiak és fiak: Vas Katát

Kendy Antalnct, Keresztesi Juliánnát és K. Klá-

rát Litteráti Mihálynét, 'Suky Antalt és testvé-

reît 's Borbárát Gcws (: Göczy :) Demetcrnét

's hajadan 'Suki Ilonát a' sz. Egyedi ösi birto-

kok akár minémü basználatától cl-tiltották a'

K. Fejérvárí káptalan elôtt.

1б07. Octob. 30. Kolozsvárt fej. Bátori

Gábor Kabos Mihálynak Gáspárnak és István
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nah Sx. Egyedeu részjószágot adornan^ zott. Li

ber Regius Ppis. Gabriel Bátory.

1Ü7 7. Februarius T-én Telcki János öz-

vegyénck Bornemisza Annáiiüb av dézma-bcr

el-cngedtetctl — reluxállaloU.

1TÛ2. Laklák többi kuzt: Kéinay Ferencz,

Szabó János.

8.) Császári, A1 mint a' Szatbmár vár-

nicg^ei Császárit Szirtnay Cbazaroktól; úgy

ezt is azuktól származtatni lchet annyival in-

kább, bogy Benito Kozárvárt (b. Szóbnak vann.

(azak uevétol) kik itt is tanyászlak) szánua-

zattnak állitja. L.Speeiaíis T ran ss ¡1 va

ri i a.. Com. Szótuak Inter. His belvség;

egy korú és jogú a' Czegei uradalauunal, mely-

nek része, a' Vas grófi nemzetség' ösi birto-

ka. A' természcttól sok képen meg áldatott:

többet bir novényí , kevésbbet állati, Iegke-

vesbbet ásrányi országbóL Szinbora szép fek-

vésü szölöiböl tartos, vékony és batbatósf tölgy-

bük — cser— juhar — gyértyán '» a' t. fa erdó-

je sokj tágas tavaiban (ez elött— mert már el-

botsáttatott) sok halak találtattak, a' vadak kö-

zül farkas, roba, nyúl, borz, a' szárnyasak kö-

zUl vadrécze, Júd, kácsa, 'sa't. erdojiben 'sta^

vaiban ar vadászakat 's halászokat cdcsgetík

jútalonunal biztatván. Az ásványokból csak sós~

ereij de nagy mértéku sos nedvct adók кав~
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nak határán ¡tt — ott cl-szorva gabonája tisz-

tán es bövön tercm. Lcgelóji tágosak, zsiros

íüvcliliel bújálkodúk. Van helvben Görög cgyc-

sült bitü ús Ev. refor. templom, amaz iaból ca

kóból. Lakossai Oláliok 's kcves Magyarokj a-

zok Gordg cgycs hitüek, ezek cv. reform. Alind-

két felekezctückncli bclybéli papjok van. Leí*

kcis¿á na: 1 82> házaié: 40. Piacza Szamosújvár.

1700 birta ifj. Vass György.

д. Vasas Szcnt Iván O. Szentívúna

Erdélyben tobb e/.cn neven levo faluk meg kü-

lomboztcuiscrc viseli mcllúk nevét. Nagy helyseg.

Birtokossai számosak ú. m. a' Szamosújvari ko-

zünség, Baüa, Baliánc, Bojta, Farkas, Gálnc,

Hid c^, Bendrisán, Rezan, Horoly, Lázár, Ma-

resán, Móldován, Orosz, Papp, Rácz. Román,

Szckclyán, Szintboán, Szücs, Tarcza, Turma

netnesck. Gabonája több nernú gyümoltsc snk

félo terem. Van sol» sós-kutja, elegendó crdo-

je, tágos legelöji számos marhát bizlalnak ,

keves tavában halak is tenyesznek, bora is î-

gen jó. Ncpét Olábok tcszik, kik bitdkrc ncz-

ve egyes. Görögök, van belyben ko templomjok,

és papjok. Lelkci száma: 422, kikböl nemes до,

bázaié : 97. Piacza Szamósújvár.

Egykori Várának 'emlékezetét a' koz tu-

dat fenn tartya egyík nemesi lakházban, mely-

nek pincyéje oldalfalait a' régiség (talán Ren
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dy 1 crencz) alunita, bogy н maradcb erù bap-

csolta bovére valaba bébcfcszkct eniclhebijun.

£' iulú rugebbcn egészun a' Szamosújvári tisz-

tán iejeùelmi jószághoz tartozottj a' mi ma zálo-

gon perehelib Lclolic, azl a' Lübau (liscus) pot-

lásul adía a' inoslaui íelpctce nejei cidodciuob,

bibtol az alpercáeli ösei szcreztcli vala ma*

golinak.

1377. Mint fejcdelmi jószág öszveiratott,.

inidon niindcn egyébb lejedelmi jószágoh с'

Lazaban шаг öszveirattab, 's a' papi es nemesi

maganos jószágohtól meg bülcmböztetödteb.

140". Dobobay JánosFrdélji alvajda Sche

rig Pétcrrel a' Tordai virág-vasárnapi ország-

gyûlésen elöl ülvén, a' Vass nemzctségnek bo

zos pere a' Szentiváni Vass birtoh iránt le-

fólyt elnobségeb alatt.

1577. Füzesi Demeter, Oláh György, gya-

Jag nemescb (Feditus Pixidaíius) t4teli itt. Tn-

веп magyarázhatú : hogy valamint Dobobát a'

Bádobi Csomafái é» Kidei ncmeseb, a' Gorgé-

nyi várat az oda valólt j úgy a' Szamosújvári

várat is ilyen es ido való nemeseh oriztéb, ruig-

len a' hadi dolgob mea alabe! nem öltötteb

magobra. Az ily' varöröb honi torvényünbben:

Castri Milites vagy is. Castrenses Militee (vá»~

rab batonái) név alatt esmereteseb, nemzcti

fejcdelmcinb alatt úgy nevezett Fusliások, a'
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kiket I. Lajos Király yégzcte 1 1 czik szercnt

meg nemesitett.

Ugyan ez évet dccember 20. Zámbó Ma

té egy teiltet nycrt.

1578- Kovári János Lengycl Farka s bir-

tokosok itt.

1582 — 1589 haszonbérbc a több fisca-

litäsok közt Iliad va volt.

IÖ15 a' Szamosújvári tisztán fejedclmi u-

radalommal egytttt e' falii mint annak tulajdo

na öszveiratolt, számba vétetctt. Melly alka-

lommal és évben országosan végeztetett , hogy

a' kík ezen tisztán fejedelmi jószágból valami

keveset bár mí czím alatt birtak vagy birnak,

arról bizonyittani tartozzanak. (Productio)

ÍÓ50. újra öszveiratott több rész jószágai-

val egyiitt a' Szamosújvári úradalomnali. Az c-

redeti nyomtatvány nov. 24. költ I. Rákoczy

György alirása *s pecsétje alatt.

Az egybe gyüjtött alkotmány V. Kész. VI.

hirdetménnye (edictum) szerént a' Fuskások-

nak innen is Gelvára ( Szamosújvár) költözni

meg engedtetett. L. ezeket bízonyos ide való

Oláh nemes ek nemességi bizonyitá-

so к ban vitatva és fel-hozva közelebbrol.

' 1702. birtak és laktak itt többek közt:

Farкas László es Gábor, Kováry Miklós яе-

mesek.
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t"4Q, Zabtnai Döbra Ft:ter fcjcdclmi il-

gyek' igazgatója voit felügyclöje.

IT69. Productionale foi um Iévén Szcben-

ben a' Szamosújvári tisztán fejcdelmi jószág-

hoz tartozúnak itcltetctt.

Ill nyúgosznak Kendy Ferencz nejeinek

Bánfy Magdolnának és Lévay Katalinnak regen

elmállott tetemei. Hogy Kendy Ferencz Vasas

Szent Ivánt birta Icgyen azt mind elöncvc,

mind pcdig az itt 1818-ban találtatott sirkö-

vek fclülirásai jelentik. Az ö két neje ú. m«

Bánfy Magdolna 1538, és Lévai Katalin 1551-

bcn hóltah és teniettetteli-el ittj az utolsó öz-

vegyen hagyott férje halála elôtt hét évvel,

Az elsönek epitaphiuma:

Hic tumulata jacet Magdalena Bánfy uxor

magniíici Francisci Kendy usque ad vocem fi-

lii Dei, ad quam egrcdietur una cum omnibus

qui in monumentis sunt ad vitam aeternam,

quao ut moi adsit te Jesu Criste regat. Anno

1538-

A' másiknak:

Sub boc lapide qnieseunt recóndita ossa

Catharinae Lévay, quae conjugis Magnifici Fran

cisci Kendy rursum resurectura A. 1551.

la. M i к о 1 а О. N у с u 1 а ). Nagy falú.

Csak ncm egészen Oláh nemesek birják és

lakják. A' Szamosújvári közönscgnek is van itt
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kevés birtoka. De a' közclebbi pmductionule

forumokon a' fejdelem Dgyészei allai a' Saa-

mosújvári liözönscg' részére számos birloUok

perbe vonattalt, mely eddig cié függóben áll.

Kevés höz terhet hordozó népe is Oláb. Vao

helyben szép tcmplomjoli liúbol magoli cgycs.

Görög hitvallásán 's helybeli papjuli. Lclkeket

számlál: 6285 kik liözül nemes 554; házai szá-

ma 144. Piacza Szamosújvár Határos b. Szól-

nak vármegycvcl. Hegyes völgyes határúnak

egy része miveletlenj mivelt része küzép szc-

rü. Van heves erdeje, tava. Birtokossainak nagy

száma 's nevei e' követliezök: Ancsán, Báuyai,

Baroltya, Bene, Bclingyán, Bilcz, Bob, Bollos,

Bota, Butucza, Dorgó, Csorba, Csontucz, Dru-

cza, Farkas, Fanlia, Fetlie, Florian, Giraba,

Kupsa, Kupsáné, Lados, Lázár, Luliecsán, Mo-

resán, Morcsán Anyiszia,. Many, Mezey, Mir-

csa, Pap, Pap Vonyiba, Pável, Páslia, Pintya,

Pogya, Prodán, Puturász, Bácz, Ramonczay,

Román, Szathmáry, Szalay, Szelesán, Sojin,

Sztoján, Tamás, Tyifor, Vajda nemcscli.

ÍÓOO. Caegei Vas Ferentztöl Mihály vaj

da — liineli o ellensége volt — egész Balás-

bázát el véven és. Keresztszegi Csálii Istvánnak

adományozván , etineli potlásáúl Erdély rend-

jei igirik a' Császárnál léendo llozb 1 járásokat

bogy Vas карja — Mi lio lit. —r roely a' Sza
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mosújvárivárhpa. tartozih) — Kült Ft»jcrv$rtt' no-

vember' 22-hén. Aláirtáli 's megpecsétclték.»

Csálu István

Komis Gáspár

Scnnyci Fongrácz

Rornemisza Gáspár

Alárdi Ferencz

Tholdi István

Bodoni István

Mindszenlhy Benedei«.

1Ö50 a' Szamasújvári tisztán fejdelmi ura-

dalom' része volt cgészben.

1701 aprilis 25-líón az uradalom birtt ht

tíz ülést, mellyelien tuennégy gazda laliott.

1702 sóbcli haszonnal (bcneficium) cltcU

itt volt birtoliosoh: Marusán Demeter, Kupsa

Miliály es János, 's Tamas nemcseU.

11. Marolibáza. Ncvénck meg ncm fe-

lelo deréh fallí. Számos birtoUosai: Rédey,

Komis gróíoltj Bcldy, Biró, Kozma , Farhas,

Kelián , Nagy , Szcbeni, Dindár, Hoszszú,

Mány, Morcsán , Páslia , Pap, Ramunezay,

Rusz., Szabó, Tyifor, Zsoldos nemesek. Mi-

velet alatt bivö földjei igen job, rónáltj lege-

löji sem alább valólt : bora pedig oly jó hogy

bár melly hegyaljaival vetclhedilt. Van heves

erdöje, igen Iiis tava. Laliják Oláhoh, egyoe,

Görög hitvallóh papjalikal együtt, a' Iii helybai»
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lakik 's a' helybeli fatemplomban e' hit szabú-

lyán hirdeti hiveinek az isten ïgéjét. Lelhcî

száma: 353; házaié: 70. Fiacza Szamasújvár.

1б40 egészben birta Komis Fercncz.

1702 Páska Gábor nevü nemesnek lalita-

helje vala, a' kinek sóbeli haszna vólt.

12. Szava. Nagy helység, regí hon ja 's

bírtoka a' több évehen által e' megyében fcny-

lett 's raa is yirágzó Almády nemes háznali,

mclly szinte kétszáz cv elótt elonevét adá az

Almády családnak. (L. fóbiróh és alispán

8 or.) E' jogon Almády, Décsey, Nagyné, Zú-

dor, Veres t Jánosy nemesek birjáh. Nagyra

terjedtt határában hegyes- völgyes legelôji szá-

mos barmohat táplálnak. Vannak terméhcny

szántó-foldjei szôlôji 's heves tölgyes erdôjï»

halas tavacskáji. Népét egyesültt Görög hitu

Oláhok teszik fókép$ mert vannak kevés ет.

reform. Magyarak is ítt. Mindnyájok' számára

helybeli pap es tempíom van, ezehnek liöböl,

azohnak fából. Lelkeí száma: 447. házaié: 80.

Piacza Szamasújvár.

1700 birták Almády, Veres nemesek.

1702 sóbeli haszonnal birt Veres nevü

ma is yirágzó nemes nemzetség.

Az Almády nemzetség, mellyet Mikola bá-

ró (L. Historia Genelegico- Transsil

va ni с a per L. B. Ladíslaunv Mikola con
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scripts) csmérctcs virágozati múnkájában a'

legjelesbb honi Magyar nemes ncmzetségek e-

gyihénck hírdeti, Doboka vármegyében polgá-

ri ponton 1536 táján tíint-fel.

ÉlteU jclescn Szavai (néhól Szováti Ko-

lozs vármcgyei) Almády Bálint a' Iii Kozmatel-

k¡ (Kolozs várm.) Janliafy Lázár' leányával Ka-

tával, nejévcl ncmzé Gáspárt Szilvásy Zoila'

férjet 's öt magzatok ú. m. Bálint, Borbára,

Katalina Ombozy Miklósné, Drusiána Rudnay

Istvánné, és Anna clöbb Cserényi Farkasné,

másodszor a' magtalan Szopori (Kolozs várm.)

Sulyok Istvánné apját. Bálint nemzé Andrástj

cz Istvánt Szent Annai Tót Judit' férjét, kik-

tôl szármoztab: András, Miklós, József Nád-

udvary Susánnától az András és a' volt íobiró

István apjok, kinek maradékai egyenes leszár-

mozáson vala az érdemes alispán 's majd fo-

biró Almády Zsigmond és ennek élo Samuel

fija, a' Czegei Vass grófi házból vett neje ál-

tal több magzatok nemzöje. — Fenn béhozott

Cserényi Farkastól származatát vette Erzsébet

Kamuthy Miklósné ¿ ettöl Susánna Mikola Zsig

mondnéj ettöl Agnes Csáky Istvánné, kinek

a' Jó'sika báró mind két ág ötödik nyomon

maradéki. —

15. Bogács. Kicsin falueska, nem mesz-

sze a' vármegye határától. Birják: Bánfy gróf.
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és báró. Határa szûbj de haszonvehetö. Erdû-

jc lievés. Népe Oláh nem egyes. Görög bitral-

ló hclybeli papjával cgyiitt. Vnn e' hit re emeltt

es szcntcltt fatcmplomjolt. Lclltei száma: 210;

bázaié : 37. Piaczâ Szamasújvár.

14. Omboí. Nagyra mercdtt heg veil bözt

fclivö bis fa hi. Kemény báróli régi birtoba ;

bilí hözül jelenleg négyen birjált. Tobb tava

mint erdöje. Szölrtjc bözcp szerü bort termfl.

Legclöji sol< holdnyiah völgyeseh. Népe Oláb.

Van hclyhcn papjnb 's fatemplomjoh magob

Görög egyes. hitvallásolira szcntelvc. Lclbei

száma : 262. bázaicí 50. Piacza Szamasújvár.

11"б Lób es Tamas tcstvéreli nycrték a-

dományúl III. Béla birálytól.

1230 Cbamánab a' Lób fijánab adomá-

nyoztatott IV. Béla királytól újadomány (nova

donatio) mcllett. Mcllyrol szoíló levél alább

Mohay alátt Iciratili.

1619. nov. Posonban fcj. Bctlen Gábor

Kemény Boldisárnalt cgész Ombozt adományoz-

zaj elóbb fiú — annall magva szaliadtával 1c-

ány ágra ís szabvárt az adományt.

15. Pujón. 0. Pujin. Riterjedett bcly-

ség batárával együtt. Birjáb : Vas gróf ; Biró,

Dcák, Dobos, Havasdi, Horvátb , Kerchcsné,

Lcrdná, Morcsánné, Nagyné, Sallacbné, Sinbay,

Tamas, Tércbesy, Balásy, nemeseh. Termé
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szcti mtnómüségérc nézve ncm utolsó helycn

áll. Tiszta búzát 's egyéb gabonát böven ád

fold je, tava is van. Erdöje tölgyes, nyires nem

solí, sóskútjai a' lahosolinak sob hasznokra vál-

nak, mcllycliböl — mintbogy zárva vannak —

hctenliént kétszcr kicek hinek annyi sósviz a-

datik mcnnyi tetszili. De innen is, más kútak-

ból is tithon csali nem annyi, mint nvilván vi-

tetik c' fele ingyen való adománya a' jótéltony

tcrmészctnck. Az orozóli ha rajta éretnekj a'

tehctctlcneh páleza ütcschhel, a' tchetösbbek

pénz di j jal szigoruan büntettettnek a' Dé'sall-

nai királyi só tisztség útján. A' pénz dijozat

nemeschre is hiterjed. Lahják Magyarok és Gö-

rög cgyes. bitü Oláhoh, binell lun ell helybclî

papjoli és liötcmplomjoli. A' Magyaroll ev. re-

formatusoh többnyire. Lelkei' száma: 421$ ne

mes ezekböl 80, bázaié: 75. Piacza Szamosújvár.

134o. A' Vass család mint részjószágában

meg osztozott 's határát Itijáratta.

1Ö77 februarius 7-kén Pulyi nevet viselt.

Tcleki János ôzvegyéneh Bornemisza Annának

a' dezmabért itt volt javaiból elcngedve olvas-

suk ekkor.

1702. birták es lakták: Zenthey Bálint és

Santa Mililós nemesek.

l6. Szent Gôthérd A' Czegei tó part-

ján álló, ncm nagy fa!ú magában, de népes.
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Birja a Czcgei Vas grófi acmzetség, fóldje kön-

nyen mivclhetö, llover, termckeny. Tava az é-

rintett Czegei tó, mclyn'il alább. Határa lapá-

nyos, de van jó bort termo szöllöhegye is. Ha-

táros Kolozs vármegyévcl, Közlaliosai MagyaroU

es OláhoU. Azoli ev. reformatusoli, ezck Görög

egyes hitüeli. Van ezcknek fa, — azolmak lio

tcmplomjoli és papjoli helyben. Lcllicineli szá-

ma: 6585 házaié: "0. Piacza Szamosújvár, Ko-

lozsvár.

14"8. Keody Antal úrnapján Kendböl mint

crdcly' alvajdája a' Czcgci Vas Domokos* rc-

szére liiadott cgy osztó parantsolatot a' Szent

Gothárdi és Moheli egcsz btrtoli új fclosztása

iránt intézvén azt a' K. Monostori Konvcnthez.

1677. februaríus' 7-kén Teleki János oz-

vegyének Bornemisza Annának ¡de való dez-

mabérc elengedtetett a' fejcdelcm által. :

1702 Rácz János nemes és birtokos volt ilt.

17.) Czege О. С zaga. Kik a' régiséget

atert csak , hogy a' követliezett nyomat meg-

elözte bámuljáli, képzelodéseik' tündcr mezc-

jén annak oszlopokat emclnek, az ös kor ho-

seinck polgári nagyjainak annyira bókolnak,

hogy többe azokat nem lelietölinek hiszik 's hi-

tetni kivánnyáh} épen annyira tévejegnek for

ró el-ragadtatásokban, mint azok, kik fagyos

Ueblökkel a' lefölyt századok nagyobb férfiai
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túl sajátosan belcrzctböl 's mcggyôzôdésbôl az

cl-szánt bajnoki tettck 's polgári érdcm diját

meröben megtagadjált. Igaz ugyan, bogy az er-

dem villäny az elhaltak árnyéháról senhire

viezsza nem súgárzify mert az érdcm-diszt hi"

kielt -hinek csak jelcn ön sajátsága szerczhcti

riieg: de à' mely nemzetség mar sznzadok ol-

ta cl szemclycs nemességbcn es sajatos nemes

rtriveiben, annak eldödeit az irigy feledés da-

czára a' nema sir kebleböl fel-hözni , e'rdcm

cmltihet — bár sok évek' le-fólyta ntánn is —■

rosliädtt hantyaihra emelni hivánni, nem fc-

lesleg való, nem hálátlan ipar, s' arlnál mcltóbb

élo ivadéhainak hodólrii. Hogy a' Vasà grófi

magyar család' el-búnytt 's élo tagjai a' nagyok

sorában vóltak légyen 's légyeneb, arról az év-

hönyvck — mellyek' lapjaî e' nemzetség tetteî-

nek büszke felirásaival kevélykednek — jót ál-

lanak. — De rríiglen Czege esm'crtetésében e-

zen annyíra kedveltt feszegetéséhet tovább üz-

nök, fclvett rertdünk ázerent haljuk elöbb ter-

mészeti 's polgári állapotját Czegének a' múlt

és jclcn kofból.

Czege, oceáni ronaságban heljeztctett fek-

véscre nézve azok clött, kik a' szomszéd test-

vérbazában 's ebben a' Seékely földön Három-

szchen laktak vagy laknak áltláthatóbb, hogy

sem tcrmdszcti leirását ezzel is ne talán feles

45
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leg böviteni hcllcne. Kis tenger hörnyczi min-

den felöl, 's ezer hullámoh vijjáli partjait hosz-

szan 's szclen nyóltz falú liatárára hcnyúló ta-

vának. Ez az a' nevezetes Czegci tó, más

neven Hódos, a' hódáktól itiellyeh igen te-

nyésznek benne. Idomzat szerént Iiis Balaton

melv Erdélyben legnagyobb azállóvizck vag)'-is

tavak kôzt;szélessége i 6'4 egész területe csak nem

három, négy szegü mértfdld. A' viz belölle Császá-

ri (ÖrdöngösFiizes es Szamosújvár felé b. Szól-

nak várm.) szivárog, kezdödik Katanánál (Ko-

lozs várm) keletröl éjszaltra kanyarúl 's a' Gye-

kei, Feketelaki, Szent Gothárdi, Czegeî, Gô-

czi, Mohai, Szentiványi, Oláb Vásárhelyi hatá-

rokon 1 l/*4 mértfoldnyire az egész vármegyét

által érve Mikolánál vége szahad. A' mît Ben

ito emlit Specialis Transsilv. Cap. VI. §. 115

ma ritlia peída, jól meglévén erösitve e' tónak

gáttyai. A' báló kétszer száz forintba ís kerOl

ma ; de megadja kamatját: mert — beszéllik—

bogy bizonyos kereskedö egykor telen láttat-

lan egy hálóíogásért három száz forintat vált.

igirt. Halászni az eloszámlált falukban csak a'

birtokosoknak szabad, a' minek nyoma a' Ma

gyar tôrvény testben 1504 évre fel-vihetö. Az

egy fogost kivéve, minden némü tói halak ben

ne óly' tenyészok, hogy kiterjedési idomzat-

ban az Ipoly' Csuhái, Fcrtö pozsarai rajta hi
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ncm fognah. A* Icli halászat itt nevczctes clc-

lern' kútfeje gazdaság mezcjc, kedv csapongás

ïitja 's haszon tara. Mit szóljunll a' több csü-

rökct óltalmazó sok asztagoliról, teljes teli tö-

rolibúzás hasoltról, mellyek szahadatlan sor

ban szembcötlöli ? egycbet nem: hogy a' tcr-

mckeny földct nemesitve mivelö 's mivclve nc-

mesitö gazdaságot bizonyitják mind ezcli. Soll

és jó bora tcrcm Czcgéneli. Erdöje is elég;

's csali nem annyi □ mertföldnyiek mint föld-

jei 's legelöjij potolják a' roppant nád kazalolt-

is a' tüzelést, mellyeU telcnbént gyüjtetnek. —

Az ösi cs&rnok' épületei emclcdetteli, új izle-

tüeli. Slambuli kilátás van bclöllek a' habzó

meszszc kclielô tavalira. A' ¡úh es marha tar-

tásra igen hasznos legelóji leirtt egyéb miné-

müségeivel együtt kanahánná emelik e' bájvi-

dcliet. A' birka juh ltönnyebb tcnyésztetésére

nézve van lleves lohernek szánt kaszálója —«

nem kevés nemesebb fajtájú' spanyol jubaltat

látni már itt is. Lelkei' száma 458; bázaié: QO.

Fiacza Szamosújvár. Koznépc Oláh, egyes. Gö-

rög hit vallój van papjok 's fatemplomjok hcly-

ben. Az ev. reformatum templom regí az az :

a' vallások' megbasonlása elött készült, jclen-

leg helybéli pap nélkül. — Nem rególta rom.

catholicusok számára állittatott egy bázi kápól-

na az udvar kôltségén; de rendszcrénti pap

45*
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nélkül. Czcgc országos vásárai esztcndonként:

nagy bójt elsö hctíojére, pünkösd elötti kedre

és October' Q-licrc határozva tartatnak.

1243 Chegeielke névvel Lcntcnck és Her

mán jôvevények (hospitcs) nycrtck adományúl

azon királyi függo pecsétes level mellett, mely

fennebb Hermán bírtokosi vezér név alatt lc-

iratott.

1291 birta Farkassi Péter (hibetô a' Ha-

rinay nemzctscgböl) de Lófo Pethus fija 's Im-

re Buthu9, fija felét azon Farkassi Pétertol más

felét pedig Pousa Péter vettck meg.

Ezcn vásár ñera vólt állandó; 's meg is

semmisittetett, mert

1121 Robert Károly, Vass Miklósnak a'

Nagynak az elsönek e' kereszt neven, Czegét

és Szent Gothárdot rendes kir. függd pecsé-

tes level mellett adományozta. Azonban mégis

1245 Pousa István a* Vass ncmzetséggel

Czege iránt a' Tordai gyülésen István vajda'

elnoksége alatt perlekedvénj részszerént elöde

által tétetett vásár el-rontatott, 's ô kereseté-

töl el-esett, a' falú a' Vass nemzetségnek visz-

sza itéltetctt. L. KállayHistoriai É r-

tekezés a' n emes Se ékely nemz.

eredet
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J бт 7 Fcbruarius 7-hén Telehi: János öz-

vegyéneli Bornemisza Annánah С s e g с i déz-

mabére clengedödött.

1700 birtáh idösbl» Vass György (másodih)a'

tudományok 's ludósoh apolója, és Yass Daniel

testvér öcsc (clsd).

17 65 Vass MiIdos (másodih) és Vass

György mar grófok (harmadih)

A* jelenkorban birja Vass Imre (clsö) gróf.

Czege* hajdani Nagyjai ! vigasztaló búsla-

kodásba meriti a' leihet emléhtoh, mely eszünli-

be juttatja a' múlandóságot szomorú tôrvénnyé-

vel együttj midön a* létesült ercnynck bókol-

va látnunk kell, hogy az romlandó kebelbe

záratván ; nem lehet örök sajátunk. — Czege

vala a' tôrténet oly' választott kedvencze azi-

dök' régiségében, hogy a' Vass nemzetségnek

elônevét adhatta 1321. *) E' szerentsés fold

saeglet szülte tapial ta de fájdalom ! 'az is te»

mette 's fogadta hideg rejtöhcbe a' századok

sorain által diszlett polgári 's hadi nagyjait a'

Czegei Vass háznah. Tudtunhra csah öt ne»

mes ház virágzik e* megyébeiv, mely elônevéc

*) Éïteh: Сгеас, Szent Gothárd, Sxt*nt Ivánv. CsásisártoT.

ke, Sx. Egyeri — crdclyi Bánkhára , ban ktTilde , г..

Kallicl elônevcliliel.
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a' rcgibb idöhbcn innen költsönöztc, 's cz a*

hatodili mely a' virágzat' magos folian culmi

nât, 's dcdapjának ( melyröl hihetö , hogy a'

több fcgyvert visólo ncmzetségek közt Mun-

kásnál, maradclia pedig a' Tuhuttal gyôzôk

közt jelen volt Eshüllöncl —- bányról mond-

hatjuU azt? régiségét tekintve azolinál ha nem

mohosabb is; nem ujabb. De mcly lieveset

nyom ez azon szemcllyes erdemekhez képest

mellyek annyi Vast dizzesitettek cltökben, ö-

rökitcttck halálok utánra. — НТО — 117Ó él-

tck Lób es Ta más testvérel», kik ama ököl-

jogú korban Crossen hartzolván III. Bcla ki-

rály által meg ncmcsittettck , 's e' megyében a-

dományul kilentz falut nyertck (F.zcn faluk a-

alább Mohaj alatt elö számláltatnak) Mint

Ezredes Kapítányok (Colonclli) emlitetnck Ben-

kö Specialis Transsilv. Ezck l l~n Manuel Go-

rög Császár' segitségire küldetvén Lcustath Ег-

dclyi Vajdával az Ilioni Törökök eilen Kis A«

'siába Manuclt a' lest hányt Törökök közül több

vitéz Magyarokkal együtt nagy nehezen kisza-

baditották. Lób tétetik a' máig terjedett Vass

nemzetség törzsökenek, Tamá s maradeka nem

emlitetvén. De a' ki ezen nagy nerozetsegnek

feljebb való tör'söket nyomozni kivánja, Heve-

nesy Gábor kéziratai utánn- a' F. Magyaror-

szági Minerva 1832-ik évî IIL-ik negyedé
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ben niegjclcnt sorokból kitanúlhalja aztj roült

a' kezünh közt voit eredeti nemzctségi sort itt

és ezcn két testvérehen kezdettük: Doboka

vármegye' rajzolatja csak ennyit kivánván. —

Lóób vagy Lööb IIL Béla kir. fegyvervivöjc,

és Lcnstath crdcJyi vajdánák hadi altisztvise*

löjc (subofíicialis bellicus) Ezen Lób ncmzett

négy fiját: Chamát, Em ich et, Andrást

és Pc tort IIAndrás királyal jclen vóllakmind

négyen Jerusalem nek ostromán.

Chama vagy JaUab behozatik egy kir.

függö peesétes levélbe mind a' Kardhordozó

rend (Ordo Eosiferorum) mestere. L. erröl a*

vitézi rendrol Tu dorn.. Gyfi'jt. 1824 évi V.

27. 28 lap (Az a' levél így szóll i. Béla isten

kegyelmébol Magyar, Dalmata, Horvát, Ráma7

Serb, Gallicz, Lodomér és Kun orszagok ki-

rálya mindennek a' kik ezen levelet szemlc-

lendih idvesecget a' mindent Idvezitönek nevé-

ben. Mindenekkel mind a' jelenlévokkel mind

az utókkal ez által megc&mcrtetni akarjuk :

hogy a' mil hivünk Ensifer Ja к ab mester

elönkbe járúlván kérve könyörgött bogy az 6

szolgálatjának érdemeiért Veszprém várunliból

bizonyos Tot rada nevezetü földet, névszerént

pusztafóldct Banchnak Ibrachin fiánaku-

gyan azon Veszprémi vár' jobbágyának az o

szolgájának bökezüleg ajándékozni ruéltóztab
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mcstcrnek érdemeit és engedelmcsségct mel-

lyct irántúnk ¡gyeliezett hcv hivséggel bébizo-

nyitani; az emlitctt To trad a puszta 's labo-

soktól üres földct, a' mintnúkünk a' szentMár-

toni apát, kit épen a' fold* minémüségénck lii-

tanulására küldöttünk rala, njilván fcladia, as

ériatett Banchnak 's általa az o örökösci-

nek 's örökösei maradckainak, aa emlitctt J a-

kab mcstcr bônyôrgéaére vagy is kérésére örö-

kösön kivántuk adni örökös birtokúl és bánt-

hatatlan tulajdonúl azon határjelcivel és szc-

lcivel mcllyekkel a' mondott vár által biratnt

tudatott. Melly dolognak emlékezetére és örö

kös állandóságra nézve azon Banchnak a'

mil kettös pccsctUnkkel megerôsitctt jelenlé-

vö levelünket adtuk. Kült Farkas Mestcrnck a*

Fchérvári megye úgy mint a' mü Alkórlátno-

kunknak kedvelttUnknck és hivünknek kezei-

bol az Ur ezer kétszáz hatvan barmadik óvc^

ben, országlásunknak pedig nyolczadikábaja. —¡

Emich apja vala.

a.) Miklósnak (elsônek) és

b. ) Jánosnak (clsönek)

M i к los a' bajnok karielita, a' „Nag у"

a' Vass családnak lcgtandöklöbb ose vitézae.

Mikor 1282 negyedik vagy Kun László alatt

Erdélybe a' Tatárok béiitôttek Mikló.s is(mcrt
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ekkór meg cgycb neve пса vala) kiszáguldott

ellencli. TuJjuh hogy az avulltabb százfcdak*

ban az Azsíai nepek a' csatasikra külonbféle

vad állatakat is vittck magokkal, mellycketma«

gok ís éhcztetéssel vadabbahltá teven, szaba«

don bucsátottáU az cllcnseg kôzé. Törtent hogy

ilyen szilaj bika egyenest a' mü Miklósunk*

ra rohant az érintett с vi Tatár-Utkttzetben a'

Czegei tó mcllett. A' mint képzelni lehet,

eröbe és eleven leí lu jclenlétclbe került a'küsz-

kodés; de legyüzte még is Miklós a' küszködü,

vad ellenségctj 's Ott belybea megôlé. Ekkór

kezde szárnyalni „Vass" neve a' mü korúnkig

í'cnn ragyaglandó. Ш. András Veaczol es Ot-.

to kicályok akut annyira jeleskedelt, bogy aa

akkori Erdélyi vajdák Csicsó vara' (Csikszélw

ben) várnagyának tctték. ¡\lajd béállván a' ki-

rály választási zivatar es gyászos mcgbasonlás

nemzetünk hozó, Vass eleinlc-^mint sokan—

Károly eilen volt, 's Csicsó. várát пега akarta

noki általadnij csak ugyan utóbb általadta. Ká

roly király ncm bántotta ezérl; söt kegyclmé-

be vevén 1321 Czege, Szent Gothárd és —>-■

(Benkö Specialis T r a n s s i 1 v.) Szász Szil-

vás falúit viszszadta, 1338 király i levclet adott,

bogy clöbbeni hibáicct senki öl ne háborgas-

saj a' Csicsói várnagyságábón ia megerösitette.

L. Genealogía — Heroica familia e
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Vaes de S. Egydio. пк s. § 26. Meg ez e-

vett mint aa ország' különösön a' Magyarok*

fô Zászlóvivojének olvastatilt. Ezen eludjcnck

kálálhalja a' Czegel Va s s ház nemcsi с ei

ner ét pecsétjét, mclly a' Icbcszéltt hôsî

tettet orökitve egy bikafö, orrában jobb-

ról balra repültt n-yil ves zszö vel ,

raellynek felette holdujsága es nap-

látszanak. Mind ezelict pedig Korona fedezif

mellybe három nyílveszük heljezödtek. Arcus

et Statuas Aras сtiam Templaque demolitur et

obscurat oblivio, negligit, earpitque I'osteritasj

contra, contemptor ambitionis, et infinitac po-

testatis domitor et frenator animus vetustate

florescit. Fl in i us. Két fia maradott Miklos-

яак

a.y János (második) é»

b.) László (elsö). Kinek

Lökös (Leustach) élt 1383 táján. Mara-

déka nem leven ezen az ágon nemzetsége el-

fogyott. De hogy e' nemzetség a' nemzet' é*

haza' hárára lene húnyna János a' Mi h los?

»estveröese nyolcz fiakkal terjeszté azt. Vóítak.

a) Mihlós (második)

b.) László (második)

c.) Já nos- (harmadík)-

d.) Lörincz

с.) Péter (második)
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f. ) Tamas (másodili)

g.) Mihály (elsö) - . • !

h.) D e z s ö. . !

a.) Az elsö és utolsó tcstvcr jelesbbck te-

véncli ú. m. JMiliiós 1343 Nagy Lajos király-

tól magának 's maga által maradélunak kivált-

ságat nyert, hogy a' vérjoggal (jus gladii)Cze-

geben 's más falúibat> a' megitilendô- gonosz-

tévohre nézve élhessen az-az: hogy halállal

büntethcsse azohat minden további íelcbb ter-

jesztes nélhül. Volt ez Kolozsvármegyei föis-

pán es Köhalmi várliapitány 134Q.—

1343. Nagy Lajos hir. Vass Féternek (a*

veres hajúnak) és Desönek János fijainab, úgy

Pálnak, Istvánaah, Mililós fijainahj Simon nah

es Löliösnek, Lászlóííjainak , és Jáoosnak a'

Tamás fiának Czegcbcn 's Doboha vármegyei

minden birtokaihban vérjogott engedett. Husz-

ti m. s. §. 42 Az eredeti adománylevél a' K.

Febérvári ltáptalanban találtatili, híteles m á-

solatban birja a' Vass család lOgóan no-

vember Ohán kiiratva Vass György által.

b.) Csak ugyan a' második testvér Lász-

1 ó is küzügyben munkálódva a* HoHókoi kas-

téjnak kastéjnokja vala.

c.) J á n o s t a' harmadikat her. nevére néz

ve 's testvérei közt érintsük: ki Ielki's testi jeles

tulajdontra nézve magasztaltatik Benkö által.
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e.) Péter veres hajáról és szaliállárói cm-

lékezetes, Nagj Lajos király fö lovász meste-

re 1344-táján,

f.) Ta más Csicsói várkapitány.

g.) Mihály horán ehalt.

h.) D e z s ö elóbb Szepesi alispán és vár-

nagj majd ezredes hapltány I. L a j os hirály

alatt Vérét ontotta hazájácrt 1371 Oláhország-

ban László vajda eilen; midön Mililós Erdc-

lji vajdával 's tobb más „nagj uralikal,, együtt

elesett. Volt Kühüllö vari hapítány is. — Mili

lós a' nyolci testvérek' nagvobbika három

testvérehet nemzett:

a.) Mihályt (másodihat)

b.) Istvánt vagy Andrást, hi volt (туб-

xi prepost és hanonoli.

e.) Pált, a' meggyilholtatottat a.) Mi-

hály apja loa Sofia leányának 1404 táján.

a.) György (elsö)

b.) László (harmadik) Apja К ata nah

Kendy Antalnénah.

c.) Mihi os (harmadik) fíjainak. A' má-

sodik testvér István , nemzé

Mihályt (harmadikat). Pál a* harmadik

testvér nejével Ihlódy Anastasiával hir-

hordozta Ihlódy Do mohos; loányávaJ létet

adott
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D о in o Ii о s il a Ii lit férje vala Gyeröfy

Borbárának elöbb Hoszszuaszow Bálint le-

ányánali Katánalt, apja pcdig ncgy fijainali, liik

vóltalt

a.) J á n o s (negyedih)

b.) В а I á s (clsö)

c. ) László (ncgycdili)

d.) Mihály (harmadilt) Ezek bózül

b.) Balázs 1542 M. Vásárhelytt a' három

ncmzct hózgyüléscn mint követ e' megye ré-

széról jcl en volt, m¡don a' Zâpolya Janos ha-

talmasltodásai eilen hölesönös szôvetségre lé-

pett a' Magyar Széliely és Szász ncmzet.

c.) László. Itt Ictt a' Vass nemzetség elöbb

ev. reformatusá. De mi elôtt e* megtortenne,

bogy állitásunk bébizonyúljan adjuk tadtára a*

maradéknah, bár mero szóhagyományból—bu

lónos esetét Lászlónak: Martinuzi saját várá-

ban Szamasujvártt oltárí áldozatat tartván egy-

kor, Vass László mint ministrans az oltár zsá-

moljánál jelt ád az áldozó papnak nibány fegy-

veresek dühösen kozeledéscról, kifordúl a'czél-

zott atya, az oltáron, scgedelemért kiált, ma

ga is fegyvert ragadt, 's a' kétfél egymás ei

len erüt probálván; a' Martinuzi emberei ama-

zoltat elüzték levertéfc. Tortént ez 1554 táján.

Utóbb a* mü Lászlónk I. Ferdinánd császár

alatt Erdélvi binestárnok voít. Nem sokára az
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«rihtctt csctt utanïi Intel felcscrélcndó. — Vass

Balázsnak kct fijai szfilettek:

a.) Balázs (második) es

b.) János (ötödili) mind betten magtala-

nak fiú nclkül. Melly szerent a' Vass nemzet-

ség ehkór elenyészett ugyanj hanem királyi

cngedelem mcllett az egy fenn lévô Vass Ic-

ány fcrjhez menven , férje fiúsittatott, át ruház-

tatván rcá a' Vass név. Vólt e'

György (második) 15Q1 julius í-tol —

15Q2 jal. 17-éig vólt Szamasujvári várhapitány.

1304. februar. 17 oldoztatott-fcl c'bcli sáfár-

kodása alúl. Bátory Istvánnak belsö titkú ta-

nácsnoka , és Kolozsvármegye foispánja. 158O

—-15Q4 midón Bátory Zsigmond alatt kilenez

falúit ürügyeltt hütlenség szcnnycn elveszté:

cíete meghagyatván. Alább Mohaj alatt c' fa-

luk eloszámláltatnak. Hítese vólt Erdclyi Bata;

ki szülte neliie

a.) Ferenczet (clsöt) 1551 december-

ben jelen vólt Alvínczen, mUtor MartinuzitCas-

tald— az oroz gyilkos OIosz — megölette, 's

annak védelmét hét sebbel pccsétléj de nem

bólt me g; utóbb Bátory Zsigmond' fó asztal-

nok mestere Ion.

b.) Jánost (hatodikat) Bctlen Gábor és

Brandenburg! Bata alatt királyi tábla biróját.

Binek 1630. f'cbr. 15 Brandenburgi Katalin min
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•den jószáguiban a' dczmabcrt (arcnda dcciraar.)

clcngedi kiváltságilag. Ez a' jesuitáknak ked-

vit megnycrte vala.

a.) Fcrencz 1Ö02 liövet volt Rudolf császár-

nál Erdcly általudása iránt. Majd jclcn volt

Trcncsénben Bátory Zsigmondal midon Erdély-

bol eltávozott Icmondván a' fejedclemscgról

Bátory, 1605 februar. 21 kövct vala e' megye'

részérol a' Szeredaí (Maros-Széki) országgyülé-

sen. Ismét mint Gyulafy László tisztclctes üsz

fovezér' egyik czredese Szamasujvárt a' Bocs-

ltay részcre bcvenni munliás volt. Nejéül ölel-

te Bogátby Drusiánát. Elöbb Mártinuzi', az'tán

Bátory Zsigmond' tanácsnoka. Fija volt:

György (harmadih) Ennek íijai:

a.) László (ötödik) és

b.) János (hetcdik) Mh. 1 680 sept 3-

a.) László 1б"0 táján a* nagy Teleky Mi-

bály sógoraj neje leven Teleky Anna. Vóltki-

rályi táblabiró és Kolozsvári fo kapitány.

b.) János is királyi táblabiró és b. Szolnok

vármegyei foispán 1Ó80 jan. 15 Ez három fia»

kat adott a' hazának és nemzetnekj voltak:

a.) János (nyolczadik)

b.) György (negyedik) Kolozsvári vár-

kapitány I. Apafy Mihály kamarása.

c.) Daniel (elsó)
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b.) György löQl egyik kövctül crdcly rcnd-

jcinek kcrelcm Icvclct fclvittc Leopold császár-

hoz az „örök" mint Szász Károly «r nevezi

diploma kihcrésére, mcllyet le is hozott l602

Meg ezen 1692 martius 15-kén Szebenben at

ország rendjei egybegyülvén , több törvenyczik-

kelek közt a' T-diíl által a* roma! catholicu-

sok megtcrheltctéscikre nézvc bizonyos egye-

ecsrc léptek j de ezen egyczésnek mcgirására

Ott akkór ¡do nem Icvcnj végeztctctt: bogy ma

jas' 17-dik napjára az ország' fokormányzója

több tanácsnokokkal együtt Kolozsvárra jöjjenck

a* minthogy el ¡8 jöttek, valamint a' kir. tábla

két (igy) ¡tilo mostercivel 's a' vármegyék' fo-

íspánjaíval együtt. Ezek felett meghatalmazva

valának ezen egyezés vcgrcbajtására Hallerlst-

ván, idösbb Toroczkay Péter, Toroczkay Má-

tyás, Vftss György (a' rtegyedik) Vass

György (az ötödik ifjabbik) Dánfy Pal, Hor-

vát Miklós, Horvát Ferencz, Rédey István, Mi-

kola László, Kemcny Boldizsár, Kollatovíth

György. 1701 a' Kolozsvári evang. reform,

egyház' fö gondviselöje. 1607 Ország' fo adóbe-

vevöje. 1700 kövel a' császári udvarhoz Simon

Mrhályal együtt az ország részérôl. Hitvese voll«

Nemes Marra vele mindenkép rokon crzetü.

Ez xiri párnak ajánlá Miskolczy Gaspar 1702
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Franzíus Farlias clö állatokról írtt munkájának

„Vad kert" czimü forditását.

E' boldog párban veszi eredetét az I8i2-íg

rag) oglattal virágzott de már kihóltt egyik ága

a' Czegei Vass gróf családnah. Ugyan is Milió

Ilona elsö Yass Danielnc anyja volt:

a.) Miklós (negyedik)

b.) György (ötödih)

c. ) János (nyolczadik)

d.) F ere nez (másodili)

e.) Daniel (másodih) fijaknak. De men-

nyünk által a' másilt ágra, yégig menvén elöbb

azon mellynck sarjazatjai mindég többek vól-

tak mint a' tostvér ágazaté. Volt tehát

c.) Daniel 1ÖQ8 juniues 14. a' Károly-

fehérvári országgyülésen követj valamint 1701

is az Küküllo vármegye' részérol. Volt 1721

ólta királyi táblabiró is. 1701 majus 22-én biz-

tosúl neveztetett-ki a' kir. fokormápyszélt ál

tal a' katonaság mellé bogy az általutozásban

minden rendetlenség megelöztessen 's eltávoz-

Xatodjan. Máspdik Rákoczy Ferencz által Do-

¿oka vármegye foispánjává neveztetett, vísele

1701 — 1711. 1722 az országgyülésen királyi

bivatalos (regalista) volt. — A' közelebbi szc-

lidültebb nyom a' polgári múnkás föhnek is

érdemet kezdvén tulajdonitani j innen 1744

Vass Daniel polgári ecdemei koszoríija gya

46



nánt 's clcjnck hadí vrrtusai emlékcül Maria

Tcrezia királyné által grófi czimmcl tisztelte-

tctt-meg 's benne szép nemzetségc nem min-

den díj nélkül. Kót nöket ölcltt Vass Daniel

az cgyik vólt: Mihó Ilona, ettöl stftletett mag-

zatok már mcgneveztettek. Másik neje: Vay

Judit szülé:

a.) Ad ámat.

b.) A n n á t harmadik leányt a' Vass csa-

ládban, ki vólt Vay József báróné a' septem-

vir Vay József anyja.

c. ) Katát Toldalagi László grófnét.

d.) Krisztinát Kemény Miklós bárónét.

e.) Juliánát Betlen Elek grófnét.

a.) Adám 1770 rövid ideig vólt b. Szol-

nok vármegye fóispánja } esengö fohászok ki-

sirték azon székból kiléptekór. Hütös társa

Nagy Iklódi Toldalagi Rata által a' Nagy Ik-

lódi birtokban megalapitá nemzetsége ágazat-

ját 1766. Két fiat nemzett ú. m.

a.) Miklóst (ötödiket) és

b.) Danielt (harmadikat). Itt esmét két-

ágra szakadván e' család; fussuk végig a' fen-

nebb elhagyattakat.

a.) Miklós gróf királyi tanácsnokj meghólt

1769. Elsö élcttársa Teleky Éva; szülte 1720

К a t a leányát. A' második Bánfy Kriszti-

na anyja lön több korán elhalttak között
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a.) Б s s te r nek es

b.) Fa r Ii a s nah Iii 1771 lùr. testör vólt.

Ь.) G y ö г g y gróf az ötödik Szentpétery

Er'sébcttcl hülölve egyetlen fijával Sámuel

gróflal a' deli leventával nevelte családja' fijai

számát. Tcbát élt

Sámuel grófj (elsó) mint féríi legkcdve-

zöbb külsójévcl , mint mágnás rangját csalmem

az irigységig fenntartva ragyogó ^mint ember

az emberiség szent jogait tisztelö- [bccsüló ,

mint bázas társ hivségében boldog és megelé-

gültt élte vidám napjait; örömeiben osztozván

szeretö es szeretctt társával nejével gróf Bet-

len Rozáliával. De, bogy köztek is megvaló-

súlna, hogy e' földön nines tókéletesség, nines

tiszta öröm: lcgöszvebangzobb sziveik bivánati

teljesülctlen , boldog napjaik lioszorúzatlan ha-

nyatlänak-cl , 's midön a' szerenesés férj az

atyai örömöket megnem érhette, elbólt magta-

lanúl 1815. Temetve Nagy Almáson Kolozs

vármegycben.

b.) Dániel gr. a* harmadik Szigeti Sze-

rencsy Klárát ölelve férji karokkal szerenesés

vólt nárom fijakat nemzeui:

a.) Tamást (harmadikat) ezt a' nagy gró-

fot, nagyabb bazafit és így legnagyabb embert,

kinek emlékét busongó tisztelettel idvezlem.—

1809 m¡nt eg)i^ lovas liapitányja a* íclültt ne

46*



mes seregnek e' megye részcró'l liészultt a' ha-

Jállal szetnbe szállani, 's ha a' sors úgy hoz-

za vala, a' hazáért meghalni. Elhólt 1851 no-

vemberben. Halotti végtiszteletét innepi aika-

lommal néhai Réti Szabó Sándor adá. Hamvai

Czegében több ösei mellé tétettek

Oda hól csak annyit adnak

Hogy nyugodni békét badnak.

„Maradjon életben emlékezeted , eldott Ember

es hiv hazafi , 'я példád tanitson bennünket

mírt azt szeretni a' mît Te szerettél, 's oily

hiven mint Тс." Kazinczy. Özvegye Mikes

Rozália grófné

Antonia és

Albert gyermelieiben találja vigasztalását.

b. ) Danielt (negyediket) az dlöt Lányi

Károlina hitvessével Almádyné, Ida és Natalia

apját.

c.) Györgyöt (hatodikat) nejével Gyu-

lay Jobanna grófnéval.

Adám (második) kedves fijának apját az

élo grófot.

a.) Mi к los (ötödik) grófj Nemes Anna

grófné hitesével az Erdélyi mar volt kinestár-

nok Nemes Adám (exc.) gróf testvérével neve-

lé egyetlen egy

Imre (elsö) gr. fiját. Atyja rncghólt 182Q-

Maga pedig miutánn az eddig ele viscltt hiva



taloliról lemondott, mint maganos Iiazofi Ma

gyar mágnás, a' höz g) ülcscliben megjclenve

forró részvétcllel munliálja a' haza' boldogsá-

gát, bélves állapotját 5 mint özvegy férjneh pc-

dig nines hcdvclttebb fáradozása, mint néhai

hitesctôl Józsiba Rozália bárónétúl születctt hét

jcles fijainah.

Mihlós (hatodili) grófnah és

Samuel (másodih) gróinah hépeetetcsoh.

Éljeneli atyjoh' oromére, a' haza' hasznára a'

nemzet' diszére Ncsztori idolietü!

18- Gôcz. Kicsín falu. Ilatára soh lege-

löjire 's heves halastavára nézve nevezetes. Er-

ddje hevés. Szántó foldjei lapányosoh. Bora jó.

Föbb birtohosai: Bánfy gróf és báróh, Ke-

meny báróh, Nagy, Fazehas nemeseh. Kozné-

pc Oláh egyes. Görög hitü, helybcn lévô hite

sorsos papjohhal egvütr. Van fatcmplomjoh. A»

cv. reformatu9ol<nah hötemplomjoh papat vár.

Piacza Szamosiijvár. Lclhei£száma: 277 j há-

zaié: 50.

1347. Geuch. iratott.

1Ö77. Gó'óz» víz-nch olvastatih midon

Telehi János' ozvegyénch Bornemisza Annánah

a' dézmabér elengedtetett itt volt javaiból.

1702 birtáh és bhtáh: Beczc Péter Nagy

István nemeseh. Ezeh maradéhai ma is virá-

goznah.



10. Mohaj. О. Mahal. Kiesin falu a'

Czegci tó partján cjszakkeletre. Birják: Vass

grófok. Határa nagy mezöseg. Erdöje nines.

Lakosai Oláhok cgycs. Görög hitUeh. Van hcly-

ben papjak és fatemplomjoh. Piacza Szamas-

újvár. Lelliei száma : 261 ; házaic: 40.

1176 Lób es Tamás testverch nyertéh a-

dományúl Ш. Bcla királytól.

1250 Mohal nevezet alatt állott's Chámának

a' Lób fíjának adományoztatatt újadomány (no

va donatio) mcllett IV. Béla királytól e' követ-

kezö kir. függó pecs'ites level által.

Béla Istcn kegyclméból Magyar ország cl-

sö szülött királya mindennek a' kik ozen 1c-

velct szemlélendik idvességet abban a' kiben

mindennek idvcssége van. Midön a' mü atyánk

akaratjával 's a' mü földünk méltóságainah meg-

fontoltt tanácsokból a' szükscgtclen adornányok

maradandóságát megmásolnok, bémútatott ne-

künk Chama a' Lób fija a' mü földünk ne-

messe boldog emlékü nagy apánktól Béla ki

rálytól nyertt bizonyos kiválts&gi levelet kilenez

fold vagy falu adományáról , mclly idövel Ná-

lunk törtenetböl vagy gondviseletlenségbôl cl-

veszett vala. Mü tehát megfontolván az ó ap-

jának Lóbnak 's Tamás'nak az ö testvéré-

nek Görög országban viseltt hiv és igen dicsi-

rctes szolgálatjokat : hogy a' királyi felscgre



i'igyeltch es annall dicsüségiért vérck' omlésc-

ig harczoltak,. a* halállal szembc szállani mcr-

vcn. Bilinek júzan 's nemes tetteiket es hîv'

szolgálatjakat Ompud akkori Bán és Leusták

Vajda Déla kicáiynak birül adván 's bcjelcnt-

vén, kíkkel az cmlitclt emberek Görög ország-

ban vitézkedtek és annyi példás ercnyekcrt,—

's^mívcl az érdemeket ncm kcll jutaloni nélküi

badni , — nckiek Lóbnak és Tamas mili Bé-

la^király a' m-ü nagy apánk az ok álhalatos

bivségëhért adott és ajándckozott Dobol'.a vár-

megyében kilencz falut ú. m. Wesseu, O m-

boz- tele к e, Fizcs- tele к e, Pap- tele-

he, Kudumat, M oh a 1 , Dewecber felsö

ésalsó Dcwecher faluliat és Igalia majort

a' kis Sugó vize mellett, mclljben Sz. And-

rásnak ¡s van épület, azoknak mínden basznai-

val és külsöivel ligy mint: szántóíold jeivel , ka-

szálóival, erdóivel, vizeivcl, folyóival, berbei-

vel és azokbaz tartozandó folyóival ugyan azor»

Lóbnak és Tamásnali 'e általak örököseinek

's örököseik maradékinak örökösön birnialt en-

gedte. Mil tehát az igazságnak szolgální liiván-

ván , a* mii nagy Apánktól III. Bélától adott

's engedett faluk birtokát — az állandóságat.

semmiben megerôtlcniteni nem akarván , —

bogy a1 mü eleínk ¡gaz követöinek találtassunh.

— helybenbadjuk. MegerösitesünV rendjét irás
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ba tevcn pccsélünk ercjúvel Ctösitjült. Költ

Mátyás Zjgrábi Prépost Udvarunk korlátnokja

kezciból az Ur ezcr kétszáz harminczadik éré-

ben. Lévén Pous Fö Tárnok, Gaab Fo Asz-

talnok Pausa Fö Lovász, Mihály Opud fia Fo

Pincze Mestcrcink és Gyula Leusták' fia Véj

ela," IV. Béla nom elöbb mint 1233 kezdven

uralltodni, a' leirtt adománylevél az atyja' ne-

veben költ} egyébaránt is Bélát mint nagyobb

szülött fiút illctvón a' Magyar borona. — Hól

vóltanak légyen e' megyében Wesseu es Ku-

dumat; söt Papteleke 's Fizestelek is

az alsó kcrületbcn , megnem batározhatni. Fi-

zcstelclle ma talán Ördöngös Füzes falú b.

S¿olnok vármcgye szcleben határos Miholával.

— Benito 1321-re Szász Szilvást is emlit

134T. Mohaltclkc v. Kis Muholtelhe.

1306. Mohalban Csegei Vass Desewnck

(olv. Desörtck) N. Lajos kir. elengedi a' bárá-

nyok ötvenedet (dezmát) midön e' falut már

Oláhok lakták (neveztetik possessio Olachalis)

Gyula Fehérvárról kiadott kiváltsági levclében

Margit ünnepe elötti nap.

13Ô8 újadomány levelet nyert Mohajról j— •

az egészrôl N. Lajos királytól a' Vas s nemzet-

ség sz. György nap. Szászhalomban költt ki

váltsági lcvc4ncl fogva. Iluszti m. s. §. 44.
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Mohajt az crintett újadományosoli 's V a>s s

ncvet váltott maradckaik 1176 — I5g4 tehát

418 с vïg szakadatlanúl birla!. 5 de 1504. Vass

György hütlcnscg szennycn elveszté, utóbb

viszszanycrvén több hozzá tartozott öröksegek-

Isel egyíitt.

20. Noszoly. O. Neszól. A' Csáky Gá-

bor ivadékai közül Henter, Lakatos, Száva,

özvegye. Mosotichnc, Molnos, Domokos báró

éa özvcgy Széplakyné örökösij isrrnt Csntt,

Bahné birják. Számosabbak bírtokosai mint kül-

határának jelenlegi osztálya kivánná, mellyet

a' határosztály egyenesbb mértékre idomithat-

na. Határa nagy, tágas mezoségj termékeny

legulöji igen jók. VTan tava is. Tcrem bora.

Lakják Magyarok és Oláhok, ezek egyes. G¿-

rög hitvallók. Azok többnyire cv. reformatu-

sali, kihnck hötemplomjok es papjak helybú-

liek. Az Oláhok helybeli templóme fából van.

Lclkeí szñma: 544 } bázaic: 150. Piacza Sza-

masújvár

Regenten vara volt; tudhatóbb birtokosi

vóltak: Sulyok, Csefey, Gavay, Sükössd, Pet-

ky magva szakadtt nemzetségek.

1700 birták: Kálnoky Samuel, Henter Be

nedeit, Domokos János nemesekj ez elsünek

maradéki grófok, a' két utolsónak egy-egy á-

ga báró.
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1702 Kálnoky, Henter, Domokos, Sscnt-

páli ncmesek mint birtokosoU itt a' sóbeli ha-

szonban részesültek.

21.)Kis Devecser. O. D i vi csor. 1230

Alsó Devecher. Mai mellék oevének megfelclö

falú. Birják: Csomafáy, Fogarasy, Kolozsváry,

Miklós, Somay, Tetey ncmesek. A' mezóség

közepette is van kevés erdöje. Legelöi igen jók

tágasak. Tavaiban sok jó izü balakat fogdos-

nak, mellyre helybeli bora türhetöve teszi a'

böjtnapokat. Lakják Oláliok egyes. Görök hit-

vallók. Van helyben papjok és fatcmplomjok.

Népessége: 196 lélekf bázai száma: 38. Pia-

cza Szamasújvár.

1176 Lób és Tamás nycrték adományúl

III Béla királytól.

1230 Chamának a' Lób iijának adományoz-

tatatt újadomány mellett IV Béla királytól a*

Mohaj alatt leirtt kir. függópecsétcs levél által.

l650—1Ó70 tájáig Szász Zsombori Vajda

János nagyobb részét birta, kinek I. Apafy

Mihály fejdelcm 1660 november Ю-kén itt a'

dézmabért elengedte.

1702 birtak és laktak benne: Somay, Ka-

ruly, György nemesck.

1730 bírt itt Ördög György — majd Lé-

szay István.

i
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IT 58 A' Kotanai fcjdc'mi uradalomhaz tar-

tozó részjószág volt benne, 's számlált e' ré-

szcn egy népes teilten bct zscllcr házncpet;

ezcli nyaranbént hól bét hól négy betet te-

nyérrel szalimányoltab ; a' szent Mártoní adó-

zás (census) fejebe minden telchröl öt véba

zabat, 's Karácson tájtt évenliént vagy egytyu-

bat vagy 4 12 xârt fizctteli, mellyböl gyült egy

böböl Zab -s 4 12 xárj a' dézmát mint más

zscllércb fizcttclij a' veszszô erdôlés a' zsellc-

rebnch is szabad voit. Ujparasztob az egész

uradalomban négyen (Uettö szôlievény) a' Ka-

tonai udvarban bézmivvelj szolgáltak, bonnan

e'vcnliént 6-6 véha gabonát nyertch bérül hus-

vet, piinhôsd es baráeson innepein. — Ugyan

Czév táján bîrt itt Kemcny György is.

22. Nagy Dcvecser. A' Devecser nc.-

rteb eredeti Magyar voltát onnan látjub, hogy

Devecser, Péter bírálynab igen belsö embere

es a' Magyaroli eilen ingerlöje volt 1040 tá

ján. Nem nagy falú 1230 Felsö Devecbernek

mondatott. Birjáb : Haller, Nemes, Kornis gró-

fobj Ajtay, Baranyay, Miblós, Bod, Csengery-

né, Csomafáy, Harangozó, Kocsis, Száva, So-

may, Bodoni, Vass nemeseb. Nem meszszevan

a' vármegye' szélétol. Határa tágas mezoség,

legelöi marhatartásra igen alltalmasahj tavai-

ban sob jó izü habt fogdosnab. Vannab, er
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¿6)1, szölöji. Lakosai Oláhok nem cgyosült Gö-

rög hitüek, helybéli papjoUlial együtt. Van

helybcn fatcmplomjok. Van ev. reformatum tera-

plom is köböl helybéli pappal együtt. Lelkei

száma: 500 , mellyböl nemes 45 5 házaic: 68

Fiacza Szamasújvár.

1176 Lób ée Tamas nyerék adományúl

III Béla királytól

1230 Chamának a' Lób fijának adomá-

nyoztatatt újadománylcvél mcllett IV Béla ki-

rálytól a' Mohaj alatt lcirtt kir. függo peesé-

tes levél által. 1481. Szilágyi Justina Erdclyi

Jánosné itt volt részjószágát férjének, annak

hálala utánn pedig férje testvéreinek Tamás-

nak és Mártonnak hagyta vég rendeletébcn.

Miutánn a' Vass gr. nerazetség hütlenség' szen-

nyén I5i)4 elveszté.

1595 nagy részct a' Somay ncmzetség bir

la, elonévül egy század alatt élvén véle.

1700 Somay János, es György 's Kovács

Mihály ncmesek.

1702 Somay, Káruly György nemesek bir-

ták, kih közül sóbeli hasznok volt itt Somay,

és Kovács ide való birtokos nemesekneh.

1727 tübbek közt birta Veselényi István

rendek' elnöke.

1728 a' fejedelmi részjószág szakmány

rendje üszveiratott.
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1750 birt bonne Ördög*jGyörgy — majd

Lészay István.

7758 Tatay László, Somay László (a'Del-

lö Apátii Somay iremesek egyilie) Göczy Tor-

day István és Ivánfalvi Eperjesy Ferencz bir-

tokosok.

Ugyan cz évett a* fejedelem maga részjó-

szágát itt öszveiratta. Számlált e' részjószágek-

kór 1 3 népes örökseget (appertinentia) telke-

lien ugyan annyi háznépet mint zsclléreket.

Ezeknek lcgjobb termésben termett a' kezek

miveltte szölöjökbcn 120 veder bór, a' mive-

Ictlcnekben 30. Öröksegtelent hármat, kik le-

velek hordásával telyesitették szakmányjokat.

Birt egy bük-és cser-eléltt erdôt a' Hadadi

Veselényi István báró utódinak erdôje szom-

szédságában. A' zsclléreknek is szabad a' bir-

tokosok között osztatlan fiatal elég erdó volt

engedve. A' zsellérek évenként nyáron által

fiégy heti tenyér szakmányt tettek Katanában.

Ezen kivül kötelesek vóltak igavonókkal egy

úttal- hová kivántatott- szakmányolni ; régeb-

ben a' szükséghez képést a' hová és mennyi-

szer kivántatott: akkórj nébány év ólta pedig

M. Láposra és Katanába hordoztak szolgálat

rendén kivül. Sz. Mártoni adózás1 Fejében az
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cgcsz öröliseget biró zscllérck évenként adtak

ot elrótt, vagy négy megnyomott és tctüs vé-

kábúl vuló köböl zabat, és karácsonhór min

der! tyúk bclyett 4 1/2 xárt fizetteh A' dézmát

a' szerént adták mint a1 többiek ez,eu urada-

lomban. Az úri biró (judex dominalis) az úri

szolgálattól és dézmától telyeslcg mentt volt.

A' korcsmárlás karácsontól sz. Mihály ñañiga*

birtokos joga volt; a' höz lahosok pedig sz.

Mibálytól karácsonig árúlhatták boraikat: 'sám-

bár a' fejedclem a' falunak nagyobb részét bir-

taj a' korcsomárlás' jogával nem élt : ha azon-

ban él vala vele, a* más két birtokosolt-

nál (tehát ôsi birtokosok ketten vóltak)

jobb borokat árúltatván Icgfelsobb mennyiség-

ben várhatott vólna í6 forintot. — Az irtásos

szántófoldekbol a' kírályi dézma (décima) 5

köböl, 's 1 véka gabona; elfoglaltt földekböl

4 köböl 1 vékányi. Az évenként váltólag hasz-

nálható kaszálókból cgy szekér szénára valót

a' s z á 1 1 á s pótlásúl ez с 1 ö 1 1 i é v e к b e n a'

fenn emlitett három darab szántóíoldehet az

egyes. Görög egy ház számára öröhösön bi-

randókat foglalták-el. Köz birtokosok áltai

elzálogositott szöllök vóltak 40 vederre valókj

dézmà alávalók pedig idegeneknél 30 vederre.



25- Oláh Yásarhcly. O. Vosorhe-

jul. ¡Ylcllék nevét onnan vettc, bogy számo«

sabbau nein Magyarok birják. Birják: Gál, So-

may, Bikfalvy, Csorba, Nemes, Szeszermán,

Csomafáy, Fogarasy, Bene, Egyed, Szilvester,

Papp, Tareza, Czakó, Harangozó, Borsay, Kis,

Rabos, Marusán, Ujváry, Timpsay nemesek.

Természcti minemüségeire névze ncm utolsó

hcljen áll: gabonája, füve bora. Erdôje kevésj

köve elég. Tava igen szüken van. Lakják 0-

lábok kik Görög egyes. hitvallók. Van papjok

és fatemplomjok. Lelkei száma: 242, kik kö-

küI nemes 65; házaié: 465 Fiacza Szamasuj-

vár közel a' vármegye' szclctöl.

1375 Mar Oláhok lakták (populi Olacha-

les.)

1437 Már állott 's mai nevét viselte.

1702 birták; Rédey, Ujváry Miklós, Gaz-

dag Józscf és Kibédy Daniel nemesek.

24. Szépkenyerü Szent Márton 0.

Szimertyin. Derék helység. Birtokosai: a* Sza-

masujvári közönseg, mellynek részére az utób-

bi huzamos Productionale forum itt nihány tel-

keket az 1657 év óltai elidcgenitettekböl kii-

tilt$ ismét Traun grófné, Bene, Harangazó, Sza-

bó, Tareza, Széplakyné nemesek. Mellék ne

vét méltán viseli áldott földjeire nézve, mcl
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lyek jó gabonát adnah; de az ее vólna hozzá

méltatlan ha erös jó boráról neveztctnéh: melly

egyéb természeti ajándchival sújegyenbcn áll.

Lcgclöji is tágosolt rónáh. Erdöje nem sok. Ta-

va lleves, náddal boritott hallal, csihltal gaz-

dag. Lahosai Magyaroh és Oláhokj egyes. Gö-

rog hit vallóh ezck, azoh ev. reformatusok; c-

zekneh ho, azohnah fatemplomjaih helyben 's

papjah is helybelieh. Népesscgc 585 Iclelt, hih-

ból 62 nemes 5 házaíé: 90 Piacza Szamasuj-

vár.

1615 a' Szamasujvári fejedelmi uradalom

Tcszjoszágáúl nagy része öszveiratott.

1649 birta Komis Ferencz Veselényí Ka-

ta férje.

1650 mint a' Szamasujvári fejdelmí urada

lom' resze fel-és öszveiratott.

1702 birtah Jtb Ilyéy Gábor, Csontos Ist-

ván nemeseh.

25. Szombattelhe 0. Szimbó. A' vár-

megye' szélében helyezódett falueska. Birto-

hosai : hasonfelében Széplahy Istvánné öröhö-

si és Henter 's más bebiró nemesek. Határa

terméheny. Van erdóje. Határos b. Szolnoh vár-

megycvcJ. Lahosai egyes. Görög hitü Oláhoh.

Van helybeli papjok 's fatempíomjoh. Népcssc-

ge áll: 504 lélehbólj házaí száma: 4 4. Piacza

Szamasujvár.

■
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2б. Kötke, Kiesin falu es népetlcn a'

vármegyc határán. 1б57 év ólta földes ura a'

fejcdclem a' Désaknai kir. sútisztség' felügyc-

Icte alatt többnyire haszonberbe Iliad va. Hatá-

ra közepes gabona termesre nézve. Erdöje

Itevés. Laltosai Egyes. Görög hitü Oláhok. Van

helybcn papjoU es fatemplomcfcsbájoli. Lelhei-

nek száma: 182$ házaió: 26 Piacza Szamasuj-

vár Dé's. 1609 egészbcn a' Cz. Vass csa-

lád birta.

1613

1653 a' fejedelem mint tisztán fejdclmi

jószágat öszveiratta.

1б"7 febr. 7-kén Keresztcsy Pál és Sa

muel nyerék adományjogon béirás által. Ek-

ког К ö 1 1 e névvel.

1745 tajan Dobra Péter emlékezetes fej

dclmi ügyek' igazgatója ezen falucskát beirá-

sos adományal nyerte vala ; három nyom ¡va-

dékaira szabatván (reguláztatván) az adomány.

Ez az a' Dobra Zalatna elonévvel, ki a' Fa

sching Ferencz „Nova Dacia"-ját „No

va Mendacia^-nak gunyolta maga nemzetéhez

szitván.

A' fejedelem mint földes úr e' jószág'bir-

tokánál fogva a' nemes rendek minden rova-

talaiban birtoka mennyiségéhez képest része-

sedni szokott.

47
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A' Széki jarás 1828-ban az ország' haza

megürokositésére fizetctt 891 rforintat 21 14

xárt c. p.

II. В ú z a i j á г árs.

1. Gyeke. Oláhúl Z s á ka. Néhól „nagy"

melléknévvel. Jelcnleg Huszár báró és Haller

gróf birtoka. A' vármegye' szclébcn álló nagy

népcs falú. Több századdal ez elött „Gyehu"

neve voit. Termcsztményjeire nézve derék ha-

tárán a' gabona, bor, gyümölcs böven gyüjte-

tik. Legelöji meszsze terjedettek egész pusz-

tát ábrázolóU; sok marhát táplálók. Van erdô-

je. Határos Kolozsvármegyével Katanával. A'

Gyekei tóról Benköis emléhezik Special. Trans-

sílv. Lakosai Magyarok és Oláhok. Az elsôk

többnyire ev. reformátusok , az Oláhok nem e-

gyes. Görög hitvallók. Ezeknek helyben pap-

jok és fatemplomjok van. Szorgalmatos gazdák

fold és kézroívesek. Gyekének évenként négy

országos vásárai vannak : januar. 18, julius' 6,

septemb. 20 és October 10-kére határozva. Né-

pessége: 351 lélek, haza van: Q2. Piacza Sza-

masujvár, — Itt az ösi kastéj figyelemre ger-

jesztö, mellynek szemléletére bús melancholia

lepi-meg a' vándor lelhétj Csokonayval

ltt látsz egy örököt «giro oszlopot

Mellynek még a' darab küve is elkopott.



1228 П. András király Simon bánnak a'

Mihály' testvérének Gertrud meggyilkoltatásá-

ban volt részcselineli jószágait 's azoll közt

Gyeltét (Gycku) Dénesnek a' Dénes Tárnok

Mester fíjánaU — hit ¡gen szabad egybekottetés-

scl a' mai Bánfy nemzetség' ösinek tartanak —

adtaj Alolbod gróf Aba nemzetségbol Leustach

fia igtatván-bé birtoltába, Raynold Erdélyi püs-

polt leven. Ercdctí oklevél másolat ú. ni. D i-

ploma Andreae II quod ex Tabulario

111. familiae Bánfianae valga vit R. P.'

Fridválszki Claudiopoli 1777 in folio.

1481 Szilágyi Júsztina Erdélyi Jánosné

itt volt részjószágát férjének hagyta végrende-

Ictcbcn a' Kolo's Monostori Convent elöttj de

alilior Kolo's-vármegyében vala helyeztetve.

A' XVI cv száz* elején a' Fejes ncmzct-

seg birtaj mellyncli (a* mint Benito irja) mag-

vaszakadtával

1514 táján szállott a' Hadadi Veselcnyi-

ekre. Kik közül bírta Veselcnyi Mihlós^három

negyed századig. Ez Zápolya Jánosnak fegyver-

vivöje, János Zsigmondnak pedig itilömestere$

mindenütt hive tísztjének. Szelid és könyörü-

letcs lelhérol dicsirendô. ElhóltGyekébcn 1584

a' ból a' házi kápolnában emlékét e' két pár

versel tisztelék és ôrôkiték :

47*



Nicolaos Patrio Vcselçnyi hic accnbat arvo

Octuaginta annos non sine laude sencx

Arma tulit primi, Janique sigilla secundi

Regís at hic annos bis. tulit ille decern.

1 бОО Ca. Vass család ruínt részjószágá-

ban megosztozott.

l649-!g birtohosi vóltak Gyebéneh: Vese-

lényi Miltlós 1584-ig, és Boldízsár a' foíspár»

„Gyehe" elonévvelj enneh veje Komis Fe-

rencz V. Kata Icánya által. Haller János Komis

Rata férje. Majd a Petbyek

1700 birta Komis István báró.

1777 táján is Komis gr. birtoh volt egész-

ben.

A' mü értünlvrc Kemény Farbas gróf ren-

deh clnñlte és leánya Kemény Anna Bánfy

György grófné birtak bcnne. Van Gyekében

rom. catholicusoh számára házi hápolna.

2. Fe he te lab O. Lab. Kicsin falucsba

mellyet egy patak bét fclé szahaszt. Birjált :

Henter, Töröl«, 's más neroesek. Földje jó, Ic-

gelöji völgyeseb. Erdöje nines, tava, szölöjct

bevés. Adozó höznepe több, magyarabból 's be>»

vesebb Olábobból áll, bib egyes. Göröb hitü-.

eb helybcli papjobhal egyiitt. Van belyben pap-

job és fatemplomjoh. Van evang. reformatum.

bötemplom is helybeli pappaj egyiitt. Lelket



száma: 4 A4, házaiií: 75. Piacza Szomosujvár

1648 birta egészbcn Komis Ferencz.

3. Mcleg Foldvár. Éder szcrént 14бО

elótt ncpes többch által biratett 's ihais de-

reU falú. Regí levelehben Fcoldvár. Birtoltosai:

Bclénycsyné, Csontos, Felszcghy, P. Horvát,.

Bodor, Kaltucsy , Köblös^ Saabó, Száva, Jáno-

sy nemcsel». Fele oída Iban fele terben fchszili.

Sok legelöji ezredhént tápláljáU a' juhokot és

egycb marháhat. Szántó fóldjei igen ternléhe-

nyek Van erdöjc. Szulöihöl erös bór szürc-

tih. Lelhei száma: 442, hihböl nemes 2«j liá¿

zaié: 15o^ Piaeza Szamasujvár. Három hitvallá-

sualiat számlál: vannali heves egyseghivölt , ev.

reformatusolt többen, Görög cgyes. hitüeUlcg-

többen. Ezeli az Oláh laliosoli , azolt Magya-

rolt. Az ev. reformatusohnak szép M az Olá-

hohnalt fa templomjaih vannait helybcn. Itt Já-

nos Zsigmond kora alatt az egyscghivoltncli

gazdag egyházi megyéjoU vala a' Zsuliy nemes

esalád által fôUcpen gyámoütva. Zsuhy Klára

Horváth Boldizsárnc ada Ictct a' P. Horvát nem-

zetscg' ide való birtoliánah egy rcszre nczvc.

1700— 1702 birtált és laktált: Zsulty Pál,

Kahucsy György, Fclszegby János, Horvát ne-

mcsclt.

4. Ka por. O. Kopru. Kicsin faíncslta a*

vármcgyc' szélcn. Birtohosai : Kakucsy, Fclsze
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gi, Horvát, Köblös, Szabó, Jánosj ncmcsck. Tía-

tára gabona termésre igen jó. Van kevés szöl-

löhegye crdöje 's tava. Lakják Magyarok es O-

láholt. Azok ev. rcformatusok ezek cgyes. Gö-

rög hitUck ; kiknck helyben papjok 's fatcm-

plomjok. Lclkei száina: 250; házaié: 44-

5. Buza. Hajdanta Szászok la Uta к, nevcz-

tëk Bu г е n do г f пак ; de пет falú, hancin

Város volt: mais a' falú' felsö vcgébcn cgy

kútat az Olák lakosok város kútjának ncvez-

nek. Német nevé onnan volt, hogy két völgy-

nek ajkaira vala épitve. Jelenlegi nevé tcbát

a* falúnak пет o' buza' termckenyscgéttH —

ámbar azt is termi határa — hanem a' Német

nevczctbôl ercdett és rövidült. Tcke (Kolozs-

várm) az innen k¡ vándoroltt Szász háznépck

által cpült. Ezcn a' járásnak ncvet adott derék

népcs falúnak jelenlegi birtoliossai a' Csáky

jogon : Josika báró, Lázár gróf, Henter Felszc-

gi nemesek 's zálogon mások is. Színte annyi-

ra völgyben mint tágos ronaságba helyezödett.

Határa tágos, gabonát böven tisztán ád. Lcgc-

löinek nagyobb része völgyes, júh tcnyésztc-

tésre igen haszonvchetö. Bora közcp jóságú

's kevés terem. Tavai kiterjedtek balakkal bo-

velkcdôk nád erdôkkel fedezettek. Fája szü-

ken van. Lakosai Magyarok es Görög egyc-

sültt bit valló Oláhok. Van ezeknek fa — azok



rah Lô templomjok ês helybéli papjaili. Lcl-

kei száma: 5Ö3j házaié: 220. Fiacza Szamos-

újvár. Országos vására júliah keletérc nézve

hires, aprilis' 24-én tartatili.

14 0o Buza mint mczo-város állott , vásár-

joggal pedig már az elött élt. Eder bcszélli,

hogy bizonyos Szcbeni kereshedöhet , lull in

flen ekkor a' városból haza felé mentck a'

Ftildvári (innen nem meszszc levó falú) ne-

mesek mcgtámadtáli j fegyverre holt a' dolog,

's két nemes ember meg ölettetett. Szilágyi Mi-

hály eredeti olilevele uta un. Eder Observa-

tiones Criticae ad Historians Mart.

F el m e г pag. 364.

1545 Petrásho Moldvai vajda eddig hat-

van népével hirablá felégeté.

1702 birtáh : Csáhy István , kinek súbele

haszna vúlt és Bánfy György gróf.

6.) S я á s к Z s o m b о г. О. Z г ï m b u г.

ITajdoni váráról emléhezetes népes falú. Bir-

ják: Csorba, Fogarasi, Gego, Máriafi, Gál, Ba-

log, Hcnel, Szász, Szilvesán, Várady, Varó ne-

mescli. Határa nem nagyj fele terméhetlcn.

Fold jet, legelöit, szölöhegyeit Olábok mivclüi

mint höz labosai. Van benne ev. reform, tem-

plom kö' til és helybéli pap ; az Oláhoknak i»

helybéli 'atemplomjoh 's hitesorsos papjoh aT

Görög egyes. hitre szentelve. Lelkcí száma 524?.

házaié: 112. Fiacza Szamosújvár.
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1481- Szilágyí Jusztinának Somkc-

rcki Erdélyi Jánosnénak részjószága volt ittj

melyet mint magtalan férje tcstvéreínek Ta-

másnak es Mártonnsk hagyott férje hálala u-

tánra a' Kolo's Monostori Convent' tanúsága

mellett Keresztelô b. János innepe elött raá-

sodik ferian.

i486 Sarlós b. aszony ünnepe utánni roá-

sodik ferian határai kijárattak.

1Ö77 februarius' 7-én Keresztesi Jánosnab

itt a' dézma et engedtetett mint részjószágá-

ba bárom évig.

1508 mint részjószágat birták Zékely ne-

mcseli, kiknek egyenes ivadéki ma Koíozsvárí

polgárok. Az oj adománylevelet errôl a' Kc-

lo's Monostori apátság örzi.

1702 birtáh: Vajda János, Székely Lász-

ló ncmesekj majd Csernátoni György.

7.) S z e n t M i к 1 ó s. Mczôscgi erdôtlen

kitsiny falú. Birtokosai: Veselényi báró, Gen-

csy, Hatfaludy, Keczeli nemesek. Kiterjcdet-

tebb tavaiban a' halak tenyésznek. Kcvés sz-án-

tó fóldjeiben gabona sztiken terem. Legelöji

se tágosok. Erdöje szollóje csekély. Ncpe Oláh

egyes. Görög hitvalló a* pappal együtt. Van

helyben fatemplomjok. Lelkei száma: 285} há-

zaié: 53. Fiacza Szamosújvár.
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tîoo Jábroczby Milla!; t itt saját alattva-

lúi meg ólék. Az elött is, 's továbbad is neve-

zelcs birtolia volt benne a Jábroczby ncm-

zetsegnek.

8.) Mányifc. Kitsiny falú. Birják: Telc-

Ky gróf és grófné *s Hcmcny báró. Nem nagy

batára búzát torokbúzát böven terem. Erdöjc

kevésj szöllöje még kevescbb. Lcgclöji lanká-

sok jóli. Lakosai Oláhok egyes. Görög hitval-

Jóh, belybéli papjohkal együtt. Van helyben

fatemplomjok. Lelkci száma : 2~8j házaié: 54.

Fiaczu Szamosújvár.

1508 mint részjószág a' Zckcly ncmcsekó

volt. L. a* fóbirák sorában. 1588- 1505-ig.

Ezchnch maradéki utóbb oj adománylevelct

nyertcb, a' Kolo's Monostori apátság levéltár-

ba heljezettet.

1702 birta és lakta Kemény Simon báró.

Q.) С z en te. Birják: Lazar gróf, Apor

báró és Szabó 's más nemesek. Kis helyseg.

Gabanája, bora tágas legelöji, erdoji jóbb bar

ba heljezib. Lahjáh Oláhok egyes. Görög bit-

vallók Helybéli papjob és tcmplomjok e' hitre

szcnteltettch. Lelkci száma» 280 házaié: 40.

Piacza Szamosújvár.

1649 birta cgészben Komis Ferentz.

10.) Kékes O. Tyotyis. Régcbben OJáh-

Kékes. Nagy falú. Birja Veselényi báró. Sok
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roña szántó íoldjci, tâgas bérczcs —~ völgyes

legelöji, szálas tölgy erdöji, erös bora a' ne-

vezetescbbek kozé állitják határát. Lakják 0-

láboU 's szint annyi Magyarok. Azoli hitökrc

nézve nein egyes. Görög hitvallók, czek ev.

reformatusok. Azok fa — ezek kötemplomban.

papjokkal együtt imádják as Urat. Lelkci szá-

ша: 4Q5 j házaiéi 100. Piaczozó helye Sza-

mosújvár.

1606- birták Komis Boldizsár és Szeraere

János.

1700 Bánfy György gróf és foispán fobb

birtokosa vala.

11.) Apáti. Dellö raellék névvel O. A-

putyu. Másfél század elcitt elonevét adta a' So-

may nemes nemzetségnek ; mely jogon egyik

Kendeffiné birja. Több birtokossai : Abády,

Barta, Kováts, Kontz, Kulissek, Lippay , Bácz,

Serbán, Várady nemesek. Jó boráról, elegen-

dö erdëjirôl, kôvér legelôjirôl, rona fôldjeirôl,

kevés taváról ditsiretes falú. Lakják Oláhok és

kevés Magyarok. Azok Görög egyes. hitvallók.

Van belyben papjok és fatemplomjoli. Van ro-

maí catholica részen egy házi kápólna. Lelkei

száma: 25Q; kikböl 50 nemesj házaié: 45. Pi-

acza Szamosújvár.

Hihetö hogy nevét аи itt való apátságtól

költsönözte. Ugyan is nem szenved kétsége*
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Erdély számos szcrzctesscinck hajdahi létc ;

nem az, hogy c' megycben ¡s az elsübb Ma

gyar Kcrcsztyén századokLan kellctinél több

klastromok állottak; az Apáti ncv is az itt volt

Apátságról ragadott e' falura máig öröklendö;

mclly Szirmay Szathmár yárm. il. R. g8

lap szerént IV. Béla hirály alatt el-pusztult több

hlastromoknak egyike lehetett.

1434 E' falú állott mostaní nevével cgyütt.

Itt ez cvett October б-к. a' nemeseli rcszröl

Zsuky Jlinos, Tun Péter, Miklós Almakerehi

Apa fija 's a' t. a' parasztok részérol : Budai

Nagy Antal, Clusvári Janos Mester, Vajdahá-

zj Nagy Pál 's másoll mint követek egybegyül-

tck a' támodatt paraszt zendü'etet egyezct ál-

tal lecsendesitcni. Ed er, a' Kolo's Monos-

tori apátság levelei közül. — Apáti as

öskor' borultabb jelenctei közül Erdély' két

szomorií törteneteire emlékeztcti a' maradékat.

Az Erdély! szakmányolók jobbâgyï sorsokon

eröszakkal kivánván segiteni , Alparétnál (b

Szólnak várm.) fegyveresen egybe esoportoz-

nak. Az ország vajdája Csáki László, alvajda

Lepes Loránd 's Tamásy Henrich és Husali

Jaks Mihály Székclyek ispánnyai is viszont üt-

közetre készültt néppel megérkcznck. Megc-

sik a' csata egyezö vesztéssel. Mi utánn eltá-

Yozván innen, a* nemesek közül Zsuki .Taños,
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Türy Peter, és Almakerchi Apa Miklós mint

követek Apátiban octob. 6- a' paraszt közön-

ség részérol pedig Buday Nagy Antal, Klus-

vári János Mester, Vajdaházi Nagy Pál 's má-

eok ís követek gyanánt megjclennck. Végeztcki

hogy mind a' nemcseli , mind a* parasztolt a"

királyhoa (Zsigmondhoa) követeket küldjenck,

's raig a' felelet megjönne, a' jobbágyok a' nc-

vezetesebb innepi ajándékoliat adják toldes

«raíknak 's a* basznált fold es marhaihhaz he-

pest egy vagy \/2 forintat fizessenck éven-

kent, — hogy minden esztcndöbenj egy napot

(talán hetenkent) az uraik hénye szerént szól-

gáljanak — a' malmok épittéscre ügyeljenek —

el-költözni kivánván fölgyeiUröl a' telelidij 's a-

dosságok' Icfizetcse utánn fol des uraik boesás-

sák el. Ezcn torvények eilen veto nemes em-

bert a' vajda hitszegésen marasztalja, a' jób-

bágynak pedig a' ki vét, a' foldcs ura minden

jószágát foglalja el. E syncfaronis Iíteris

Conventus de Kolos Monostra. L. e-

яеп zcndülctnck további folyamatját 's kime-

aetelét. Observationcs Cri ti cae Caro-

Ii Éder ad H i s t o r i a m Mart. Fclmer

pa g. 72. 73. 74.

1514 a* Dosa porfiada Hoszú Antal és

Lorincz Pap' vezérlete aïatt elöbb Temesyár

alatt az utánn Kolozsvárnál veretett széjjel, d&
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miclött itt meg vcrcttek vólna Apátiban gyült

<?gybc a' Kuruczak sercge, 's innen rohantak

Kolozsvárra, hól ölict Liridvai Sisak Bánfy Já-

nos 's barátja es vezer társa Drágfy János szé-

lesztettcli es üzték-cl. L. Buday Fer. Pol g.

L e X i с. I. dar. 1 4 1 lap. A' XVII év seáz a-

latt birtak benne az ördög ivadckok.

1б0б nagy rcszét birta Komis Boldizsár.

1700 Bandi, Zabolay birtak benne.

17 64. Somay Lippay nemcseknek szöllö»

hcgyei vóltak itt.

1770 birtokosai valának: Veselényi és In-

czedy bárók, Zuthory Fcrentz, Lippay Somay

György nemesek.

177 5-is Veselényi rcszjószág volt benne.

Dellö Apátii Somay nemzetség \,} Fijai cgy

szebb századnak ; a' tu idötök még nem szü-

leték. Oröm reszemröl, bogy neveitckot ki-ke-

rcsvén a* feledségbol, bár gyenge crömmel a-

zon tetöre emclhetném , mellyet érdcmlctek.

Az érdem virányiból koszorút füztem 's azt a*

Ditsoség' templomában polgári — pálya — dij •

gyanánt oszlopotokra tüztem. — E' nihány kôl-

tsönözött halavány színek is hadd fessek két

századon ált a' jelenkorig fényetoket. A' tiszt-

viselök sora jót áll, hogy e' parányi nem e-

gyebb mint érdemes eldödeitek irànt mcltó hó-

dolatom. —



730

IS Borzás Magyar" mcllck névvel nc-

ha. Élhetô falú. Birják : három Haller 's két

Bethlcn grófok, Gálné, Jábroczkyné özvegyek,

Várady, Czakó, Dálnoky, Kendcfy, Ráliosi,

Szentgcrlliczey, Kozma, Kcnde, Marhó, Móldo-

ván, Pap , Zilahy nemesek. Erdötlcn határán

tiszta-búza 's fölicpen a' törökbiiza, mint a' me-

zösegi határoknak választott gabona neme bö-

ven terem. Erdöje kevés, szölöjc, gyümöltsöse

kevesbb. Lakosainalt cgy része Magyar, más

Oláh. A' Magyarok ev. reformatusoh ; az Olá-

hok egyes. Görög hitück. Mint két fclckezet-

nek belybéli papja 's a' reform, kö, a' Görög

bitücknck fatcmplomjok van. Lelkci száma:

33 lj Házaié: 8T.

lf)20. jan. 15-kcn Posonban fej. Betlcn

Gábor részjószágot adományzott itt Haller'Sig-

mondnak.

1622 Veselcnyí Boldizsár is részjószágot

adományozott Csongor Péter hív emberenek

(familiaris)

Volt tehát itt utóbb Csongor birtok.

13.) Szász Üj-Öss. O. Jus. Nagy kiterje-

désü népes sok birtokosok kozt fel-oszlott falú.

Birják : ïeleky grófné, Domokos báró , Balog,

Bán, Bányay, Bándy, Horváth, Rácz, Mara iva-

dékoli, Beel, Bojta, Bornemisza, Eczken , Fel-

szegi, Fogarasy, Gycnge, Gönczy, Keresztes,
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ílis, Kos¿ia, Köpcezy, Krizbay, Makkay, Mé-

száros, Millas, Sáfár, Szatmáry, Szénásy, Szent

joby, Szilágyi, Zabolay, Vég, Véér, Zsidó ne-

mcsek. Soli tavai, jó fckvésü szántó foldjei,

zsiros lcgckn, heves, de szálas erdoji termé-

szeti minémüségcit czimezill. Határos Kolozs-

vármegyével. Piacza Szamosújvár. Népe Ma

gyar és Oláh. Ezeli egyes. Görög hitvallók,

van fából helybcn templomjoli és papjoh. Lel-

kei száma: 660, kik liözül nemes 105; há-

zaié: 142.

1479-re a' következö olilevél ide illetve

e' követliezö a' hires neves Janhafyj nemzet-

ség' levél nemességét nyilvánitó. Mátyás Isten

kegyelmébol Magyar Cseh 's a' t. országok lii-

rálya. Tü ncktck a' mü hiveinknch Eösi mind

két Janlify Si m on nah. Idvességet 's a' mü

királyi liegyelmünliet és liedvezésünliet! A' fe-

jedelmeli' felséges méltósága bozza magával ,

hogy egyéb nagyságos tetteik között fö gond-

jak legyen, alattvalóik' állapatjoliat sorsokat

's erényeiket meg fontolva kit -kit érdeme sze-

rént a' nemesség' nagyobb fokára diszesbb je-

lekliel magasztalni, mert igy leend ditsiretes

a' fejedelmek' ajándcka, és az alattvalók indú-

latja az erényes tettekre hevesebben ösztönöz-

tetik. Józanan tapasztalván és meg fontolván

a' tü hívségteket 's hív szólgálatotakat, mel
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hctscgtökhcz képest hív állandósággal a* mÄ

Fclségiink ¡ránt hálád.itosak Icnni igyekezte-

tck ,néktek 'я általatak Eösi basonlólag Jan-

kafy Lörintznek es Jánosnak roltonitok-

nalv *s az ölt öröllöseinuli 's mindert utódiknak

ezen ezimert vagy nemesscg jelét — melly jc-

lenlevö Icvclünli kezdctén vagy elején saját

szineiben mesteri kczzcl lefestve es czifrázva

van, 's mellycl a' mint állitjátúk — öscitek is

cltckj de nz arról költt kiváltsági level álta-

lak torténctbül el-veszett és el-idcgenült — bi-

zonyos tudásunkból 's ön szándckunkból es kir

rályi hatalmunk tcllyességébol újra és újból ad-

tuk, ajándékoztuk 's adományoztuk j söt adjuk,

ajándékozzuk és adományozzuk 's ez által ki-

bocsáljuk , hogy til 's emlitett rokonitok 's a'

tü és az ök örökösi 's minden utódí az emli

tett nemesi czimerrcl, más czimerelikel éló ne-

mesek szokása szcrént mindég és mindeníitt az

ütközetekbcn, pályafutásokban, ágyukan , pár-

viadalakban 's más nemes és vitézi gyakorla-

tokban; nem különben gyürükcn, sátrakan, kár-

pitokon, átaljában pedig minden dolgok lép-

tek nemeiben a' valóságos és tiszta nemcsség

czíme alatt, mcllyel titeket minden sorsú és

rangú emberektol bccsültetni és neveztetni a-

Itarunk, s mind azon kegyelmokkel kiváltságok-
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liai és szabadságohhal , mellyehhel országunh'

löbb czimeres nemeseí élvén mindcnképen tör-

vény és szoliás szerént élnek élhessctek és él-

hcsscnck, 's annál nagyobb igyekezettel és szor-

galommal a' királynak és a' mü felségünknek

hódolní egyébaránt a' tü és éríntett rokonitok

hathatosbban törehedjenek , mcnnyível inkább

létni fogjátok hogy titeltet 's rohonitokat liirá-

lyi kedvezésünk 's jó akaratunk és kegyelmttnk

meg elözött. Melly dolognak bizonyságáúl je-

Irn való levelünket titkos pecséliinkel meg e-

rösitve adtuk. Költ Budán Ur menybe mcne-

tele ünnepe utánn közelcbbi vasárnap, ugyar-

azon ezer négy száz betven lulcntzedik Magyar

huszan kettödik Csch országlásunk tizcn egyc-

d¡k évében. Eredeti oh levél masóla t.

1473 Eoss! Jankafy János.

1511 Ewsi Jankafy Máté éltek.

Ok adja elo magát ezenncl c' megyei Szá*

szok eredetérôl értekezódni* — Azon a 1 Is alon -

mal midön I. Isttáft Magyar kiráfy II. Henrik

császárnak húgát Giselát nejül vevén innepi-

leg haza hoz, ta, sok Német nemzetségek jöt-

tek bé Magyar országra 's onnan Erdélybcis,

ilyenek vóltak e' megyébcn tzok, kik Hosp>

tee de Zeck nevczet alatt IV Béla király'

idejében emlitetnek. Azonban horánt se vól

tak ezek anwyin, bogy egy nép-testet alkottak

48
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vólna elcjéntcnj "s migleu II Gcysá király ll4l

«' mostani Szászokat Erdclybe szállitotta feltü-

nctlcnül cltek : de ekkor számosabban leven

¡do tclepitvc a' nckiek szánt kírályi füldün

(fundus regius) mind einem férvén elszéledtek,

különösön Besztertzét 's távulabbí vidéket is

120ß elött jóval béülvén, с' várost épiték 's több

falukat, ezek is az András király kiváltsági le

veleben Ilospites Teutonici névvel cz¡-

meztetvén. Felmer DesericiussalésBcn-

kö meg egyeznek abban ( bár E d e г ncm

látszik hinni) hogy a' több vármegyékben 's itt

_ iflég a' Mogolok bcrohanása elôtt, ha nem mindj

de igen sok helységeit a' mcgvének bcülték

'á a' fôldes urak földjcik mivelcsére telkeik

meg nepesitesére a' Magyar birtokba bévétet-

tek; mert a' mint ezt is Benkô beszélli : „ a'

Magyar ncmzet soha se töltötte bé a' földet

melyet erövel foglal vala", ('s ebböl követke-

zett bogy hazánk' legtermékenyebb kôrnyéko

idegencknek jútott, es abból hogy hajh! min-

denkor a' jôvevényhez a' Magyar több mint

barátságos szivvel viseltetett) De Éder a' mc-

gyei Szászok' eredetét 's az ök jobbágyi sors-

râ jútásokat Brassórol beszélvén bövebben 's¡gy

a dja elö (Eder observât. Criticae ad

Histor. Mart. Felmer pag. 80) hogy 1492

midön némcly Magyarok az Austriai házzal hü-
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tött atyafiságát szôvetségét Ulászlónali helyben-

hagytáhj — már abhor a' Szász közönsegek'

hövetjei 's személlyessei Szcbenben vóltak egy-

begyülve. Továbbá 1553 Medjesen a' vajda jc-

lenlétében végeztetett, 's két esztendö muí va

Fcrdinánd által is meg erösitetett: hogy a' fa

illit' lalíossai külön semmi itéletet nehozhassa-

nak, se hitet bé ne vehesseneli, hanem a' pe-

reket a' birálybiró és Tanács eleibe vîgyék. —

Épen az, hogy a' Szász faluk magok szabad-

sâgokat a' hatalmasak eröszahja eilen 1553 tá-

jáig oltalmaztáli, ohozta az öh egybekôttetésô-

ket a' városohhalj midön ellenben némely

Szász faluk, mellyek a' városohhoz lekötc-

lezve nem vóltak már regen szabadságai-

hat elvesztve földes úri hatalom alá jutot-

tah 's lassanhént jobbágyohá zsellérehé tétet-

teh. Különösön 1450 parantsolja I Mátyás k¡-

rály (így l4Q0-ben is Ulászló hir.) az Erdé-

lyi nemességneh hogy a' mely S zas zo

ll at magok jószágaikban letartóztat-

tak minden javaihhal együtt bocsássák szaba-

don Éder observ. Críticae pag. 104. e

Uteris autogr.) Breviarium juris

Transsilv. pag. 31, 32 magyarázható

's nyomozható innen is a' vármegyei Szászok

ercdete : meg tortént az is , hogy e 1 i t e ri s

anní 1320 apud Va g пег Diplom. Sá

48



156 i

ros pa g. 97) a' T eut o j о g g a I élô Szászok-

ra a' királytól, a' királyi birtolilás einlckezoté-

ncli fenntartására, valamelly rovatal vagy dcz-

ma fizetés vcttetett 's a* nemesek czen helye-

bet vagy csali hasznait adornan yúl nyervén ;

idö vel a' gondatlan Szász népek , lakosok clob-

bení eredetes fogaikból lassanként kivetkoztet»

tek , jobbágyt állapotra szállottak, 's néba mi-

don jó alkalom adta cío magát, királyi hely-.

benhagyással is megerösittettek az ilyen fog-

lalások 's erószakok. Éder Observ. pag. 106.

Szolgáljanak tehát a' lebeszélttek a' Doboka

vármegyeí Szászok' zselléri állapotjának némi-

nemü esmértetésére , a' múltt korból. Ma nem

minden Szász" melléknevü falukban találtat-

nak Szászak; mert kikoptak.

Szászújostt 1702 ólta birták: Sárkozy Já-

noe, Zabolay György és János, Toroczkay,

Fogarasy, Bándy Gyenge nemesek.

1764 Zabolay Borbára Somlyay Jánosné.

1775 is Gyenge nemesek birtak benne.

14.) Moricz. O. Morocz. Kicsinfalú a*

vármegye szélében. Birják Veselényi báró, Vass

's más nemesek. Földje, legelöi crddji haszno-

sak termékenyek. Határos Kolozsvarmcgyévc!.

Lakosai Oláhok. Hitekre nézve Görög egyes.

hitüek. Van helyben pnpjak 'e fatemplomjok.
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tercze.

15.) Maté. Dcr¿k falú. Birjáli a' Haller

grófoh. Jó foldjei, tágas legelöi, szölöi, crdö-

ji haszonvehetoU ¡gen jók. Laliosai Oláhok egy.

Görög hitUeh. Van helyben papjak 's fatemp-

lomjoU. Határos Vermessel Besztercze vidéh-

ben. Lclkei száma: 456; házaié: 75. Piacza

Besztcrczc.

1702 Haller ístván bóró bina egészben.

lO.) Bongárd. A* vármegye szél-szcglc-

tében fekvö kiesin falú. Birtokosait Béldy gr.

Kemény, Szentkereszti bárók, Ambaris nemes.

Magában sovány fôldjét igyekezó lakóji termé-

kenyé tették. Bora ¡gen jó. Erdöje elegendö.

Legelöji ktilônbféleképen jutalmazzák a' reájolt

forditott munkát fáradságat. Lakónépe OIáhr

cgycs. Görög hitû belybeli papjakkal fatemp-

lomban imádják a' teremtót. Piacza Besztercze.

Határos Besztercze yidékben Szent Györgyeh

Lelkeí száma: 285 5 kázaié: 62.

1545 Solyomkövi Ordög Ferencz béirás-

képen egy pusztát vitézlô Karuly Dénezsnek 's

jegyeeének Agnes nemes leánynak két e-

zer aranyban áltadta senrnii jogot fen» nenv

tartván magának. Capit. Alb ens. Divers.

Cottuuro. Cist. 1. Case. 6. nro. 8.
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1575 septemb. 25. Vass György Kolozs

varm. föispän nyeré adományúl Bátori István

vajdától Bongárdi cgész részjószágát Karolyi

Soíiának Veres Jánosnénali hütlenség szennyén

H us z ti m. s.

17.) Ver esegy háza. — Hogy merci szó-

hagyományckon 's úgy mondatott hipothesisen

a' hitelt szomjuhozó éviró ncm alapithatja ál-

litásait; azt ki-ki tudja: de mü meg is bár keb-

lünk' forró ohajtása, hogy hazánli' édes anya-

ioldünk 's kcdvclvc tisztcltt nemzetünk' cgyes

esetei is valahára historiographie szerént felfe-

dezvc vólnának — Vercscgyházáról az egy ety-

mologiájánál fogva kivántuk mcgjegyezni : hogy

az avúlttabb századokban , midön Erdély is

csahncm Portugália vala az egyháziahra néz-

ve, e' tájckat mellyen Veresegybáza áll a' Tem-

plariusak — a' MagyaroU közt Veres Barátak

— nevet viseltt rendje birta 1314 elött. Ohaj-

tanók, ba próbaállitásunkat egy valaki nálunk

szercncsésbb vagy megczáfolná, vagy kútfobol

igazolni kivánná. — Egyébaránt ma , Verescgy-

háza szcp nagy helység. Birják: Veselényi bá-

ró, Ersck, Incze, Lapuhas, Rcdey gróf> Za-

bolay, Vass nemesck. Földje 5 legelöj'i szölöi

igen jók, termékenyek. Bora erôs. Lakják Ma-

gyarak es Oláhok. Azaknak régi ko szentegy-

házzak 's hclybeli 5 ezeknek is egyes. Görög
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bclybcli papjali 's fatemplomjoli van. Piacza

Besztcrczc, Szamasújvár egyezö távúlságra. Lel-

hei száma:.551, házaic: 81*

1545 SolyomUüvi Orrlüg Fejcncz y cgy

pusztát adott itt béicáslíépcn Károly Dénesncll

és AgncsneU, jegycscnek semmi joggal maga

részére (nuilo jure sibi reservato) Cap. Al-

bcns. Divers. Cott. Cista l. fase. 6.

aro. 8.

1702 Rédey, Zabolay István birtobosolt-

nali sóbeli hasznoh volt.

Majd Bándyak. ¡ .

177 7 is Zabolay Mihály birtalt benne.

18-) Szász Ujfalú. 0. Ujfalou. Nem

bis helység. Birjáb: Mihó gróf, Bánfy báró,

Csernátoni, Széltely 's más nemeseli. Szántó-

földjei, legelöji, heves erdöje, még kevesebb

_ szölöhegyei természeti képében figyelemre mél-

tó vonások : minci l<evesehb mindazohnali lu-

terjedése, annál hasznosbbá teszi a' szorgalomt

mellyet a' Szász loliosoli reájob forditanalt. E-

zek evang. lulhcranusah, lulmeh Itöböl hely-

beli templomjok 's hitesorsos papjolt van. Pia-

cza Besztercze. Határos Lekcnczével Beszter»

cze vidéhbcn. Lelkei száma: 51Q; házaié: 95-

E' fálú az evang. reformata részen leány e.

mcgyéje Szász Czcgönck a' Nagy Sajói kápta-

lanban. L. egyházi jegyzetek alúbb.
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1бОТ. Kolozsvártt decemb. 8. Minds*enti

Bencdck 's neje Bánfy Anna nyerik adományúl

egcszben foj. Bátori Gábortól.

1764 egyik birtokosa Bánfy Ferencz bá-

ró vólt.

10.) Ketek 0. Tyety. Saép fekvésü,

kiterjcdtt határú , jó boráról, erdöjiröl, kôvér

róna szántófoldjcirol 's tágos legelöjiröl dicsirt

nem nagy falú. Birtokosai: Betlen grófj Ajtay,

Fráter, Gálnc, Jékey nemcsck. Lakosai egycs.

Görög bitü Olábok. Van belyben papjok *s fa

templomjok. Halaros kís részben b. Szolnak

vármegyévcl. Piacza Dees, Lelkei szárna: 207}

háiaié: 40. 1020 puszta vólt, meliyben rcez-

jószágot nycrt Haller 'Sigmond.

1702 bírt es lakott benne Bocskor Má-

tyás nemes.

20.) В ö d ö n. O. Bigyji. A' vármegye*

szclében fekvö ncm nagy falú. Fóbb birtoko

sa Milió grófné. Sima legelöji, szäntoföldjei

igen jók. Szölöhegyei lankások. Erdöje ncm

sok. Van sos kutja. Lakják Oláhok nem cgyes.

Görög hitvallók. Van helybeli papjak és fa-

templomjok. Határos Csaba Ujfalúval b. Szol

nak ?4rm. Fiacza Déés. Népessége: 247 lélek ^

házai száma: 45.
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21.) Enes. О. Jenes. 1 386 Ench. Majd

Szász Enche. Föbb birtolios Toldes ига Tolda-

lagi gróf. Földje termckeny jol miveltt. Vize,

erdöje, legelöi kedvezök. Szölöje jó bort ád.

Határa szük. Határos b. Szolnak vármegyével

és Besztercze vidékkel. Az egész megyét ba

taг höre áltéri. Lakosai Oláholi egyes. Görög

hítüek, kik helybeli fateraplomban imádkoznak.

Papjak is van helybcn. Piacza Szamasújvár,

Dees, Besztercze. Lelket: 2Q2 számlálj há-

zat: 60.

Encsnek hasonfclét Betleni Betlen Gergely,

Jánosnak fija, Jakabnak clsö, Olivérnek má-

sod unokája 1386 januar. 10-kén, nyerte ado-

mányúl I. Károly királytól, Az adomány levo

let Ratona István Histor. Critica Regura

H и n g a r. Lib. XI. р a g. 1 3б. leirja , melly-

nek nyomán Éder és Buday Ferencz. (Obser

vât. Criticae ad Histor. Martini Fei»

mer pag 58. — Ma gyarország polgári

historiájára v a 1 ó Lexicon I. Darab

3Ç8 lap.) bistoriai hitelességgel adják elö, 's

az emlitett adományt is. — Ide járúl azon ero-

ség is, bogy a' Ratonai királyi uradalmat (fis-

calitas) 1758 Erdélyi kínestárnok Bornemisza

Ignácz báró parancsolatjára fejdelmi ügyek i-

gazgatója Selyei Tolnay Jáoos oszveiratván ,

akkór ís Enes a' király részen csak egy ré-
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szcben, mint részjószág iratatt öszvc T tübbí

része pedig magános birtok volt* Tanúság in

nen: hogy mar 1386 a' király birta vala e' fa-

lúnak feiet, 's raostani nevezete is vele együtt

megvólt, állott. Eredeti kútfo. Tchát

1386 januar. 15-kén felét adományúl nye-

rék Betlen Gergely a' János' fia és Almalicre-

kjr János' fijai: Pétcr es László. Birtált a' ti-

aennyolczadlk század' clsö tizedéig békcssége-

sen (pacifice) Apafy Miklós itt végrendeleté^

nél fogva nyolcz tclket hagyott ôzvegyének.

13QO. Pünkösd utánn nyoezad nappai Lász-

ló Ozdi (Febér várm.) esperest és püspök vi-

cariusa elött Fehérvártt Betlen Gergelynek —

az Encsi jószágban és mind két В arg ó ma-

jarakban vólt leánynegyede, kiházasitási javai

dosa (res paraphernales) ?s minden egyéb név-

vel nevezett vagyonja helyett Margit nejének

-— mellyeket ez végrendeletében férjénck ha

gyott vala — nemes férfi T'o 1 mács Mátyás

adott eserében 13 curiát (házat) 3 szölöt, 3

szénafüvet, 46 holdnyi szántófoldct Bcszter-

czérol és ar Beszterczei határból minden hasz-

naival együtt örökösön.

1б07. decemb. 8. Viczei Mindszcnti Benc-

dek és neje Bánfy Anna fej. Bátori Gábortól

jrcszjószágat nyertek itt adományúl.
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1б20. jamiar. 15. Posonban Haller 'Sig-

mond fcjd. Betlen Gábortól nyeri adománywl

a' Bctlcni várat és az Encsi (abhor pusztá-

nalt iratili) pusztabéli részjószágat. •— Kaller

ekliór b. Szolnoli várm. fóispán. Liber ге-

gius.

16OO Кару György itt volt részjószégát

eladta.

1713 februar. l-sö napján II. (mint fejde-

lem) Apafy Mihály' (Encsi birtolios) halálával

az Apafy fiúágnali magva szaliadván.

1714 junius íg-én a' fejeelmi ügyeli' igaz-

gatója Pálfy György a' fejdelmet abba béigtat-

ni aliarta. Ellcnszegezte magát a' Betlen nem-

zetscg mint az Apafyalthal egy törzsökü test*

vér, 's annálfogva még fenn álló fiúág.

1728 szakmánrendje a' fejdelem számára

öszvciratatt. . ."

1756 majus б-hától fogva a' Betlen nem-

zetség' liépében a' fejdelem által inditott pert

Betlen Pál királyi táblai elnöli hezdé védcl-

meznij a' hövethezet megmutatta mely hiven.

17 58 a' fejdelem' számára szahmán rend-

je esmét oszvéiratott: aUkór a' fejdelem részen

az uradalomhoz 11 háznép mint zsellér (in-

quílinus) regy népes teilten lahó szolgált, bogy

czeli hat-hat mindószve 26 hetet évenltcnt szol-

gáltah; minden telchról külön igás erövel is
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(vectura) tartoznak ; a szolgálaton kivñl tnin-

den szükscg esetében Beszterczére, Borgóra

vagy M. Láposra leveleket hordattak ; dézmát

a' kenderen kivül rendesen fizették j a' király-

nak kttlön korcsomárlás joga ñera volt, vagy

ha volt is azzai nem élt 5 a' többi birtokosok

közt pedíg ugyan az Uiszabva ñera vóltj ker-

telésre alíg használható tölgy és nyir erdöji

elhasználva találtattak; legelöji akkór is szü-

kek valának: karácsontyúliját 14 xr-al váltot-

ták-meg. — Az elöbb eloszámitott tizenegy zsel-

lérek közül Apafy Miklós maga nejének ha-

gyott végrendeletében nyolcz népes örökseges

(appertinentiata) telket, az eredeti osi négy

telket részekre szelvén. Kiröl azoli vérségi le-

ezállással Betlen József grófra , erröl pedig zá-

logon Loeonczi Bánfy Ferencz báróra szállot-

tak, kitöl a* fejdelem visszaváltván a' katonai

fejd. uradalomhoz ragasztá 1738. Eredeti

oklevélboL

1759 roajus t-só" napján inditotta-meg a*

fejdelem e' részjószág iránt a' pert akkori bir-

tokosa Betlea Gábor gróf eilen.

1ТбО táján béhrá» által nyerwín ez a* Bet

len azt a* részét oielly a' Katonai uradalora'

sajátja; eladta Haller grófnak; kinek ivadéki

kdzttl való mostani^grófi birtokosa. Más része a*

Betlen báz' osztáljosainak maganos Uikjdonoíu
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lTöl Somogyi Ferencz Bandy Ferencznek

ide való rcszjószágát clidegenîté.

17Ç4 vége szakadván a* fcjdelmi pernek,

az alperes Bctlen ncmzetségnek e' részjószág

María Terezia által kiitéltetett.

22.) Vicze. O. Zsicza. Kies helyen ala-,

pitott nagy falú. Jelenleg birtokosai: Petky An

tonia grófné Kremp báróné, és Augusztino-

vich. Minden nemü c' megyében bonos gabo-

aát gazdag aratással teremnek kertjei, földjei.

Elcgendö erdöje. Szölöhegyci jó bort adnak.

Igen lleves tava feneketlen méjségében sok ha-

lat táplál. Bona legelöi számas juhakat es mar-

bákat táplál nak, bány ezer méh zsibong raj-

tak! nyár hoszszában. Határos b. Szolnak vár-

megyével. Piacza Szamasújvár. Lelliei száma:

319; házaié: QQ. Koznépe Oláh és Magyar

csaknem egyezöleg. Van belyben azoknak fa-,

ezeknek kötemplomjok papjok. Görög bitü. Itt

is triumphált az ido az ôsi kastélyon: csak a*

pineze használható abból, többi rétze ballgatás

lakta omladék.

A' Mindszenti magva sxakadtt háznak esa-

ládnak elonevét adta vala a' tizenhetedik szá-

zad elején; mellynek kastélyos vara vala mig

az idö vasfogai einem ôrlék emészték.

1607. decerab. 8. Koloasfártt fejd. Bátori

Gábor Mindszenti Benedeknek 's nejenek Bán
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fy Annának adornányozta: Bathon, Chiabaka,

cgész falukat, ismét a* Retlcni udvarházat és

részjószágot, úgy Árpáston, Omláson, Egres-

ben Oroszfaluban, Málomban, Bcydd-ben b.

Szolnok várm. — E' mcgyében: egész Viczét

•z udvarházzal együttj 's Borzáson, Kétcl-

bon, Enczy (Encsen) Szent Mártonban

részjószágokat, és az cgész Ujfalut (Szász-

Ujfalut) Liber regius.

IÓ60 a' Szamosújvári tisztán fejdelmi ura-

dalom részéül a'hoz öszveiratott.

Majd a' Jábróczkv nemeseket vallá urai-

nak , kiltröl a' fejdelcmre viszsza , arról a' Ke-

mény báró nemzctségre szállott

De mi elött cz közelcbbröl torténne, bir-

ták.

1690 Кару György es Кару Erzsébet. А-

maz maga részét elidcgenitvén.

1700 táján birtokosi: Кару János Jábrocz-

ky Mihály valánab. Ennck özvegye Кару Er

zsébet Apór István grófné lön j 's e' jogon föbb

brrtokosa vala Apór István gróf.

Második Rákoczy Ferencz 1705' novemb.

10-bén Zsibó és örmezö közt bemény csapás-

saK illettetvén ellcnétol hatezer ember veszte-

séggel 's csaknem minden hadi eszküzeit káré

valva, megszaladott; és elöbb Szamosújvárra ,

onnan Betlenbc vonta magát, 's innen Yicze



7б7

fclc tartott , hól cgy nyugtalan éj'tszahát viraszt-

yán — mert a' szerencsétlent az éjjelí óráh is

üldózih — Magyar országra sietett. Cserey

hez i г a t..

Az itt allott temetöbolt Szent Háromsági

Szereday Borbálánah Jábróczhy Gábornénah—

a' szóhagyomány szerént — nyolczvan cvig el-

mállatlan tetemeit örzötte, mellyehet 1740—

1750 fogadc-lt béhcs hcblébe.

A' Buzai jarás 1828-ban az orság házára

fizctett: 770 rh. forintat 25 x-árt c. p. :

ITT, Kerlési járás.

í.) Szent Jahab. O. Szijáhob. Né-

pes helység. Betlen jogon birjáh : Kendefy

Brencsán, F. Horváth Váró nemeseh. Rcgiebb

birtohosai a' Betlen i Betleneh vóltah mint a* Ha-

rinayah osztályossai. Soh róna szántófoldjei,

tübb bérczes legelöi, szép szölöi, nagyerdöi,

teljes sóshútjai jó harba heljeztetih. Lahjáh

Szászah ev. lutherana hitvallóh, hihneh hely-

be papjah 's hötemplomjoh van. Határos Besz-

terczc vidchhel. Piacza Bcsztercze. Lelhei szá-

ma: 349 5 házaié: 82.

1766 febr. 7. Harinay Ferencz birvánj a'

dézma és bére hét évig clengedtetett benne.

1702 is birta Harinay az utolsó.
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2.) F el la к Dírjált: Barcsa, Betcg, IYI-

szegi, Szakács, Becsky nemeseli. Nem ncpetlen

fahi. Hatâra hcgycs - völgyes. Szölöhegyei

jó bort termök. Van tölgycs erdôje. Lahják

Oláholl Görög egyes. hit vallólt, mclly hitre

vannah szentclve papjak 's fatcmplomjok. Ha

laros b. Szolnok vármegyévcl Piacza Beszter-

cze. Lelkei száma: зб8, házaié: 66.

3.) Szász Czegö. О. С zig ou. Több

nemes földes urak közt felosztva bíratik. Bir-

ják: Felszegi, Bakó, Barta, Bodoni, Hatfalu-

dy, Ferencz, Füleyné, Lcska, Nycrges, Fel

szegi, Szabó, Székely, Tury, Ujlaky neme-

sek 's azoknak osztáljossai. Nagy halarán ren-

gcteg tölgy erdök , jó fckvésü szántó fol-

dek, jól mivelt szôllôheçyek tcrjednek-el '*

váltogatják cgymást. Határos Besztercze vidék-

kel. Piacza Besztercze. Lakosai Magyarok «*

Oláhok igyehczok. Azok ev. reformatusok, etek

Görög hitüek. Van azoknak helybcli kö-ezek-

nek fa templomjok és liülön papjak. Lelkei

száma: 406, kikböl 40 nemes ; házaié: 80.

A' két Magyar hazában hajdan csak egy,

— és ez Magyar országon — Balog nemzetség

virágzott, ú. m. a' hires Balogvári. Korunk-

ban ugyati ott jelee a' Gala tita i Balog ház. Er-

délyben regebben az Alpestesi Balog ivadékok

jeleskedtcli. Közülök Alpestesi Balog Máté 1б59
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Pfggy Váradi alvárnegynah rendeltetett a' Hal-

lcr Gábor' oda való bapiláasága alalt Daresay

Ábos' fcjdelcmségeben az ország' rendjei által.

1669 Torda vármegyei Felsö Oroszii részjó-

szágánaU Görgeny Szent Imrei nemes udvar-

bázánah és aboz biratott malomnab , Húnyad

vármegyébcn Papp Almás nevü falujánaU bir-

toltában megerositetett. Utódi hözül Hunyad

vármegyei foispán volt az utólsó magvaszabadt

Balog, Itineli leánya ma Lendvay vólt száza-

dos özvegye.

Ezen részszerént már elvirágzott , reszint

fenn levó nemzetségeltnél nem liisebb diszü,

ösdedes nemzets¿g vólt a' Szász Czcgö elóne»

vü Balogahé j melly e' megyében barmadfól

•zázad álatt fenntündöhlött. Szász CzegÓn van

nemzetségi tcmetöje. Szász Czegöi Mauzo-

leum ! melly a' tiszti páljáo díszlctt annyi Ba«

log ivadébnab örzed becsce porait, 'e melly a*

többi bözt hîdeg öledbe zárád Györgyöt lií-

re Doboha várm. bízta vala böz ügyét 1722

évett p hogy azt az ország gyülésen védnéj

Györgyöt a' másodikat b. SzolnoU várme

gyei kir. adóbévevot 1771 *6 utóbb föbirot

1706} Fercnczet e' megyebéli fobirói szé-

liet oly méltán birtt bazafít; Ada mat ezint¿a

vég lehelletéig Bellona vitéz fiját nyugalombé*-

rü ôrnagyot: majd, mikór a' már-mér elenyé-

49
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szcndu Balog-háa utolsó csemctéje —•

kinck napjait részemrol liová késobbrc terjcd-

ni ohajtom — a' századok' álmát lualimm lc-

ezáll gyászos enyhbeljödbc, aliliorrá a' háláda-

tosság o' sorocsliákat iratá epitapbiumúl :

Itt, hól a' szenvedö

Nyúgalmát felleli

Örökös búe csendjét

Atole лет terheli,

Nyúgoaznak e' megye'

Elhúnytt csillagai

A" Czegöi- Dalog-

Kihóltt Haz' fijai. (i.)

1702. birták Szász Czegöt ; Mikó István,

Balog János. Luczay István, Széliely Pál, Ba-

gaméry György, Pávay Miklós, Köblös Ger-

gely nemesek es osztáljosak.

4. Kerlés. Oláhúl: Tyirális. Itt- e'tá-

jon- az elso keresztyén Magyar században szer-

zetes klastrom — nem tudatík melly szerzeté

állván, a' Kunok' gyakori béütéseit 's prédálá-

sait kinem állhatta, megürült- elpusztúlt. Mi

utánn Salamon király a' Kunokat megverte 's

elüzte, a' fenn maradott szentegyházba sok

ideig isteni szolgálattctelre járt egy-egy pap,

többi közt Merkur Szent Jóbi apátur utobb

(1) Fàjdalom figvrlmeztetiük 's adjuk tudtârn ак olvasoh-'

nak hogy e' diszes neinzelségnek 1834 mart. 22 magva-;

szakadt 'Sigmond szcraélyében.
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Fchérvári nagy prépost, 's minlhogy a' délesti

imádság, Kyrie-eleison-non hangzott, utóbb eb-

böl mái fcnn crintett Oláh ncve 1078 szár-

m a zut t. Magyar n eve is e' tájtt vette

létét Buday Ferencz szercnt. — Annyi szâzados

nevü falú tehát Kerles, jclcnlcg népesj denem

igen hcllcmctcs heljezetü, a' Sajó vizéhez igen

ltözel egy völgy nyiltán ál. Erdoje tölgyes c-

lcgendö, vüIg)os és teres szántófóldjei tiszta

gabanát, tagas legelöji táplálatos füvclict virá-

nyoliat adnalt. Van luisin szölöhcgye liözep

jóságú bórt termö. Piacza Eesztercze. Laliosai

Szászoli ev. lutherana hitvallóli. Van hellyben

regi Itoszentegyházzalt 's papjok. Ncpessége:

511 lcleb loo házban létezo. Az egesz falút,

1700 ólta bírja a* Betleni Betlen grófi házj

jclcnleg abból Iicttö.

Határánali részeletes nevei: Mali er cz a

tisztássa ltapta nevét 1070, hogy ama bol-

dogtalan liórban mídón a' józan értclem vad

igája alatt a' tudatlanságnali 's liéptelcnségelt-

nek sinlódvén, egy varázslattal vádoltt Malver-

cza nevü szerencsétlen aszszonyt egy Magyar

liatona itt megégettetett. Grita gödre a' ha-

sanló nevü Magyar leánytól bölesönözve G ser-

ha lo m bajdan cserfáblial és bobrolilial borit-

va benöve leven azolitól liölcsönöztc nevét. Ma

is van cscr erdöje. Egy hegy szcmlélhetoleg

4У*
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innen Sa ont Lásiló hcgyének es kit*

ján a U nevezteték a' régiebb hivcluöl. Azutol-

só év száe* béálltával még bucsújárással tiszte-

Iclt a* kegyos liirály' emlékét a' buzgólkodób»

bak évenkcnt.

Kerlé's historial torténetét Buday Fer. u-

tánn igy adhatjuk. 1070 Salamon király rrïeg-

indúlván Dobokáról egész hadi erejével, éjjel

Ii cries alá érkezett. Reggel látván Osul a'

Kunok' fóvezére , elöször fei se vette; de azu-

tánn megtudván hogy jó erôvel varinak a' Ma

gyarok, egy Cscrbalotn vagy Her lés novü

belyre vonta-fel magát és scregét, és orinan

ezóratta a' Magyarokra a* nyilakat. Felmásztak

a' Magyarok ide osak ugyan. László herczeg

négy Hunt oh meg, az ötödik megsebzette; de

ezt is megdlte. Megfutamodtak a* Kunok, után-

nok a' Magyarok. László is • noba sebesedve —

utánnok ered és „látván hogy egy Kun egy

szép Magyar leányt lovára felkapott 's viszi,

ilzöbe veszi azt, gondolván, hogy az a' Véra-

di püspök leánya lebet." A* kegyes leányzó

a' Kun életéért esedezett; de László megöle

Ott helyben. A' herczeg lovának neve ,.Zúg

vala."

Emlékezetesé vált с' helység azzal hogy

e' lebeszdltt viadalát László herezegnek a' Kun

katahával választá a' mcgye jelcsebb torréne
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osét-szak aast 'a azzal is bogy a' jarás ne*

vezetct töllo vette.

Diszesiti e' falút a' hires Kerle si kert,

melly Iiis höreben hedvezö természeli heljeze«

téhez bépest pompas, meglepö, a' szebb izIéV

példánya. Vrennek teremtö lángesze genieje

látszik itt munkálkodni Bellen Lajos gróf or*

Riivében a' ki alhotá 's szüntelen ujitja. A' kert

bémenetelénél fa emelett festve, mellyel feldl-

írés :

Siste viator, ubi natura stare jubct non

adstupe artis; sed naturae delicns

Továbbad nem sürü Olas* nyárok Sora ltött

az út, mcllyet balról tiszta vizü csónakázható

tojásdad tavacska magas nyárakkal keritve 12

öl h. 5 öl szél. vált-fel, a* vizet felülrol egy

lïooezlop önti belé, mellyet ezen igéh :

Igy a' fatum hezébôl ncba tisztán rnajd

zavarosan fblydogár az élet

méltatják a* figyelemre. Majd egy patakká velfc

tóvedezo csermely partjától kis távulságra nyá-

rí bajlék tünik et8 a' szerelem' istenaszszo-

nyának remekelve írtt képével az ajtó* kül-

bomloka felett. Jbbbre andalogva szemléli Nep

tun nyngalomra települtt kdszobra a' hüs i¡&



nyéhban csergedczö 's egy pár fenyötöl ör-

aött Iiristály forrását e' sziklahegyneh. —A'ho-

doló tisztclet, barátság, vérség, háládatosság,

öröm monumentuma jön elö továbbá: ea a'

tcrmészet hezeböl tis ölre mercdett köszicV si

ma oldalába vésett annyi nagyob es jók ne-

vei 's válogatott, elmésscgeik gyüj'teményje.

Nékem is júta egy lap ezen igék' metszésére :

A. 1832.

Hic nos, fatis agitatos, fuisse forte meminisse

juvabit.

Szép a' természct, kinek szive van azt

crezni, szép torvényei erösek saentek kötelei.

Mi erüsebb mi szentebb kötel pedig mint aa

anyai c*s szülütti viszont szeretet? a' hon es-

mcrct' szomja bogy e' helységbc vitt az ed-

dig ele crintett szép ideálok áital azt itt hic-

légitve lcnni gondolám, 's imc mind ezch meg-

tetczéséül a' legszebb mir a' fiúi báládatosság

emlékc tünik elömbc: egy kerekded hamvve-

der ily rá metszett igékkel:

Memoriae Matris optimae B. Annae Veseelényi

Filius Lugens LuJovicus Beihlen t8or.

Ez életnek futó örömeit mindenkór ezer

aldo/.atoll liai váltják meg; mennyivel dragáb-

ban pedig a' siron túli nyúgalmat?! de ha ott

örök tavaszt, borútlan napokat háboritallan ö
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römükct hiszünk rcánk várni, mcgkctl futnunk

a* vas pályát , igy ncm léend borzasztó a' ha-

lál is, scm emlckczete. Illy magas crzeményck

míve vala azon odor (Grotte) mellyet e' re-

gényes bajlék birtokosa munkás fáradsággal

vájata heresztül e' köszirten. Maga és mara-

délti számára kcszittettc e' setét hüs szállást,

hogy itt a' halál' intcsére békében aludják Iii

a' századok álraát. A' sirbollot ilyen felirá»

czimezi:

Oliajtatt nyúgalmat csak ez helyben lelhetsz,

ITazádban csak ezen sötct й)ал mehetsz.

Itt lesz düledékké a' teslnek pócfala

Itt válik hamúvá a' mi hamú rala.

Irtoztatos csendes e' sirnak méjsége ,

Esmeretlen helyet fed gyász-setétsége.

Szegény sziv! ha meg szünsz végre hánykolódnir

Zürzavarok utánn itten fogsz nyúgodni.

Az élct adás nyujtás és clmctszés fonalá*

kcpzñ párkák hoszobrai, kaponya lampa, min-

denfcle balált hozó cszközök a' paizsra függeszt-

те, roellyen „pax vobis" olvasható, mintgyász-

emtékek e' teraetö állitója hösi lelkének élénll

képzelo tehetségének tanúji. .— Hogy avagy

csak cgy nema szobrázat tartaná fenn einle

bet a* szcnt atyák eleven buzgalm ának, kikítt

valaha létezének, remete fcszek is vájatatt itt

's kár, hogy ma változást szenvedve a' Meg-

váltú' köfeszületnel 's ezen jegyzeteknél :



Deus felicitas, homo miseria

Ismét

Inertibus horis ducere solicitae jucunda

oblivia vitae 1824.

egyébben figyelmet ñera von magára.— A' va-

dászház, a' természetes óságat vetélkedve kö«

vctett mesterileg alakoltt romjai egy más épü-

letnek, benne egy pánczélos eredetí kaponya,

mint régiség tnaradványa ; tovább számtalan

vassarkantyuk, páoczélok, sisakok, dárdáli, ken-

gyelek a' közel levo gödör televénye köztgyak-

ran találtatva, háládatos érzest fakasztanak a'

mostani hazafi' szivében azok iránt kiknek e-

Eckbcn árnyékait ítt lebegni sejti 's szent e-

reklyéit illetni szereneseje lebet. — С s e r b a-

lom-melly mezcjc vala lOTO-dik évben Gey*

га ús László herezegek diadalmának, bûszke

tanúja e' megye czimcrévé váltt bajnoki tett-

nek László berezeg és egy Kun katona közt,

hól a' Magyarob és Kunok hajdan ellcnséges

's most egybe békdltt porait setét cziprusak

örzik, mellyek levelei közt a' halál bús fuval-

ma lengedez—Caerhalom az a' szent hely

mellynek megdiesoitetéseólta századúnkig 1026-

íg pusztán állott emléke a' hideg évrajzokban,

testvér hazánkfija a' Virgil1 koszorújában osz-

tozó Musák felkenttje Vörösmarti Míhály mél»

tányla lelkes lantjára 's gyönyörrel ômledezé



hexameter rerseiben az Auroraban énelilú

a' csalát melly itt meut végbe. Erdély' '9 кй-

lónóscn Doboha-vármegye' iiemzeti köszönete

érte ! — Azon tiz ölnyi, az elbamvadott tete*

rneli által is nevekedett magas domb tehát,

melly Cserhalom névvel esméretes Bonfin,

Heltay, Katona, Pray es Buday Ferencz évi-

róinhnál, elszigeteltt 's Betten Lajos grófnall

ôsi birtoka, vidám lakhclye; itt épült a' bel

los tetón egy báz Olasz fedéllel nem ¿gész

négyszegre mithologiai szobrászatabbal , egyili

homlobán

„1008 a' barátságnak szentelve"

hiásihán e' szcp bivánat:

Delicias hoinini quales natura minislret

Prosaice et exemple gíiudia misée meo.

magyarázzák az alhottatónalt nemes érzetét. •—

Nyúgot nézo oldalát e' dombnah gyümolcs-és

vadfáh fedik, hól remego özek szöbdösneli a'

gondos dajhálat által is Iii ncm pótolttszabad-

ságoh utánn esengve. — A* gyértyánoa lúgos-

ban e' hert fellapányán örömest kcsih a' szem-

lelö bogy a' mesterséges hintán juttassan raú-

latságat tcsténck isj az eddig ele látott tapasz-

taltt tárgyakon szeme, szive leihe váltig lege»

lodvén. Láthatára e' hajléhnak másfél mért-

föld, öt falura terjedtt kilátással. A' Sajó vi

ten innen szemlelhetö hat коти széhes malom
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forog és öröl megszünet nélkül, kcrekeinck

zúgását a' már-már leroskadandó köszirt kö-

zel hozzá csendesen viszhangozván.

5. Sárvár О. S i 1 i V á г. П02 Sárváros.

Vólt hajdan vara, klastroraa a' János vitézei

számára állitva. E' várról vette nevét a' falú,

roelly egyébaránt is sárvárnak gyakran járhat-

lao utszúira nézve méltán mondatih. Birják:

Alsóné, Cserei, Buj'tiné, Deák Lészay, Márk,

Nagy, Peihö, Ráczné, Román nemesckj Josilta

báró. Meszsze nyuló határa, különösen a' Sa

jó folyama körül termékcny szcp tölgy erdö-

j¡, jó bort termö szöllöji, vize/ köve, legelôjî,

igen jók hasznosak. Határos Iiis részbcn b.

Szólnak vármcgyével. Lakosai Oláhok Görög

egyes. hit vallók. Van helyben papjok és fá»

ból épült kis tcmplomjok. Az evang. reforma-

tusaknak is áll helybéli régi hôtemplomjok,

kiknek papjok mind itt mind a' szomszéd Sa

jó Keresztúriaknak szólgál» Piacza Besztereze»

Lclkei száma: 378J házaíé 70.

1702 föbb birtokosai valának: Somay, Cse-

rényi Mihály és Gáspár, Visky György, Gal fi,

Ilcgycssy Mihály, Sebcstyén, Daniel nemesek.

6. Szeredfalva. NéhólSzeredafal-

va O. Szercczel németül Reussen. Kitsin)

de jó határáról ditsérhetó" falú. Birtokosai: Szé-

kely, Zsombory, Gyárfás, Véér (l820 óha) ne
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mescli birjáli, mint Sófalvához tartozú részjó-

szágot. A' Besztercze vizénch a' Sajóba kcve-

rcdésénél oldalban épült. l'osta útja, kevés er-

döje, solí sos ereji, szük batáráboz képest ga-

bonát és nem sok bort termo oldalai 's lleves

lupánya fcljegyzésre méltóli. Határos Beszter

cze vidéltben Király Németivel. Piacza Besz-

tercze. Höznepc Görög egyes. hítü Oláh, van

hclybelí papjok *s fatcmplomjolt. Szorgalmatos

gazdák, bázi körökben rendtartóli. Nyúgotra

hajló hegy alatt altando készitett útja hamar

haladattat biztatja az útazót. Lelkei száma: 240;

házaié: 44.

ÍÓQO Nádudvari jog volt egészben.

17уб zárva valának számos sós-kútjai, va-

lamint ma is egy felvigyázó Obcquitator (je-

lenlcg Gombos Károly 7 5 Contrás alattvalói-

val) 's egy ú. n, Conirás ügyclcte alatt. E' me-

gyei Sajó mellclii sós-kutak a' Szeredfalvi fel

vigyázó keze és hatalma alatt vóltak es vagy-

nak a' Désaknai királyi sótisztség törvcnyhato-

sága alá rendelve.

Ötlött e vagy nem cszcbe Edernek (Ob

servât!. Critieae ad Histor. Mart. Fel

mer 70 lap 3-dik 's több sor.) bogy Er-

délyben Reussen Német nevü helység kct-

tó van, nem vitatom; úgy azt sem, bogy a'

Russen név Orosz nevre mútatván az Oro
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ssok a' Bisscnusolt utó di vúltah légyen, o' mit

maga Éder se határozott meg. Hiszem azon-

ban, bogy az érdeUlctt soroliban Éder a' Sie

ben szckí Magyarúl Rüsz, németül Reus-

gen Oláhúl Rus» regenten Rwzy ésRew»

falút érti és érimi, a' három nyelven levö egy

etymologiájú nevek hangzatánál fogva állithat-

ván hogy több Erdélyi helységek példájára —

Rüsz Orosz gyarmat volt lcgyen, a' mît Sze-

redfalváról oly kulömbözö Magyar, es nem reg

ragasztott Német neve 's a* historiai adatak is

binnUnk nem engedih. Hogy Szeredfalva I Ma

tyäs királynak kedvelt múlató belje volt lé-

gyen , bizonyitatlan szóhagyamány. — Kapitc- •

let felôl várának maradvánnyai Iátszanak; do

as ido érez fogaítól el örölve.

7. Arokalya. 0. Arkalic, szászúl Kal

lesdorf, Magyar neve magyarázza fekvését;

mert árkok végzeténél egesz térben a* Sajó

nyúgott déli partján épült. Szâsz nere onnan

credett, hogy milior a' Szászok 1142 Erdély-

be Pray és Buday Esaiás szerént a' Moldvaî «

Kunok ál tal el-pusztitott tájoltra szállottak, as

1070 sz. Tamas tiszteletcre oda, hól ma az e-

vang. luther. templom áll В arto s Tamas ne-

vü kegyes ember , Iii utóbb meg kopaszadott,

szentcgy házat emelt vala. Kopass Tamas

nevérol as ujjanon települt Szász gyarmat —

<
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ñiég ta'álván olyauokra, kill Ko p a s в Ta-

m á s t személlyesen esmérték — az általa kez-

dctt és hamar meg népcsültt falút К a 1 I e s-

dorf nah Kopaszfalvának a* Magyarok pedig

a' hcly fehvésénél fogva Arohaljának neveztéh.

Ilt tehát 1070 a' sz. Tamas tiszteletére tcm-

plom állott épen ott, bol ma az ev. luth, tem-

plom emelliedctt. Határánah részeletes nevci:

Tamás tisztássa, Czigányok v ô 1 g y e ,

Velcsa g ödre, Czegöi teto (határos le

ven Czegövcl ) magas csnp, lácsetáte és

Tatters kirche (Tatár templom). A* Cze-

göi teto alatt buzog ezen egész falú határán

cgyetlen forrás, melly igen hives és kelleme-

tes. Lá csetáte neveztetik az itt déli részen

vóltj de már csak a* könyvek által szóhagyo-

mányban fenn maradtt várról, mellyet a* Ku-

nok 's utóbb a' Mogalok semmivé tettek. Tat-

terskirche egy halom neveztetik igy, mely-

röl a' historia beszélli, hogy mikor II. Geyza

alatt a' Szászak (ujabb korú nevezet) e' tájra

szállongtak, ott valami templom maradvánnyai

találtattak. De nem a' Mogolok (hibáson Ta-

tárok) hanem a' Kunok száguldozásai alkalmá-

val, söt az elött épittetvcnj Tatterskirche-

nek kevesbbé se neveztethetik Arokalját 1713

ólta birja a' Betleni Betlen grófí haz, jelonleg

Betlen János grófné özvegyi élelemâl. — Egész
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taja regényes. (romántos) Ha van az Olosznah

Cascrtája, a' Magyar honinalt Somlója; Erdély-

is cloálhat Arohaljával. Kivánatos az itt mula

tas kinek-kineh, hivált hineh szivc van hogy a*

természet raiveibcn gyönyörliödjen. Itt a' Sajó

l)ús moraja a' godolhodó leihet el alandalitní

az érzo szívet örömbe és bánatba szenderite-

ni cgyaránt hepes. E' báj vidéhen emclkedett

ösi csarnohból, melyet féléheny nyárfáh rejte-

nch, igézo Iii latas hinálhozih nyaranhént Ce

res mindennemü áldásaira; az ezernyi hereszt

gabonálira mint lapányos höver földjei gazdag

gyümöltseire. Nines oly' fagyas hebel, mcly e'

mcgyében cgyetlen szcp táj gyönyörüscgeit —

pompáját ne érezné. Kelct nezô szollöhegyets-

heji gazdag szürctchct adnah. Tcngcr simasá-

gában legelöjit milliard virányoh illatos füvek

szönyegezih, tarházzáh, mcllyehneh meglcpó'

külsöjök a' haszonnal vetehedneh. Lanliás szôl-

löjct szöllömives liecsegtelâ reménnyel mun-

hálja, bogy böv nedvet szUrend majd a' csüg-

geteg czuhros gerezdehböl, 's e' váralirzás itt

ritkán csal. Tölgy erdöji e' romántos hörii fa-

lunak nagyok szálasok. Valóban Svvanevelt' e-

csctjéneh is tárgyul szolgálhatna Arohaija ¿ il-

lcssük rá Kis János verseit :

„Én ha bar a' Sors legjobb liedverc

. Lehelne is számot tartanom " és a' t-

L. Klio Györben 1825.
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Laliosai Szaszoh s/.orgolmatos gazdák, tehetô-

sök, cv. lutherana hitvallók. Yan helybeli pap-

joli es szép hötemplomjok. Lelliei száma: б 17,

házaic: 100. iírobalja es Kentelke ketten egy

egybázi cv. Lutbcrána megyét alliatnali. Piacza

Besztcrcze.

Haj 'antabb Arokalja a' Csicsói (b. Szól-

nak várm.) majd a' Szamosújvári ugyan azon

megyei tiszta fejdclmi uradalom sajátja vala.

1Ö50 A' Szamosújvári tisztán fejdclmi ura-

dalomhoz öszveiratott.

1бдо — 17 Q2 birta Bánfy György gróf,

volt sóbéli baszna.

17 93 egy földmives szántván határán, két

egymáshoz hasanló öntött rcz tajiga bereitet

forditott bi ebeje, raellyek beresztbe tett négy-

négy küllóvel nagyságolira nézve bocsi elsö

kerékhez hasanlítottah. Ezen berebek hasznát

fejtsék mcg a' mithologusok ; mínthogy Ro-

maiak egyházi eszkozének magyarázhatók.

8. Kentelke. O. Tyintyelek. Nem

kitsiny falú a' Sajó keleti partján sima térbcn.

Bírja Betlen gróf. Határa roña nagyan jó, le-

gelöje szük, szöllöje erdöje kevés. Utszái pos-

ványosob, egésségtelcn Ievegót okozók. Maga

a' falú a' Sajó mosásainak kitéve van. Lakosai

Oláhok nem egyes. Görög hitüek. Van hely-

ben kís fatemplomjok és papjok. Lelkei száma:

51 1} házaié: Об. Piacza Besztertze.
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A' szó ctymologiáját Buday Esa'ással li5-

vctve; лет lehetetlen, hogy ercdetét magánah

és ncvének Kund vagy Bend egvik Magyar Uapi-

tány 880 cv Körül adta légven. A* bizonyosbb hogy

1070 a' falú mar állott, Határán cgy hispatah

mentiré — melly a* Sajóba szakad — napnyii-

gotra nyugszik két halmotska, ezehet az ele-

sett Bunoh tctemeineU tenni vólili. Ugyan ezen

1070 évi kornyülmény adott kezdetet a' ma is

meglc vö Hunger pata I< a, völgye és utja ne-

vezeteknck 180б évbcn állitatot egy szöllöhc-

gye's neveztetett György hegyéneh. Histo-

riai okát ez clncvezésnck némelyeh 107O évre

viszik azt mondván, hogy a* Kerlésí üthözct-

ben megszalasztott Bunger nevü fö Bunt György

nevezetü Magyar vitéz eddig (i gen köze] Ker-

léshez) üzvén itt vágta vólna le fejét egy Ma

gyar leány megolésiért.

1б50 mint a' Szamosújvári tisztán fejedel-

mi uradalomnak hajdon negyvcnöt egész al-

kotta faluk egyike öszvciratott és azok köze

számláltatott.

Bentelke és Arokalja ketten egy ev. luth,

egyh. mcgyét alkatnak.

1702 egészben Bctlen gróf birta.

g. Sajó Keresztur. Derék falú. Birják

nagyobbára Bctlen jogon : Jósika báró, Csáky

gróf, Cserényi, Somay, Nemes, Szederjesi Csa



bay, Cserényi Susanna, ncmcseb ; es Kemény

gróf; mindnyájan a' magva szabadtt S. Keresz-

túurí Kercsztúry nemzetscg utódi öröhösi. Mc-

¡seje, szölöi hieseb, igen termébenyeb. Gazdng

aratás reménye táplálja 's ritlián csalja itt a*

munkás szantovetöt. Erdöje sob tôlgy. A' Sa

jó, határát áltfojván több malmat baj'tj néba

hicint, iszapol és ronl. Számos sósbútjai nevr-

zetes basznat bozób. I.abosai Oláhob, cgycs.

Görög hitet vallúb. Van helybéli papjob és fa-

tcmplomjob. határos b. szólnah vármegyévcí.

Fiacza Besztcrcze. Lelbei száma /j06j bázaic:

(JO. Határán jó rabott útja van a' szölüb alatt

nemmeszsze a' falutól.

E' íaluról nevezet Uét elö nevé Kcresztú-

ry ncmzetség törzsöbe vala számos sarjazatjai-

nab e' megyébenj mellyröl a' nemzetscgi sór;

orról pedig, hogy a' Keresztúriali Erdély egén

fenn ragyogtak légyen a' honi évrajzob bizon-

ságob. Ott a' hól szeretett bonunbnab e' me-

gyében lia j Jan virágzottj de a* bözelcbbi há-

rom század fólytában bihólt némely nemes

nemzetségeit elószámláltuh ; elôadtuk c' nen -

zetségncb nagyjaít érdcmeibhcl egyetcmbenj c-

lég legyen itt emlcbezetjöbneb egy pár hazafi

sohajtással áldozní, 's Horatiussal mondani :

Jiudimur, fortunae volueri Iudiriiur ímpetu

Aeternum nihil est —

50
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„Vatlon alalioliban bevcrnck a' bfiszkt Ilion'

maradvánnyai , clesett a' hatalmas Visegrád :

oda van Húnyad váránah ditsôsége : itt is esaк

vúlt ev. reformatum templom, inclynek puszta

falai köfct a' ful ma csali csendessi'-gct hall, a'

madarak' napestig való esevegésén kivül. Egy

nem regen kiásott hóltnak öltözete; pártája ba

ja viíelete arra mútatnak, hogy régebben Szá-

■aok lahtálf.

1702 birták tiibbek közt: Toroczkay Já-

nos, Czegei Vass, Székely nemesek.

10. Sajó Szent András O. Szvuntu.

1176 Igalia. Sok birtokosai liözül valók: Ba-

log, Bodoni, Boér, Dominich, Fekete, Fejérvá-

ry, Fejérdy, Farkas, Halmágyi, László, Nagy,

Rosnyay, Szatmáry, Szcplaky, Véér, Zsiska ne

mesek. Kies de nem nagy batárát a* Sajó vi«

ze öntözi , raellynél fogva való mellék nevé.

A' Sajó elég nagy vóltában jó ízü balakkal

tellyes és sebességévcl nébány malmat hajt

Gabonára nézve is igen termékenyek roña fóld-

jei legeloi hasznosok vólgyesek. Heves szöllöi-

böl jó nedv készül. Lakossai Magyarok és O-

láhok. Ezek Görög nem egyes. hitflek helybé-

li papjobkal együtt. Van helyben fatemplom-

jok. A' Magyarok ev. reformatusoh , helybeli

papjok és régi kötemplomjok van. Lclkei tzá-

*na: 3125 kikböl nemes 46¿ bázaié: 40$ mel
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ly eli egy hoszszú utszát forrnálnah, csak с*

egyböl állván a' falú. Fiacza Bcsztcrczc. Jó al

iando postaútja 400 öl. Határos b. Szolnok vár-

meg)i5ben Udvarhelycl Somkcrékkel.

1176. Igalia név alatt major volt, mellyct

Lób és Tamas nycrtek adományúl III. Béla ki-

rálytól; a* hól az újadománylevél szavai sze-

rent szent András tisztcletére templom állott,

mellyröl utóbb mai neve származatt a' falunak.

1230 ChamánaU a' Lób fianah adományoz-

tatott újadomány level mellett IV Béla király-

tól. A' királyi függö peesétes level Mohaj alatt

lciratatt.

1543 Cscrényí Boldízsár clöneve (praedi-

catum).

■ 1594 a' Vas nemzetscg hütlenscg' szen-

nyén birtokából liiesett.

1702 bírták: Orbay György, Fehérváry Bol-

dizsár, Erdélyi János, Sarrády Szarvady István,

Vass, Bodoni, Haji András Tarhányi nemeseh.

11.) Kajla. Népességéhcz képest kicsin

falú. Birják: Arkosy, Arkelán, Csercnyi, He-

gyesy, Lészay, Kósa , Makkay, Felszegi, Sza-

bó, Székely nemesek; Jo'sika báró. Van ncm

nagy határán elegendö erdoje , kevés szölöjc.

Legelöi * bérezek közt rem sok marhát 's még

kevesebb juhaUat táplálnak. Lakosai nem egyes.

Görög hitüek Olábok, helyb^Hek pàpjok ia

50 #
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tcrnplomjok. ííatáros Besztercze vidckkcl. Pia-

cza Besztercze. Lelkei szánia : 477 5 házaíú: TO.

12.) Balázsfalva (F el s ô) Egészcn а

Cserényi ncmzetség' sajátja ösdcdcs jogon. Er-

dö|c sok, legclöje kevesebb , szántófuldjci meg

kevesebbek. Határos Besztercze vidébkel 's ab-

ban Törpönyel. VannaU sóskútjai. Piacza Besz

tercze egy merlföldnyi távulságra. Laliosai Gö-

rög nem egyes. hitü Oláhok, van beleben pap-

jak és fatemplomjok. Ez elött Szászak vóltak;

de 1777 mar csak hét háznépre kopott vala a'

Szászság. A' déztna negyedet azonban népe

az ev. luth, részre adja. Lelhei száma: lQ4j

bázaié: 35. Tata nevü puszta határán ter-

jed-el.

13.) Balázsfalva (Alsó) Doboka vár-

megye jelenlegi honosai közül egyik legrégibb

a? Cserényi Magyar nemes nemzetség, mcly-

nek ezen falú nemesak elöneve, de leányt nem

illetö ösi birtoka is. Lakhelye a' nemzetség*

nagyobb részének. A* tizenhatodik század ólta

állandóúl birta és elonevül használta, a' mint

Míkola báró pazér dicsiretek, de nem mcltat-

lan felhozása közt elöadja. Két falú ezen örök-

ség, mellyek nevezetjök 's természetcs helje-

zetjök szerént is ósztatnak Alsó és Felsô Ba-

lázsfalvára. Az nagy helységj van bennek ösz-

veséggel 115 íüstot tartó szakmányoló gazda.
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Sol; áldását aJta a' jótéliony tcrmészet e' f'a-

lúnali. Bcngcteg századcs bilicrdcji mérlfül'dc-

lict fognak-fel szcthoszszaltban. Sóshútjai szá-

mosali. SzölöineU nedve jó asztalí színbór. A'

gabona termesztcs jó barban áll ; tcrmélicny

róna 's oldalas földjci szorgalommal mivcltet-

vcn. Pomona választott bonjánab bátran állit-

batni cdesded-gyümölcs termo liertjeit. Flórát

a" vidongó tavasz' czer tarha virányi ¡dvczlili.

Pánnali szemei megelégültttín nyúgosznah szá-

mos barmuin, mellyeh nyúran által legclnek

zöld határán. Laliosai Oláboh nem egycs. Gíi-

rög hitvallóli. KihncU bclybclí papjak es fa-

tcmplomjoh. Határos Besztercze vidéhhcl. Pía-

eza Besztercze. Hajdani ev. lutber. Szász lalio-

saínall volt liotemplomjolí, melly a* Szászolinali

innen liiltoptával maga is elenyészett. Lclhei

száma: 3Ó3J hibhol 20 nemes ; bázaié: 70.

17*0 — 1725 tájáig birta Cscrényí

György az alispán.

A' Chiereny ncmzetscgnck — mclly a'

mostani irásmód szercht alig egy századólta

mondatik és iratik „Cserenyi" régiségéról

ballgatóh , szóllottak arról Mihóla báró *s honí

LiviusunU Renkô Erdély tudoseihak eîôterjesz-

tésében. Azt a' diesosséget, bogy t777-d¡b é-

vig volt tudosait Erdélynek munliáibbal egye-

ternben szereneses lebetett tudni 's »yotntat«
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ványban közölni, ugyan azon hir emlékfi Ben«

kö ragadá-el mindenek elôl. 'S ezeket elôre

bocsátva; keblemnek longer ömledezese e' nagy

Ház iránt — melly felett nein csak a' feledés

alá jútandó rcgiség moha hanem a' soha ei

nem hcrvado ¿rdemvirányi is zöldelnek — Ben-

köt hiven utánozva 's a' tisztviselök' sorát fcl-

hozva — öszintesen iratja : hogy С h i e г e n y

Mihály volt az a' ki 1592 munkáját irta ily

czim alatt: Historia a' Persia! Monar-

kiabéli Fcjdelmekrôl t. i. Tzirusrol,

Kambisesröl, D a г ¡ u s r ó I , Kscrksers-

r ô I es a' többiröl röridedeo kiszo-

dctt Kscnofonból, Herodotusból 's

több Auctorokból Chiercny Mihály-

tól Kolozsv. 1502- 4. — A' Tudoro. Gyüj.

1885 ¿vi VI Filzet 114 lap. Cscrcnvú (ezt

c?) a* népet régi historiák es теэек vcrsckl)e

foglalásával mutattatók hozó számlálja , de Ben-

kötöl különbözve 15T7-k évre. Ákkori idöben

versekben irni — bár milly alakban es egyen-

lôséggcl — elég érdem. És ez a* tudományos

pályán. — Chiereny István volt a' másilt,

ki ezen rármcgye' fóispánja bnszonbat évck

fojtában a' polgári gondok alatt honában; de

azon tdôk szelleméhez képest mint banderiatus

többször a' vermezón aratta borostyán bono*

rúját. Minden jónak nevéban hiv emlékezettel
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árnyékinak, idvezlcm az cióк' szemclycil! Ш-

ket a' régiség el nctn fcdctt tudhatók e'.nem-

setség fobb érdemü ííjai kózül: Chiereny

Fászló élt a' tizenhatodik század t-lcjin ;

emlékét bivívá cgy sirlio, mcllyet mostanság

A, Balássfalván talák ugyan e' nemzelsvg cg\ ¡k

fia Ferencz ilyen felirással: „L a d i s 1 a u »

Chiereny A. 151Q-" Ekkór éltek Chie-

reny Mart on és Ferencz is a' Borgói ba-

vasak lujaré» 1517. Meta lis rea ni !■ u 1 a t ¡o.

Még ezrm századból valók a' fóispán (e* me-

gyei és kónyviró mar emlitett Cscrényick. —

A' tizcnhetedib században Cserényi Fasz

ie élt, a* ki 1б05 a' fejdclmi méltóságdüh lo-

bogtatta dandárát kovetvén Székely Mozesnck

Brassónál jnlius 17-kén elcsett Rádul Havasal-

földi vajdával tartott ütbözctben. Még ezen 1Ö03

Erdély' gyászos nczo szinct távulról kescrgcnt

Káránsebesen állapodtak vala-meg : Cserényi

Ferencz, Betlen István a' fcjdelem öcsc»

Csáhy István és Toroczkay András 's mások is

Ugyan e' század tünteté-fel С s e r é ny i Far-

bast: élriôOO—1640 tajan j neje volt Betlen.

Erzsébet Iktári Betlen Mihálynak és Zombory

Borbárának Icánya , sogorfele és hiv kincstár-

яока fejdelem Betlen Gábornak. Az érdemci

méltánylani tnindrg kész fejdelem, végóráiba»
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einem felcdte kcdvcltt hîvét Cserényi Far-

hast, 's bár múlandó liincsel kivánta jútalmaz-

ni: egy száz darab aranyal tele aránybilliko-

mot hagyván vcgrendeletébcn nékie 1Ö2Q.

ÍÓIO — 16ЗО. B. SzolnoU várm. füispán

volt , midôn Erdélyi István Torda várm. íois-

pánnal együtt hülföldröl a' Kolozsvári Szász

cv. reformatusok óvari oskolájába miveltebb

papokat es tanitóhat szállitott Brandenburg! Ba

ta' rcndcletébôl.

1624 martius 4-cn Bassáról С h e г e n i

F a rilas nali és Toldalagi Miliálynak mint a'

fényes Bapuhaz hüldendö hövetcknch utasitás

adatott.

1Ö28 raajus 12-cn Alsó Balá'sfalvi Zeré-

ny Fa rilas nah mint a' Bómai császárboz me

nu liövctneli útasitás adatik.

С s с r é n y i M á r t o n ú j adomány levelct

nyert az egész A. es F. Balázsfalvi jószágról,

mclly aliliór Sárvárt és Bajlát magában foglal-

ta. — A' tizcnnyolczadik századból Cserényi

Györgyöt, mint alispánt, Cserényi Ist-

vánt mint elöbb ado-bevevöt utóbb fobirót

tisztelte e' megye. — Jelenlcg hat fija кban vi-

rágzik e' nemzetség : szolljanak a' megye rend-

и

jei az Ok dicsiretökrol, mert münket az irói

heljezet tilt tovább ömledezin.
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iWiúlta nemzcti íejdelineính »Ьм vólt bo-

rongos cgc Erdélyneh az Ansztriaí Haz' dicsô

uralltodása által fclderült, mindeddig egyszer

vala hazánh oly szcrencscs hogy koronás fo

llet tisztellicte hátárain belöl. EIsö Ferencz u-

и

rnnliat 's Carolina Augusta O FelségoUet lát-

hatá ama mindég feledhctlen 1817-díh éví au-

gustusban. Legnyertesbb vólt pedig ez úttal e*

mcgye, melly óromhodolatát Urunli 's Nagy-

aszszanyunk iránt a' Magyar torvcnyhatóságoU

közül lcgclobb b!zony¡tbatá-bé Alsó Balázsfal-

vánati batárain. Itt ekkór Széplaki idósbb P.

llorvát Daniel a' megye alsó kerfllete nemesci

licpében magát Urunkat; a' Császárné ü Fel-

ségét pedig mindnyájoh nevében kct Cserényi

bajadonok idvezlettéh a' bennek helyezctt sztp

rcménynek tclyesen megfelelve.

14.) Galacz. Dcréh falú a' vármegye szc-

lébcn. Birja Veselényi báró, az a' ki a' Búzai

járásban Kékesnck birtoliosa. Solí róna szántó

földjei, tágos bérczes- völgyes legclöji , szálas

tölgy- erdöji, jó bora természeti minémüscgeit

czimezih. Laltosai Oláhok 's lievés ¡Vlagyarah.

Azok Görög nem egyes. hitüek, van bclyben

papjak 's fatemplomjoli. Fiacza Bcsztercze. Ha-

táros Bcsztercze vidélikel. Kéhcs es Galacz sok

birliajuhaknak tanyája. Lelkeí száma : 436;

bázaié: 7Q.
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toTO, G а 1 в с с, (roellyik a* négy közül

Erdélyben?) lakosaî felette elfogytak és sze-

gényedtek valâoak a' honi soit viszontagságak

miatt , 's azcrt ezen évi Károlyfehérvári ог-

• sággyülés 15 tôrvény czikkeléeél fogra

as adó alól nagy résziben felmentödtck.

1702 birtákBánfy gr. és Veres Samuel nemes.

15.) Harina. 1246-ban Hevinanévvel

olvastatik. Elöbb Farkas majd Harinay vezeték

neven esmeretes régi nemes nemzetségnek hon»

ja 's ma nein ncptelen falú. A' Harinay höze-

lebbi jogpn birják: Kemcny bárór Teleky 6z-

regy grófné t Bocskorné , Gyulaj f JHollaky^né,

Hues, Olosz, Veisz- nemesek. Fekszik a* rar-

megye balarán. Nagy határa gabona termesz-

tesre Iegelôji marhák tenyésztetésére, erdöji tüz-

re épilletre igen jók hasznosok» Szölöjisem meg-

vetendö bórt adnak. Lakosai Oláhok eeves. Gö-

rög bitvallók. Van papjak és fatemplomjok.

Va» a' rom. catholica réssea is egy bázi ká-

polna. Határos Besztercze vidékkel. Piacsa

Besztercze. Határának kevés részén Szeredfal-

rára a' falú' kôzepétol kezdve jó postaút re

set! az àtasty egyébaránt e'félen a' posta út Ga-

laczon Harinán Szeredfalván keresztül roenve r

ítt két felé szakad г egyik ága éjszak felé Ma-

gyarosnak tart é» Kentelke 's Sajó Heresstur

it S. Sx. András, másik ága napkelotre Sófal
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та mellctt Besztcrczére »iet. Leihei száma: 516;

házaic: 120.

A' Harinay ncmzetség' fenn létét 's hajda»

ni virágzatát eléggé bizon^itja a* nemzetségi

sor, mellyböl látbató , hogy neta csak ezen

helységben , hanem hazánk' egyéb részeiben

is melly számos leányág- roaradéhi légyenek

az utólsó magvaszabadtt HarinayDab.

1282. Ncgyedik László bir. Benedek nap.

a' Hcrnád (Hornád) vizc mclletti táborban Sza-

ka major (villa) mellctt hiadott bir. levelében

az Erdélyi plispObnek Pctcrnek a' Szásaok al

lai clpusztitott elncpctlcnültt jószágaiban, töb-

beh Uözt e' megyében Ilarinára és Bylek-

ulra (Bilalt) mint akhór ú. n. majorobra szá-

lando új telcpebet a' vajda' vagy foispán* 's

minden birált' itilcte bôrébôl (torvényhatósá-

gából) biyáltságilag hivcszi általjában (pen ¡tus)

's csah a' pflspdh batalma alá bocsátja , a' leg-

nagyobb (ardua) eseteket kivéve, mint nagy-

apja Láselónak Bcla bir. is cselebedett vala.

F. red. hútfó. Ekkór tebát Harinát és В i»

lakot birta az Erdélyi püspöll, mellycket as

elött a* Szászok fclprédáltak vala több hclysé-

gekkel együtt a' Szamos folyamán. — Birta ek

kór Erdélyben a' rom. cath. püspök Sárdot

(Fehér várm.) Szentbirályt (Torda várm.) Ko-

lo'svárt mint majort, Sybó- Kip- é» Keresffo
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majoroltat (Kolos várm.) Doboka várm. az érin-

tetteket; Szolnok várm. Zilah és Tasnád ma-

jorokat; Szatmar vár. Ebe- Bihar várm. Barát-

püspök roajorokat.

1702 birla és lakta Macshásy László a'

Szent Márton Macskási elönevüek közül való.

1б. Magyaros. Derélt nagy népes falú.

Nevét nena a' magyarófától, melly határán e-

gyetlen-egy se találtatik, bañen» hajdani Ma

gyar lakosaitól kölcsönözte lOTO táján. Birto-

kosai: Josinczi bárú, Bodoni, Balog, Gálné ,

Bocshorné, Szentgelliczcy nemesek. Sima tá-

gas határa mindennetnü gabonát gazdagon te-

rem. Legcloji zsirosak 's számos sós ereküel

fejérelôk a' marha tenyésztésre hasznosak. Szá-

las erdök boritják hcgyeit. Szôlôhegyek is lát-

tatnak határán. Szorgalmatos tchetös lakosaî

Szászak és Oláhok. Azoh ev. lutheranusak, e-

aek Görög egyes. hitvallók. Mind két feleke-

zctnek helyben papjak 's azaknak höbol ezek-

nck fából külön templomjok áll. Fiacza Besz-

tercze. Határos Bcsztcrcze vidékbef. A' Görög

iiem egyes. pap egyszersmind esperest. Lclheí

száma: 515; házaié : 111. Valamint a' raúltt

század' fojtában 17 50 kezdve 's közelebbröl

fckodt gyahorta és húzamosan , úgy jelenleg

is loyashatonaság fekszik ¡tt, mellyock rend
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szerént cgy százados a* 'tisztje a' Iii a' köztar-

ból épültt tiszti házban szállásol.

Kcvczetes a' Görög nem cgyes. Oláh tcm-

plom arról, bogy külsö oldalán szcnt László-

naU hépe a' mint a' Kun vezért megöli , függ,

melly ide Kcrié'srôl a' már elpusztúltt Cser-

haimi bápolnából hozatatt.

17.) Nccz. Kicsin falucska. Birják: Bal-

dácsyné, Bota, Kozmáné, Nagy, Barcsay, Gai

né, özv, Teleky grófné, Gyulay, Biró, 'Som-

boyy örökösök, Szentgerliczcy , Máriafy, Tar-

cza nemesek. Erddje van tölgyes, egyébaránt

batára nem tágas. Köz labosai Oláhok egyes.

Görög hiten. Papjak és fatemplomjok hclyben.

Határos Besztcrcze vidékben FehéregyházzoJ.

Piacza Besztercze. Népesscge: 1 46 lclckj háza

száma Зб.

E' járás pusztáji:

a.) Czíger. Mikór, ki által és mi jogon

idegenittctett-el bizontalan : elcg az a'hoz , hogy

a' Beszterczei ltôzônség mint földes ига birja

ezt a' szép erdö- mezôséget régólta, melly ter-

mészeti heljezetére nézve e' megye batárán be-

161 all.

b.) Fatatcleke 1243 Fatatelekét Her

mán és Lentenek nyerék adományúl IV Béla
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királytól 's akhóc „Го I d n • к" iratik ав ado-

mánylevclbcn. L. Hermán birtokosi vezérnér

alati. Tartosna F. Balázsfalvaho*. 1700 birta

Cserényi Mibály. Jelenlcg Nagy Demeter és

Torpény Bcsztercze vidcbi faluk sajáija.

1442. Torpény, Cbege nevet viselt és

akkór puszta vólt, mellyre utóbb épfilt a' la

in mostani nevét nyerve.

Adatt a' Kerlé'si jarás 1828-ban a' baza

báza megôrôkôsitésére 572 Cor. 4 з/*4 x-árt c. p.

IV. Borgói jarás.

1780 tájáig e' járás természetileg legna-

gyobb vólt a' megyében.

1717 augustusban a' Tatárok által elpusz-

titatott.

1785—1700 tartozott a' Szász Budaki já-

ráshaz Torda vármegye keblében. Faluji a1 tí*

zek folyama rendjen:

1.) Kiss Buda к. Szép tájáról jeles hely-

ség Birjált: Csikc, Fogarasy, Zsombory , Ger-

gely, Keresztely, Mara, Rimay, Ugron, Szé-

kely nemeseb. Számos sós erei, bideg éghaj-

latjához bépest elég termébeny földjei, ele-

gendô lcgelöji, nem sok erdôji feljegyzendôk

gazdasági tekintetben. Ugy jelenleg kezdett ke-

vés szölöjej a' Budak vizin jó liszteló malma,
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12 <Йпу» hídja. Hatúros egyfelöl û. m. kelet és

délhôzt Ráglával a' Borgói (a' régibb iromâ-

nyohban Borgót Pettendorfnah olvashatm)

hatarörzö vidcltbcn és éjszakra Szész Budahkal

Bcsztercze vidéliben. Laltosai nem egyes. Gö-

rög bita Oláhok, kihnek van hclyben papjak

*a fatcmplomjok. Ncmely Szászak is laliják. Év.

reformata egyhází megyéje, anyaroegyc — leá-

nya Besztercze — pappal templom nélhül. Pí*

aeza Besztercze. Népessége: 617 lélek; házai

száma: loo. Egyéb kôve nines csali kovacs 'a

cz havasos vóltára mútat. Emeletes három dom-

bon áll a* falú maga mellybôl bellemetes hüá-

tás van azert, bogy a* csab nem megmérhet-

len ronaságból magos hegyeb emelbedneb , mel-

lyek sürü ködöktöl untalan boritatván fellcgek-

kel mérkôzni látszanak, tovább pedig messze-

feketclö fenyvesek múlatják a' szemet. Pünköat

bavában útaztamban tanúja valék , hogy, lom-

bán tévedezo vizének Iigetei kdzt a' tavaszi

reggelt köszöntö madarak diaphoniája édesen

»eng j mellyet a' természet clbájolva szent fi-

gyelemmel hallgat" ■ , .

E' falú vala a' kedvecôbb törtenet' oly' vá-

lasztottja hogy a' Rettcgi nemes nemzetségnek

elonevét adbatá, mellynek fijaiban a' hazafiság

's boni- tôrvény esméretek mindég párositva

vóltak. Adja a' magyarok védistene , hogy ha
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«anló oszloptagjain nyúgodjch e' megye báto'r-.

saga rcndithetlcnül hová hésôbb idökig ! L. al-

i s p á n о к , föjegyzök 's dézmabérsze-

döU' sora. 1Û57 с' ncmzetségból Bcttegi Ist-

ván áldozatja Ion a' TI Bákoczy György Len-

gyel-országi fontolatlan háborújánah.

i "02 K. Budallât birtáU és lahták: Simon-

fy, Várady, Zsigmond nemcselij amannak bir

toka Cserényí Jánosé volt, a' Iii épen akkór

pcrclt értc , Lövcnthal báró* Pctky Mária' és

Antonia' grótnék' 's Récsy Jó'sefné.

2.) Ardáhy. Kemény gróf birtoka. Er-

döje soll földjei legelóji nem nagy kiterjedé-

süek. Lahják egyes. Görög hitü Oláhok , kiknck

helybéli papjak 's fatempíomjok. Piacza Besz-

terczc. Lelkei száma: 368. házaié 56. ITatáros

Oláh Budakkal a' határorzo katona vidckben.

3.) F г í s. A' Sajói havasak aljában alió

rendetlen falú bázaira nézvc. Kemény gróf,

Löventhal báró', Fetky Máría' és Antonia' gróf-

nék 's Rétí Jó'sefné' birtoka. Hideg éghajlatja

miatt batárát sok múnkával teszik termé-

kenyé lakosai kik Görög egyesültt hitü Olá

hok. Van helybéli papjak 's fatempíomjok. Pi

acza Besztcrcze. Lelkei száma: l68j házaié: 30.

4.) Fclsó' Sebes. Kicsin falú. Kemény

gróf birtoka. Mint havasos hclyen fckvö hotá-

rának Icgelöji haszonvehctöbbeh szántófoldjei
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ntM. Erdöje bükes böven van. A' Sajó vize e-

gyih forrását vadon szirtjei hözt veszi. Népe

Oláh egyes. Görög hitü. Van helyben pap es

fatemplom. Piacza Besztercze. Leihe! száma:

317 j házaié: 34- Határos Holozs vármegyévelj

havassai Torda várrnegyévcl nyúlnah egybe.

5.) Also Sebes. Nagy falú a' Kemény

grófi nemzetség', Löventbal báró, Pethy Má-

ria és Antonia grófnéh' sajátja. Földje sivatag,

legelôji vadak. Erdöje sob büb es f nyö. For-

rásai fris vizzel binálbozób. Labjáb Olábob c-

gyes. Görög hiten. Van papjab 's fatemplom-

job. Határos К. Sajóval és Glcdényel Holozs

vármegyébcn. Piacza Besztercze, Tebe, Szász

Régen. Népessége: 407 lelcbj haza: 64.

6.) Solymos. 1Ö82. Olymos. Kiesin fa

lú a' Nagy Sajói uradalam' részc, a' Kemény

gróf 's osztáljosai birtobában. Jó határa van

gabonára" szénára nézve j vize faja nines elc-

gendó. Egyesültt Görög bitet tartób Oláh la-

bósai. Helyben papjab 's fatcmplomjob. Hatá

ros O. Budabbal a' batona földen. Piacza Besz

tercze. Leihe! száma: 127, bázaic: 28.

7-) Várhely. A' Borgói és Besztercze!

's hevésbbé e' mcgyeí havasoh' aljában épültt

nagy falú. Birtohosai Kemény grófj Máriafy,

Katona nemeseb. Határa szemneh bellemctes

regényes ¡ de termébetlen. Homorodott besbeny

51
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nji'ilAnlt slants füldjci babot, zahot ós török-

búzát tcrcmnck; egycbet alíg. Füve ís vad es

savanyú. Erdojc szük. A' Budalt folyóban, melly

kclctéjszakra a' fali'it ketté osztja basznos rual-

hia forog házai sorában. Lakosni Szászak és

Zsidók; azak batvan ezch búsz házban laliólc ;

áhnljában pedig lelhei száma: 428; bázaié 80.

A' ket nemzetböl egyszerre két falúbirója van.

A' Szászak termetesek, tebetôsôk , csinosság-

ról jclesek, vallásosak. Az innepet megelözö

délesti ábitatosságra meze! munkáj'okat is fél-

bc hagyván bazgón sietnek a' tcmplomba. A'

Zsídóknak zsínagogájok 's a' Szászoknak ônbî-

tökre szenteltt ev. lutber. templomjok van bely- -

ben köbol cseréppcl fedve, melly saját kôlt-

eégeken 182 4 megujitatott. Rabbijok azoknak

's ezeknek papjtk helybeliek. Határos Besz-

tereze vidékben Solnával és a* Borgói кatona

földben Ráglával. Piacza Besztercze.

8.) Si m on tel к e. Nem nagy falú. Bir-

ják: Felszegi, Almády, Tury, Halmágyi, Szé-

kely, Zsombory nemesek. Kcvés erdöjc, több

legelöji, kevesebb szántófoldjei vannak. Lako-

sai Olabok nem egyes. Görög hit vallók; van

papjak 's fatemplomjok belyben. Piacza Besz

tercze. Lclkei száma: 310; bázaié: 50. Hatá

ros Malomárkával Besztercze vidékben.
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1 7 02 "lali táli es birtáli: Almády Ist van ,

8¡monfy.

17TT .lánosy, Halmâgyi ncmcseli.

Q,) S с г 1 ¡ п g. Riesin helység. Birja Lázár

gróf. Soli crrloje, licvés rnivclt földje » elegen-

dö legelöjc, vize a' Sajó élhctô falúvá tçszilf.

Lalijáli Oláhok egyes. Görög hiten. Van pap-

joli és fatemplomjob. Pia.cza Besztcrçz,c. Hate

ros Bcsztcrczc videhben Nagyfahival. Lcljtoi

száma: 118; házaiéi 22« Beszterczére vczetö

egy nevezetes út itt megy át, innen több fa-

Ji'it e' mrgyében netn érintvén az titas mig ab

bot liihalad.

10.) Berlád. О, Burla. Kiçsin fabi a*

várrnegye határától nern meszzso, Birja Bemóny

gróf. Soli erdöje lleves földje, lipvcs Jegclöje,

vize a' Sajó. Népe Oláh egyos. Görög hiten

beljbpli pappal es fatemplornmal. Piaeza Bcsz-

tercze. Halaros Besz.tcrçae vjdcMtel. LclUei

azáma: 132, baza; 23.

11.) Na g y Sajó» A' Sajó vize partjaîn

épilltt e' mrgye legtâgoçbb rónaságában nagy

liiterjcdósü minden teMntetbçn mellélmevérc

ërdemes falú Feje ezen nevezetü nradalomnalt.

Birjali özvegy Kcmény grófné, Katona Zsig-

rnond maradélii, Máriafy n°mcseli. A' Sajó vi-

zo alig bcmpöjög ejszablioletröl Felsó és Also

Sebescn álud nibány pár rzor ñlnvire, cri с'

51 *
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imrgye határíban a' nagt SajAit, mc'Trct b<4

részre oszt. E' viitôl vette a' falú ncvét mar

12 30 ólta. Mint haras aljáhan fchvñ, batára

sîvatag ugvanj de nz igyebezet termMenyé tet«

te régóha. flavas- erdoji solí vadat UeMeznel«,

róna fñldiei 's legelôi igen nagyoU haszonve-

hctôh. LalijáU Szászah és OTáhob. Azob ev.

lutheranusah , ezeli nem pgycs. Gñrrt<» hitülc.

Mindhét feletoezetnelt hclyben papjab *s ré«ri

izlésû deréh hotemplomaîh vannai*. A' labosoli

eerénv gazdáh, tebctösöh vallásosali buzgóli.

Van Nagy Sajón ev. reform. báptalan, melly«

neb Decánja (annyi mint esperes) 's hiveí

noha evang. lutherána hitvallólt, mindazonál-

tal az ev. reform. Clenis tórvényhatóságáno*

bapcsoltattab még a' honi fejdclmel« alatt. E-

zen egyházi torvényhatóság' ily megcserélése

némely ev. reform, egyháii megyéb potlásáúl

tôrtént. Az itt való ev. lutheranus pap egy-

ezersmind a' báptalan Decánja , az ev. refor

matio pap pedig a' rendes (ordinarius) jegy»

zôje. h. többet alább az egybází jegyzetebben.

— Az uradalom részei részszerént egész faluk,

részszerent részjószágoli : Várhely, F. és A.

Sebes, Ardány, Solvmos, Fris, Berlád. ITatá-

ros Besztercze vidébbel es Kolozsvármegyéveí.

Piacza Besztercze. Lelhei száma: 970 j iiázaié:

190. Fejdeïem KeményJánosnab választatt'rm'r-



luló bel ve vala ÍXi»gy Sujo, hól a' háládatos

maradéb némelly saját bázi búturait máig lu

ven oltalmazva méltó kevélységgel mútogatju a'

lelkesebb idegenebneb.

1517 Csulaky tíyorgy Sajói i span na b

(comes) iratib an maga alta! mint hnlárjáró a*

Borgói havasalira nézve.

A* Véesi (Torda várm.) uradalom rcszcül

1550— 1558 birta Szcntiványi Kcndy Ferenczv

Ezt Izabella fejdclem-aszszony 1558 septemb.

\-'¡én éjfél utánn meggyillioltatván y e falú fpj-

delmi jószággá vált 's ezen a' jogon szállott

Bátory Zsigmondra. 1599 lemondván a' fejde-

Icmségrol Bátory 5 a' Sajói jószágot bibötötte

's maga jnagános számára bivánta marasztani,

mellyet Bátory András (inbább pedig a' baza"

rendjei") által ís engedett, a' bit maga helyett

réndele és neveze Erdély' fejdelméncb. De

Bocskay István 1590 martiue 21-bén a' Med-

jesi országgyülés alatt ellenc szegezte magát

a* Sajói jószág tránt tett végzetneh. Bátory

Zsigmond tehát nebie a' Dévai várat és ura-

dalmat engedte Sajó helyett 's még egyéb jö»

▼edelmehet is rendeltt számára Medjes széh-

Ьеп és Besztercze vidébben. A' esere egyezé*

•Г Koloza Monostoci Convent «lôtt ment véghezj
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oda hcljezütlvén bé a' cscrelevél. Bátory Zeig«

mond helála utáun viszont fejdclmi jószággá

vált.

1599-íg fejedelmi jószág volt tehát; dceU-

kór Bátory Zsigmondnak mint magano* birto-

kosnak adatott, midön mint várról eailckczik

rolla Felmor.

1670 táján birta I Apafy Mihály fejede-

lem is.

1б82 a' Nagy Sajói uradalombeli mindcn

jobbágyoknak, azok fijainak, lovainali ökrcincli

tulkainak tchcneinok, disznoinak juhainali, nió-

heinek adójinak, szokásoknak, szolgálatjoknalt,

ajándékoknak, birséglásoknak, korcsomárlások-

nak , ezdlóhegycínck , szántófóldjcinek, kaszá-

lóretckñek, tavajinak, folyóvizeinek > evatntai-

nak crdejinck es havasainak urbariuma

(szakriiány rend) hüscgescn megiratatt Diu»

szcghi Daniel êV Szkorai Awdrás által.

Száma vala a' jobbágyoknak 7 4*

A' parasztok pracstatioja (szolgálattctcle)

volt ae, hogy tartoztak rákot bovscgbon «dm

a' konyhára 's egy hétig kaszálni más bétig

aratni éüelenként a' lovak mellett strázsálni

F a p о к Theîslcr Daniel a' Szász eclesiá-

nali predicatora (megyés papja) Szász Capítu-

lumhoz (káptalanhoz) ball g at, a' Sajói dé z.»
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man ab qua г ta ja (nçgycdc) nebi ccdál (öt

illeti) a' scrtéscb dézmáján bivüh

Másodib parocbialis (c. megye) hazat

birja a' Calviniana (cv. reform.) religion (hi

ten) lévo Magyar pap a' Dominus és Dna. ter-

restris (földes úr és aszszon\) collatiojobbol

(adományából) cum omnibus appertinentiïs (min-

den ragasztéb ôrôliségcbbel)

JXcmeseh és nemes fundusoU (házlolyeb)

Kiss BudaUL Rcttcgi Islván

Fáris István.

О. Teleby Anna.

Vég Miblos özv.

Turoczy Szabó Mátyás.

Jó Birtalom.

Olymos, Paszmos batárszcleb Kolozsvár-

megycböl úgy Szentivány.

T a V a Ii vóltab számszerént betto.

Malom es tilalmas patab. Van a' fa-

hínab a' falú bözött lefolyó havasról jövö bet

balas patalija, mellyebben fejér- balab, semlé-

яуеЬ, és bövi -balab találtatnab. Ezelmeb egyi-

be Kis-Sajónab mondatib. Másib vize Nagy Sa-

jónab nevozletibj 12 for. biintetéee a' halá~

szatnah.

Van a' Kissajón Hsztelö - basa - 4a bender

törö malom.
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Császáriadó ai egész falujé 5? for.

60 pénz; est két úttal administrálja (fizeti-bé)

Praesidium adója A' katonák fizeté-

sére even Kent 10 for. 40 pénz simul et semel

(egyszcr'smind)

Gyüléspénz mindcn országgy liles alhal-

matosságával administrálnak (iizctnek-bé) fa-

lustól a* vármegye Tisztjeinek Gyülés pénzt

in Summa (ôszveséggel) % for. 40 p. totiea

quoties (mindannyiszor)

Földes urak es aszszonyok adója

esztendónhént mindcn hazas és külön szolgá-

ló Szász ember tartozik úgy nevezett szent

Márton adójába cgy forint árú musttal.

A j á n d é к о к

Mindcn Szász jobbágyok adnak egyetembcn

(in concreto) évenkcntegy kóvér vagó marliát

karácson napján, vagy ha elmúlalják e'uliúr,

tavaszszal egy borjus tehenet.

Külö» ád minden egy tyiíkot *s négy vé-

ka zabat karácson ban. Van h ¿rom szüntelen

való mcszáros, kinek hat-hat forint adatik ke-

reskedésre — ezck egy veder fagyút adnak é-

venként, 's minden marhától 28 font bust,

nyclvet, lábaliat, vese't és belebet adni az ud-

varnak; a' lemondó mészáros a' bat fórintot

viszszalizetni tartozik.
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В î г s á g 1 á s olí _ 4 . .

A' ver . .'• ... . •.• II for. .

A' kék ...... 80 pen*.

Paráznaság . ... .12 for.

Lopás . . r .20 —

Ezcknek 13 a' tisztct 2/3 a' föld es urat ¿s as*»

szonyt illetvén.

Dézmálások rendí

Minden gabanájohból tizedet adnak- juhokból,

mchch rajzásából is, ha tizre nem telih két-

két pena a' váltsúga - a' sertések csak так ter

mes ¡dejen dézmáltatnak, azokból ¡s tizbôl egyj

ha nem tetik, annyi pcnzel redimálja (megvált-

ja) a* hány hetig jár a' makkos erdön, A' ga«

bona - niéh- és bárány - dézmáknak quartája (ne-

gyede) de egyéb nem ; a' Szász Parochiához-

(megyéhez) tartozik.

Szolgátat jo к rendi

SzántáSj vetes es kaszálás aratás idejen heten-

ként két-két napot dolgoznak magohnak, ha

az uraságnak magoh crején három nap szol-

gúlnali, három пар nékick engedtetik; ha egy

hétig magok erején szolgálnak más het nchi-

ck engcdtctikj ezen kivül második böten szok-

ták szolgálatjokat contribuálni (adózni) — a'

zsellérek pedig télben- nyárban harmadik he-

ten szolgálnak.
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Korcsoma a' fold es lïr- és aszszonjnatt

árbitríumában (tetszésében) all, ha continuo

(szUntelen) korcsomát aliar tartani- az alattmig

a' földes úrnak és aszszonynak korcsomája van,

a' lakosoknak korcsmárlása és a' vidékról va-

ió bór béhozása tiltatik sub poena 12 l'or, bün-

tetés a' földes urak korcsmárlásának ideje ka-

rácsontól szent Mibály napig.

Er dull vannaU Uét maliUoIó tiltott 's kct

maklioló szabad crdok- Lüget erdö név.

В criad egész. falú 's a' t. Híteles raá-

solatból.

1702 birtáh és lalitáli : Kemény báró, Al-

mády, Orbay, Erdclyi, Haji, Vase, Fogarasy,

Paris ncmcscli, kiknek mindnyájoknak részôk

volt a' sóbeli baszonban.

1722— 1780 postahcly volt Szászrégen es

Besztercze köztj ma Teke Kolozsvármegyében

van helyébe.

A' vármegye jegyzôkônyveî ssscrént itt a*

közelcbbi században gyaliorta köz gyUlések és

tôrvényszékck tarlatódtali.

1704 a' megye tanácsbáza helye vala. —

Ákkór birtak itt: Kis László, Somkereky László.

17б5 a' Szüntelen folyó táblának helyt

adott.

1771 postamesternek Nagy Sa/on Szent-

királyi Júzscf iratik azon évi tiszti barban.
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' 12. SÖfaha. O. Sumfalu. Térben epültt

ftcm nagyj de szcp falú. Sós creire nézve helyea

ысле. Iloni tó'rvcnyeink ал l t!varbelyszéhi(nem

erröl) Sófalváról szollanak. Birjáki Zsombory,

Szclicly, Gyárfás, 1820 ólta Véer ncmesck. A*

Besztercze vize lict részrc szakasztja, melly

nyugotra a' Szeredfalvi hídan fclül a' Sajóba

ömlik. Hét felöl is határos Besztercze vidék-

hel ú. m. nyúgotra Király NtSmctivcl, keletro

Szász Budahkal Malomárkával. Nem soh roña

határa 's keves szölöhcgyci gazdog termést a-

doli. Lclliei száma: 481 házaid: 111. Piacza

Besztercze ncfn cgészen öt negyed mcrlföid-

ñy î távtilsúgra. Ahaljában ltülhatára hól róna

ból vó!¿yes. Laliosai Magyarok és Olábokj e-

zch egyes. Gorög, azoh ev. refórmate bitval-

lóh. Azokhali kö- ezchnck fatcmplomjaik kü-

ló'n papjaik helybe'licb. Az ev. reform, szent-

cgyházat Saját értekébôl etficlteté özvegy Szé-

Kfely Elehné szôtetett Veer leàny. Inncpélycs

kinyíttatása 1835-bcn junius 7-kcn mentvégbc.

Belsó rnioémüscgeit Sófalvánab jclcsiti a' Zsom-

bory nemes nemzétségnck itt viritó kcrtje. A-

lâiijà a' legelevcnebb hepzelödcst bizonyitja,

Amor kényernek vidotigó tanyája, a' tewnészc-

tet rnesterUeg kôvetett mivek remette : mcly-

ntsk sima terliletén a' jobb ízlésscl rcndelt tor

pe vs magas fák alhatta lúgosok közt a' bús
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hépzelôdés mint menedék honjában méjebbre

merül-itt maga Szeder Fábjánunk is kerti sza-

bályait a' rollón keblü alkottatók által egy pon-

tig telycsitve találná. Sófalvának tölgy erdöjit

as orkán zúgatja néhaj néha pedig a' lenge-

dezö zefir susog alantabb lombjai közt tercpéj

báre- és cserfáinak.

Leány e* raegyéje Simontclkc. — Boldogi-

tó a' vallas' szent érzete, azon okf'ö szerént:

„pietas ad omnia utilis" de nem tudom mire

való a' Sóíalvi cv. reformatus küz JYIagyarok-

nak azon szerfeletti bnzgalrnak, hogy mindon

Szombat délutánt olly szorosan meginneplik?

1Ö50 julius 12-röl Sófalváról lévele

költ Gavay Péter nek SzamosUozy, Mihály

e' mcgye' jegyzojéhez maganos tárgyak íránt.

1690 Nádudvary

IT 02 Rácz, Orlay nemesek birták.

15- Bilak. Eiedetiben Betlen jog. Jelen-

leg birja Baresay neje Jósika báróoé jógán.

Szcp falú, fold je csak nem egészen sótomeg

(massa) Erdöje is sok van többnyire tölgyes.

Forrásai, mcllyek folyókká válnak völgyes me*

zéiben sósok я marháknak igen hasznosak. A'

Sajó vise is batárán baszonnal foly által. La»

kosai Szászok cv. Iutheranusok. Van helyben

kötcmplomjok es papjok. Fiacza Besztercze.

Határo» kisseg Besztercze vidébbel.. Lelkei asá*-
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bei száma: 339} házaié : 4". — Adott а' Kor-

gói jarás az országházára: 451 ftot 26 xárt

С p.

Borgó (hct)

Budah (Nagy vagy Oláh).

Rágla. Ezen tulajdonhcpcn Uílencz nagy

hclységek a' hatärörzö lí. nemes Oláh ezrcd

tulajdonai ugyan ; de ezen jól gazdálhodó te-

hetös fegyvcrt viselö népnch öröhös szabad tel-

hciltre hülönbfelc egyczcteh mellctt es szolgá-

Jatolira telepíilvcn c' mcgye szültto Oláholi hö-

zül számosan; az illy Ott mcghonosúlttaU fâa-

dót (capitis taxa) ezen mcgyci Alsó herületi

adótárba íizetih. Az adó' mennyiségét (summa)

a' hatonai jó rendnél fogva mindég elevo fcj-

szedvén az adozóhtól magoh a' hatonéltj mí-

dón a' biztos azt bévenni aharván oda megy,

egybcgyüjtve liészen találja. Az crintett hcly-

ségeb tebát ide csab ennyiben tartozandóhjál-

taljában mindenben cgyébben a' szclbcli ha

tonai torvénybatóságtól függvén nape i It fa-

lujib 's balara il(.

Sem, egy maganos tag, atyafi, ver, tag,

vagy házastárs, hazañ, nemzet- bormány tagjaj

nép, ncmzetj sem az egész emberiség hit nél-

Itül fenn лет állhat; aliando léte mindozobneh

csab a' valláson alapúl: 's igy e' megye min-

den ohlalu esmértetçsébcn a' bit hépzete- «z



«16

jelenkorból cllenben mind azok a' mik itt ál!a-

nak tudni való hiv igaz

Egyházi jegyzefek.

A* korok' szclleme ezerféle alalioltban tünteti

elönkbe azon erot, azon hatalmat mcllyel ve-

zérli az clet' pályahorét, a* világot ön szabad

hényc szerént, Hány statust nem renditett meg

mar a' mil értQnkre is a' dulú szárnyakról re

pulo ido, mclly a' Gömöri höltöhönt „vältozik

's mUnket is változtat." Elcren példája ennek

az isteni tisztelet, kiváltképen pedig annak kfil*

so modja alaltja $ a* mint ezt Contant de ге~

becque szabad crzctU minap clhúnyt Franczia

hires szónok egyik legkissebb munltájában bi-

zonyitja. — A' religio maga , mely épen nem

áll a' killsô jelekben, bclsö mivóltában is igen

sok változásoliat szenvcdetl: mert valódi kep-

zete az emberi elmeben kdsôrc fejlcttkij mic-

lött húzamos századokig vagy babonára fajúlt

vagy alaeson nyereség csábitás eszközcül hasz-

náltatott vólna. — Erdély, kis körchez, 's an-

nálfogva nem nagy népességéhcz képest egyik

nagy theatruma volt a' religiok ujitásának, vál-

tozásánali, javitásának derületének 's borulatá-

nal«. Igaz ugyan, hogy keblcböl nyil vanos val

las ujitót nem hozott elö egyetis de njitott«

vallas követöket annál többet annál készebbe-

fcet. Ha a' szelid béketseg olajága zoldeh Er-



Я1Я

е5Уп**" aoja megyék (mater eclesiák) tar-

tortak, mind népeseh. Benko a' romai ca-

tholicnsoknak Dobokai esperestségét „insignis"

criminel illetî. Csak h arom esperestet nyomoz-

baránk ki nem gazdag gyOjteményünk sege-

delmével, egyike ezeknek M i h á I y Dobokai

e<p»*r. és kánonok. 135* a' Frhérv. báptalan

kfivet'e az oda való országgyülésre I4ä6 Do

rn о к о ч Dobokai esperest és kánonok Gynla

Friórvártt L. Host de potestate vajvo-

dali m. я. má*ika Andrianus Adorján Zá-

pr.!va .Tánns udvari orvossa; Zápolya János' há

lala elott I5S8 a' Segesvári ôszvebeszéllésben

(Collorf >Mim Segesváriense) mint elnök ditsirt-

fctan oltalmazta a* fom. catholica hitet a' Lh-

therannsok eilen, kiknek S«ántay István roll

kiilrlottfok. L. Stephani Veszprémi Me-

di cor um Hungariae etTranssilvaniae

Biographie Par. I. Lampe Historia Ec

clesiastics Hnngariae peg. 91. Benkô

Specialis Transsilvania Cap. VI. $.116

m. s. 1545-en János nevü Dobokai plébanos

mint ill tato bizonysâg a' „Tordai nemesek rt«

szökre emlrterîk. Méftó tudnunk: bogy e' me-

gye 1 '»60 béli oklevél szerént tartozott az Er-

áéíyi egyik ú. m. a' Károly Fehérvári (akkor

még Gruía Fehérvári ) pospökseghee »' Hala-

csay érsek egyh. tórtény hatóeága alatt: a'
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Béla királytól a* Magol háboni utánn nyertker-

lésrôl 's a' Sajó yidéki több jószágairól Statu-

toriát (Szirmay szerént béigtató kiváltságat) u-

gyan ettôl a' királytól ajándékoztattak mcg a*

Szorényi bánsággal.

A' Német vitézi rend vagy is Német Keresztes

vitézch, Német Katonák, Szerzetes katonák, Je

rusalem! Szent IVÍária Ispotálja Német testvé-

reí, Németek haza testvérei (Ordo Teutonicns,

"Beligiosi milites, Cruciferi de Prussia Ordo

Crncigerorum domus Teutonicae") Széket, Gyu-

Tíitelh^t és Bonczhidját birtálf. E' felett pedí»

II András királytól 1222. nyert adomány levcl-

nrl fogva IVIoldva szclén és igy e' megyei akkor

ndáig nyuló rengeteg havasokat kapták vagy is

foglalták, mar az elött Erdélyben a' Barczasá-

gon kiterjedett birtokokra tévén szert. Bárdos-

sy szerént Fogaras vidékét is ekkor tevék tu-

loidonokká, Móldva felé pedig e' megyei birto-

kat tágositották. Ezek is «Fejér barátok" ne

ve alatt ( hibáson ) esméretesek; a' fejér szélu

keresztról, mely felsó fejér ruhájokon bal fclól

diszlctt, 's fejér felsö ruhájokról kapván magyar

nevöket, 1212táján telepedtek ide; de 1232 va-

lamint Brassoból 's Barczaságrol úgy Székról is

el-útasittatlak magas hatalmak meg aláztatott,

's birtokaik Moldva felól el-foglaltattak A' Bo

rnai sz. szék nagyon is oltalmazta e' rendet e-
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leitöl fogva, fôhépcn az Erdélyi év-hony vcli-

bcn oly ncvezetes emléhü Кunoh eilen viselt

jeles vitézhedését hordván felj de mégse vihe-

té hi , hogy II Andrés hirály uralhodása alatt

innen e' megyébôl is hi ncm múlnánah, a' mint

cmlitoli. Ratona és Schmidt Mihlós szcrént Er-

^délybol fegyverrel vettetteh hi. L. Bardos y

Jánosnah Supplement. Analcct.. ter

rae Scepusicns. §. g4, in notis. Ezehrol*

az a' vélehedés, hogy Széhre Szászohat tele-

pitetteh. vólna Hospitcs- de Zech" nevczettcl

kill utóbb vagy, hihoptah vagy meg mqgyaro-

sodtah.

1213 már bészállongtah vala ide is oz-az c-

lött öt évvel szerzett szürhc barátoh hözül ni-

hányan; de IV Béla alatt a* Mogoloh el-üztéh$

igen heves hajléltjaihat feldúlván. A' Domini-

canusoh is a' XV és XVI év százoh fojtában

(enneh csah elso negyedjében) valánah e' me-

gye papjai, Bontzhidján lévén hlastromjoh: hól

roa is fenn van nevé és emléhe a' barátoh ta-

vánah."

"Minden emberi intézet a* hór' szelleme

hényéneh 's egyéb ellenscges hornyülményé-

neh befolyásánah hivan téve. Innen soh mo-

nostor a' reformatio clött II András hirály a-

látt jeJesen Kálmán Erdély hertzege réndele-

sébolj még több annahutánna részént ma^ától
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clcnyészctt. rcszcnt idcgen kezeltre kcrült."

Igy a' B. Margitról nevezclt mcszesi apátság is

e' mcgye' kcblcben lehetett. 1340 János Kcpth

( Szatmár - Némcli) megyéspap) Flébánus )

András úrnak Isten es az Apóstol! Szck ke-

gyelmébôl Erdélyi püspöhnek, „a' Mezes-

nek liülsö rcszciöl к ö z ö n s é-

ges kepviselöjc v ó 1 1. Honrtan hihctô^

hogy a* mcszesnck bclsô részén — a' mondott

raegkiilômbôztctésnél fogva <— más kcpvisëlô-

je (Vicariussa) lebetett a' püspöknek. Már hogy

a' B. Margit apátsága (ez is az érintett meg-

külömböztctcsnel fogva) a' külsö vagy bclso

(az az Dobolia vármegyei) részén volt é a' Mc-

szcsneli ? liérdcs. Egyébaránt Szatmár vár. az

egyhúziahban sokáig az Erdélyi piispühi mc-

gychez tartozvànj az érintett apátság is min-

dcñ esetre Erdclyhez tartozott. Ezck sze-

rént tehát nyotnozható legalább fennlétôk éve

(1522 — 1549) a' meszesi egyházaknak.

Hogy még valaha kivált a* Mogol járás e-

lött több papi szerzet is volt c* megye határain

lalió 's birtokos, azt hiszszük; de meghatáfozni

nem tudjulij 's igy nem egyéb mint gyanú:

hogy a' „Salamonrol nevezett B. Szttz Mária

apátsága" (belsö Szólnak vármegyében) a' Csá-

ki Gorboi erdöh szomszéd határában , - ott, a'
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bol ma Salamon falú áll, birliatfn czcn megyé-

ben mind azokat a* falukat, melyek máigis 6a-

lamonnal ugyan azon egy jósaágot alhatnak

ú. m. Csáky-Gorbó (Tót Szállás, Szalonna ,

Tálosfalva Szurduk belsö Szólnak vármegyé-

ben (Tihó, Örmezö, Kettösmezö, Vármezó , e-

gész falukat 's nebány részjószágokat Salainon-

nak távulabbi 'sközelebbi szomszédságában.—

Hogy az apáturságok hazánkban is igen sok

jószágokat* ('s igy a' Salamoni is az elö szám-

láltekat) birtalt 's birta légyen, ezen bitclcs i-

gék bizonjitják t Abbatias quoquo praediis, co-

bortibns, familiis, et reditibiis Regia pla

ne munificent i a instruxit " érfsd S.

Stephanus 's a' többi királyok is. Hajdani ki-

rályaink néha egy vármegvóvel feléro pusztább

kornyéket is szoktak vala ajándékozni, adomá-

nyozni. — De elmúltak az adomanyok akkori

mivóltára nézvc, el az adományosok — 's az a-

dományzók. —

A' Kunok, Mogolok, Tatárok, 'e majd a*

szomszéddá váltt Törökök gyakor izben dúl-

ván az országgal együtt e' megyét is; könnyü

megmagyarázni az érintett papi szerzctcknek

viszontagságait 's múlékonyságok okait. — A-

zonban semmí ncmü külhatalom fegyver és e-

rö an-nyira megnem rendithette e' megyei rom..

catolicus néptestet mint a' bazában elfogadott

reformatio avagy vallas ujitás a' XVI század
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elsô negyedcbcn 1521. Tele ugyan hésôbre ha-

tott bej de a' mely heves szerzetesehet ért e».

az árr (torrens) lahhclyjeit ú. m. Széliet, Gyu-

latclhét, Bpntzhidját, Gorbót (mert a* többiek

már az elött 's a' Dobohai esperestscg пега so

bara elenydszteh) elboritotta. Elsöben is

b.) 1540 — 1550 az ev. lutberana hitval-

lást hovettéh soban a' Magyaroh köafll a' Sze-

beni Szászolt példájára, kill 15JQ februarius

18 minden Catholicus papot apáezát 's más egy-

bázi férfiabat nyóltzad nap alatt Szebenbol el-

távozni hcnszcritcttehj majd 1545 e* hitet ál-

tnljában az egész Szász nemzet elfogadta és

vallotta azoh boat pedig köz Szászszai e' me-

gyéncli is

c.) Az evangélico reformata vallás 1556

fogva a' Kálmáncsehi Santa Márton tanítása

szerént olv sebos lépésehkel harapozott, hogy

bét esztcndó múlva az-az: a' Tordai országos

zsinat kovetkezetében 15бЗ csab egy-két lé-

lek találtatott e' megyei nemes és nemtclen

magyarok között nem evang. reformatus. Ter-

roészetes: hógy az elhatalmazott hit sorsosi

lelbipásztorok 's templomob nélbül nem lehet-

tek : 's igy rövid ido baladat alatt a* megyei

abbor fennállott templomobat többet mint 48-at

evang. reformatum sz. egyházobbá tevének.
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ugyan a' Káli Кип, Zsuky, Maurer, Saentirá-

nyi, Daniel, Simon, Orbók akkori 's azután fcl-

lépett nemes házak álhatatosan megmaradtak

hitökben; meg némely köz Magyarok is a' mai

idökig kevc'9 számmal. — De lássuk miad ezen

hitvallásokat a' jelenkorban. <

I. A' leirtt ziirzavarak közt eltOnt volt a*

római catholica hit e* megye' népe közül — u-

tobb a' jesuiták' tëritô leihe se hatott idc. A'

XVII század raásodik negyedében egykét na-

gyobb házról olvassuk, hogy romai catholica

hitet vallott: ilyen vólt a' Viczei Mintszenthy,

Kapivàry Кару, Csáky a* Tihai duzs, hésôbb

az Esküllöi ürdüg nemzetség- Mar a' XVIIT.

század több romai catholicus hivet lâtott folyta

alatt: ekkór következtek , ckkór jöttek-be ide,

ekkór léptek-fel többi közt az Apór, Júsiha,

Csernátoni, Maksay, Hallcr, Mikes, Bànffy, Lá-

zár, gróf, báró es nemes nemzetségek a* ca-

tbolicismus peídas elomozditóji , az anyaszent-

egyház hiv fijai. Mind ezek közt elevenebb

hittel senki se birt, mint birtak Apór Lázár

királyi táblabiró 's neje Кару Terezia, kik el-

sók valának hogy e' megye keblében romai

catholica egyházi anya megyét alapítattak Szar-

vas Kenden saját falujohban 172& augustus 15-

kén Antalfy János Erdélyi rom. catholicus püs-

pök megerôsitése mellett. — Itt a' templom
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a' többineh két harmad réssc a' tcmpJomï job~

bitásokra, egy harmad része pcdig az oltár c-

lébe készitendo ezüst lámpásba való olajnak

vételére fordittatni rendeltcttek ngi Januari

us 19-I1. napján Altorjai Apór Agnes ÎYIagya-

rosî Tôkés László özvegye által.

Ismét kanonoll Vinklertöl van száz г. fo~

rintja vált.

Erdélyi volt püspök b- Szepcsy Ignácz a-

dott a' templora ujitasára százhatvan r. form-

tot vált. 1822 évben. Ismét kctszáz r. forintot.

182 T/8 koltsége vóh 23 r. forint

A' templom alatt temetö bólt а' Кару iva-

dékoké—• ingyen— béjárás a* templomból be»

lé a' felsóeég' rendelete eilen.

As egyik harang három mázsányi a' má-

sik 50 fontnyL

1822 püspöki vizsgálat (Canónica visita-

tio) vóltt itt, ekkór készült o'keresztelô edény.

1832 Julius б-к és- T-k püspöki vizsgálat.

A' gondviselö' segedelme eilen panasz.

1745 augustus 15-k Apór Lázár és neje

Кару Terezia, Kasztal János, Nagy Prepostés

Közönseges Képviselo 's Biró János kanonok

Kolozsi esperest és Kolozsvári megyés pap je-

lcnlétokbcn adományoztak ezen e. megyének

és papjának: száz kalangya búzát évenliént,

hogy azokat maradéhai is kiszolgáltassák, min-
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.ércnhénl a' nyomorúltt éneblôh' tárából Ká-

róly Fehcrvárról. Ezcn bivül mint tanitónab

a' tanittató szülöh adnab cgy-egy véba búzát,

bét szchcr tüzifát egytöl, 's a' papi bér (stola)

harmad rcszc is ötct illeti. — Iiilencz fiú 's

nyolcz leány tanúl most, hat es tizenhét éveb

hüzt valób. — A' mostani egybázfí (Aedituus)

Kornya 31ihály zsellérj de födijt nem fizet. —-

A' harangozó Néroet János. Sirásóli nincscnek.

BábáU: Húszár Anna, Gyermán Sára a' be-

resztelcsre oktatva. Hct nem catholicus zsellé-

rek segedelmchct igirch a' papnak 1852-ben

martius 25-b es ju'ius 7-U. Kovács Miklós Er-

üclyi püspöb (Exe.) úx az oltár festésire száz,

az egyik zsellcrház béheritésére harminez r.

forintott hagyott és a' kír. bormányszébhez in-

tézendo folyamodás íránt onnan segedclem nye-

rés végett lépéseliet tett 1832. A' raostani é-

neblö György Eleb.

Míutánn 1725 Apór Lázár és neje Кару

Terezia Kcndnek birtobosai a' templomot, pa

pi bázat és telket (fundus) az ey. reforraatu-

бок ellenbezése mellett is raegszerezYén ; e

hitre megöröbitetteb, a2t püspöb Antalfy Já

nos' torvénybatósága alá adáb. Yóltab az ólta

megyés papjai a' Hendí anya megyéoek :

1. Kriscsory György.

2. Posgrács Báiint.
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15. Tür ölt Ignácz, hi helyébe hüvct-

hczctt.

5- György Gábor sz. Ferencz szoros

rcndtartású szerzetes ma is a' Kendi rom. catb.

e. mcgyénck helytartója (Administratora).

/ E' mcgyci legrégibb egyliázi megyének

Kendnek esméretét a' honi papi (Clerus) bar

(Schematismus) igy arija :

Kend rggi viszszaállitott (antique restitu

ía) egyházi mcgye — megyés templóme Meny-

be magasztalt B. szííz Máriánál. — Pártfogó:

rendes szabad adományú vagy is a'hivek meg-

egyezése nélkül püspöki batalomból. A' me-

gye' gondviselöje : György Gábor szor. rendtar.

pap a' sz. Ferencz fijai közül.

Ая anyamegyében rom. cathol. lélck : 112.

Leány (fijób) megyéji tizenegy ú. m.

1. Alsó Töök 2

Az anyamegyétol egy ora.

2. Esztény . . . . .7

Az anyamegyétol egy fél ora.

3. Felsö Töök rom. catb. . . .13

Az anyamegyétol 1 i/2 óra. ,

4. Iklód: van bázi temploma . , . 7

Az anyamegyétol három óra.

5. Gorbó : van udvarí temploma . • 3

 



Az anyamcgyétol hat es fe! úra.

6. Kecsct Szilvás ..... i

az a. mtöl cgy úra

". Lozsárd ...... 3-

az a. mtöl három ora.

1. Hccset: van bázi tcniplum . . 2

az a. mtól t 12 úra.

g. M. KöUös . , , . .12

az a. mtûi 112 óra.

10. Onall 1

az a. mtöl l 12 óra.

11. Tötör . . . . 1

az a. mtöl l -1/2 óra.

Lélcli az egész e. niegyébcn 1U4.

Az ido soran másodili egyházi megye a

Szckij alapítntta Mirla Terczia nagy fcjdclcm

aszszony 1752 's a' sz. Ferencz szorosb rend-

tartású három pap ügyeletérc hiztn. Mind a'

tcmplomot mind a' hajléhot (residentia) a' ki-

rályi tarból epitette ujitatta az alupitús állan-

dóságúra 's a' papoh clelmcre heves földet,

mig a* sóásás és hclytt a' királyi sóhivatal ei

nem múltah, több sóbcli hasznat 's a' termeszt-

ményehbël a* dézmánah egy részct rcndelvcn

és adományozván. Föbb czélja vólt az ahkori

, Széki királyi Sótisztséggel — kik mindnyájon

rom. catholicusok valának — kegyeltnét e' rész-

SS



Ь-п is éreztclni. Torténcte 's jelcnlegi állapot-

ja e' megyénck ennji. Itt az egyh. rora. cath.

racgyc (parochia) a' XVI évszáz második nc-

gjcdében is még helyt voit. 1545-bani megyés

pap Kodory l'âl emlitetik mint Szélû plebános.

1741-ben a' megye alapitására зб m. forint a-

dódván öszve, maga a' hely megvásároltatott.

17 52 a' sz. Fercncz szor. rend fijai idc állan-

dóúl tclepedvénj Maria Terézia 500 forintal

segedelmcztc 's más joltévôk adakozósága is

a'hoz jár.'ilván, maga a' szentegyház 1753 cpi-

tctni he^detettj de a' lakhelycl együtt nem e-

Jöbb mint 17Q5 készültt-el. — A' temetö 1742

szakasztatott-ki a' várostól félórányira. A' ko-

toronyban három harang függ : a' nagyobbib

1б0 font, kcszüht 17Q4-b. a* második 83 font

öntödott 17б* év. a' harmadik 50 fontj ama-

zok Nepomuki sz. János 5 ez a' boldog szüz

tisztcletökrc. Három oltár áll a' templomban:

a' nagy Nepomuki sz. János — a' két kisebb

Szeraf sz. Ferenc/. és Páduai Antal emlékeze-

tökre szcntelve. Ncm egyéb mint a' Nepomuki

sz. János ereklyécskéje 1752 septemb. з-ka ól-

ta öriztetik lepecsételve az oltáron. — Az egy-

ház dotálva semmivel sines. — 1741 cv clött

isteni szolgálat tételre a' Kolozsvári szor. szert.

sz. Ferencz szerzetesei jártak idej ide telepe-

desök ólta pedig szakadatlan azon szerzet fijai



oskolák oktatója. Szöcs Abel szor. read. 50

for. с. р. évi fízetcsscl. — A' hclylártó' jövc-

delmc 1. az ingatlan javaltból : egy zsellcrte-

lek, papi rcszül az egyik fordulóban három ,

— 8 köböl 's egy véka ferojü, — a' másik for

dulóban is ogy-egy köböl 's három véha férô*

jü fold. Bir e' felett a' lakhely véghagyomány-

ból három szántóíoldet, mellyek öszvesen há

rom köböl feröjüek. Van az egyik fordulóban

öszvescn öt kaszálója, mellyek 12 szckér szc-

nát adr-ak. Ezck közül a' negy szckcr szénát

adó papi reszj a' többit adó zálog. Másik for

dulóban három szénafüj mellyek közül kettö

öszvescn hat szekér szcnát ád ; ezck örökösön

véve — a' harmadik örökös véghagyomány 's

ötvenöt év ólta békesscgescn biratott; de 1828

hatalmasan elfoglaltatott 's ma per alatt van. —

Egy pár házasulandónak egybekötes dija (egekî

melly draga dij ez gyakorta napjainkban !) két

napi tenyer napszám az anya megyében. —

Egész évi jovedelcm a' kihirdetés — és hötes-

böl m. e. öt forint váltób. — Scgedelem gya-

nánt a' megye gondviseleticrt e' lakhely az ido

való fejdelmi javahhól kapta a' fejdelmet illc-

tö dezma negyed részét, 's jclesen a' romai

catholicusoktól az cgösz negyedet, az ev. re

form, dézmájából pedig nyólezadat. Kész pén-

ziil ugyan azon fejdelmi javakból 46 forintat
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?. Alarokháza.

az a. mtöl három ora.

8. Mikola.

az a. mtöl ъ óra.

g. Omboz.

az a. mtöl négy óra.

10. Pujón lélek ..... 62.

az a. mtol négy óra.

11. Szava.

az anya mtöl négy óra.

12. Székolaj ..... 5.

az a. mtöl l 12 óra.

14» Szent Egyed.

az a. mtöl 2 i/2 óra.

14. Viz Szilvás.

az a. mtöl négy óra.

Leí 1<ек száma: 212.

c.) Harraadik a' Kidei egybázi megye. 1766

ólta áll, cpen nem gazdagan dotálva 5 melly-

nek histor¡á¡a Kide alatt adatatt. A* Muzalma-

noknak Mekkai útazásak búcsújárásak csak hú-

zamosabbj de nem több viszontagsággal cgybe-

kötött, mint a' Kídei áhitatoskodás; Ыу járat-

lan és alkalmatlan útja. Itt a* templom tornyá-

ban két harang az egyik 70. a' másik 50 fon-

tos ; azt a' régibbnek egybetételével Vajna Ist-

ván, ezt a* többi bivek öntetck. A' templom
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зи felis«ill. Magd a' megyeház (parochia) 1766

a' Ii ir. fökormäny parancsolatjából biztosoli ál-

tal a' falú kozünséges lielycböl dombon állva

hiszakasztatatt , Bcrec/diy Romuald sz. Fercnca

s¿orosabb rcndtar. могtetes igyckezeténél fog-

\u alapiutottj de 1TT5 foldig égctt, 's BO rb.

for. ezüst adalalt a' kir. fokormány állal fclé-

pittctésére. A' megyének helytartóji vóltak :

1.) Bcrcczky lio m uá Id az alapitó.

2. ) M até i" y Maté П74—1779 szerzetes.

Ismét 1782—17Q5.

3.) liászlófy Gcrgely elsö megyés-

pap 1770 — 1781.

4-) Istvánfy József második megyés-

pap 1781 — 1782.

5) Kézdy Grátián 17Q5— 179Q. Ismét

1802— 1808. Szerzctcsck mind.

O.) Andrásy Vcnáncz 1790— 1802.

7.) Csiszér Ignácz 1808—1810.

8. ) Kedves Bálint 1810—1314.

g.) Mihálcz Norbert 1814—1818.

10.) Szabó Pacific 1818— 1820 meg-

i.ólt itt januar. 20.

11. ) iMagy Marian 1320 februar. 20 ól-

ta ma is holy tarto. Született 17Q1 Csik Bo-

robzlon Csik székbcn, a' bová miutánn az Er-

délyi reformatio zsengéjcbcn az akkori fdki-
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rhvfor. с. p. évenként, és a' temctcsi dij har-

mad része j jelealcg nyolcz gyermeket tanit.

Az egybázfi n. Bartha Józscfj de mint adozó

adót пега fizet 's a' falú terhétól ment, és ez

jútalma csak szolgálatjának. Valamint a' harang-

vonónak is nemes Angyalosy Sándornak. A*

bába: özvegy Szénásy Maria. — Ezen auyamc-

gyét egyhazilag (canonice) megvizsgálák köze-

lebbröl: Rudnay Sándor 18 19, Szcpesy Ignácz

báró 1820 , Kovács Miklós 1852 jnlius 6-d. Er-

délyi püspökök. Kik köziil az utolsó ar tanitó-

ház' megujitására 30, a' megye szükségére 48

for. 28 xr»ft.j az éneklônek 30> a' hely tarto

papnak végre segcdelem gyanánt 50 forintat

vált. nyúj'tott 's a' legidvességesbb rendclete-

ket bocsátott-ki egyházi vizsgálatjáról Károly

Fehérvártt 1832-ben költt végzetében Erdclyi

püspoksége ötödik évében.

Ezen e. anyamégye esméretét lássuk a' ho-

ni papi karból 1S4

Kide egyházi megye: állitatott 1766 Me-

gyés temploma Nepemuki szent Jánosnál Párt-

fogó : rendes szabad adamányú. A' megye gond-

viselôje Nagy Márián pap' a' szoros rendtartás

szerént

Lclkek száma.

Az anyamegyében lélek . . 104-



14. Derzse lelkeí száma . , 10.

az anyamegyétôl ill óra (közelcbb)

15. Doboha. . . . . . 30.

az a. mtöl két óra.

16. Drag 4.

az a. mtöl i 12 óra.

17. Farkasmezö 8.

az a. mtöl 9 12 óra. \

18. Fei Egyregy . 4-

az a. mtöl 9 12 óra. ]

10. Felsö KoUes

az a. roegyétol kilencz óra.

to. Fodorháza ..... 5.

az a. mtôl két óra.

»1. Fäzes'

az a. mtöl 3 1/2 óra

22. Galgo.

az a. mtöl 1 1/2 óra.

2 S. Galponya.

az a. mtöl 9 1/2 ora.

24* Gyula: van hází kápolnája . . 14.

az a. mtöl 1 12 óra.

25. Hidalmás: van házi kápolnája (csak

volt) lelkei: . . . . 26.

az a. mtöl öt óra.

26. Kalocsa.

az anyamegyétôl 6 12 óra.



27. Kcndcriuezö.

ьг anya megyetöl б 12 ora.

28. Kentltirmál (puszta)

az a. mtöl 4 ora.

3Q. Kcttösmezö

az a. töl 8 ига.

30. His Esküllö ....

az a. mtöl hárum ora.

.31. Komlós Ujfalú

az a. mtöl hét óra.

32. Magyar Egregy: vau házi kápolnája

az a. mtöl 8 óra.

53. Milvány

az a. mtöl öt óra.

34. Nagy Eshüllö

az a. mtöl 2 1/2 óra.

33. Ördög Kcresztúr

az a. mtöl három óra.

36. ürdogliút

az a. mtöl g óra.

37, Ormezö

az a. mtöl i) 1/2 óra.

58. Fánczélcseh lelkei száma

az a-tol két óra

3g. Poklostelke

az a-töl két óra.

40. Pousa

az a-mtol 8 óra
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41. Puszta Szent Mihály

az a-mtöl három óra.

42. Recze Keresztúr . . . . 14

az a-mtöl három óra

43. Solyomhö

az a-mtöl két óra ~*

44. Somró Ujfalú

az a-mtöl ltilencz óra.

45. Szent Mária

az a-mtöl nyóltz óra

40. Szent Péter

az a-mtöl öt óra

47. Szent Péterfalva

az a-mtöl ltilencz óra -

48. Szótclhc

az a-mtöl három óra

49. Tihó 40

az a-mtöl ltilencz óra.

50 Ugrucz

az a-mtöl négy óra.

51. Ujfalú (Magyar)

az anyamegyétol ó't óra (ltözclebb)
-i

52. Vajdaháza

az a-mtöl négy óra.

53. Voies . . Lélelt

az a-mtöl öt óra.

5

Minden lélek száma 371)
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d.) A* negyedik és utolsó egyh. anyamc-

gyc e' vármegye kehlében a* Bontzhidjai, mos-

taní alahjáhan Losonczi Bánffy György gróf

Frdélyi kormányozó keresztényi mive. Erede-

tc azonban felyebb bat ezcn egyházi megyé-

nck: tigyan is Bontzhidján az áldozat tetßl kcz-

dödctt 1Тб5-Ьсп ahkori Erdelyi piispök Baj-

tay Jozsef An tal bárónah az érintett évbcn

octobcr' o-hén liöltt szabadság lévele ezt bi-

znnyitván, melyncl fogva mcgengedtetik, hogy

az udvari kápolnáhan isteni szólgálat tartat-

lasson. A' kijeleltt év ólta a' Széki ezorosbb

rendí! sz. Fercncz fíjai, papjai jártak által in-

nepí alkalmahan sz. szólgálatra ide, mint en

roll anyamcgycje tagjai 1789-igj ekkor bely-

bcli udvari káplánnya rendeltctett Nagy Sán-

dor, ki is mint káplány 1801 -ig ügyelte e' me-

gyét, Jóvá bagyta 's fö egyházi hatalmával meg-

erösitette a' megye alapitását Mártonfy Jozsef

Erdélyi püspöh, 's innepi szertartással szente-

lé-fel a' fényes kápolnát 1801-ben, egyszcr-

's mind megyés jogokkal ajándékozá meg.

Mcly szerént emlitett.

1. Nagy Sándor 1801 — 1803 mint hely-

tartó 's az ö következöi is mindnyájan

sz. Ferencz szoross. rendtartású papok
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a' képcn ügyclték a' megyct. Vóltak pc-

dig ilycn helytartôb az crintcttcn kivül :

2. Ungváry Agoston 1803 — 1811-

3. Klecbcrg Kern bin 1811 — 181 6.

4. Krakovs&ky Nazarius 1810 — 101Q-

5. Ismét Kleberg Kcrubin 1810 —■ 1823.

6. Sipos Narcissus 1823 — 1820.

7. Sas Uonstans 1020 — 1831.

8. Viszont Sipos Narcissus 1831 — 1833

hi 1 1 eh czen c. anyamcgycrol szolló jegy-

zcteli öszintc hözlcsct szivescn höszönjuk.

0. Ujra Sas Konstans 1833 julius ólta

A' Bonczhidja alatt Icrajzóltt udvari szcnt-

cgybáz olyan fcnycs , hogy ha a' hülltcszület

buzgoságra gcrjesztöj с* bizonnyára az. A' pap

élclmérc 's a' mcgyc állandú fena maradására

szánt os valúban is adornan yo/.ott papi bér pe-

dig oly gazdag, a' milycnt csak várni Ichet va-

la a' nagy lelhü a* nemes szivü alapitótol.

Bonczhidja mint egyházi anyamcgye

(parochia) áll 1801 ólta, állitotta gróf Bánfy

Gyñrgy. Megycs temploma Nepomulii sz. Já-

nosnál. Pártfogoja Losontzi gróf Bánfy Jozsef.

A' megyc gondviselüjc Sas Konstans szoros

rcndtartású sz. Fercncz szerzetébol.

Az anyamcgycbcn lélek: . . 145

Leánymegyéje ketto :
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1.) Kendi Lona

az a. mtól egy óra

2.) Válaszút

\J\ óra az a. mtól.

Alinden lelkek «каша: 232

Ezcn egyházi megyék bátorságosbb frnnállá-

sára nézve a' világiak köziil egy fo és egy

gondviselö (Curator) kezdeteh, ólta volt es van

niais. Fo tîsztje ezcknek : a' jövedelcm S7am-

bavétele 's czélarányos kiadása. Ezekct a' pils-

pök vagy csperest~ rendeli ki. Jclenlog S % n-

hó a' Hendí, S z eben! a' Sz(?hi, С 7. ikó a'

Kidei, gróf Bánfy a' Bonczbidjai nnvn'mc-

gyék' fö go n d V i s e 1 ô ji. A' romai entboliea

részen az eloterjesztett egyházi anyamrgyc'licn

liivül vannak mé*g több egyh. anyamrgyék is,

mellyek Doboka vármegyének több loány egr-

bázi megyéjit magokban foglaljáhj de polgííri

kcpen más torvényhatóságok alatt vannak ; c-

zek e' kövctkezök:

1.) Szamosújvár. B. Szólnak vármegyei

egyházi Deák szertartású anyamegye. Sz. Fc-

rencz szoross. rendtart. m. papj'a. Leány mc-

gycje Doboka vármegyében egyetlen egy : Hes-

dát, az anyamcgyétôl egy óra távúlságra.

2.) Decs. В. Szólnak vármegyei egyh. o-

nya mcgye, szorosbb szertartású sz. Ferencz

*5

62

54
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papja megyés. Leány megycje ezen Doboha

vármeryében egy: Csernek, Lelke: 8. Az a-

nyamegyétol 8 1/2 órás.

3- Katona Kolozsvármegyei egyh. anyamegye.

Vílági m. papja, mellynek Leány mcgyéji ezen

vármegyében 20. ú. m.

1. Buza Lelkei száma . . . 26.

az a. mtöl kct óra.

2. Czege: van házi temploma, lelkei: 15.

az a. mtöl négy óra.

"3. Dcllö Apáti: van házi temploma 22.

az a. mtöl hat ora.

4. Gyeke: van házi kápolnája 18.

az a. ratöl egy egy óra.

5. Kopár

az a. mtöl egy óra.

6. Kékes.

az a. mtöl négy óra.

7. Kis Devecser . . . . 1.

8. Mányik.

az a. mtöl három óra.

9. Máté ...... 1.

az a. mtöl öt óra.

10. Meleg foldvár . . . . 15.

az a. mtöl egy óra.

11. Moritz, lelkei száma . . . 23.

az a. mtöl öt óra.



1. Blieb.

az a. mtól barom óra.

2. Galaca Iclhei száma . . csak l

az a. mtól három óra

3. Harina: van bápolnája Gal Ágnes

Hollaluné udvarában à r . • 9

az a. mtöl bat óra.

4. Solymos

az a. mtól cgy óra.

Lelkei száma 10.

6. Bálványos Váralya. b. SzólnaU vármcgye.

egyh. anyamegye világi m. pap gondvise-

Iete alatt. Leány megyéji ezen várm. 8.

1. Borzás. léleh van benne . . 10

az a. mtól négy 'e fél óra.

2. Czente ...... 5

az a. mtól 4 1/4 óra távúlságú.

3. Kétel ; IT

az a. mtól 4 3/4 óra.

4. Kötke . ■ . . . . 1

az a. mtól 2 l/4 óra

5. Oláh Vásárhely t." . 5

az a. mtól 3 3/4

6- Szent Márton léleh benne . 1

X. Saombattelke

az a. mtöl bárom óra
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8. Vicze . t . • ' i ■ - . i i(y

az a. mtöl з 3 4 óra

/ — i ■ 1 1 1

' Lcllieh száma: 57

T. Beszterczc Szabad Itirályi varos hasan-

ló nevü Szász vidékben. Egyházi megye, 177Ф

ó It a a' hegjes oskolabéli papok gond vísele se

alatt. Leány megyéi eacn vármegyében 4,

1. Kis Budak Lelkei . v . ■ 6

az a. natal üt óra.

3. Sófalva . . . < . . 50

az a. mtöl két óra

4. Simontelhe

az a. mtöl négy óra

Lelkck öazvesen: 74

' 8» Csícsó Keresztúr. B. Szólnok várm. egyh.

anyamegye világi m. papjával. Leány megyéji

e' várm. 5.

1. Arokalya Lclek . . : !- • 4

ae a. mtöl 4 1/2 óra.

2. Rentelke

az a. mtöl' 5 óra.

3. Kerlés

az a. mtöl hét óra (lievesebb)

4. Sajó Keresztúr Lélek . • «. 5.

az a. mtöl négy óra.

5» Sajó Szent András . »■•...' . 7

az a. mtöl 3 12 óra.

Lelkek száma: 1С*
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Q. Tcke.. KoIqzs vármegyei egyháai anya-

megyc világi mcgyés papjával. Leány megyé-

je егеа várm. cgyetlenegy: Nágy Sajó, Leí ke к

száma 11; az anyamcgyétol három óra távul-

ságra. Mellyck szcrént jelenleg találtatík élô

lélek miad két nemen : 1$74. A' leánymegyék-

nek az anyamegycktöl való távulsága hibás sok

belytt. — Kihagyattak: Szent Márton Macs-»

kás, Hoszszú Macskás, Kovácsi, Kecskeháta,

Maró, Paptelke, Romlott, Igricze, Rákos, K. Je-

nö, Vármezo, Tótfolú, Szeretfalva, Szász Cze-

go, Várhely, F. és A. Sebes, Fris, Scherling,

Kusma, Ardány, Kajla, Sárvár, Mohaj». Berlád,

Bongárdfaluk. Az egység hivöket kivéve, e' fe-

lckezet legkevesebb számból all minden vallas

követöi közt e' vármegyének ; valják: Magya-

rok Székelyek és kevés czigányok» Közelcb-

rül való egyházi feje az elö számláltt anya és

leány e. megyéknek kettö van. Egyik a' Ko-

lozs és Dobokai vidck (Districtus) esperestje,

a' ki egyszer'stnind Kolozsvári plébános mín-

denkor. Jelenleg e' diszes széket diszesbiti fô

tisztelendö Kcdvcs István az Erdélyi Fehérvá-

n püspöki megye kánonokja, Kolozs Monostor-

ról nevezett Boldog Szüz Mária Conventi Le-

véltárának káptalanbéli Megtartója (mely jog

1002 — 1571 esak a' papokat 1571 — Í7l6csak

a' világiakat illcttc, 's azólta közüs a' Kolozsi
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ùgy íltís: a' vallást 'cserélni indutttafoat az a-

riyaszentegyház keblébe hat héti olitatással vi-

sza hóditani. Ez a joga a' rom. catholicus pa-

poknak II József császár' szabálya szülemén-

nycj 's «cm lehet elégé báraulní: hogy azon

türelmes monarcba az ellenhitüektöl azt meg-

tagadta.

Az egyesültt Görög hit mely mái alakját

1580 ólta viscli a' romai catholica anyaszent-

egyház belsö lelliével egy lévén 's csak külsö

szertartásaira nézve külömbözven az ettöl , a'

honi törvcny pedig sok igazat adván enneh a'

rohon hitnel«, ezért rajzolatját is itt vala helye

érintcni. A' jesuítáli roppant béfojása minden

statusoliba és országos dolgokba soh at *s talán

mindern vdgbe tudott vinni , 's а' mennyirfe je-

lenleg all az egyesült Görög hit közel levo vi-

szonyban a' rom. catholica hithez, az is az SU

mivöh. 1570 elsö octöbertöl fogva lehet aa

cgyesülcs clsö lépiíseit számitani. Már 1543 a*

reformatio) az egész Olábságnak ajánlóttáh;' de

béncni veuéhj bár a* fejedelmek jclesen Bcth-

Icn Gábor azon nagyon tôrtéh is fejeiket (töb-

bi közt 1675 ('s bár Vagner Bálint tudós Gö

rög ajaliú az ök nyelvöken is kiadta az tij tc-

stamentumot 's as ujonan reforroáltt vallas cl-

 



egy pár utóbbi ezázad alatt hclyökct annyira.

Ilipotláf. hogj a* nép fogyatkozata szembe nem.

tünt, 's ma toar négy falút kivéve, nines —

söt Szék városában is igen számosan találtat-

nak — oly zugoly, a' hól itt Oláhok nem. len-

nének, nem egyesültt és egyesültt Görög hi-

tuekj néroely czigányok is e* hitett vallván.

Nem volt oly szabad vallás gyakorlat né-

kiek engedve a' reformatio serdülö korában

mint utóbb, 's papjaik is semmi haszonban (be-

neficium) nem részesültek (valamint ma sem)

söt nem elöbb mint 1647 engedödött-meg „0-

1 á h templomot épiteni mago к пак *s

a'hoz való papat is taxth. at ni." — 1Ô78

October* 1-jén megtiltatott az Oláh papok ne-

mesitese es- fekvö javak örökös birhatása; az-

addig ele megnemesedettek nemes levelök bé-

mútatására kényszerittettek. Ha valamely jó-

szágat vettek vólna, 1б71 törveny szerént az

örökös vagy a' szomszéd víszsza válthatta. —

1744 az ország б-d. törveny czikkelnel

fogva y az egyes. Görög papok nemeseknek ha-

tároztattak. 1768 az ök 20 köblös földjök (de

hánynak van ennyi?) 15 szekér szénát termo,

kaszálójok '» minden marhájik az adótól ment-

té tétettek. — Felszenteltetesök elött meghá-

zasodhatnak azutánn nem- csak rendes pa

pok hanem esperestek is lehetneh. — A' hivek
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Általjában való egyházi vonások lehetnck

az egyes. Görog htfitekrül e' k$vetke»ök is. A*

(ehetösbb halott temetésén többszer megálla-

podnak, míoden raegállapodásnak mind annyi

dija kiszabva a* temeto pap számára. Az egész

Oláhság mind két felekezeten Julianura Calen»

daríummal él: a' mi eJég bajt és zavart okoi

az ujabb Calendariummal é\6 több honosok-

nak; roert 15Q1 septemb. 2-1. midan Erdély

ezt közönsögesen bévette, amazzal kivántak

megmaradni. — Koztclt is , mint más telekeze-

tüeknél megye és templom gondviseiök a' vi-

lágiak közül vannait, Ilia szerént (mert e' ma is

való) a' szentek segedel met a' babonaságig hi*

szik, 's a' böjt megszegését — úgy látszik — a*

gyilkosságnál nagyobb bünnek képzclik lenni.

Nines talán egy nemzet is, .a* Törököket se vé-

*e ki, melly a' praedestinatiot nagyobb meg-

gyözödcssel hinné , mint hiszik a' köz Olá-

hokj 'a eaért a' világtól kSnnyen megvállnak.

Kevezetesebb böjtjeikr a' Husvét clotti 48, a'

szent Péteri 10, 14 21, 28 (ezt néhól elmel-

lözik) Nagy Boldog asszonye i4r szentberesz-

té T, karáesoné 41 nap. Szcredán a* megvál-

tó születése 's halálra itiltetése - pénteken ke-

reszten szenvedett halálának emlékezetére böj-

tölnek, öszveseggel esztendöben га. e. 10б na-

pot Szercdával pöntekkel együtt zsir és vaj

 



îkban. А« ísteni szolgálat netnzeti nyelvolteo

megy véghez. Az Ur' vacsoráját kovászos ke-

nyérben két szia alatt veszik. Egy mise dija

12 xár e. p.

Az Erdélyi egyes. Görög püspök

Leményi János úr' hasznos rendelete egy tel-

jes papi kar kinyomtattatása 's kôzzé tétele a-

ránt telyesülvcn 's raár kikerülvén sajtó alól

a* papi kar; annak segedelmével közöljük ezen

hitsorsos papohat és nevezetesebb közlendöket,

az e. gör. egyházról e' megyében és a* mennyi-

re nyomozódásaink utánn is egybeszerkeztethe-

tök: a' Görög egyes. bitvallás ezen vármegyé-

ben jelenleg következendö osztáljú, és ennyi

atyák gondviselete alatt létez. Mtt a' vármegye

polgári osztályát követtük az e' hitsorsos pa-

pok és megyék elóterjesztésében; a' papi kar-

belit is felhozván.

Mindnyájon ily rendel következnek:

1. Varmezei alesperesti vidék. A' papi

karban a' Milváni espcrestség alatt és annak

kcblében mint пет külön torvényhatóság em-

litetik ezen alesperestségj jelen közletiinket

élo szó és levelezés után iktatók ide, melly

a' nyomtatványt megczáfolni látszik. A* várme

gye természeti fekvése és polgári osztályasze-

rént elsö. Felállitatott 1823 évben. Alesperest-

je az ólta Marinkás Simon. Kinek keresztyé-

À
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Ictezô Koroján Antal mu cht férjfi: a' szcnt

ezék birája. Egybázi megyéji: i. Borzova 2Q3

lélekkel. 2. Farkasmezö 286 lél. 3- Meszes

Szent György 321. 4. Puszta Szent Mihály

0Q5. 5. Soairó Ujfalu 270. 6. Ugrucz 570. Ösz-

vesen: 2380 lélek. l. В orzo va egyes. 1773b.

2. Farkaamezö egyes. 177 3-b. 3. Meszes-

szentgyorgy egyes. 17Ó8. 4. Puszta-

szentniihály egyes. 17 73-b. 5. SoràrôUj-

falú egyes. 17 73-b. 6. Ugrucz egyes. 1800-b.

A' Milványi Gör. egyes. csperestség annyiban

nevének meg пега fclcl, bogy Milvány falú

inaig is Gör. netn cgyes. bitvallókból áll.

3. Gyulai espcresti vidéb. A' papi

barban Ш-dik. Allitatatt 1800, Elsö alespercst-

je vólt ¡Muntyán JáDos, rah. 182Q. Azólta jc-

lenleg is Lcraényi Papp Simon az alcspcrest.

Tizenhét anyamcgyék alliotó rószei и. ra. 1.

Ada] In. Papja Papp Jónos. 300 lélek. 2. Ba-

buez. P. Papp Simon. 154 1. 3. Bádok. P. Be

ne János. 248 I. 4. Borsa. P. Lung Simon

1 149 I- 5- Felsô Esküllö P. Csirge Konstantin

57б h 6. Gyula. P. Popovich Jáoos 300 I. 7.

Hoszszú IMacskás Papja Lemcnyí Papp Simon

az alesperest. 8. Ride. P. Prundus Pál 107 I.

Q. Kovácsi P. Vesán Balázs 158 I. 10. M. Fo-

dcrháza P. Rácz János 553 1. 11. M. Ujfalu

P. Boboceel János 458 I. 12. Nagy Esküllö P.
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Koroján Antal a' hi Milványi esperest. 576 lé

lek. 13, Ördög Keresztúr papja nines 305 1*5—

lek. 14. Solyomkö P. Csergi János 318 1- 15.

Sz. Marlon Macskás Ieány raegyéje M. Macs-

hásnak Kolozsban. 139 1. ló Csomafája P. Po-

povich Déneze 2! 7 I. 17. Válaszút P. Antonelli

István 673 lélehUel. Oezveséggel : Ó323 lélek

az egész alesperosti vidéhbcn.

1. Adalin egyes. 1814. il. M. Ujfalu

egyesült 1827-ben. 14. Solyomkö egyesült

10l6-b.

Ezcn egyházi Görüg egyes. vidéh (tractus)

az mellynck csraérctct hétszeri 's a' másodíll

tühéletesbb tudositásunk után elég telyesen ad-

hatjuh j kkctszvéa ezen következö jegyzetünk-

bol a' népesedes szaparadása is a'hoz képest.

1. Adalin háznépe: 72j lélek: 330. Temploma

menybe magasztaltt szüz tiszteletére. All a' me-

gye 19 eszt. ólta. 2. Babucz hn: 25 lélek: 189

T. sz: Mihály és Gábor tisz. All 60 eszt. 3.

Bádók hn: 53, lélek: 320. Tem. sz: Mihály és

Gábor tisz. áll 60 eszt 4. Borsa hn: 204 Iél:

1217 T. sz: Mihály és Gábor tisz. áll 59 eszt.

5. F. Esküllö hn: 70 lél: 351 T. sz: Mihály és

Gábor tiszt. áll 65 eszt. 6. Gyula hn: 58, lél.

4o2 Krisztus születcso tiszteletére. áll 70 eszt.

7. Hoszs&ú Macskás hn: 59, lélek: 306 T. sz:

Mihály és Gábor tiezt. áll Q5 eszt. 8. Iíidehn.

55
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2Ù, léleh: 120 T. sz: György tiszt. áll 65 eszt:

<). Kovácsi hn: 44 léleh: 231. T. sz: György

tiszt. áll б 5 eszt. 10. M. Fodorháza hn. 6l Ici:

320. T. sz: Mihály és Gábor tiszt. áll бО eszt.

11. M. Ujfalu hn: 70 Iël: 466, T. sz: Mihály

éa Gábor tiszt, áll 70 eszt 12. N. Eskilllôhn:

1!б, Ici: 686, T. sz: György tiszt. áll 68 eszt.

13 Ördög Keresztúr hn: 43 lél: 25Q T. sz: Mi

hály és Gábor tisz: áll бО eszt. 14. Solyomhö

hn: 80, léleh: 500 T. sz: György tiszt. all 1T

eszt. 15. Szent Marlon Macshás hn: 24 lél. 150.

Tcmp. szi'iz Mária tiszt. áll 53 év ôlta. 16. Cso-

mafája hâznép:76 léleh 250, Temp: sz: György

tiszt. áll "0 eszt: ôlta. 17. Válaszüt hn: 110,

léleh T45, Tempi, sz: Mihály és Gábor tiszt.

áll 63 év ôlta.

4. A* Magyar Derzsei esperestség.

A.' papi harban II-dih. Vette létét 17б7-Ьеп.

Elilior rendes esperestje rcndeltetett fö tiszte

lenJö l. Timándy János. 1- Popovics László.

Eztet mint helytartó váltá-fel Ángel Sándor

M. Vásárhelyi fö tisztelendö esperesti czímmel.

"Volt Füzesi apátis. Negyedszer 4. mintalespe-

rest vala Muntyán János. Kit Gyulába rendel-

vén a' papi hormány; 1800 ólta az alpesperest

Popovich Gábor. — Anyamcgyéji 19. Ezeh: 1.

Csernch papja: Topán Dénes, léleh: 370. 2.

Dcrzse p. Popovics Gábor, 1. 402. 3- Drágpap-
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12 Also loök. 13 F. l'ööh. 14. Igricze. 15

Magyar ttöblös. 1б. Poklostélke. i 7. Doboka

18. Bendy Lóna ahyamegyéb. És a' lQ-dik a.

megye His llilód jelcnleg pap ñélkúl. 7. Kis

Jènô cgyes. Í827-b. 18. K.Lón& egyes. 1827

Ezén e. vidék lélkei* száma 6948.

6. Szék. Esperestség. A' papi karban VI.

Itelytartó és Széki megyés pap Thekár Macha-

bcus anyamëgyéji j a* Széki polgári járás' fa-

lúji ú. ra. i. Szék 303 lélekkel. 2 Viz Szil-

vás. 3 tíesdát. 4 Széholaj. 5 Bonczhyires 1777ig

itt volt a' Széki csperesti szék. 6 Gyulatelke

7 Szent Egycd. 8 Császári. g Vasas Saeot Iváh

10 Mlköla. il Marokháza. 12 Szava, 13 Om-

boz, 14 Pujoii, 15 Czege, 16 Szent Gothárd,

i 7 tlöcz, 18 Mohaj, 19 Noszoïy, 20 O. Vá-

sárncly, 2 i Szép henyerü Sz. Márton, 22 Szora-

battclke, 23 Kôtke, 24, Kis Devôcser. 25. Nagy

Devecser Az egész Szék! espérestségbeh lel-

kék száma 8QQ3.

7. Búzai esperestség A' papi karban a'

Doboka vármcgyéi Decanatos I számú espere-

si vidék (Districtus Archidiaconalis:) Fiszhúti

Miklós most Szilvási, elöbb Fiszkulí (Kolozs

várm:) m. p¿ és a' Búzai vidék* espcresti hely-

tartója Anyamëgyéji a Búzai jarás* Falúji ú:to:

1 Buza, 2 Fekeleluk, 3 M: Foldvár, 4 Kapor

5 Szász Zsombor, б Szent Miklós, 7 Mányih,
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gye volt. Szász 'bomuor 1773-n. egyes. Szasr

Ujfalú 1773-b. egyes. Szász Ujöss 1773-b.

egyes. —

Az Orményszékesi alespcrestscgct alkotáft

tchát (eddig ele!) Vercsegvháza, Kétel, Enes,

Viczc, Szász Czegô, Sárvár, Harina; de ezclt

közül i Vcresegyháza, 2 Kétel, 3, Enes (Sz:

Enes) 4 Vicze a' Búzai esperesi vidékhezj Szász

Czegö, Sárvár Harina pedíg a' Beszterczeí esp:

vidékhez adattak és tartoznak. 1 Veresegy-

háza egyes: 17 70-b. Sz: E n с s egyes: 1817-b.

3, Viczc egyes: még 1777-ben. A' Búzai es-

perestecg számlál mindegyiitt 6040 lelket¿

A' Besztcrczei és Magyarosi 17 96

ólta egycsitctt esperestség. Ezen kitcrjcdett és

népes esperesi vidéknek leirását az újodan pa-

p¡ karból igy adhatjuk tokéletescbben : Itt az

esperes jelenleg ki egyszer'smind megyés pap

Májor János a* sz. szék birája. Anyamegvc"ji

kormánya alatt: l Alsó Sebess, 2 Árokalya,

3 Ardány, 4 Berlád 1820-b. egyes: 5 Bilalf,

б Fellak , 7 Fclsö Sebes , 8, Fris, Q Harina,

10 Kerlés, 11 Magyaros, 12 Nécz, 15 Sajó Ke-

resztúr 14 Sárvár, 15 Serling, 16 Solymos, 17

Soofalva, 18 Sász Czegö, 19 Szent Jaliab, 20

Szeretfalva. Az egész esperesti vidékbcn ezen

vármegycbéli lelkek száma 4882.
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plomok épültek alapból, többiek a' haza tör-

vénnycnél fogva a' népesebb Vallas felekeze-

têt illctvén, az ev. reformatnsakhoz mentéis áí-

tal. — A' Déézsi keriiletben tizenhat papolt

hirdctik jelenleg az úr igcjét. — Ezen e. ke-

rület t624 nagyra terjedtscge miatt két rész-

re oszlott es a' Ssamosan innen (éj'szakra) 33

egyh. megyck lettek alhotó részeivé. Ezen vár-

mcgycbôl szám szerént 27. Mellyek maiglan is

némely változásokat szenvedve megvannali é»

e' kövctkezök:

1. Kendy Lona a- m. Lélek benne 345

Papja Pánczél, vídéki r. jegyzô.

2. Válaszút a. m. 380

3. Borsa a. m. - - - 239

4. Doboka anya megye Megyés papja

voit Almâsy Sámuel 1832—1836. - 4t

Ujparaszt ezeli közi'H : 24.

5. Bádok a. m. - - - - 155

6- Kide a. m. - - - - 34t

7. Csomafája a. m. - - - цб

8. Gyula leány m. Temploma nines Тб

Q. Babucz" a, m. - - - - 4 1

10. Solyomkô leány ra. Templom néHiül 17

11. M. Fodorh áza leány m. QT

12. Ö. Kcresztur a. m. - - - 6t

13. A. Esküllö leány m. - * 21

14. F. Esküllö a. m. - - Q4



Î5. Hidalmás a. m. *s Ii02zátartozandói 1Ö2

16. Pánczclcsch a. m. Mcgyés papj»

îdosbb Almásy Samuel a' Dizsi vidéh igaz-

gatója . 20Q

17. Dcrzse leány megyc. Lelhei • 74

KiUbül i Czigány.

Papja nines ; templóme van.

18. F. Töök a. m. п

10. A. Tôôii leány m. pap nines - 127

20. Kend leány m. papja nines tempi,

sines - 125

21. Esztény a. m. - - - go

22. Totör leány m. pap. nines temp, van 26

23. Kccset a. m. - - - - 50

24. Kccset Szilvás I. m. - - « 2T

25. M. Köblös a. m: - - - 131

26. Dráág

22. M. Ujfalú 1. m. se pap se templom

Oszveséggel : - 3105

Hoszszú Macshás leány e. megyéje Ma

gyar Macshásnali Kolozsban. — A' mágnási es

lovagi föbb rend az cv: reform: Consistorium

tagjait alltotta magából legelöbb 1713-ban 's az

ólta mindeg. Esperestelt is elihór rendesebben

neveztetteli és rendeltetteb. Jelenleg a' Con»

sistorium alltotmánya ujitást szenvedott. — A'

Dcézsi vidt4« világi fejei: (Vólt) Katona Zsig



874

mond fögondvisclö. Gondvisclök: Véér Gvörgy,

Rettegi Miklós, Csike István. Erdeme» csperest-

je Szabó Adám, Dézsi megycs pap. Pánczél

rendes jegyzôje. Idôsbb Almásy Sám. igazga-

tó (Director) és Pcsehi raegycs pap.

Második tnlajdonkcpen valóbb ev. refor

mata e. vidéke czcn vármegyének a* Széki ke-

rftleL Rövid historiája ez. Miutárvn a' Déézsi

e. kerület tágos vol tara nézve 1Ô24 két rcsz-

re oszlatott Bctlen Gábor alatt a* Dézsi egy-

házi zsinatban, a' Szamosan túll délrc akkór

vírágzott cgyh. megyék cgy külön kerület al-

kotó részeivé tétettek a' Rettegi (b. Szolnok

vár.) káptalan ; melly ez altat vette lélct; de

idôvel a' sok báboruk miatt kihallván ezen ke-

rületból a' Magyarok 's belyekbe Oláhok ko-

▼etkezvcnj a' még fenn maradott egyb. megyék

a' Szcki e. kerülcthez- щг is pusztultt Iévén —•

adattak. A' Szcki e. kerület bárom ú. m. Ko-

lozs, Doboha és b. Szolnok vármegyékból ra-

ló e. megyéket foglal magában. Innen valók :

1. Szck mezo varos , hol 17T0 ólta min-

den második évben e. kisebb gyülések tartat-

nakj országos e. gyülések (Sinodus) pedigmin-

den tizenharmadik évben. Anya megye kétpap-

pal Népessége ..... 208'

2. Viz Szilvás- a. m. - - 32



 

3. — К. Vásárhellyi István Rct-

tegi pap.

4. — Tiszabecsy János S&éki pap.

5. — Tiszabecsy Gaspar Székim.

pap, utóbb püspöU lett.

6- — S i é k i M i К á 1 y Széki m. pap.

7. — K. Vásárhclyi Péter Széki

m. pap.

8. — Rozgoni János Széki m. pap.

g. — N. Enyedi Mihály M. DccseL

b. SzolnoU várm. pap.

10 — MargitaiPapp János B. Vá-

ralyai b. Szolnok vár. pap.

11. — Z á go n i A r an ka Gy örgy Szé.

k¡ pap. Utóbb püspök lett.

12. — Ráskay Sámuel Malo mi b~

Siolnok várm. pap.

13- — Szathmáry György B. Vá-

rallyai b. Szolnok vár. pap.

14^ — S z e nt S ï m oni Fe г enczy Já

nos Ö. Füzesi b. Szol. várm. pap.

15. — MiskolczyJozsef Bett. pap.

16. — Erdélyi Samuel Betleni bel.

Szol. várm. pap^



3. Súfalva. Ennck Ieány m. Sinioutelkc.

4. Balásfalva (Alsó).

6. Szász Czego. Ennek L ni. Sz: Jakabcs

Szász Ujfalú.

7. Máté.

8. Szász Ujöss.

9' Galacz. Ezcn faluknak koznépe közt

sok az cv. luth, még többen Görög bitüek.

«—Világí eloljárói: gróf Betlen Elek fö gond-

viselci. Egyháziak : Herczeg Istváo Decan es

Kentelki ev. reí. m. pap. Szabó András ren

des jegyzó es Nagy Sajói ev. réf. m. pap. Baj-

nóczy Józscf igazgatú 's Szász Czcgúi ev. ref.

ra. pap.

Az ev. reformata es cv. lulher. e. raegyék

mellyeknek papjai a* dézmabérbol negycd részt

•<— quarta — kapnak ezek :

Borsa. Szász Ujfalu.

Doboka. Bongárd

Gyula . Móricz — Morócz

H. Lona Mátó

M. Küblös Harina

5. Kentelkc es Ároltalya.

 
Galacz

Kccz

Bilak

jNagy Sajó

Alsó Sebes
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Idsó Sebes

Solymos

Várhely

His ВиJail

Simontelke

Súfalva

F. Balásfalva.

Л. Balásfalva

Sz. András

S. Heresztúr.

Sárvár

FellaU

Kerlés

Hontellie

Kclies

Apáti

Kétel

Borzás

Sz. Márton

N. Devecser

K. Devecser

Hésdát

V. Sz. Ivány.

Magyaros

Árokalja

Sz. Jabab

Veresegybaza

Mányik

Dícsirettel emléliczbetünh az cv. reforma

tas papoliról : vóltali 's napról-nepra tobbcn

vannali liözteli, kik a' szent tudományoltat lel

ilí olitatásailiat az éliesen szollás gazdag ajlii-

val fcllengezö oratoriájok által adván elö buz-

galomra bcvitik a' jobb liebleliet 's az elfajultt-

ság* i'itjáról csak nem mindenhór áldott siker-

rcl téritíli viszsza a' gyarló embert. — Aran-

ka, Pánczél, Szabó clhaltt szép lelkck !

árnyélitoltat körültem lebegni scjtém e* sorok

jegyzcteliór, 's hogy a' fcledés homályából em-

lélitóhet kiragadnám arra egy hódoló érzet é-

des ingere ösztönzött; 's imé teszem is. Aran-

ka a' Sséki esperest, ezen vármegyei ev. ref.
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megyés papoU kôzûl az Erdélyi ev. réf. püs-

polti szckrc csak érdcmeinél fogva hatoltfel az

utúbi század elsö ncgyedében. Pánczcl a' nagy

geographus, Késô ôregségében is múnhás az csz-

tendök havától tiszteletcs fö, matbeiaatica geo-

grapbiáját dolgozta 's adta ki. — Szabó termé-

kcny köhö nyomos szónak $ ha kora hálala

szép pályájáról ki nem vágja vala. — Honnan

van az ev. refor. papoknak föbb rendu hivei

elötti olly szembetünö teluntetlenscgöli, ki m«-

gyarázza mcg ezt? Egycbaránt is a' Széki e.

megyét kivéve, mindnyájoknak szük cseke4y

hiszakasztott papi részôli; meg cscUcijebb mint

a' G г а и b üudtenielié is. — Az u. п. „kepe"

(Székely szó) rendetlenül szolgáJtatódilt; 's csak

ncbúl érzik ök a' liercsístyénség' szóllojébcn

fáradozásoknak küljutalom gyonyorét. Van u-

gyan minden papnak bclsö tclhccskéje, nihány

szánió foldecshéje , kaszálója 's erdeje a' fül-

dcs urakéból kczdct ólta adva; de a' hazairé-

gibb tôrvények világos rendelménye eilen a'

dézme gyakran megtagadtatik töllök a' mi pert

támaszt a' papok es a' más hitre tertt ncgyed

dezma elvontt helybcli birtokosok közt. Talán

a' „Mikes pontok"-nál fogva teszik. Szép az a*

bizodalom, hogy minden helytt rem Iakó föbb

birtokosok papjaikat az udvari tiszt fclctt el-

lcaöreek szokták rcndclni. — Mcnthctök czen
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fclcliezctû fûlusi papob, bogy ai innep- és

vasárnapokat liîvéve délestíszolgálatat ncmtesz-

iieli, általjában pedig hetköznapokan templom-

jaik mint hajdan a' Janus temploma békeség-

ben, zárva vannai» j de hogy törtcnnyek is e'

különben, midôn szük táplálmányjaihatis több-

nyire önbiczök izasztó fáradsága ad ja meg. 'S

ez a' vád és mentsége csali nem minden fele-

liezctü papohra illik. Az ev. reformatusoknál

köxönscgesen egy kereszteles 12 xrár, esketés

н templomban 1 forint, báznál két annyi, tc-

metés 1 for. e. p. harangozás (Széken) 2 for.

vagy 2 f. 20 tf j faluban 50 xfr vált. Minden

megyés papot a' belybéli birtobosob Kollár

Adam és Pergér magyarázatja szerént mint

pártfogóji a' mcgyéncb szohták választatni, ki-

bérni, 's azob bülönös jóvábagyások nélbül hi-

vataljokba bé scm is igtatódhatnab. Ncmzetsé-

gi, 's Ьбй brapak (bripta) o' bit sorsosinak

szentelve vannak az egéss mcgyúben : Babu-

czan, M. Köblösen M. Derzsén csab nem bé-

mohozvâ, Solyoniböven , F. Tööben templom

alatt valamint Köblösen is ott, Borsán, Pán-

czélcseben , Válaszúton , Bonczhidján a' tem-

plomhoz mcllékelve, Szász Czegöben , Sófal-

ván, Czegében , Also Balázsfalván , Hcrlczsen

egy büszihlagyomrában. Eaekben a' honi Ma

gyar Pantheonokban pihennek a' liad i- és pol

56
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gári pályán századoli folyta alatt ragyagatt ér-

dem fijai e' megyénekj kiknek annyi erények

emehte oszlopok dülcdékei alatt szendcrgö po-

rain a' nemzet hálája nyugodjck ! Itt

„A* halál bágyadt szárnyakon

Lanyhán bojong szerte szcljel

A' lelketlen porokon."

Ш. Szátnlál Doboka vármegye egybázza

nihány evang. Iutbcr. megyéket-is. — Midön a'

Luther' tanitása mcg a' Mohácsi ütkdzet elött

Erdélybc, kercsbedök által béhatott, 'sa'Szász

nemzet 1522 az crseki hatalom alól magát ki-

vonván egész hazában azt 15 45 egyetembe bé-

vctte; akkoriak az ide való ev. luth. e. megyék

is a' Szászok részén biratva. Semmi egyéb vál-

tozást azólta az álhalatos Szász ncp cgyházi

¿llapotjában nem tett, mint azt, hogy closzám-

lálandó néhány e. megycket az ev. luther. Er-

délyi anyaszentegyház torvénybatósága alól a'

Magyar földes urak által kivétctni 's az Erdé-

Jyi Magyar az-az: Ev. reformata anyaszentegy

ház hatalma alá tctctni engedé 1350 táján, mi

dön á' világi hatalomnak olly rendkivül nagy

béfolyása vólt az cgyházi dolgokra. Az ólta a'

Nagy Sajói Ev. Luther. cspcrcst (Decan) egyik

fcje a' Nagy Sajói káptalannak; mellynek al-

kotó részei vagy is Doboka vármegyei ev. lu-

ihcrana e. megyék czek:
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1. Nagy Sajó.

2. Arohalja.

Ъ. Szent Ja lia Ь.

4. Szász Ujfalú.

5. Várhely.

6. Balázsfalva (Felsö) Itt 1777 táján csalt

hél szász (ev. luth.) háznép vólt$ többieh Olá-

holl vúltali: valamint mais Oláholi, liik a' déz-

ma negyedet az ev. luth, papságnah íizctilt.

7. Kerlés.

8. Magyares.

9. Bilak, melly a' Beszterczei ev. luther.

anyamcgyéhez tart. — A' Sajói ev. luth, kápta-

lannak világí elóljáróji : gróf Betlen Elek fo

gondviselö. Egyháziah : Czobel András Decan

és N. Sajói ev. luth. m. pap. Keinczel János

igazgató es Sz. Jakabi m. pap. — A' Sajói es

Tekei protestaos megyék számára 's utasitásak-

úl Madár vagy Madarász Dénes (Dionysius

Alesius) 1557 táján 20 czikkelbôl álló egyhá-

zi útasitást irt valaj mellyet Bátory Kristóf és

Zsigmond 's más fejedelmeli söt Maria Tere-

zia is megerösitetteh, 's ma is á'l. Mind az cs-

perestet, mind a' több rendes papokat a' bir-

tokosok jóváhagyásával az ev. reform. Zsínat

(Sinodus) felelteti (examinât) választja 's igtat-

ja- be; a' káptalanból feljebb terjesztes foruma

is ez. Egyébaránt niinden cgyházi szertartá-

50*
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sîi:î< a' szeréivt mind az cgész hadaban lévft e*.

luth, ielekezctcknél menyen végbe, maga az

istcni szolgálat Német nyelven. finden pap-

nak hötelcsscge 's illö, béigtatását fénycsen

megínnepelni hiveí liözt. A' rendes negyeddéz-

uián f'clül ád évenhént papjánall minden gaz-

da egy veder bórt, egy szckér tpzi fát, 's egy

aUltora csirkét (csibét) mclly a' ház alpadlat-

járól az asztalra felrcpülhet. Egyházi szoliása-

ik közül való, hogy estvénként a' hól óra nines,

a' harangot a' harangozás utánn háromszór meg-

kongatjáh. Karácsoo. Húsvét, és Pünhösd inne-

pein reggoli három órakorgyülnck a' templornba,

a* diílesti álutatosságra mezei munkájokatis félbe

hagyván buzgón sictnck. Az áldozó csötörtö-

ket nevezetes innepléssel ülik. A' köz Szászo-

kon kivül cgy báró 's egy Magyar nemes ncm-

zctség itt av. luth, hítvallók.

IV. Az egységhivók (Unitarii) Miutánn

15<J0 táján itt-is lenni kezdenénck, lassanként

annyira megkevesedtch hogy-bár l64Q a' Déé-

zsi országus zsinaton alta 1jaban szabad és bé-

keséges vallas gyakorlat engedödött nckieh,

még is létôh helye kcttóre apadott, a' hól je-

Icnicg is ú. m. Hidében számusabban és M.

Foldváron keveseblien vannak mindcgvütt lérj-

li 50, eszszony 46 személy.
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1б98 ólta azor* nagyobb Katéhé¿issef ci

ne!», mellyet Kolozsvári Demjen Pál or vos és

oktató irt vala latín és Magyar nyelvén az Er-

délyi egységhivók s«ámára. — E' mcgyébcn a'

most múltt évszázban leglialalmasbl) sorsosi

Kúli Kunak és Zsuliyak vatáiiak. Juleitfcg az

elökelöbb nemesek liözül mar csak négy nem-

aetscg valija. Papjaikat nein szülien scgeiicl-

mczik tehctösbb cgyes kövctöji с* hilnc' . TTá-

rom polgárí osztálynak u. m. Kolozs, Doho'ka

es b. Szolnok vármegyéknek kellett cgycsint-

n!ek, hogy egy vídéket alliathassanalij ¡gy «•/,

elöhozott egyh. megye a' Koloasi Doboliai és

b. Szolnoki vidék (Tractus sive Diooccsis) ые-

gyéjében vannak espcrcstjc és jeg)zi>jc hafa-

lomkdréhez tartozó. A' vidék' világí elöljaroji :

Nagy Lazar, Simon János, Szentiványi, Daniel

gondvîsclôk. Egvházi: Körmöcv.y János espe-

rest, és ptlspök.

Az Erdclyi egységhivók Holozsvári egybá-

z¡ levéltárából nyertt világositrísaink utánn e-

zen vármegyei egységhivók létc rövid histori-

áját cgyh. mcgycnhént czck szcrént adhatnik.

Virágzott az cgységkit czen c. megyékbcn :

1. Badok. 1095— l6l4.

2. Kis Jenö 1596 — î62û-igA gyoit a'Con-

»istorium Iátta-cl.
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5. N.igjr Iklód. Pap volt 1644 a' Kolozs-

vári Unitarium kollégyom Seniora Derzsy Ma

té. Is mot 1Ö55 kollcgyom Seniora Szentmárto-

ni István. Historia Eccicsiastica Eclesiarum U-

nitariac Religionis pag. 827 m. s. Ел alább ¡a

felhozatík.

3. Doboka. Itt lakott imitarías fö curator

Káli Kun István, ki 17 36-ban hólt-meg. Neje

Heserü 'Sofia férje' végrendeletébôl 17 36 —

1T51 adatt-bé (administrait) a' Kolozsvári os-

kolák számára 1Q32 véka búzát, mellyböl jött

080. m. forint 1 xár. Az itt voit templom a'

varhoz közel, clpusztúlt.

3. Válaszát. Papja volt Válaszúti István.

Hist. Eclcs. pag. 828.

6. Balázsháza.

T. Fodorháza.

8- Csomafája. Papja volt l&78-bn Butk»

Gyíirgy. Hist. Ecles. pag. 828-

Q. Borsa.

10. Gyula. Nagyobb rcszct Maurer Sarou

el birta.

11. Hidalmás.

12. Kcndy Lona.

13. Komlós Ujfelu.

14. Magyar Köblös.

15. Magyar Ujfalú.

16. Pánczélcsch.
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17. Recze Keresxtúr.

18. Solyomkö.

19. Tihó.

20. Vajdaháza.

21. Somró Uji'alú.

22. Szent Márton Macskás.

25. Hoszszú Macsliás.

24. Kecset Szilvás.

25. Kide. Erröl alább.

20. Szék. Hól 1622 Toroczkay Gergely pap

Histor. Ecl. p. 826.

27. Bonczhidja. 159Q — 1 6l 8. Hist. Eclcs.

p. 286.

28- Szava. I6l4-íg papja Pctcrdy András.

20- Veresegyháza, Papjai 1594 innen Sos .

(Salinus) Kelemen, Szavából Peterdy András.

30. Sárvár: 1596-n. Mellynek pereit ckkor

Kolozsvártt látták el.

31. Szent Miklós. 1Ö38 papja Bonybay

Görgy, a' kit ide a' Iíolozsvári Szent Pcteri

oskola Lectorából tcttek papnak.

32. Kékes. 1595 papja Szentmártoni Báünt

33. Meleg Földvar. Erröl is alább.

34. Apáti.

35. Császári.

36. Mikola.

57. Sajó Kcresztúr.

38> Súfalva.
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5Q. Solymos.

40. Viz Szilvás.

41. Gyulatelke. Pártfogója (Patronus) vól«

Kabós Gábor Hist. Eclcs. pag. 828.

Mindezck közt legtöbb adataink Kideröl

maradtak fcnn. Hide anya e. megye. Az Uni

taria reformatio (a* felbozott kézirat szavai}

kezdetcvel (raert as evangélica reformatiot a'

Magyar lakosok itt mindnyájon bévettek vala

(1595 az egcsz falú az egység hitét bévetter

a' templomot, parochiát minden fundussaival

együtt az unitaria rcszre által hozván. Biete is

pacifiée épen Betlen Gàbor korâig, midön a*"

reformatusak megszaparodván az Aprob. tor-

veny szerent a' reformata részre mind a' tem-

plom, Parochia fundussaival együtt által ada-

tott. Protocolli pag. 234 — 235. egy az unitá-

riusoknál megmaradott szép barang pedig a'

reformátusok által 1720-ban foglaltatott el его

hatalommal. Ezen zivatarok valamennyire le-

esendesedése utánn a' Kidében lakoaott nemes

Herczeg nemzetség adott hét singes rúdnyi hosa-

szuságú hellyet a' maga öröksegeböl kies dorn-

bon a' hová 1750-ben egy kis fatemplomot é-

pitettek 's belé egy harangot is tettek ezen fel-

irással: ,,A' Kideí unitaria eklesiáé 1750" Do-

bokán laliott Káli Kun István vásárlott egy

belsô orohségct 's bizonyos szántó es kasaálú*
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bnlyekct (ugyan az o ajándélia a' ma is mcg-

)<;vc> álflozó behej) a' pap clelmere, a' papi la-

Iiásra szólgáló helyet pcdig adta a' Kidci Ilyés

nemes ncmzetség, — Ezen Iiis fatemplom 17QT

táján sorvudozó álapotban leven, Sepsi Szenti-

ványi Szentiványi Samuel királyi valóságos táb~

labiró mint с' tajón fü gondoskodó és pártfo-

gó, nagyobbára maga kôltségén 1002 a' most

fcnn-álló szcp bis kötemplomot cseréppel fed»

ve (az ¡de tartozó bíveb ¡9 részt vévén a' kôl-

tscgben) fcl-állittatta, a' moatani parochiális bá-

zat pedig ennek öese Sepsi Sz¿ iványi Daniel

l(ir. táblabirú tette basználhatóvá. <

f.irjfi, aszony, mind.

A' Kidei a. mben lélek 30 14 44.

Lcány tnegyében ú. m.

i. TIosjsszú Macskáson 5 1 6-

2. Gyulában a 1 I.

3. Borsán . . a • a.

4, M. Ujfaluban * t ■ i.

5. Babucan » 5-

6. M. Derzsén . ■ 6 6.

7. Pánczélcseben i 1 s.

ß. Iíecset Sailváson- . S 2 5.

0. Bádokban 5 4 7.

51 20 78.

Volt 1825-bcnj roo több
van ■

ú. m. a' mennyii и" •

fennebb megvan irva. —
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A' Kidei nerezetes e. inegycbcn ha szin-

tén a' Reformatusaк a' templomot fundust és

parochialis házat elfoglalták is, vóltali papok

és pedig volt :

I. Pálfy Bálint. Székelybidáról hozták idc~

1б20-Ьп. Hist. Ecles. pag. 84 6.

2» Seentgyörgyi Mihály (csak con сlona-

torna li iratik) 1б51. Hist. Ecles. p. 83 б.

S> Köpeczi János 1б75. H. E. pag. 54.

4. Fülóp Miklós IT14. H. E. pag. 48, Ш-

zassági perek védoje.

ñ. Sakó Péter m(t. pag. Ù2.

6. Sakó 1st ván 1731. pag. TÇ.

T. Tordai Lukács 1721. pag. 86. Pauaszol

bcre irúnt.

0. Tordai Székely György 1б21. pag.7Q.

Ezt 1Ö24 rendelték Dobohára Káli Кип

István udvari papjànah, és igy üres voit.

0. Kidey Miklós 1724. pag. Q5. 1735-ben

vádoltatih, hogy a' papságról lemondott,

roagát menti pag. 133.

JO. Orbán Fcrencz 1735 — 178t pag. 133»

138, 13Q.

II. Márkos András 1781. pag. 134.

12. Buzogán Mozos 1788, iszákosságáért k¡»

tétetett.

13. Kis György János- 1788.

14. Lássló Pál 1796. pag. 136.
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15. Szckely György lGOt peg. 138.

16. Sándor János 1810. p. 141.

17. Györke Mihály 1820 ólta mats pap.

Meleg Földvar. Bctlen Gabor idejében аз

cgcsz falú reformálodván , magokkal mind a*

templomot mind a' paroehiát 's egyéb haszno-

]tat részokre vonták. Vóltalt mindazonáltal itt

liázi papoh, nevezetcsen a' Zsultyak idejében,

liik közül csaíl czelmeh aliadhattiínk nevölire:

t. Saent Györgyi Mihály 1Ó51 julius 8-k*

tétetili Kidébôl ide papnak pag. 836.

2. Ajtay István 1T41 pag. 147, 148.

3. Szentgelliczey György 1745. p. 12t

4- Ilycfalvy János 1757 pag. 209.

5. Gy epos y' István Libro conscriptionis p. 58

F.' megye tchát ev. rcf. váltj és ma csak nevé-

zetét viseli aa egység hitü mcgyénekj mint-

hogy egyik fóbb birtohosán P. Horvát Fcren-

czen liivûl M. Foldvártt e' hitet tobbé scnki

nem valija. A' Kol ozsrár i egys. hitü egy-

h á a i levcltár.

A' Görög nem egyesültt bitvallás az,

ineíly a' megszenvedcttek közt elsö 's e' me-

gyében s/âmos kövctöket számláló. 04T cvtöl

1204-ig Balajthy Jozscf szerént (L. FelsöMa-

gyar-országi Minerva 3-dik Negyed

1828. 13-d. szám 1866, 18б8 lap.} egyetlen

bitvallás volt mint egyébütt Erdélyben e' me



gycben is Bizonyitrán czt ax is, bogy at idösbb*

Gyulát Erdély fejedeimet Konetantinápolyban

Theophileíus Pátriórli* keresztclte Görög szer-

tartással. Majd a' nyúgotról cltorjedett DcáU

szcrtartású papok, otóbb a' Jesuiták ncvczetcs

változásokat okoztak e' hitvallásban. „A' Gö

rög egyház-" vezérsaó alatt L. Köz Hasznú

E amérete h Tara V. bötet 370 lap. hi-

szabott házassága a? Görög ncm egyesültt pa-

poknak hogy nchiek csak s ¡ zet lenne szabad

elvenniök с* megyébcn is áll. A* másnak netalán-

cljcgyzett szemclyt elvenniök 's másodszor há-

zasodniak tilalmaztutik. Egycbaránt ezcn feie-

kczetnek hitvallá»a clvei 's rövid bistoriája u-

gyan orinan kielegitöleg meritendö lebet. Van

nom egyes. Görög anya mcgye e' vármegyc'

kcblcbcn számszerént: 43- mcllyek három osz-

tólyban ezck :

U Milványi hclytartóság. Megyés papja és ,

J'.elytartójá Damschfa Jánov Itinclt megyo kö

re ezen anya megyékre terjed ki;

1. Milvány

2. Hidalmá»

3. Szent Maria

4. Galponya

5. Órdogkút

6. Bányíka

7. Ráko»
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•8. Bou/knt (Rurulott Telelte)

g. Magyar Egregy

10. Fei Egregy (részsfccrént)

11. Pousa

12 Pudja

15. Szcnt Péter fa! va (Bozna)

14. Fclsö Helles Nyárló (Sztina)

15. Szcnt Péter • .

16. Homic-s Ujfalö (mar ma egyesülve)

17. Balasháza. - •

18. Borzova cgy részbcn

10; Csömörlö (rcszszcrcnt)

20. Daal

21. Hcndermál

22. Puszta Szent Mihály (részsz«rént)'

23-. Puseta Bajtolcz — Mind ezcliben a' me-

gyclibcn ugyan annyi pap, 's 1832-ben ta

la! tatott bet ezer négy száz njóltzvan bat

léleh mind ltét nemü. Az a. kerületben

hevesebb.

Л' S zeit i hclytartó Balan Balâzs. Ezen me-

gyébcn csaU Széli és Bonczhidja van tôrvény-

batósága Iiôrcbcn.

A'Borgoi espere stség ezen várme-

gyébcn czeket az e. anya megyéliet keblezi.

! 1. Nagy Sajó

2. Simontellle

5- Büdön
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4. N. Gyeke

f. S. Sz. András

6. Hajla

7. F. Dalázsfalva

8. A. Balázsfalva

g. Kékea

10. Galacz.

11. Kentellie.

12. N. Devecser mar ma cgyee

13. Bogács.

14- Kis Budah.

15. Kusma. — Az egész várm: 38.

17 5Q ólta ottan-ottan egyesültek, 's ma is ki-

vánnak némcly közönscgek egyesülni az 1782

évi királyi viszszairat (rescriptum) szabálya meg-

tartása mellctt 5 de talán dk magok se tudják

egyesületjök ösztünözö okát adni. Annyi bizo-

nyos, hogy ezek az egyesültekcnc4 bitök bel-

eö mivóltát eredetesbbnck 's világos alkotmá-

nyúnak hiszik lennij ellenben azis tapasztal-

ható, bogy tobb babonával bibelödök, köz sor-

sosi néhol szilajabbak, egybázi szokásaikban

pedig az eredetí Görög egyházak templomi 'so-

gyéb külsö szertartásaiktól igen kevésbe tá-

voztak el. Papjaikat sötet kék hoszszú gunya

fedezi világos kék öv övezi. Püspölii engede-

lem mellett Iépbetnek, az egyes. Görög anya-

szentegyház keblcbc. Papjaik a' hivek' szova
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tozata áhal töLb vohs ezerént tctctneh. Bar

tncnnyire tilalmaztatih is a' polgári igazgatás ál-

tal, hogy^az erdöh himiltcsscnch , a' Jeremias

napi (IInsvét és Pünhösd liözt) csóvaj divatjá-

ban van még ís. Az érzi mngát lcgbuzgóbb

hereszt} énneh Jenni, lti az érintctt idöhö'zben

legmagasbbat tüzhet hi hapujában. £zt a' szer-

tartást némellyeh legrégibb idöli szülcmcnnyé-

nch vélih, azt állitván, hogy a' heresztyénség

heletehor annali jeléül ott tüzetteb légyen a*

hapuhba, hól heresztyén lahozott. Másoh azt

mondjáh, hogy ez által a' Ilcrodestöl nyomoz-

tatott hit Jczus emléhczctét tisztclih*

A' Zsidúh esméretcs babonas bitvallása hét

rabbi 's számos Schachtereh igazgatasa alatt

máig is rendithetlcnül áll itt, valamint egye-

bütt is. A' rabbih 's a' 'sinagogáh ¡Nagy Ihló-

don és Várhelytt vannah míntegy negyven év

elött alapitva. A' rabbih a' KárolyFehér-

vári fö rabiner által n e ve z t etneh h i.

A' peesét— czimer — es zászlóval élhetcs

ígazza Leeses, szent tisztclctre méltó igaz$ a-

zcrt itt azohról is szóllani rendszeres, méltó

sot bôtclesség. E' munhácsha czimje szerént

tchát az idegen esmeret vágyja nemi-nemü hi-

elégitéséül halljuh röviden mibôl álljanah :

Doboka vániiegye czimere pecsétje

zászlóji ,

Valamint Erdélyneh igen heves torténeti



jutottak eddig cié es olvasú közönscg elibo ol-

janok, mellyek annah Magyarországgal egy teet

léte vagy is a' vajdák alatt montek vógbe (E-

der jejunitas historiae Transsilvaniar-nch mond-

ja) úgy «zokról lehetü jegyzetek is kevés vi-

lágúl szólgálnak Erdely osztáljainak ; legkcvc-

sebbc pedig Doboka vármegyéneli belsübb 'shül-

BÔbb esmértetésére. A' czimerekrôl Erdélyre

nézve annak ac anya országtól ehálása az шел

1541 elött annyit todunk, hogy az Erdélyi Szá-

szok egyetcme még II András királytól tulaj-

don cairoert nyert, hogy Húnyady János Gu-

bernator Húnyad vármcgyének mint szülötte

fôldjének kiilün czimert adottés engede.t 1321.

1437 az Erdélyi vârmcgyékncli esimerök sas

volt. 1409 elött Erdebben az emlitett megyen

kivül tulajdon czimere egynek se voit, vegre

maga az ország is Bátory Kristúf koráig az a-

nyaország czimcrévcl élt, es 16 12 választá mos-

tani czimerét ámbar Bátory Zsigmond alatt is

van errôl eralckezet. — A' sok tekintetben fo-

gyatkozott megyei Ievéltárban egyetlcn egy da-

rab irás eem elözi meg az 1T48 évet olyan,

melynek látható pécsétje régibb czimerre mú-

tatna az érintett esztendcjinél. Nem különösbb,

hogy 208 év alatt egy megye tulajdon es l»ü-

lön czimert magának nem választott, mint az,

hogy ezen baza' tóbb megyéji is külön-külön
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czimerel'bel Ьйхашоз ideig nem éltek. Hihetô

bogy vagy valamely a' több megyék egyete-

mes vagy a' fo és alispánok vagy a' szólgabi-

rók' ncmzetségi, vagy a' mi legbihetöbb Erdély

közönseges czimerét basználta. — Doboka vár-

megyében az elválásigi irások heves vólta, a-

isokat megerösitö peísétet vagyis czimert ezük-

ségesé nem tcttéh. Az 1541 augustus 26 elvá-

lás óha (némelyek 1556 november 25re tész-

Ht ) ellenbcn; az 1550-ki Magyarországi 62-d.

torvény czikkel — bár már akkor nem honi—

példa lehetett ítt is a* kovetésre. — Mária Te-

rézia sok egyebek közt azzal is kivánta Er-

délyt anyai búzgalmárót bizonyossá tenni, hogy

1"65 nov. 2. nem csak az ország czimerén

vákoztatott , bañera már az elött jóval néhány

vármegyékneh 's azok közt ennek is rendes tor-

vényes aliando czimert és peesétet engedett és

adott. A* kir. kormányszék tudósitásából, meliy

mellett a* festett czimerü királyi függö peesé-

tes levél biküldetett 's ennek korülirásából (mint

az egész czimer e' liönyv ceimlapja ellenében

látbató) készitetésének esztendeje, magából a'

királyi adomány levélbül pedig alkató részei

értbetôk e magyarázbatók. — Az alább megma-

gyarositva leirtt királyi függö peesétes level,

nem egész liimeritoleg fejtvéo a' megye czime-

rét-f annak bövebb magyarázatja ez. Példázza

67
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és jVenti as cgéez rajzolat László hcrczegnek

utóbb Magyarország királyának és canonisált-

nak viadalát egy Kun katonával egy Magyar

szíiz fclett, a* vármegye két fobb vizeit, egy

várból emelkcdo tornyát, vad állatokbéli bö-

vôlkodését, 's hajdani gazdag só bányáit, érczes

hegyeit, mellyek miglen miveltcttek 's e' megye

keblében vóltak a' Radnai bavasokban sok e-

züstet és ónot adtak. A' csupa czifrázatokat :

jobbról arany és kék balról ezüst és veres kör-

vonalokat mellyek az cgész czímer alkotraán-

nyal cgyütt kék aranyas szélü koczkán (quad-

ratum) nyugszanak elmellözve a' czimer rajzolat

öt osztáljú. Felülról a' királyi korona fedeztte

fclrészeltt sisakból (galea emticulata) I Lász-

ló ôvinél alább ki 's szembe állva jobb kezé-

bcn magafelé hajlott veres lobogojú zászlót —

melynek lobogoján balról jobbra nézo bárány

elsö bal lábával zászlót tartva láttatík— baljá-

ban Magyarország' egyik clenodíumát a' ke-

resztes arany almát tartván, fejét sugárok közt

a' Magyar korona ékesitvén. Alatta kilencz e-

züst pontos arany korona a' tulajdon képen

való öt részre osztott czimert magában fogla-

ló öt szegü vitczi paist — scutum militare —,

fedi* Ezen pais közcpctte egy kissebb öt sze

gü país alább kék , fcljebb fejér lappal áll,

's azt a' hós tettet dbrázolja midun lOTO-ben
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Ivászló herczegV Kerlési ütközetben egyKunt

(Cumanus) meg öl, 's jelesen a' vitcz Magyar

herczeg fejér lovan, vezéri süvegben (pileo du-

cali ) vér veres palástal aranyos czipellövel

's pánczélozva (cataphractus) jobbról boira sza-

ladva jobb kezével le szurja boszszú zsidáját

a* folden balra fetrengóre (Pray „securi" vagy

ollyas eszhözzel, mely magyarországon folios;

Székely földön szckercze, az Erdélyi Magya-

rok liözt baltának neveztetik irjaj reszemröl

buzogánnyal hiszem inkább megôlettetését. Min

den esetben a' rajzolat a' historiánali ellene

raond.) Iii hanyat helyezetében a' döföre lova

lábainál reménkedo tehîntetet vet. A' megsza-

baditott Magyar hölgy szembe Lászlóval áll

szárnyakkal, jobb kezében illetctlen ártatlansá-

gának jeléül pálmaágat (palmarum raraura)

mútatvón, 's vidor hálalo tekintettel szemlélvén

erényé' megboszulójának bajnohi viadalát. E'

szüz hosszú öltözetje jobb-lábának egész alak-

ját fedezi fel, a' mivész képzelôdçsinek elra-

gadtatásával. A' letiportt rablónak elszabadultt

lova repulo farkkal veres esotárosan félig lát-

hatólag jobbról balra szágúld 5 a' László lová-

лак elsö bailaba feltartva. Az ezt magában fog-

laló nagyobb, fiiggöleg két egycnlö részre ha-

sntott paizs' jobb résKÓn oldalról felicte lapon
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kct széles khálló ezüst csikokban a* vármegye*

két nevezetesebb folyó vizei a' Szamos és Sa

jó pcldáztatnak. Ezek felett négy bástyájú vár-

ból egy ajtajü 's ablaku kerek fedelü só jegy

hegyü templom vagy inkább torony vonúl-

fel czüst mezöben, mely váraska (urbecula)

a* Dob о к ai eröseget (Castrum) mellyröl а*

vármegye neveztetett (a quo comitatus deno-

minationem úccepit) jelenti. A' paizs bal részé-

nek also feie veres lapján hegvivel le és fel-

felé forditva egymásra tett arany három sze-

gek (triangulumok) állanak , mellyeknek kôze-

pén egy bis eziist ketté hasitott kör (circulus)

lâtszik; 's ez a' sónak, amazok az érczek che-

miai jelei. Feljebb egy szarvas balról jobbra

felemeltt fövel aranyos lapból meredô csúcsos

hegyek óldalába eietve a' Borgói ( már ma a'

Sajói) havasokban tanyászó számos vad ál-

latjait a' megyének jeleli. Az egésznek alján

szalag alakú csikban látbató: С: GA: В: S:

С: С: betUk értelme ez: „ Comes Gabriel Bet-

len Supremus Cornes Comitatus." Gróf Betlen

Gábor a' vámegye Fö Ispánja.'- Az egésznek

körUlirasa ennyi : „ A z Erdélyi Doboka

vármegye pecsétje, mely 1 7 48 évben

adatott" A* korfllirâst kereszt -j- foglalja egy be.
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A' m'egyei pccsét cs annak törtcncte, 'a al-

kotmánya cldödeink által feinem jegyeztctvénj

eine mellözzük mü a* jovendóségnek többet

használni 's hiven irjuU meg. — Historial erc-

dete a' lefestett czimernek régi: mert 7f)0 é-

Yes, nevezetes mert honi Magyar vitézségre em-

lekeztctö; 's nints is Ilúnyad vármcgyét kivéve

egész hazában ennél jelesebb emlékü czîmere

egy osztálynak is. Salamon király bogy a' Mold-

vából gyakran bérohanó 's Kolo7s - Torda

vármegyék és Csik szék széleit, nevczotrsrn

Doboka vármegyét a' IVIcszesig rabió pusztirú

Kún vad nemzetet elüzné megerôtlenitené,

1070-ben roppant sergét gyUjtetctt 's liiltelot-

kor az abkor is száguldozásban levö Hunoli ei

len veaette. Megesett a' veres harez a' Sajó

mellett, holott az eleve tábor hclyül kinézett,

megszállott és sánczokhal 's vizzel (a' mi lifín-

nyü szerrel végbez vihetö vala) Iiörül árkobt

Cserhalomról a' Kunok nagy vesztesé^gel le-

fizetteh. Szárnyaltak már most a' hálalos nyi-

hak , ropogtak a' kardvasak каропла prédáji,

vértól ázott a* serdölö mezo. A' Magyarok üz-

tek a' Kunok üzettek ; még csak a' szaladási

gyáva mcnedéke biztatta a' szét veretett Kiino-

kat: 's mire nem készti az embert az indulat

dühe! egy fö Kun Osúl nevü a' halál dultta

táborban feledvén veszedelmcs bejzetét, élete
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már-már végpontjánis buja ôsztônének tárgyatkc-

resctt talált és ragadott. A 'szcp preda szárnyakat

adott lovan haladtának. Az elraboltt szüz még*

se lebete saja tja: László herezeg üzte 's már-

már nyomában termett, de nem érte el, kíált

Magyarúl : „ vond le magaddal," erre a' dula-

kodúk fôldrc terülnekj béeri ar szaladó her-

czeg, 's t'gy tetszik mintha mondotta vólna

Kolcseyvel :

„N iljon bár seb 's folyon ver

„Szep hölgy nem lesz pályabér."

a* Töldön fetrengöt készen tartott fegyveré vel

megöli. Nem életétj de megmentett ártatlansá-

gát hálálta a' Magyar, a' szemérmes szüz, '»

rablója éltéért esdeklett a* herezegnek. Vajha>

nevét bár a' kegycsnek tudnunk engedí vala

az idök régisége. Bámii lehet , hogy czimeriíL

választójának is nevét a' sotét feledcs fedí.

Minden hülso belsö innepélyessége (solem-

nitas) a' királyi függö peesétes levélnek (di

ploma) meglévénj bizonyos e' czimernek tör-

venyes vólta ereje, melly azon! levél !felsö bal

szegletén a' leirtt módon szinelve, kisebb ala-

kú rendes pecsétjén pedig ezüst kék és veres-

mezöben forditva jól metszvc Iátható. — A' ki

rályi függö peesétes levél anyanyelvünkre ál»

taltévo ez : ,



Mü Maria Tcrezia isten kegyclmcböt Ró-

mai császárné, Német, Magyar, Csch , Dal-

mat, Horvát-országok' Iiirálynéja , Ausztria Fö-

hcrczege, Burgund, Brabantia, Mayland, Sti-

ria, Carinthia, Carniolia, Mantua, Parma , Pla-

ccntîa, Limburg , Luccnburg , Gcldria, Vittcm-

bcrg, Felsö es Also Szilezia vezcre, Svcvia és

Erdcly' fejdeíme , Római szcnt biradalom, Bur-

govia, Morva Felsö és Also Luzacia marchio-

ja, Habsburg, Flandria, Tirolis, Ferret' Bi

burg, Gorisa, Gradisca Artesia és Szélielyrli

grofja, Namurci gróf, Marehia Tót- Naoni Bi-

liötö és Mechliniac úrasszonya , és Barri vezér ,

Hetruria nagy vezére 's a' t. Emléhczotre bo-

csátjuk jelenvaló levcltink által tudtára adván

mindcneknek kihet illet: hogy midön mü or-

szágaink és tartományaink kegyelmes kormá-

nyában gondunkat és czélunkat arra is fordit-

)uk , melly szerént a' köz munkálatoknak hi*

hetôbbé 's hitelesbbé tételére 's az igazán költ-

teknek a' hamisaktól bátrabb megliülönböztc-

tésére nézve minden elovigyázatak 's basznos

intézctek megtétessenck : innen a' mü Erdélyi

örökös fejdelcmségünkben levo Doboka vármc-

gye nagyjainak 's nemeseinek egész egyetcme

Felségünk elôtt könyörögven ; az ôk kérelmoh-

re annál örömestcbb hajlattunk kegyesen, hogy

a' mint értesitettünk azon vármegyének tulajr
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don kôzônséges és híteles pecsétje пего lévén ;

egyebet használt. Mü azért azon kérelmeselc-

nek 's annál fogva magának aa emlitett Dobo-

ha vármegyének a' m ft császári királji és feí-

delmi kegyelmftnkböl 's hatalrounk tdyességc-

nél fogva az alább leirtt pecsétet az ô tulaj-

don kôzônséges és biteles pecsétjének fél fo

rint váltság raellett kiváltságiképen adni, en-

gedni és adományozni kegyelmesen kivántuk ,

's nem ellcnzük és megengedjük: bogy azon

vármegye mint tulajdon, kôzônséges és híteles

pecsétjét birhassa és tarthassa , 's azzal min-

denfélc ¡rományainak és tôrvényes munkálati-

nak — mellyek a' kôzônség neve, vagy bizo-

nyitása alatt törvcny vagy szokás szercnt kel-

nek — 's mind a' torvényúton mind azon k¡-

víil való levelch és ok- 's jellevelek saerkez-

tetésébcn, mint szintén a' mi Magyar ôrôkôs

országunk, 's nem különben Erdély fejdelem-

ségünk vármegyéji és ezentúll veres viaszan is

a' Iegkésobb korig élliessen — birhassa és hasz-

" nálhassa. — Melly pecsét alakja, vagy is ma

ga a' czimer ezekböl áll. Ugymint vitézi pais

öt külön részre osztva f mellyek közül a' négy

szélso szegletes, a* közepette vaíó égkék ke-

rekded stent Lászlót Magyarország királyát

pánczélozva vérveres palástal fedezve, vezéri

süveggel fejé» lovan fllve, és azt a' Szitja



hunt, — a* ki egy l^resztyén szilzet а' Kunok

bérohantahor dragadván, de az emlitett szent

Il i rá I y által megfutamtatván lováról lehanyat-

latt es földön heverteben láncsával mcj'je által

szúratoti — 's a' mellette levo szüzet — lu e-

zen diadalom által viszszanyertt szabadságánaU

jeléül számyakltal ékesitve, a' király gyözö-

delmí porapájára kezében pálmaágat tart ezen

hösi tettneb 's a' szent király* gyözödelme era-

léliére — példázzaj felebb pedig az ezüst szi-

nü szegletes jobb reszben toronytetcje chemi-

ái só j egy el jelelve és két felöl л most érin-

tett toronyal együtt a'haz ragasztatt falak ve-

resre festvc — mellyck Dobolia vàroskàt vagy

is crosége— mcllytól a' vármegye neveztetett—

és a' chemiai sójel azon vármegyében lévô só

bôség - , 's az arany szînû bal részcn lévô haj-

nal-derültleg emelkedö hegy a' Borgói hcgyet

és a' mellette tcrmészeti szinben hápahupásan

alalioltt havasak ii* vadak soliságát ; továbbá az

alsó viszont bal veres részben az arany vona-

lok 's aaahnali köaepette a* sónak ezüst czi-

mcrjegyeik a' Borgói 's vele egybefüggö Er-

dély széthoszsza hegyciben minden érezck kvar-

czok tcrmékenységét ; 's végre a' jobb fekete

rész Itét ezüst egy más felett fojólag levó csi-

kok, ateon vármegye két vízeit: a' Szamost és

Sajót — mellyek két kerületének véghatári (a*



Sajó nem mindcnütt) jelentikj a' paist kilenc*

ezüst gomojával 's drága kövekhel féuylo arany

korona boritja, mellyen hézagolt hadi sisak 's-

czen királyi korona nyugszik, 's ebböl az cm-

litett szcnt László király cgyik kezévcl kereszt

jegyczte arany almát, más kezével pedig az

ístcn bárányát mutató zászlót tartva kozépleg

kitünik, és a' sisak csucsáról egyfelöl kék- é»

arany- másfelol veres- és ezüst- elegy szin-

bcn a* pais racllctt kcrekded czifrázatok függ-

nek 's azt ckcsen kdrnyékezik és diszesitikj.

a' pccsét Uorében pedig ez a' felirás olvasha-

tó: ,,Az frrdélyi Do bolla vármcgye pe-

csétje tnclly 17 48 évben adatott}" a*

mint mind czek jelenvaló levelünUnek elejcn

vagy kezdctén festöi mivvel tulajdon és valódi

szinekUel lefcstve,. és a' szemJélok szemci e-

lébe világosabban kitéve vannak- megegyez-

vcn és bízonyos tudásúnkból 's cltííkéllett lé-

lckböl határozván , hogy czen emlitett pccsét^

mcllyct mü a' lebeszéltt módon érintett Dobo-

l(a vármegycnek engedtünk és adtunk, az o>

tulajdon köz és biteles pecsétjének mindenek-

töl egycnként és általjában tartas-sék 's tekin-

tessék, 's- minden akármelly irományai 's mun-

kálatjai mellyek a' közönseg neve vagy 'bizo-

nyitása alatt a vagy torvény úton vagy szokás-

nál fogva kelnck, 's az eddig ele mint törveny
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úton mind azon kivül szerlieztetett icvtfteknelt

ugyan azon pccscttel erosítcse és béj geztetc-

sc — ha lehetö és helletö crovel (authoritate).

nem birnának — telyes hitelt 's a' mi az ilyen>

köz es híteles pecsételmek tôrvény vagy szo-

liás szerént sajátja , hitelességet nycrjen. Hogy

pcdig aliármelly irományok — munhálatok —

's ok — es jellevelekre nézvc — mcllyek eddig

ele egyébhépen végeztettek 's keltek — vala-

melly akadék ne származzan , ezen kérdések

eleve meggyôzetére nézve, akarjuk válaszoljuk

's kcgyescn parancsoljuh t hogy egyenként va-

ló 's minden irományai munkálatjai 's,ok - és

jcllcvclü szerei, mellyek eddig ele más peesét

alatt, vagy minémüségohhcz hépest peesét nél-

kül keltek — csak ha egyébaránt hibátlanúl 's

lôrvényesen készültek adattak és keltek — bar

mi nevü - és nemück is legyenek — minde-

ncktöl eröseknek és állandóknak esmertesse-

nek ; az czutánn szcrkeztetendok megirandók

es kelemlôk pedig czen fennebb kinyilatkoz-

tatott ktwouségcs es hitclcs peeséttcl jelcltessc-

nek 's cnJsitessenck-meg. A' minthogy megenged-

jük megcgyezünk hclybehadjuk 's adjuk; nem

különben akarjuk válaszoljuk, határozzuk és

parancsoljuk. A' mü ezen udvarí nagyobb füg-

gö pccsétünk erejével állandósitott 's nyilvá-

nosan bizonyitott levelünk által. Költ a' mü
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Austriat Bées városunkban martius holnep k¡-

Icnczedikén, az Ur ezerhétszáz negyvennyol-

czadik országlásúnknak pedig nyolczadik évc-

ben. Aláirás : Maria Terezia m. s. k. Szabad

báró Ratoti Gróf Gyulafy László m. s: k. Kéz-

di Szerrt Léleki Kozma Júzsef m. s. k. A' benn

h'tt czimer — melly mesteri czimerezett iniv-

vcl és festoi ecsettel nemes Doboka vármegye

torténeteit 's földje hasznait diszesen tQkruzi,

magasan emlitctt ó császári királyi felségé-

tól a' mondott vácmegyének használandó pe-

csétjéül kegyesen adományoztatván ; Erdély fej-

delemscge s viszszacsatoltt részeinek hárora

nemzctc roinden karainak és rendjeinek szabad

királyi Kulozsvár városában augustus 20-d. napj.

1748 kinyirott 's fblyvást tartott országos gyü-

l'ésében , azohnak telyes egybcjöttök alatt Sep

tember holnap 27-d. 1748 béadatott felolvas-

fatott kihirdettctett, háláadólag elfogadtatott 's

végre viszszadatott Inczédy József m. s. k. Iti-

lomester által. — E' függö peesétes királyi le-

velet a' benn irtt vármegye gróf, báró nagy é»

nemes urainak deeember holnap l6-kán 1748-

Borsa falúban tartatott közönseges gyülésében

is felolvasta, kihirdette rs a' vàrmegye"kôzôn-

séges levéltárába helyeatette, Rettegi Rettegi

fcstván m. s. k. a* nemes vármegye fójegyzóje.



909

E' J-eirtt királyi adomány level rcndében,

többi bözt ezen igéli olvastatván : „quod eun-

<3em comitatum proprium suiim publicum et

authenticum sigillum non habere, sed aliter u-

sum fuisse informemur" világos, hogy bözöor

séges tulajdpn torvényes pecsétje a' megyének

1748-ban még nem volt. Az Jra liter us um

fuisse" szavak értelme gyanakodtat ugyan va-

lamely pecsétje Jete aránt egy fclölj de más*-

felöl e' gyanunk szét bomol alább ezeltnek oj-

vastára: ,,quae (utpotc lit er alia doc№

menta — documentum: ohlevél — peesét néU

bul nem hészülhetvén) —- bacicnus nullp

nempe 's i g i 1 1 o essent roborata d U ЗД-

modo rite a с legitime" etc. Ezeliet egy*

behasonb'tva tebát, 's a* megye legrégibb zász-

lóját (mellyet helyben emlitendiinh) szpmlél-

ve, nem lebet egyebet kihozpi, mint hogy a*

régibb évszázak alatt Doboha vármegye Erdply

czimerével élt. — .,

Mennél tiszteletesbb a* tárgy mellyet e'

megye czimerül visel minden hiv hazafi elött,

annál elevenebb az en örömpm hogy néilem

mint valót juta szerenese ezt magyarúl tudat-

n¡ a' magyar olvasó világgal. Mit adbatnék éa

többet nagyobbat a' L¿szló herezeg hösi tett¿-

hez, melly az „Aurora" egyik képéa is oly

felségesen tünik elö, mint azt, hogy boldog



a* haza, gazdag a* ncmzct, büszkc a' mcgye

inelly türténetei sorából a' komoly historiának

a' költök' raennyei ercdetü phantasiájúnak 's a*

roetszdk' isteni ihletésü vésoinek hasanló eré-

nyeket nyújthat.

A' vármegyei zászlók Iéte nem minapi: a-

zonnal hogy a' megye alkottatott, a' Magyar

nemes sergek védlete alatt az úgy nevezett me-

gyei banderium e' nélkül ellenség clibe ki nem

áliott. Ugy van: clejétól fogva vólt a' várme-

gyének zászlója, mellynek vivôjét a' régi Ma-

gyarok Dandárosnak mondották. — A' megye

levéltárában jelenlcg négy zászlók találtatnak.

Belsö miveikre nézve figyelemre méltók: a' kór

szellemének bizonyságai. Mind a' négy kék sc-

jem anyagú. Egyik sötct kck, rá nézve (mert

esztendö száma nem látszik) legrégibb 's az

idö nyomai rajta szembetünök. Hogy Maria

Terezia királyné alatt készült, annyi egyik szi-

ne vesztett lapjának latin kórülirásából alig

nyomozható, a' hól Erdélynek mostani czíme-

rét két (nemtötöl) gcniustól fentartva négy

szegben környezi a' most érintett korülirás.

Másik lapja puszta. Ezen zászlónak még meg-

léte gyözi-meg a' kémlelôt, hogy e' megye Má-

ria Terezia uralkodása alatt 1748-ig nem más,

hanem Erdély czimerét használta: 's a' régibb

évekre is innen vonható a' következet. — Má
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sodiknah válogatott anyagján a' zászló függe-

iélieire varrott sokat jclentô vers-íelirása ez:

17 9 1

A' rrrostolia ido sokat «Ibontott volt

Abból a' mit elsö Leopold kötött volt;

Tie eljött az idö lijra megkötötte

Második Leopold, 's hittel pecscteltc:

Azonban eine hidd a' jó szerentsébe'

Magadat; de bizzál igazán istenbe

"'S ugyan itt feiebb a' megye czimere körül:

„17Q1. NemesDobokavármegye z á s z-

z 1 ó j a." Második oldalán : jobbról Erdély'

balról Magyarország' czimerei a' Magyar koro-

na fcdezete alatt festve láthatók. Készült Ke-

czeli Ferencz és Ketheli József felügyeletök

alatt. Harmadik és negyedik egykorí zászlókat

két nemes tagok alkottaták az utóbbi nemesek

felülése alkalmával iOOQ. Ezek közül a' nagyob-

bik Szebenben gyalog a' kîsebbîk lovas ne

mes felülök számára készült. Az elsö a' mi-

vészet elohaladatának mustrájául a' megye czi-

merct remek mivüleg ábrázolja egyik óldalán:

masillan ezen felirás olvasható: „I8O9. A' Di-

esoség Békeség Légyen a' Tiétek. Ezt kiványa

a' ki eztet Nemes Doboka Vármegyének aján-

lja Ozvegy Gróf Nemes Susánna." A' második

zászló nemesek nemes ösztöneül egyik oldalán



Curtius lángohba rohanatát~jobb rajzban mint

festésben tünteti elö 's ezt az óldalirást: „А

Nemes Lovas SeregneU szenteli gróf Betlen

Lajos 180Q." olvastatja. Másib óld alan nem e-

lég kitünöleg a* raegye czimere látszik — Vaa

még egy ide tartozandó dandár, ama korból

▼aló midön e* megye hosei is részvctlenül 's hül

se jel nélkül nem engedek dúlni a' buz vihart-

Zászlót emcltek az inscg 's hatalom ellenj ott

függ kitüzve a' haza' fegyver tárában gazda-

gon módoson himzett pázsitzold damaszk a-

nyagból lovagok számára valólag a' nemes búz-

galom emlékej egyik óldalán: „N o bilí um

С o mit a tus Doboka" varva, masillan a' ba

ca mostani hármas nemzeti czimere fenyeshed-

ve. — Becsbe leéndenek ezen zászlóh idök

idejéig; bár hözülöh csak as utóbb említettct

látta ellenség a' hon' határain. — S ha az ido*

ne ártson e' draga zálogohnak !
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587.

Babucz ... -
588.

Solyomlio ...
589-

Kovácsi -
501.

Hoszszu-Maeshas *
502.

Szcnt Morton Macsbás .
5Q2.

Gyula ... m 593.

Dorna • i.
59б.

A' praedium ncvezet historiája
597.

МП<0
598.

Urteleh - 598t

Szent Márton- -
5Q8.

Szala ... m 508.

Nagy 1 tlod i járás

Fahijt: Igricze

F. Töök . -

A. Töök -

Szarvas Kcnd

Esztcrtv

598.

508.

599-

599-

602



Q25'

Lap-

Маго • - бОЗ.

Lozsárd - - * w • бОЗ.

Kîs Jené - « * " * 604-

Tótfalú * - б05.

Keeset - -/ - ь б05«

Kecset Szilvás - . боб

Magyar Derse • • боб.

Magyar Köblös - - бов.

Poldostelke • • - б 10.

Doboka • - - 6l t.

Kendy Lona . • - 620

Ónak ... 625-

Tôtôr - - - б2б.

Nagy Iklód - .- • 62Î.

Kîs Iklod - - - 631.

Magyarós Iklód - г 632.

Iklód Szentivány - • 632.

AIsó Kerület - - 632-

Az Erdélyi II. Oláh, ezred fel-

álitása - 6 5 2.

Járásai az A. Kerületnch : - - бЗО-

Törtenetei - - - 640.

Sfcéki jarás: Szék .... 644.

Bonczhidja ... 65Ç.

Via Szilvás - - 684.



Lap.

Hesdát .... 685.

Szehuláj - 686.

Boncznyîres ... б8б>

Gyи I a tel lie - - > 687.

Szent Egyed ... 6QO.

Császári ... 69З.

Vasas Szcntivány - - 694.

Mitiola ... 697.

Maroliháza ... 699.

Szava .... 700.

Az Alm¿dy vérágozat - - - 701.

Bogaes - - - - 701.

Omhoz .... 702.

Pnjoit - 702.

Szent Gothárd ... 703.

Czege .... 704.

Gficz .... 725.

Moba} .... 726-

NoezoTy ... - T2g.

Kis Devecser ... 730.

Nagy Devecser - - - 731.

Oláh Vásárhely - - - 735.

Széplvenyerü Sz. Márton - 735.

Szombattelke - - - ТЗб-

Kötlie ... 137-



9*5

Búzai járás.

Lap

Gyehe - - « • 7 38.

Felietelak • - - 740.

Meleg Foldvár ... 741.

Kapor • - . 741.

Búza ... 742.

Szász Zsombor ... 74$.

Szent Müilós - - - 744.

Mányik ... 745.

Czente ... 745.

Kékes ... 745.

Apáti ... 746.

Borzás ... 750.

Szász-új-os ... 750,

Moricz - * - 756.

Maté r 757.

Bongárd; - « - T57.

Veresegyháza - ■ - 758.

Kétel - - - 7б0.

Bödön - - - 7б0.

Enes ... 761.

Vicze ... 765.

Kerlési járás

Szent Jakab ... 767,
«

Fellak ... 768.

Szász Czegö --- 769.



926

Kerlés

Sárvár

Szcredfalva

Arohai ja

Kentelbc

Sajó Keresztúr

Sajó Szent András

Kajla

Balásfalva (Felsô)

Balásfalva (Also)

Ä* Cserényi elödök

Galacz

Harina

Magyares

Nées

Czîger

Fatatelcke

Borgói járás.

Kis Budab

Ardány

Fris

Felsö Sebes

Alsó Sebes

Solymos . ?

Várhcly

Simontelbe . -

Lap.

770.

778.

778.

780.

483.

784.

786.

787.

788.

788.

789-

793.

794.

79б.

797.

797.

797.

798.

800.

800.

800.

801.

801.

801.

802.



027

■ . Lap.

Serliag - - » 803.

Berlád - 803.

Nagy Sajó ... 803.

Sófalva - * * 811.

Bilak - - - 812.

Husma ... 813.

Elo szó аз cgyházi jegyzctelihcz 814.

Egyházi jegyzeteli - - - . - 81 6.

a.) Romai cath. hit - » • 817.

b.) Ev. lath, hit - • - • 824.

c.) Ev. reform., hit - • т • 824.

d.) Egység hit (Unitar) * 825.

I. Romai cath. hit újjabb his tor iája 826.

Sz. Kendi e. megye - - 826.

Széki e. megye * - 837.

Kidei e. megye - * 838.

Boczhidjai e. megye - - 847.

Egyesültt Görög hit '>» • 856.

II. Ev. Reform, hit újabb historiája 871.

Széhi ev. reform, e* megye - 874.

III. Ev. Luth, hit új. historiája • 882.

IV. Egység hit' újjabb historiája . 884.

Görög nem egyesültt hitvallás 891.

Zsidóll hite - - lo 1 'm 8Q5*

A' megye czimere, pecsétje ' • 896.

Zászlóji - - - - 910.



Ny omtatásbeli hibák.

Lap. Sor. Helyett :

to 30

It to Alsó-Kerúlet

21 14 ajàdékoxt*

Эб 14 5

33 4 Simotelke

35 t4 Вегесуку

36 lo Maros-Xémety

43 10 Syabadszállásy

44 б Erdô-Csanàdi

i» ~~

45 to háro

4в—49 27—28 Doboboka

40 4 Пак v. Bad a' t.

52 4 Uitódi

м 9 1бдо

53 20

59 is Fercncy

„ 30 dd.)

62 12 Dane

t» 31 évében

n » 29-kén

71 2 Gyalatclkèn

79 26 Doboka

80 27 1701

8з 14 nemzettéget

„ 34 Pekri

54 10 gyôgôdelmi

00 26 1637

— — 19

too 16 Mogyorosi

lit 18 !605

И 23 1603

n 35 Ugyaa

„ ,, Kamutky

115 7 ал crintett

„ to Felnyittotta

131 3 clsô

123 It nemzetscgnck

127 14 Geschicto

„ 28 kivegeztetetctt

129 4 kiûzr.e

„ 15 Mzrtinuzi

137 JO 255

138 23 másik

145 10 <ti

146 5 's

Í47 2 Ssaláncy

Olvasi.

Kcndermczönek.

Alsb-Kerületé

ajándékozta.

3.

Simontelke.

Bcreczky.

Maros-Nèmeti,

Szabadszállásy.

Siucsáky (Erdö Csanádi)

biro.

Doboka.

külön nemzetségnek.

Utód!.

1606.

Bátory.

Ferenczy.

ЬЬ.)

Dacao.

évben.

SO-Un.

Gyulatelkén.

Dobokai

1791

nomzetséget

Petki

gyözödelmi.

IÓ57.

91

Mogyoroi.

1603.

1605

Ugyan

Kamuthy.

1640.

Felnyitotta

el5

ncmzctségeknek

Geschiebto.

kivégeztetett.

kiüzte.

Mnrtinuzi. .

335

harmadik.

újból fo

Szalanczy.



I. ар.

152

(53

ISS

156

158

159

161

1 67

170

11

174

91

I7Q

11

I ал

187

190

193

196

198

ige»

206

224

«i

239

240

245 1

Ii

251

256

Ii

257

259

il

260

275

I n

il

276

287

304

зоа

311

II

315

320

323

333 26

339

341

345

Sur. Helyelt :

li alkù

6 I-ms

17

2 vilékikedétt

4 fcjdelemsOgbcn

10 emlitik

15 clsûbb

11 a'

i ?

5 5.)

8 1736

23 tàrgyànak

6 Láslú

23 dig

6 Istvány

15

26 hézakjai

9 Ugrac/.at

7 osztán

24 XVI

15 egycllcn

23 Katánhnak

16 liozza-hó

23 Tija ,

26 Kandy

26

—2 fojtatatott

16 'Sigmod

7

2t

22 cmcltcltc

1 vcsznck

38 Ticnediü

44 Betlcn

26 Csenátroni

1 1474

8 1414

15 1549

1 1535

22 Nalázcy

15 Kiss

4 idei

15 Bcttegi

24 2828

3 1682

1 olcvclckbeu

3 szülüctti

и j°ga

25 1387

2 7 zsaroltaibaz

1 1387

13 1535

1 meg

Olvasd.

alakú •

I-in o

Jànns

vilczkcdctt

ícjedelcinscgúbcn

cmlitctik

felaobb

3)

1756

tagjának

I.n.S/,lci

dik

István

a'

hétagfai

Ugrucsat

astan

XXVI

kisebb

Itatának

hoszabe

Fija

Kendy

kôlt

fojtatott

'Sigmond

Juliánát Itcltegitiét es

nagyobbära

cmcltctctt

vcsztck

licncdilily

Retlcnné

Csci nátoni

1478

t5l4

1540

1553

Nalárzy

Vass

ide

Hcttcgi

1828

1683

uklcvclckLcu

szülütti

i°g

387

zsarolalaiboz

1487

1555

ma



Lap. Sor. Helyctt :

346 45 Szerdafalva

551 2 Olvajd

552 10

35S S roszsak

,, 21. 22 labyrént'

SSO 14

s60 21 ölten

Зб4 14 rendelttck

367 12 IÓ23

368 4

369 14 négynél

»» n
370 в mcnnyivel

и i- 317
375 te olla

370 6 mozditásat

380 9 1375

382 2 levéliâra

39I 17. 18 Szcrctfalvàn

592 17 legbecsesbb

402 7 atyafiaknak

24 mivólla

407 6. 7 lclkicsmcretett

409 9 Cottua

410 8—9 Losonc«

„ 11 Dccsy

420 26 czirkalt

425 8 1541

528 25 1758

430 6 Adóbévevoí

434 7—8 bibony

436 8 be"

440 8 l74l

445 22

— — 46

448 27 kinek

451 19 kiitcles

460 5 viscltetik

f„ 26 kétszásí

461 l2 állpotban

465 5 mais

466 23 rendeltetctt

4:6 14. 15 visum-repertum

477 4 1807

4 „ 18lo

11 5 1810

48t 6 fejedelem

,, б—7 ki-kelesök

481 26 holnapon

484 8 nevezctt

486 14 rorvénve

487 17 Csïky

01ыЫ.

Sr.crcdfdlva

Olvadj

's

roszszak

labyrinl'

's terinesztményck'

ottani

rendelletlc

1663

's

ölncl

1752

incnnyinél

37l

bltai

mozditására

1575

levcltár

Szcrcdfalvàn

legbecscsbbek

atyafi jànak

miólta

lelkiesméretet

Cottua

JiOsonc»y

Décsy

czirkál

1540

1768

AdobèvevS »*

bizony

Lev

1771

az

446

kiknek

kötclcseb

visehetbetik

Tll'tSZ.-',7.

állapotban

1835

rendeltc

visu - repcrtnm

1802

1812

10(2

vajda

kikelése

holnaponként

ncve/.ct

tôrvénve

Csike



Lap. Sur. Helyetl : Olvasd.

449 g 's állitassanak

493 28 többittetto tübbiteltc

404 13 Hege Hege

407 18 vajdaként vúdjaként

502 20.2t dallabról dallábtól

503 2 а' е'

„ 7—8 részckie reszökro

504 14 bistoriai butoria

16 crkülcsüség' crkülcsiscg'

505 2 elmúlandó clmálandó

510 28 a' 's

5 11 s szcrotetlen X szcrcttellcn

16 azt az

516 10 habzó habozó

„ 22 lQ6t 1661

520 20 liázi házai

„ 2i дб7 д5б

525 5 szakadadt szaliadatt

526 6 Csumcra Csuincrna

528 14 Bvtvcn-ki üntvén-ki

530 6 Hadfaludync Hatfaludyné.

„ 9 1547 1647 ■

531 3 Farlias

538 5 Gyarmat Gyannatliy

542 1 80 89

543 19 litódi

548 6 a' Hakes . az Alinas

549 24 erdöjc tölgyes sok

550 11 Van ványoló foldje (Ierra f'ul-

lonum)

„ 2l Udrarház .',] Udrarházhoz

558 4 1578 1070

563 19 Sarkády Sarkudy

564 9 semtembcr September

566 24 szertartásúval szertartással

n 26 a'

567 l a'

„ 22 kinck kiknek

568 6 több Több

569 8 véreknek adatott vcrekre szkllott

571 9 Angustus Augustus

,, 17 jegyzetek jegyzctcik

574 11 Bukavicy* , Bukaviczy

581 18 1595 1630

584 11 K.'

585 9 pamassus' útjain sebesen lia-

lado

„ 19 jelen ¡olesen

587 21 a' Kolo'irári evang. refomat.

Kollcgyom ,

588 11. 12 nemzctscgbûl ncmzetscgtôl ,

„ 23 Greese Greese ,



Lap. Sor. Hclyelt

592 14 Csiszár

5Q7 6 laklafalúé

sgg 20 lakiiik

600 12 Erdólyi

607 1

„ it- 12 rércformatum.

бое 12 küzben

610 11

611 as

614 i6 a'

616 1 L

62З 28 Telulcky

62* g
628 lo л /Л

632 12 jclei

635 2 had

„ 17. 18 utódinak

22 kirendeltctt

638 5 hadnagy

647 18 fcnnebb

652 6 kit

669 8 cz

670 1 letre

673 27 nemzctscg

677 21 gyanánt

67g 12 vallotat

708 15 U2I

„ 1« 1245

683 l4 cgymás

„ 20 tartani

687 9 Vîzei

£88 8 helyszctii

„ l7 Dujirkin

69I 25 in

¿92 4 1143

694 28 pincyéje

700 27 Genglcgico

702 19 Mobay

„ 27 Lérdná

704 l4 Mohcli

705 20 fcszeectescket

717 24 ragadt

718 l2 1394

723 20 1815

727 16 Sugó

728 18 Csegci

733 3 7758

738 7 nagy

13 Kolb'svirmcgevelJ

747 10 rcszrol

754 19

Olvnul

O.sis/.ér

laUtafaluji

birjiik

F.rdcly

Farkas

rcformatutn"

körben

Farkas

Farkas

e'

Tcleky

a'

az

jclcli

hat

utódinknak

kircndcltctclt

szäzados

fenn

kik

az

kclctrc

nemcsscg

gyéinànt

vällotta

1321

1345

más

tartatni

Viczci

hclyzetii

2

Dujàrdin

1743

pinezéje

Genealógico

Mohai

Lebedcnc

Mohali

festcactcsekct

ragad

1594

18 1 1

Suió

Czegei

1750

nem

Kolozsvármtgycbcn

rcszcrôl

cl



Lap. Sor. Helyett :

7Ö4 1 taf-tozaak

„ 19 1738

765 3 1794

767 24 1766

770 27

771 8 àl

773 13 delicas

774 13 szép

775 29 kôfeszûletnél

780 20 nyùgOtt

„ 23 az

782 20

783 12 I792

785 H neve

788 14 Tata

790 19 mutattatók

791 25 Zorabory

794 3 valànak

800 10 Lörenthal báró Pet-

ky Maria és Antonia

grófnék 's Récsy Jó-

'sefnc

» 12

Olvasd.

tartoztak

1758

1764

1666

a' küzünscget

àll

delicias

szépek

kôfeszûleténél

nyùgot

a'

1692_

nevû

Fata

mutattatók

Zsombory

vala

80a 25 adni

8 16 8 szárnyakról

818 11 Andrianus

82l 24.25 kôriilményének

837

•39

eso

857

858

859

166

888

889

839

896

90S

912

13 Leànymegyje

12 mcllelt

15 Kopàr

16

7 hitett

8 Ételcm

25 alpesperest

19 l72d

12

20 1

16 208

15 erôsége

18 S ha

Leventhal báró l'ctky .Maria

és Antonia grófack 's Ilécsy

Jó'sefné.

szárnyakkal

Adrianus

környülmenyck

Leánymegyéjc

mellett

Kapór

nyelveni

bitet

Élelem

alesperest.

1628

Szentiványi

2.

708.

erôséget

Soha.

À' 6Ç2-к lapon a' 9 — 19-kigi sorok, a' 694-k lapon a' 8-k sor

utin olvastassanak.





DOBOKA VÁRMEGYE'

ESMÉRTETÉSÉRE

ELOFIZETTEK.

Nemes Doboka Vármegyében.

Cserényi Sándor Táblabíró. 6 pel

el ányra.

Cserényi Férencz T. b.

B. Dioszegi Antal. T. b.

Kendefi Lajos. T. b.

Magner Ignácz Szolgabíró.

Beüegi Sándor kir. Tárnok.

'Sonibori János. T. b.

Szabó József Tart. m. Bíztos.

Szász EJek Számtartó.

Soniai Lajos m. aljegyzd,

Nemes b. Szólnok Vármegyében.

Also Lúszló T. b.

Baidorz Elek T. b.

Bartha István Rect. Com.

G. Beíhlen Pál Foispán.

Birró Farkas Déé's városa fd had-

nagya.

Cancellaria ( ns. b.* Szóln. Várni.)

Dadai János m. aljegyzq,

Déé'sy H. József Protocollista.

Egyesúlet (Déé'si Társalkodási .)



Ferenczy Károly T. b.

Ferenczy József Déé's városa'

nácsnoka.

Foldváry György T. b.

Herszényi .lànos Fóbíró.

Hoszszu Demeter T. 9î

Kaczkai János urad. Tiszt.

Kada Lajos Udv. b.

Korbuly János Kereskedó.

Ко/лil a Imre T. b.

Mike Marion Kereskedó.

Nagy Alajos Kereskedó.

Pataky Daniel Alispán.

Pataky István T. b.

Rácz József. Szolgabíró.

Rácz 'Sigmond T. b.

Róth Pál Déé'si Gyógyszeres.

Szabó György Kapitány.

Simó Ferencz T. b.

Szócs Samuel Orvos.

Torma József T. b.

Ujfalvy György T. b.

Vajda Demeter m. aljegyzó.

Veres János. Szolgabíró.

Koíozsvártt.

Barcsai Jánosné b. Jósika 'Su's

Szilágyi Ferencz professor.

ta-
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