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Kolozsvár Isi rája. és esküdt polgárai megkérik ttzeben város polgármesterét, bíráit és esküdt 
tanácsosait, liogy Kolozsvárra no terjeszszék ki az általuk hozott azon végzést, hogy a 
kádárok vagy csak egy inast, vagy tanulót tarthassanak, kettőt egyszerre ne; mert. nekik 

erre nézve őseiktől való más kiváltságuk,van, a mi azt megengedi.

Prudentes et Circumspecti Domini Amici nobis honorandi. Salutem 
et Ainiddam. Vestrae noverint d. Quod Magistri doleiparii concines nostri, 
istud nobis significare curauerunt in liunc modum Qualiter Magistri dolea- 
tores in duitate Vestrarum pr. residentes vnacum alys comprouincialibus 
Jiuius regni artem ipsorum mechanicam profitentes uno voto, parilique 
consensu deliberassent, ut quilibet Magistrorum hanc artem mechanicam 
profitentium unum studentem parvulum vel vnum famulum instar soey 
laJ»orantem, tenere debeat, apud se, ne tamen simul hos, sed alterum 
kormn, videlicet vel parvulum vel famulum. Quod si nostrates Magistri 
facerent, et ad hoc sese offerrent Bene quidem, si vero non extunc ipsi 
Magistri doleatores vestrates una cum alys nullum servitorem hanc artem 
mechanicam profitentem huc in medium Magistrorum doleatorum conci- 
ui um nostrorum dare et dimittere vellent ad labor. oxperiend. Quin pocius 
et illos seruitores huius artis prelate, qui hic labores exercere vellent, ad 
laborandum non admitterent, neque talibus seruitoribus, qui hic laborare 
vellent, vel laborarent, ipsi vestrates aliquem Laborem dare vellent, proinde 
considerent pr. V re: Quod nostri Magistri huius artis mechanice a diutur
nis temporibus certo priuilegio ipsorum a nostris predecessoribus eisdem 
concesso vsi sunt, Tali scilicet, ut quilibet Magistrorum hanc artem 
profitendum apud se simul unum parvulum studentem et vnum famulum 
instar soey laborantem tenere valeat, atque possit, nam non latet istud 
quoque pr. Vras, Quod promontorium vinearum nobis in copia est adeo, 
ut dum ad vindemiam ventum fuerit, si quilibet Magistrorum nedum 
unum parvulum studentem, et iuxta illum unum famulum, sed etsi tres 
vel quatuor seruitores haberet eciam, utique satis laboris haberet, ut liostre 
communitati una simul de labore ipsorum satisfacere possent. Ideo Vestras 
pr. rogamus ut V. pr. ipsos Magistros doleatores in medio earundem Ve
strarum pr. residentes respectu amiddé nostre ad id am onere inducere-

I.

[1541.]
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quo velint, ut ab articulo per eos unanimiter decreto cum nostratibus lia- 
beant pacienciam, ut nostrates Magistri in prioribus ipsorum Juribus hac
tenus obseruatis permanere valeant, neque ipsi Magistri Vestrar. pr. una 
cum alys ipsorum collateralibus nostrates ab obseruatione famulorum huc 
veniencium prohibeant, ipsorumque nostratum seruitores in medio ipso
rum observentur eisdemque facultas laborandi concedatur ubique inter eos, 
ne per hoc aliquod chunpnum tam vestrates, quam vero nostrates incurrant. 
(Juod ct in futurum Yris pr. omni nostra amicicia refundere studehimus. 
Quas altissimus ad vota conservet felices. Ex ('initate Colosuariensi in 
festo decem millium martirum |jun. 22. | Anno Domini 1541.

Index luratique Clues 
duitatis Coloswariensis.

Külső csim: Prudentibus et Circumspectis Magistro (luium, Judi
cibus et Juratis Consulibus duitatis Cibiniensis ac Dominis et Amicis 
nobis honorandis. ')

II.

11544.1

Holtai Gáspár, kolozsvári pap mentegető levele Eperjes város tarájához és tanáesosailioz. 
pappá meghívott atyjaíia, Yurmlaki Albert el nem meluitéseéit..

Post servitutum mearum diligentem Commendationem in domino pa- 
»•■em etc. Oportet vt is nec veritatem, nec Deum ipsum veritatis authorein 
magnifaciat, qui non hilarissimo animo amplectitur Zelum vestrum in pro
monenda gloria fily dej et eius impollute pietatis doctrina virj prestantis- 
simj. Sic cum ipse quoque tam promptum vestrum hunc animum certis 
argumentis cognonissem, altius caepi vestras curas perpendere, et favora
bili or j animo accendj erga vestras praestantes |.svV| Dominationes, et 
vestram illam clarissimam vrbem. Postquam igitur cx feruida Cluiritatc 
Concionator vester donatus esset honestis Letsouiánis ciuibus. Atque sum- 
tihus non mediocribus accersitus et vocatus esset Honorabilis Albertus 
Vurmlacensis, qui suis promissys mihi, tanqnam frater fratrj obstrictus ab 
antiquis diebus fuit, Tamen huic Vestrae vocationi voluj exparte mej con
cedere atque vos in hac parte vestro desiderio minime fraudar j. Egi igi
tur apud illum meis monitionibus, donec ille Hys, et vestris postulationi
bus pareret. Nunc igitur a contrario multa et magna sunt, quae me monent, 
ut sibi testimonium vere purgationis feram, vel etiam ferre cogar. Verum 
dicendo, tantum vidi hominis pergendi ad vos curam, ut vix quenquam 
alium similem, vel etiam obstrinetnm multis beneficys, vel grandioribus 
alys quibusdam vinculis etc. Med hactenus semper serys Causis et obicibus

') Féliv papírra ívva, vizjegye egy körben álló horgony. Kolozsvár kisebb
pecsétével h itelesítve: eredetije a szász egyetem leréltár-őbari, 338 szám alatt.

— ft —
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praepeditus est, Quas ipse vel ad vestras praestantes Dominationes, vel ad 
Honestissimum vestrum pasto ren i am saepius scripsit, et perscripturus est. 
Nec esset nostri vel Honoris, imd esset temeritatis, si Hactenus bonum 
virum jtinerj commisissemus in tantis periculis, et varys Tyrannorum 
tumultibus. Ego et aly rnecum fideles Ministrj vix in bene muratis Civita
tibus ab Hys furys sumus saluy et securj, Taceo ut ille pace et securitate ad 
vos hactenus pervenire potuisset. Ad extremum vltimus malleus incidit, quj 
bono viro omnem spem pruecisit ad vos venicndj. Nam tantus est rumor 
apud nos de Turearum immanissimo furore, vt aliquis se magis optet mor
tuum quam vivum. Nam mediocris prudentiae vir potest ab externis colli
gere, quae miseria nos moneat. Dicitur Tuream exercitus suj praeludia 
misisse in Hungáriám, qui curribus luntras et cimbas ex Pesth perduxerunt 
ad Tibiscum, atque eis meditarj obsidionem arcis Tokay et aliarum muni
tionum. Si Deus et hanc iram in nos missurus est, tunc fiet, quemadmodum 
iu Evangelio scriptum est. Chaos magnum firmatum est inter nos, adeo, ut 
quj hinc ad vos etc. Deus tamen seruaturus est in hys malis suum illum 
minorem caetum, iu quo ut et nos simus; det pater omnis misericordiae et 
consolationis. Post ea scripsit et Dominus Michael vir bonus ex Earthpha, 
se serio esse ab Bartholomen fratre nostro ad hoc munus vocatum. Quae res 
etiam nonnihil pium virum absterruit. Nam non est sortis illius, ut possit 
permultas expensas facere et eas inanes. Dominationes igitur Vestrae prae- 
stantissimae bonum virum excusatum habeant et comendatum. Puto tamen 
et miseriam Patriae nostrae hoc facillius a vobis impetraturam, cum videant 
in tantis pressuris et angustys opus esse Consolatione. Comitur quidem 
Sathan purunm lucem diuinitus accensam extingvere, sed nobis spes est 
in promissionibus Dej. Nam omnino iam Humanum desinit auxilium. Domi
nationes Vestrae Praes tantissimae ignoscant. Et bene et felicissime valeant.

') A levél külső pecsété köralakii, paizsában lcgalól mintha halmon korona 
feküdnék, a felette levő ábrázolást megismerni nem lehet.; hátrább jő elé épebb 
nyomat; fölötte C [aspar] és H [elthinns]. Az eredetiből,
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1151Ü. I

A kolozsvári bird ős esküdt- polgárok egy előttük elintézett, de a peres féléktől lélebbezott 
ügyet a szebeni tanács, illetőleg a liétbirák elé terjeszt felsőbb elhatározás végett-.

Prudentes et Circumspecti domini >un ici que nobis honorandi. Salutem 
et Amicicie nostro eommeiidacionem. vestro nouerint domimicionos. Quod 
anno proterito in sede nostra Judiciaria mota est quodam Causa inter Cir
cumspectos vniuersos Magistros corrigiatores conchies nostros vt actores 
principales ab vna, ac qnendam valeutinnm famulum artis corrigiatorie, 
comansorem nostrum, vt in causam atractum partibus ab alia, in qua qui
dem Causa licet dominus Judex noster praeteriti anni cum suo Assessore 
Et nos quoque Jurati Consules eiusdem temporis >Scntenciam tulimus, Sen- 
tencia tamen nostra actores non sunt contenti, attractus quoque non est 
contentus, sed Causam cum tota serie adiudicacionis nostro pro maturiori 
renisione et discussione per viam legitime adiudicacionis in conspectum 
vestrarum dominacionum prouocauerunt. Cui terminus est assignatus, leria 
Quinta festum scilicet Beate Chaterine proxime affuturum | novem)». 25,| 
quam cum tota serie Illuc transmisimus, vestras dominaciones Bene valere 
optamus. Ex duitate Koloswar foria Sexta in festo Boate Elysabetli
Inovemb. 19.1 Anno domini 154(). , , ,Judex .)uratiqne (nues

('initatis (lolosuariensis.

Külső czim: Prudentibus et Circumspectis Magistro Ciuium, Judici
bus et duratis Consulibus duitatis Cibiniensis etc. dominis et amicis Nobis 
Honorandis. 1)

IV.

11517-1

Izabella királyné mcnt-caitő levele, hogy a gyalul királyi gomlvinolő és vámok, valamint, a 
l'enesi bíró és esküdt polgárok a kolozsváriak fencsi határon levő szőlőiből Hcmmi szokat

lan adói (census j vagy zsarolást ne követelhessenek.

Isabella dei grácia Regina Hungarie Dalmacie Croacie etc. Fidelibus 
nostris Egregys et Nobilibus Paulo Lesinsky, pronisori, et Castellano Castri 
nostri Oyalw, ceterisque officialibus nostris ibidem constitutis, modernis 
scilicet et futuris, ac prudentibus et circumspectis villico Judici, cetomque 
Juratis ciuibus posessionis nostre Eenes, Salutem et gráciám. Expositum 
est nobis in personis fidelium nostrorum prüden tum et Circumspectorum

') A levél 1 hüvelyk s it vonal széles, 10 hüvelyk hosszú /*\ 4-edi'étü papirni 
van Írva. Vizjegy gyanánt az alsó jobb szélen o jegy van: Í V  . Pecsétnek nyo
ma nincs. Eredetije a szebeni szász egyetem Zm’ftrtr-álian volt a b 20 év előtt még 
rendezve nem voltak közt.
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Judicis et. Juratorum cetororumque ciuium Ciuitatis nostro (Joloswariensis, 
( Q u a l i t e r  vos noscitur Ynde moti, aut quorum ducti persuasione, antea non 
solitos census et exactiones, ratione vinearum suarum, in promontorys illius 
possessionis nostri Fenes existentium, preter omnem consuetudinem pristi
nam, super ipsos exigere velletis in preiudicium et derogamen consuetudinis 
antiquitus oliseruate manifestum, Nos vero nolentes ipsos eines nostros, 
insolitorum aliquorum censuum exactionibus, vlla via aggva nare, sed cum 
in illis promontory« dicte possessionis nostro Fenes, tum eciam in alys locis, 
in suis Justis et solitis Juribus preseruare, fidelitati vestro, et vestrum cui
libet harum serie mandamus firmissime, vt in eo quod iustum ac consuetum 
est, permanere et ab exactione aliquorum censuum, a singulis vineis ipso
rum et nunc, ac deinceps quoque suceessiuis semper temporibus supersedere 
et vacui osse debeatis. Nec Eosdem deinceps hae vel ociam alia Radoné, 
preter solitam consuetudinem, in locis illis impedire, aut quouis modo 
molestaro, vel a cultura vinearum suarum prohibere presunimatis, présén- 
tibus perlectis exhibenti restitutis, Datum Albe Julie feria tere ia proxima 
post festum Reati Renedicti Abbatis [nnifcz. 21. | Anno Domini Millesimo 
Duingentosimo (Quadragesimo Septimo.

Ysahella regina m. p. ')

— 9 -

V.

I 1 5 18.1

1/alM-IJsi Ivirjilviió ki váltságlcvrlc st kolozsvári kovács czéli javára a végre, hogy a vasművek : 
kapa, kasza, sarló sat. Kolozsvárul, is azonkópen árultat.liassanak, mint az erdélyi más

szakad királyi városokban.

NOS ISAREEEA OKI GRATIA REGINA HUND ARTE, DA LM ATI E 
GROATIE etc. Memorie commendamus tenore presentium significa«, quibus 
expedit viiiuersi.s (Quod Cum ea sit principum erga subditos benignitas et 
munificentia vt eorum virtutibus, arteq. tum ingeny tum etiam manuum 
perspectis et cognitis, eosdem tanquam excellentiores, et a communi homi
num consortio quodammodo seiunetos et segregatos non modo aliqua liber
tatis prerogatiua verum etiam speciali sua gratia amplecti et fouere non 
dedignentur. (Quam quidem libertatis prerogatiuam ipsi quoq. subditi, ma
gnis durissimisq. laboribus, fatigis |.s.V| et erumnis partam et aquisitam 
I ne temeritate et insolentia quo rumiam dcmolliretur | sir | et destrueretur | 
uicis.sim, toto conatu, omnibus deniq. viribus, usq. adeo defendere custodire 
et conseruare nituntur ut certis et statutis terminis ac Limitibus cireum-

') A város levéltár-libán levő eredetiből, mely egy rét 8 regál papírra van írva s 
a királyné veres viaszra nyomott pecsétével megerősítve. [Ftisc. V. Nro 15.]

Kliez hasonló mentesítő levelet adott Kolozsvár városának II. János [Zsigmondi 
is loöO. Gyula-Fcjérváratt, május 10. mely kétrétű regál papíron van kiállítva s a 
fejedelem kisebb pecsétével megerősítve. [Fase. V. Nro lG.j
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septam sibimet ipsis eorumque posteritatibus vniuersis perpetuo duraturam 
vigore litterarum et lralium instrumentorum stabilire et consolidare stu
deant et molliantur [sic]. Quid enim inter diuina humanaq. negotia vtilius, 
fructuosius, aut etiam quietius esse poterit ? nisi ut omnes omnium ordinum 
status, presertim vero artifices et Magistri qualiumcunq. czeharum sew 
catlialogorum aut confraternitatum, in nostris Regalibus et liberis (duita
tibus commorantes, sanctitis [sir] dudum aut etiam nouiter pro commodo 
et vtilitate factis principnm decretis, priuilegys et libertatibus fruantur, 
artemq. manuum suarum, iuxta ritum et consuetudinem liberarum Civitatum 
proscriptam sine vlla aliorum inuidia et odio exercere possint et valeant. 
Sane igitur fideles nostri Prudentes et circumspectj Gregorius iSobwl, ac 
alter Gregorius Fey er wary, Caspar Byro et Melchior Kowacli magistri 
fabri in suis, ac Vniuersorum in Czeha sew confraternitate fabrorum in 
Ciuitate nostra Coloswarien. Regali et libera oxistentium et commoran. 
personis, nostrum venien. humiliter in conspectum, suppiicauerunt nobis 
magno cum desiderio, ut eisdem, ac tzehe ipornm eam libertatis prerogati- 
uam, qua alie Ciuitatum nostrarum liberarum trannien. tzehe fabrorum, in 
modo et forma venditionis laborum ferreorum, vtorentur et gauderent, 
graciose annuere et concedere dignaremur. Et quoniam ipsi magri fabrj 
eam libertatem et prerogatiuam, vigore Irarum nonnullarum Ciuitatis illius 
nostre Coloswarien. antiquarum, ipsisq. concessam fuisse coram nobis ma
nifeste declararunt. ') nos de nono eam ipsis prerogatiuam duximus gratiose 
annuen. et conceden. vt nullus hominum extraneorum zehe fabrorum Colos- 
warien. pretacte minime incorporatorum labores ferreos, puta ligones, et 
falces vtriusque generis, fenilis vezt et messory particulatim vel singillatim 
in illa Ciuitate nostra, ac inter magistros fabrorum vendere possit, neq. 
audeat, nisi in numero quartalicy, -) aut alia Notabili quantitate, Casu 
vero quo nonnulli au.su temerario, in derogamen zehe pretacte, et preseli
tium litterarum nostrarum uendere conati fuerint, ferreorum huiusmodi 
laborum, iuxta consuetudinem et ritum aliarum tzeharum fabrorum, Ciui
tatum nostrarum liberarum, adimendi auferendiq. habeant potestatis facul
tatem. Immo annuimus et concedimus. In cuius rei memoriam firmitatemq. 
perpetuam presentes nostras eisdem Magistris fabris, ipsorumq. posterita
tibus, dare gratiose decreuimus. Datum in Arce nostra Gyalw. Sabbato 
proximo post festum diem Beatj Jacobi Apostolj [szökőév leven, jul. 20. |, 
Anno dominj Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Octavio.

Ysabella regina m. pr. “)

') Az I. kötet OKLEVÉLTÁR-ában két czéliszabály van közölve 221 22.'}. lapon
1407-68-ról, a másik a 255 — 57. lapon 1477-ről.

2) Az T. kötet OKLEVÉLTAR-a 250-ik lapján a o3-ik sorban c szil quarta- 
íis-nak van írva.

:!) A kovács cseh ládájában levő, hártyára irt s zöld selyem zsinóron fttggö 
pecséttel erősített tfedettből. E kiváltságlevelet 1568. május 2. Tliordán költ kir. 
levelével. II. János [Zsigmond] választott király is megerősítette és újból kiadta. Lát
ható az említett ezéh Iáiájában. '

— 10 —
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VI.
11548.]

Holtai Oá«)KÍr menteget/lzö levele a besztcrczei ágostai hitvallású község általi megválasz
tatásának cl n e m  fogadba fásáért.

Günstiger, Hhrnvester vnd weyser ') lieber Herr Rychter : Günstige 
fürsüchtige vnd Achtbare liebe Herrn der gantzen Stiults vnd der könig-

ligon gemeinen J  ^  Gottes genacl, seines wares erkentnis mit

ti idén, vnd Betelung meynes armen, vnd iedoch trewen Dienst, mitt freiint- 
lichein Grass. etc. J& T^J

Achtbare, fürsüchtige vnd woyse liebe Herrn, Ich danke vntertonig 
von gantzem Hertzeu eur A. 1'. w. für alle Guetwylligkeyfc mir allezeyt von 
euch bowisen, für nemi ich aber, da E. f. w. mich armen man in vergangnen 
Tagen nicht veracht vnd versclimehet hatt, sonder durch den Ersamen vnd 
fürsüehtigen Herrn Miliaci Kwgler, vnd dem andern ersamen vnd weysen 
Herrn seynem Mithinider, mit eur Pfar,, vnd dem ampt der seelenhirterey, 
fi-eüiitlich hegrust hatt. Da hin ich nun nicht genugsam euer E. f. w. für 
solche ehre zu danken, aber solch,s vmb euch zu verdienen, Sonder ich hitte 
Gott, des Herrn Christus seynen ewigen vnd almechtigen Vatter, das er 
II. f. w. solches selhs wolle vergelten, und hie und dort betzalen. Amen.

Günstige Ehren veste vnd Weyse liehen Herrn. Ich hah von der 
stund an, als ich auf fürgén ante Woyss hegrust hin worden tag vnd nacht 
nicht nachgelassen zu Gott einsam, und auch oifentlicli in der Gemeinen zu 
bitten, das er wolle vnb seiner Ehren willen anzeigen in dieser such, was 
im zu seinen göttlichen Ehren werde dienen, vnd mir, vnd vylen seelen 
zur seelen Seligkeit, Bin auch in dieser saeh seer sorgsam vnd hetryht 
gewesen, vnd hab auch meine vnwirdigkeyt vnd ondäglikeyt ermessen vnd 
bedacht, vnd gar nichts oner wegen gelassen. Vnd oh ich schon gemerckt, 
vnd erkand liali meyne grobheyt vnd onverstand, So hah ich doch hey 
der ersten drein verwilligt, meynes fleyss vnd trewerhalben, das ich nur 
E. f. w, wolte dienen vnd zu euch kommen, wie dann solchs die fürgenante 
Ersame Zwee Herrn des Ersamen Kats wol bekennen werden.

Wie bald aber der Ersame Herr Rychter vnd gantze rath, solche 
hegriissung vernommen haben, so haben sie alle, mit sampt der gantzen 
Gemeinen, mir armen man, so vil fürgeschlagen, fürgehalten mit solchem 
bitten, flehen, vnd drewen mit dem Zorn Gottes, vnd weyssagen zukunft-

tiges leids, irims 7 J zwitraclit etc. das ich fürwar schier er

logen hin. Da hatt nichts geliaft, alles was ich zu meyner entschuldigunk 
hali können erdencken tag vnd nacht. Als ich aber niclit von E.f. w. bin 
wollen ahstehen, So ist darnach das letzt kommen, das der Ersame Herr 
der Rychter mit sampt dem gantzen rath es öffentlich angezeigt hat, es 
künde nicht, zugehen, das ich solt scheiden, wo man gleich gewalt an 
mir solt thuen etc.

') A y végig két ponttal van felül megjelölve,
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So bezeuge ich nun für (lott Vnsern liehen Herrn, das ich cur E. f. w.
uls meinen günstigen liehen Herrn, vnd der gantzen gemeinen von gantzem 
Hertzen, gern vnd willig wolt gedienet haben, vnd allen Heiss vnd trew 
gern gegen eur E. f. w. bewisen hahen : Aber wyder so vil hittens vnd 
Hebens, Magens vnd weinend», vnd wyder frischen (lewalt kann ich nicht, 

Ich bit vntertenig vnd gantz fleissig, vmb der Ehren (lottes, vnd des 
Herrn Christus willen, das Eur E. f. w. mir armen man, solclis nicht wölt 
veraargen, noch -vbel aufnehmen, auch nicht vrteylen, das ichs aus einem 
hohen (ley,st time, das ich disen beruf mus hinlassen, wie vileicht ettliclie 
meinen, dau was ich hier schreibe, das schreibe ich für gott, vnd beruf 
mich auf seiner göttlichen Maiestat Zeugnis.

So meine ich auch nicht günstige liebe Herrn, das cwr E. f. w. solches

begercn sey, das ich von hinnen scheiden solt, v «lie gemoyne Got

tes willigklichen, die nun durch so vil mühe, arbeyt, angst vnd nott erbauet 
ist, in geforligkeyt leibs vnd seel solt geben, vnd hinder mir ein Elutbad 
solt lassen. Ich bin vor fertig alles zu leiden, ia, auch den tod, als das ich 
mit moynem abschied so viel tausent seelen iji 1‘arh vnd verderben solt 
bringen. Ich wyl lieber, vnd von gantzem Hertzen mit sam.pt den meinen, 
vnd der gantzen gemeinen bitten, das owcli günstige lieben Herrn, der 
alniechtig gott vmb Christus wyllen anderswo einen frommen, getrewen 
seelliirten geh. Vnd ich hin der Hoffnung, das gott eiir vnd vnser gebot, 
erhören word, vnd werde euch versorgen.

So • bit ich nu unterteniglich vnd gantz flcyssig, Eiir E. f. w. wie 
solch mein Absagen mir armen man nicht für vhel hahen, vnd wolle Kirnst 
in allen Wegen vnd Sachen ewv E. f. w. meynen armen, vnd doch trewim 
Ilinst, wollen befolen lassen sein.

Der alniechtig gott, der Vater unsers Herrn ,lesu Christi, der alles 
gutes ein anfang, mittel vnd end ist, der sey mit euch, erspare euch, 
bekreftige euch in seinem vnd seynes worts erkentnüs, vnd sey in ewrem 
Hertzen, regiere ewrn siu, Wyllen vnd godaneken, das ir in eyntraclit vnd 
eynnigkeyt ein solchen Hyrten welet, durch welches ainpt seyn heiliger 
name gepreyset, vnd ir alle in irer seelen Seligkeit erbauet werdet. Amen, 

(leben Zu Clausenburg, am tag der vnschüldigcn hindiéin | dec. 2b|

Külső oldalán: Dem Achtbaren, fürsichtigen vnd weysen Herrn dem 
Eychter : Dem Ehrenvesten vnd wey sen Herrn dem gantzen Ivath vnd der

Im iar 1 ö 18.
Eur Ehrenvestev, f. w. vnterteniger
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13

genleyuen der königlichen Schtad Nősen, Meyneii günstigen vnd Ersamen 
lieben Herrn zu Händen. )

Keltűi Gáspár kolozsvári pap sürgető levele a bíróhoz, István prédikátor és az iskola
mester megmarasztása iránti gyors intézkedés tárgyában.

8. l\  Et seriiitútúm mearúm comen datione etc.
Ornatissie Uoie Júdex, D. V. Or: no sit gravis nec molestum, quod 

Irisaliqúoties I ) .  V . Or : interturbo. Namillúd oio no facere, uisi magne me 
vrgerent, et simul etia vltime necessitates. Quare rogo I). V. Or: velit milii 
ignoscere.

Proposui «^Ppius I ) .  Vris ornatissis negotium Dnor Condonatorum: 
vt v t^ f  D. Hoc ipsum discuteret atque etiam determinaret. Nunc intelligo 
Doim Stephanii vel hodie vel cras relationem factúrúm Magnifico Duo 
Francisco Kemlio, qdi modis oibus laborat, vt L). Stephanú in sfiam ditio
nem perducere possit. ,

Audio etiam vocarj Diiui Mgriim Sco^g ad b’iuúlos Donar. Qiiod si 
bij dúo virj per D. V. Or: dimittentur, núllis súmptibús aút modis poterúnt 
similes rúrsúm acquiri. Nec ego soliis sine eiúscemodj coadiútoribús 1). 
Vris seruire possiim.

Quare rogo dominationes Vras, velint hoc negotia ventilare atque 
etiam determinare, vuaciim negotio omj, quod L). Yr. Or: ab centum viris 
comendatiim est.

Nam Do Oonciouatores et ego ipse qiioque siispensi siimus animis in 
hac iucertitiidine, nec sedatis animis no possiimds uris incumbere stiidys etc.

Mentem meam circa res parrochiales ex scripto meo mi per D. Vris 
Or : misso intelligere poterit.

Faciat et V. I). recenseri Iras priuilegior. Molendinj etc.

'j A Besztercze sz. kir. város levéltárában levő eredetiből szó és bet.il szerint híven 
leírva, a pecséten levő metszés egy élőfán és C. [asparj H. [elth| hetükön kívül egyéb 
tisztán ki nem vehető. Látható a RAJZOK közt.

s) J[átirata: Ornatiss. I)no .buliéi primario ele. A  tu. tud. akadémia kézirat
tárában levő civli'liből. L. Történelem. Ivrét. 101. szám. I. köt. II. esőm. 11. pont alatt. 
Ide. sa ját kézírása tanúsítása szerint, Tunymji József tanár gyűjteményéből jutott.

VII.
[ 1550— 1550.]
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Vili.

11550.]
Kolozsvár Lilájának és esküdt polgárainak első és másodfokú Ítélete, Kövér László, rö< 
oláh lakos és Petka nevű neje, úgy Kapusi Oláh Moyszin s Oláh Miliály szintén kapu 
János plébánus fia m int felperesek s János, feleki oláh plébánus m int alperes közt fenfor£

birtokjogi ügyben.

Nos Petrus Theremy Judex, Ceterique Jurati (lines (liuitatis (lotos 
wariensis. Significamus tenore preseucium, Quibus expedit, Vuiuersis (: 
Singulis, Quod Temporibus proteritis, In Sede nostra Judiciaria mota era 
quedam causa Inter Valaelios Ladislaum Kewwer, Et uxorem eiusdem l’etk 
vocatam, in possessione Rhewd residentem, Item Michaolem (Hali, filim 
Johannis Presbiteri Valaclialis, Plebani in possessione Kapus, Atque Va 
lachnm Moy/.yn vocatum, In eadem possessione residentem, Vt Actore 
principales Ab Vna, Atque honorabilem Joan nem Presbi terűm Valaclialeii 
Plebamini possessionis nostre Felek, Vt in causam attractum, partibus A 
alia, Actores Igitur contra Attractum proposuerunt in hunc Modum, Qua 
tenus Illa bona et hereditates, quas prodictus Joannes Plebanus possidere! 
Videlicet Domum, terras Arabiles, hortum frugiferum, fenekűm, que ii 
possessione Felek, Et Metis eiusdem existerent et haberentur, fuerim 
quondam Danclio Episcopi, qui Vnam habuit consanguineam sororen 
scilicet Nomine Annam, que erat uxor quondam Baradoma Valacbi, ii 
possessione Olali Dezmer uocata olim residentis, quam i])sa bona supra, 
dicta concernerent, post obitum Danclio Episcopi fratris sui, Ipsi igitu 
supradicti, Domina Petka, Vxor Ladislai Kewwer, Atque Michael Oláh ne- 
non Moy/.yn, eiusdem domine Anne fratres propinqui forent, que ex qm 
iam mortua est, post ipsius decessum supradicta bona omnia et hereditate 
ipsos Jure fraterno concernerent, et non ipsum Joannem Plebamini, quii 
illa bona ipse Joannes Plebanus illegitime possideret, quum ipse non ueru 
filius Danclio Episcopi esset, sed spurius et Jllegittimus eiusdem. Idei 
supra scripta bona Ipsos tanquam fratres concernerent, quae ad ma 
inis ipsorum dari optarent, si de Jure esset. Contra quorum propositi 
Attractus Respondit in hunc modum, Quod Ipse in Illis bonis et lie 
reditatibus quondam Danclio Episcopi nere et iuste consistit, eaqm 
iuste et legittime possidet, Nam sepedictus Danclio Episcopus pate: 
suus legittimus fuit, ipseque filius legittimvis eiusdem est et non spu 
rius, Aliud uero est, Quod si etiam spurius filius esset ipsius I hinein 
Episcopi ipse, tamen adhuc illa bona Et hereditates ipsum Et non n limi 
concernerent, quia Ipse Danclio Episcopus illa sibi reliquit, et in hoc etian 
posse suum potuit efficere, quod sibi reliquit, Cum tamen legittimus filim 
suus est, que probabit. Audiente Domino Judice nostro cum suo assessori 
predictarum parcium proposiciones, Allegaciones et Responsa, Cansan 
ipsorum predictaiu, ad probabilia admisit documenta. Actores igitur quali 
plures testes adduxerunt, qui fissionem fecerunt, que erant soluminodi 
quedam audita, sed manifeste comprobare non potuerunt ipsorum eonsau

— 14 —
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guineitatom, quo ad ipsorum acquisicionem sufficiens fore potuisset; neque 
hoc comprobare potuerunt, quod predictus Joannes Plebanus filius spurius 
ipsius Dancho Episcopi fuisset, sed solummodo quedam audita [ ut pre
missum est]. Attractus autem in defensionem cause sue produxit in testi
monium, Vnas Litteras Dominorum Judicis et Juratorum Ciuium illius 
temporis, sub sigillo Ciuitatis nostre Maiori et Autentico patenter in Per
gameno confectas et emanatas, que manifeste continebant quasdam fassiones 
illorum testium, ipsius Joannis Plebani. Attracti isti coram Dominis 
Judice et Juratis Oiuibus Illius temporis,fide eorum mediante fassi fuissent, 
prefatum Joannem Plebanum — — filium — — legittimum quondam 
Dancho Episcopi — — nullum alium preterquam eum hereditates sue 
concernerent, Domus Videlicet una in possessione Felek, quam pater suus
Dancho Episcopus, perse reedificari fecit — — — ---------------------------
Domus------ — alia sita et Adiacens una cum terris Arabilibus fenetis et
horto pomifero — — — — ab antiquo pertinentes, ipsius uero hereditates
— (Irecum - ....-.....-- — pecuniis — — quondam Ladislao presbiter« Va-
lacliali pro — — Dancho Episcopo --------------—- — et Clericus eiusdem
Marci E p isco p i----- — --------quadam speciali dileccione in filium ado-
ptiuum suscejiisset, predictasque hereditates proprys suis pecuniis emtas
— —---------— in perpetuum possidendas, in filios filiorumque heredes —
— prout littere supradicte clare — — Item preter hec denuo produxit 

attractus nouiter unum testem videlicet nomine — — — in possessione
Serkes residentem, qui fide mediante fassus e s t------ Attractus Joannes
Plebanus est filius uerus et legittimus quondam Dancho Episcopi----------
bona sua legasset ipse Dancho Episcopus. Produxit denique unam Mulierem, 
in testem suum, nomine Naga, relictam quondam petri Czerpe Valachi in pos
sessione Felek residentem, que similiter fide sua mediante fassa est [A vonu
lni' olvashatlnn szókat )>vtolnuk.\ Episcopus In possessione Felek residens ipse 
Dancho Episcopus per se preparari fecit, Et eodem attracto .loanni Plebano 
legauit, Item produxit et alium testem mulierem Alba Vocatam, Relictam 
quondam Sthanehul Valachi in possessione — residentem, que simili modo 
lide sua mediante fassa est in hunc modum, quemadmodum precedens testis, 
Mulier scilicet Naga, Item insuper Ipse attractus produxit et alios testes, 
qui fide ipsorum mediante confessi sunt hoc, quod scirent istud, quod 
porcio quondam Domine Anne, sororis quondam Dancho Episcopi ipsam 
concernens, eidem extradata et restituta fuisset, His igitur Intellectis 
Dominus Judex noster, cum suo assessore, inter partes predictas talem 
tulit sentenciam, Quod ex quo Actores, cum ipsorum testibus comprobare 
non potuerunt consanguineitatem ispsorum, que sufficientes fuissent ad 
acquisicionem ipsorum, qua requirebant supradicta bona et hereditates 
quondam Dancho Episcopi, neque hoc comprobare potuerunt, Quod ipse 
attractus Joannes Plebanus filius spurius esset ipsius Dancho Episcopi, 
Ipse autem Attractus comprobauit Litteris prodictorum dominorum Ju
dicis et Juratorum Ciuium illius temporis, suum jus et Justicinm, Quod 
scilicet ipse legittime prodicta possidet bona, et hereditates quondam

— 15 —
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Dancho Episcopi, quas quondam Marcus Episcopus greeus, proprys suis 
Pecunys emtas, eidem Dancho Episcopo tanquam Filio adoptiuo legasset 
et donasset et in hoc posse suum efficere potuit, a quo tandem in ipsum 
Joannem Plehanum attractum ille hereditates, tanquam ad uerum et legit- 
timum filium quondam Dancho Episcopi deuolute sunt, (Qui si spurius 
luisset eciam, tamen ipsum concernerent, quia illas eidem reliquit Dancho 
Episcopus, pater suus [prout ex fassione testium intelligitur), in quo posse 
suum fecit, Denique Attractus hoc quoque comprobauit, quod porcio Do
mine Anne consanguinee quondam Dancho Episcopi, cuius fratres Actores 
seipsos esse dicebant, eidem extradata et restituta fuisset, Ideo his de causis 
et racionibus ipse attractus Joannes Plebanus in pacifica possessione pro
dictarum, hereditatum in possessione Felek, et Metis eiusdem existentibus 
habitarum permaneat et illas, ut proprias possideat. De qua quidem domini 
Judicis nostri sentencia attractus contentus est, Actores autem non sunt 
contenti, sed causam illam pro maturiori reuisione et discussione in con
spectum nostrum, Juratorum Ciuium per appellationem prouocauernnt, 
Nos igitur denuo auditis pardum prefatarum propositionibus, Allegacioni- 
bus, Responsis, et probabilibus documentis, Sentenciam Domini Judicis 
nostri, et sui assessoris in hac causa, tanouam rite et Juridice pronunciatum 
approbauimus, in robore tenuimus, de qua nostra sentencia Attractus iterum 
contentus est, Actores autem non sunt contenti, sed ulterius appellauernnt. 
Nos igitur appellationem ipsorum audientes, eisdem [Juxta Ciuitatis nostro 
Ju raI terminum statuimus non semel, sed bis, et ter eciam, Ipsi tamen ad 
Appellacionem, eo [quo nostra requirit consuetudo] deducentes, non uene- 
rnnt, neque miserunt, sed omiserunt, In Cuius Testimonium presentes 
litteras nostras, Sigillo Ciuitatis nostro maiori et Autentico impendenti 
roboratas, eidem Joanni Plebano attracto, ad legitimam requisicionem 
eiusdem duximus concedendas. Datum in prefata Ciuitate Coloswar, Foria 
Sexta post festum Beate Chaterine Virginis, | noveinb. :’»0. | Anno Domini, 
Millesimo (Quingentesimo (Quinquagesimo. ')

IX.

Í1Ó5J.]

Az erdélyi vajdai szék, m int az ország rendes bírósága ítélete, Kolozsvármogye és Kolozs
vár szabad kir. város bírói joghatósága ügyében.

Nos Franciseus Kendy de Zentliywan et Stephanus Dobo de ltwzka, 
Wayuode Transsiluanienses et Siculorum Comites etc. Memorie Commen
damus per presentes, Quod nobis feria Quarta in Vigilia uideliczet festi

— 16 —

') Hártyára Írott, a város kék és veres selyem zsinóron Függő, nagyobb j»e- 
es été vei erősített eredetiből, mely 1782. obi!) sz. a. az erdélyi kir. kormányszéknek 
be volt mutatva.

Oklevéltár kolozsvár története 2.indd 16 2013.03.05. 22:17:35



Benti Thome Apostoli V'nae um Reuerendissimo domino l’aulo Bornemyzza 
fipiscopo Transsilvaniensi. ac Reverendo Francisco Meggyesy dd. Abbate 
de Colosmonostra, ac Egregys Georgio Yernhero. prefecto Arcis Sáros et 
Thoma de Bernaldo. Commissarys Serenissimi Principis et domini domini 
bordinaudi Diuina fauente Clemencia Romanorum Hungarie Bohemie etc. 
Regis, domini nostri clementissimi Hic colosuary constitutis et existenti- 
bus Prudentes et Circumspecti Joannes Bornemyzza Judex ceterique Jurati 
«nues huius c,initatis ut Actores ab una, ac Egregy Joannes Keinyn Comes 
Comitatus Colosiensis. Sigismundus Rado de Gyereomonostra et Paulus 
Bánffy de Mogyoro Nominibus et in personis Vniuersitatis dominorum 
Nobilium eiusdem Comitatus colosiensis ueluti iu causam Attractorum per 
mutuam eorundem partium transactionem nostram uenientes in presenciam 
Annotati Judex et Jurati eines per modum Querelarum nobis significare 
curaiiorunt Quomodo prefati domini nobiles nescitur Quibus ducti respecti
bus ad instandam ipsorum Actorum et cuiuslibet inhabitatoris ciuitatis 
< Vdosuar, ex parte tam nobilium quam edam ignobilium in eodem Comi
tatu residendum ratione quorumuis ncgociorum ad Sedem eiusdem Comi
tatus in presenciam ipsorum Juri citatorum Judicium impendere nollent 
Asserentes Quod si Actor causas nobilium uel colonorum suorum in pre- 
seneia ipsorum Actorum uersatas uel uertentes per Appellationem ad Se
dem Comitatus eiusdem transmittere uellent Ipsi quoque in causam Attracti 
prompti essent, Actoribus ex parte quorumlibet Judicium et Justiciam 
impendere Que postulatio in causam attractorum Libertatibus et priuilegys 
Actorum preiudicarent manifeste, unde ipsi ex parte in causam Attracto
rum Judicium et Justiciam sibi per nos elargiri postularunt Quo Audito 
prefati in causam Attracti responderunt ex aduerso. Quod Ciuitas Colosnál* 
in Comitatu Colosiensi fundata esset, igitur Actores Jure ipsius Comitatus 
uti. debent : et ubi Actores causas in causam attractorum coram ipsis uer
satas ab eorum presencia per Appellationem medio Judicum nobilium ad 
Sedem Comitatus predicti transmiserint, et Ipsi in causam attracti ex parte 
cunctorum Adversariorum Actorum in eodem comitatu residenciura Judi
cium impendere prompti sunt. Hoc Intellecto Memorati Actores replicaue- 
runt Cinitatom quidem Colosnál* in Comitatu Colosiensi fundatam esse. 
Verum divi condam Reges Hungarie eandem Ciuitatem de reliquo membro 
Comitatus sibi ipsis selegissent ac privileges, Induitis, et libertatibus earn 
dotassent Actoribusque utendam et cum eisdem priuilegys Induitis et liber
tatibus possidendam concessissent, contra Que Ipsi Actores non teneren
tur causas ab eorum presencia ad Sedem dicti Comitatus transmittere pre
sto tamen essent uniuersas causas in causam Attractorum coram Ipsis 
motas et uersatas et in futurum uertendas per legittimam Appellationem 
nostram ueluti Judicum Regni ordinariorum in presenciam transmittere, 
postularent tamen et Ipsi Actores ut in causam quoque Attracti Vniuersas 
causas Actorum et cohabitatorum ipsorum similiter nostram in presenciam 
transmitterent, Quibus sic habitis et in causam Attractis Actionem Acto
rum conuincere non unientibus, eedem partes Judicium et Justiciam Sibi 

II. 2
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elargiri efc per nos Administrari postularunt. Et Quia Actio Actorum no 
prefatisque dominis nobiscum in discussione et examine presentis ca 
constitutis et existentibus Justa et Juri consona esse uidebatur. proii 
nos Assumpto superinde prematuro consilio et sana deliberatione eorund 
dominorum Judicantes commissimus eo modo, ut prefati in causam Attrc 
ad instanciam Actorum et cohabitatorum suorum, ex parte quo rumli 
tam nobilium quam eciam Ignobilium in dicto Comitatu commoranci 
Judicium et Justicie complementum impendere ot Administrare, ubi u 
Actores Judicio in causam Attractorum non contentantur extunc in c; 
sam attracti easdem causas Actorum ad prouocationem ipsorum nosti' 
in presenciam transmittere. E contra ut Actores etiam ad instanciam 
causam Attractorum ex parte quorumlibet in ciuitate Ipsorum common 
cium Judicium et Justieiam impendere et Administrare ac causas Vniu 
sas Appellationem in causam Attractorum maturius discuciendas ci 
ullam interpositionem Judicum nobilium eiusdem Comitatus colosiei 
[Quorum Authoritatem et Jurisdiccionem in medio Actorum procedenci 
anichilauimus et Jure mediante penitus sustullimus] nostram in presenci 
transmittere modis omnibus debeant et teneantur. Harum nostrarum vig 
et testimonio literarum mediante Datum Coloswary feria Sexta proxi 
post dictum festum Beati Thome Apostoli [deczemb. 20.] Anno Don: 
Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo Tercio

Lecta et Extradata ]ier me 
Paulum Zygethy. ')

X.

L1554.]

Az erdélyi vajdák átírják és megerdsitik Ulászló király azon kogylevolét, molylyol Kuli 
vár városának közszolgálatára négy sátor-alja czigányt rendelt s a város e jogában n 

védését a vajdáknak megparancsolta.

Nos Franciscus Kendy de Zenthywan et Stephanus Dobo de Rwz 
Waywode Transsilwanenses et Siculorum comites etc. Memorie comm 
damus tenore presencium Significantes Quibus expedit Uniuersis. Qi 
Prudentes et Circumspecti Judex et Jurati ciues huius ciuitatis colosa 
riensis nostram personaliter venientes in presenciam exhibuerunt no 
quasdam Litteras. Serenissimi quondam Principis et domini domini Wlad 
lai dei gracia Hungarie Bohemie ect. Regis pie memorie. Spectabili 
Magnifico quondam domino Petro comiti et Bozyn et de Sancto Geor; 
Judici curie sue Maiestatis et Waywode transsiluaniensi futurisque t 
Waywodis et Vicewaywodis harum Parcium Regni Transsiluanarum ]

') Az eredetiből, m ely — töredékeiből lá th a tó la g  — a  k é t  v a jd a  preset« 
volt m egerősítve s kem ény regál p ap iro sra  n y i to t t  a la k b an  k iá llítv a . | Fnsr. 
Nro 5.]
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parte quatuor tentoriorum Cliyganorum. Per suam Maiestatem Judici Jura
tis ceterisque ciuibus et toti communitati dicte ciuitatis coloswariensis ad 
eorum seruicia deputatorum Preceptorie loquentes in Simplici papiro 
patenter confectas et ad relacionem Magnifici Joannis Bornemyzza Thesau- 
rary sue Maiestatis sub Sigillo suo Autentico in inferiori margine ab intra 
improssiue consignatas et extradatas, tenoris infra scripti. Petentes nos 
ydem Judex et Jurati eines coloswarienses debita cum instancia Ut eas
dem literas presentibus literis nostris inserere, easdemque ratas gratas et 
acceptas habentes roborare et confirmare Vellemus. Quarum tenor talis 
est. Wladislaus dei gracia Ilex Hungarie et Bohemie etc. Fidelibus nostris 
Spectabili et Magnifico Petro comiti de Bozyn et de Sancto Georgio Judici 
curie nostre et moderno Waywode futurisque Waywodis et Vice way- 
wodis Parcium Regni nostri Transsiluanarum Salutem et gráciám. Intel
leximus nonnullos esse ex Regnicolis nostris. Qui Illos Chyganos quatuor 
tentoriorum, quos nos alias Prudentibus et Circumspectis Judici, Juratis, 
ceterisque ciuibus, et toti communitati ciuitatis nostre coloswariensis ad 
eorum Seruicia deputauimus ab ipsis nescitur quibus moti racionibus Vel
lent et niterentur Alienare. Et quia nos ea. que semel pro ipsorum ciuium 
Nostrorum Vtilitate libera mente fecimus retractare nullo modo Volumus. 
Propterea fidelitates vestras requirimus. Eisdemque nihilominus harum 
serie committimus et Mandamus. Ut Acceptis presentibus dictos quatuor 
tentoriorum Chyganos per Maiestatem ut prefertur nostram dictis ciuibus 
nostris deputatos ab eisdem auferre Vel Alienare aut ad aliquam taxam vel 
aliam solucionem faciendam eosdem Artare et compellere non permittatis, 
sed eos contra omnes tales qui ut promittitur a dictis ciuibus et communi
tate separare et alienare Vellent tueri protegere et deffensare [s»c] debeatis 
Authoritate nostra Regia presentibus vobis in hac parte attributa mediante 
Secus non facturi Presentibus Perlectis exhibenti restitutis Datum Bude feria 
secunda proxima ante festum Beati Demetry Martiris [octob. 7.] Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Secundo Vnde nos prescripte peticioni 
dictorum Judicis et Juratorum ciuium ciuitatis coloswariensis fauorabiliter 
inclinati preinsertas 1 iteras Memorati domini Wladislay Regis, ratas gratas 
et acceptas habentes, roborandas, ratificandas et confirmandas esse duxi
mus. Imo roboramus, ratificamus. et confirmamus harum Nostrarum Vigore 
et testimonio litterarum. Datum in dicta ciuitate coloswar. feria Secunda 
proxima post Dominicam Judica [mare. 12.] Anno domini Millesimo Quin
gentesimo Quinquagesimo Quarto. ]) •

') A/, ervletihűl, mely hétrétbe fogott papina. volt Írva s középen mindkét 
vajda pecsétével hitelesítve. Kívül rajta ez egykorú írá s: Litterae Confírmationales 
Franciscy Kendy et Stephani Dobo Waywodarum, Ne Chyganos hinc auferant ant 
Waywode Cliyganorum ab iisdem Censum exigant, [ip se . D. Nro 25.]

— 19 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 19 2013.03.05. 22:17:37



XI.

11554—1028.1

Bzabó logrnyck cziOinzalmlyai.

Az szabó legenieknek kiadatot rendtartassoknak pariajanak massa 
mely iratot uyonnan, Ao. 1028. 0 Feb, Az beoziriletes (Jlie Att innak e: 
Ohemesterek akarattá ok bid az becziiiletes vensiegol egiiitt.

Hannes Lutsch Leorincz tíeliespriger Ambrosius Haszner ni. j*. 1 
Hrusz András Kecskemetj Szabii dános

(Jlienek gondvisselüj.
Anno 1628 0 Feb. Adgiuk emlékezetre, Hogy minekutanuu a m 

ndeöknben [/'//»/1 az Istennek nagy kegieline.ssegenek altala, az eo igye, e 
Euangeliumabol az igazságnak iszineretere jutottunk, az Cliebeim ys kiileoml 
küleomb fele dolgokat, az egyházban való rendeléseket, egyeli rendbei 
— mely az Ohehet illet — rendelesseket és végzőseket, meliek kivaltkejxm a 

Mestereknek, de kivaltkepen az Iffiaknak mind peniglen legenieknek tel
hessek es nagy nehessegekre voltának, méltán leteottük mys egész Chehii 
igasz lelky Ismeretünkbeol, mindenfele terhnek, és nehessegeknek künniebi 
tessejert, es az mi hajuknak, az Zabo legjeneknek, az eo negyedessegeknek 
es akaratossagoknak megh ennyhitesseyért végeztük es gondoltuk ezt, bog 
bizonios modot es rendet szabnánk nekik, moly szerint eönnön közteok 
égik az másikhoz, magokat tisztessegesen viselnek, az eo teollik kivan 
engedelemben, Isten dicyretire tistesegire, es eleteknek jobitassara, mindéi 
vegeszesekben es rendelésekben, es bünteteszben , mely eo köztük megh 
tartassek, hogy ezvtan ys semmy vysagot, (innen magok akarataikból szer 
szeny ne mereszelyenek, ez .alól megh irt büntetessek alat.

Eleoszeor. Az Szabó legenieknek légién tulajdon szallassok úgy min 
az legeniek Attjanal, hogy minden legeny vagy [ffin ky masz honnan id 
jü  ot betérhessen, es ott lehessen addig miglen miiét tálul, az apa tartózó 
peniglen három pénzért egy etolt adny, ha penig valamely legeny költség 
télén volna, az apa az legennek az hire nélkül, kett étéinél teobet az olljui 
legeny szamara ne adgion, és mikor szolgalatra kel, az Apunak megh fizessen

Másodszor. Légién az legenieknek egy Ohe ládájuk, ehez rendellyenel 
kett mestert, avagy beyschezert, es kett legent, i nelly eket Dekányoknal 
hijanak, kyk erre az ladara gondot visellyenek, es az my abban szolgáltától 
ast he szedgiek, es ismegh ky adgiak, az két mester penig, mely Eges 
Olietöl valasztatik hogy minden (Jantorhan az dekanioktol szamot vegye 
nek, mely Decaniokat az Zaho legjenek \i<jy\ egez társságul válaszon, azo 
Cantor közhely vy Decant ne valassanak Cantor el teolteigh.

Harmadszor. Az mely legeny vagy íftiu ide jövend, tartozék elseo l< 
hetyberit be szolgáltatni, mikor az szolgalatban lie a], az Ladaba be adi

!) E szabályok és ;i,z ő aláírása, i’zólijogyzőiiok m utatják.

—  2 0  —
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es minden legenj, melynek hetybert fizetnek, minden négy lietre két penszt 
fizessen az ladal>a tizen egy es tizenkét óra készt, minden íogiatkozasz 
nélkül, es haladok nélkül, ha penig valamely viszat \igy\ vonna, es effele 
pénzt he ne nem szolgaitatna, az olljant lcet hét múlván, az legeniek az 
lada eleot, négy pensel hüntessek megli, hogy ha peniglen valamely legény, 
mesterének vagy (innen maganak, nilvan való szükségeken foglalatos volna 
is, mindazonaltal minden haladék nélkül, az két penst más tarsatui, az 
uiegli nevezet lmntet.es alat lie kühlgje, hogyy ha peniglen az mestere az 
legent, oly luesze küldeotte volna, hogy az napra melyre az pénzt be kel
lene szolgáltatni, yelen nem lehetne, es rea nem eme, az olljannak elege- 
dendeo bizonyssaga lenen megli ne hüntessek, hanem az fel tetei pénzt he 
szolgáltassa, e mellet az Idegen legjennek [ifjy] az Iffiakert minden két 
lie then eosue gyulyenek.

Negicdzer. Az I.ffiak kik az tanuló ideyet el teoltöttek, az ladaban egy 
pénzt adgianak be.

Eotcodzcr. Valamely legenj vagy Iffiii, etelet az Apánál szerezteti megír, 
es rea nem nregien, vagy mennj nem akar. tartozék mindazonaltal fizetnj 
bel eye.

Hatodsor. 1 la valamely legény megír betegednek, es anyra el eröttle- 
nülne, lrogy nragat nem hirliatna, minden evei kett két legeny vigjazon 
mellete, es bánjon velle, azonkepen napalys, ha az szükzeg kiuanja az jó 
rendelés szerint, minden szükséges dologban neky szolgallyanak, seot ha 
betegségben keöltseg nélküli megír f'ogiatkoznek, az ládából 25 vagy 50 
penst adgianak neky, annak vtana az betegír legenj ha nregh giogivrl, tarto
zék az kölcziön adót pénzt, hat lietre megír fizetnj, ha peniglr arra megír nem 
adhatna, az Deeanioktol keryen tóval) való napot, hogy ') peniglen nregh 
halna, tehát az legienjek az eo marhájából varos szokassa es igassaga sze
rint el tenretetnj, ha penig valami marlraja nem volna, mindazonaltal az 
legjéniek a Ölre ládájából tartozanak eltemetnj.

llctcdzcr. Hogy ha ualalionnan legenj iö es nrüitelnj akar, egy mester
nél se keressen se tarezion szállást, Iranern az legeniek attjanal es attól 
varyon az nrit dolgából, es az olljan legent egy mesterhez se vigjék, hanem 
a hova az apa adgia avagy rendely eotet, tudny. illik az mely mester eleo- 
szeor legejit kert, hogy ha az legeny keduetlen lenne, es annak az mester
nek müvelnj nem akarna, tehát az mesternek, egy lrettel annak eleötte hírre 
adgia, az (Jlrenek szokása szerint, az Iliin penig két lrettel adgia az eleot 
ertessere az mesternek.

Nyoh'zadzor. Valamely legeny it az Varos Son akar mesterre lenni, 
tehát az az legenj altnak eleotte, iü az varoson esztendeiglr es három napig 
laky ék egy eoreglr mesternél, hogy az varossy műnek szokását es modgiat 
megír vehesse, az mestere ys megír vehesse az legennek erkeolezjet, hogy 
ha penig valamely legeny vandorlanj akar es a mellet más mesternek legje- 
niet el hitegety es fel keoltj, íróira szintien [Így | egy nap es egy oraban eo velle

'1 ha kimaradt il/j omlotiWH is.
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el nem indulna, cziak hogy az vtan raegh tudodgiek, es megh bizoniodgjék, 
az olljannak semmi Varosson müvet ne adgianak, mind addig a miglen az 
mestereknek kedvet nem talalya.

Kilenczyedik. Valamely legenj az mesternek hírre nem teszy, mikor 
vandorlany akar, az Chenek szokása szerint, avagj mesternek boszusagara 
hét közben fel kel es nyilván való szükségé nélkül el megien, vtana iryanak 
az mesterek, hogy az eo mestereknek, kyteol fel keolt, ahol köuetkezet karat 
megh fizesse, es az Zabo miinek szokása törvényé szerint, mesterének kedvet 
talalya, hogy ha penig nylvan való okát adhattia es ez szegödsegjt mutat- 
hattja, hogy semmiképen nem maradhatot megh az legeny, menyen az Che- 
mesterhez, es az okát neky igazan megh mongja.

Tizedik. Hogy ha mely legeny az Cheben avagy gyülekezetben volna 
es megh halna, tehát az két mester, es az legeniekel tartozanak tyztesse- 
gesen el temetnj, hogy ha költségé nem volna, az eo marhájából fizessek 
megh az társasagot.

Tizenegjedik. Valamely legeny egy mesternél le üli és az hett keozben 
Innepet Zeresz Vranak hire es akarattja nélkül, az olljant az Decaniok méltán 
megh büntessek, az Chemester vraim hirekel.

Tizenkettődik. Senky ne yadzjék az Korezioman avagy Illetlen helljen 
se valaky házánál, hanem tulajdon, cziak az Attiok házánál tisztesegesen 
hogy ha peniglen jadzanek idegen liellien, vagy pénzben vagy pénz nélkül 
tartozék az tarssassagh ladajaba dr. 50 minden kegjelem s engedetem nél
kül, es ha valamely legeny tudnjaja [Így ], hogy más legeny jadzot volna, e> 
el titkolna, az Dekanioktol hasonló büntetesekel meg bünteteeodgiek a mint 
felliül megh vagion Írva.

Tizenharmadik. Valamely legeny, az eo mestere hazat megh rutitana 
megh gialazna, valami módón az lehetne, nagy tisztátalan személyeket be 
vinne, az olljant az legeniek közönséges képen meg átalljak es meghuessek 
mynd it, mind massut, valahoua jutt, mind addig miglen az eo vranak, vagy 
assonianak kedvet talalya jámborok altul, annak felette megys büntessél 
az lada eleot, valamint az jámbor vrak itilik vetítenek mivolta szerint, e: 
valamely legeny kész assony akutnak az legenjek szeribeol tiszteleot adna 
azt erdemi szerint megh büntessek.

Tizemiegiedik- Ualamely legenj oktalanul megreszegednek, hogy ai 
bort ky adna, az olljan tartozék az ladaba fizetni dr. .'52. ha peniglei 
illyen uetkekben, ualamely Iffiu lélegzik, azys bünteteodgiek bűne szerint 
es az legeniek szokazok szerint az lada eleot.

XV1) Ualamely legenj magat meg nem tartoztattja Innepnap, es 
mestere házánál nem maratthat, hanem Koszomra akar menj, az olljan a: 
my') tarsasag Kozorojara menjen, de idegen lierre | igg] ne menjen, hogy" 
penig más herre menne jdegen Koszorora, es ast mi legjeninknek nyluai 
való gialazatokra es boszusagokra czyelekezy, tartozék az mi legyeninknel 
az Kozorot megh adnj, es ha valameljk mestere akarattya ellenere, hazai

‘) Így az eredetiben is. ") My — szabó mű, ezéh. ‘) ha — kimaradt az eredetiben is
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kiviül hal, egy Eye] es iirrol fiz mester panaszt tenne, ast az mesterek megh 
hűn tettük uetke wzerintt.

XVI. Valamely legeny az Apánál vagy Koszoron, az uagy mashutt, 
tiztatalanul szol, auagy czyelekezik, es egy mást megli szidgia kuruafianak, 
auagy latornak, auagy Esztelenüll kést rant, az olljant megh büntessek 
uetkeyert. dr. 32.

XVII. Valamely legeny égik az másikát, megli hazuttatja, megh bün
tetessek, dr. 10.

Tizcnniolczodszor. Az tarssasagh jól megh lássák, hogy mikor Decant 
valastanak, olliant valaszanak, ky megh ért io erkeolzcyü, hogy a teobinek 
is példát adhasson, mikor penigh az legjeniek az két assessornak aka- 
rattyabol az kett Decant ualasztiak, akor az legjeniek nekik engelmessek 
[i(jy\ légionok es szofogadok legienek, Ha ualameljik peniglen szó foga- 
diitlan lenne, ast megh büntessek dr. 20, minden engedelem nélkül, az Ifíra 
azonkepen az legenieknek szokassok szerint, ennek utanna, ha ualamely 
Iffiu, az legenieknel ellenkednek, es bozukepen neky szollana, amaz megh 
biinhedgiek fiz legyeinek szokások szerint. '

10.') Valamely legenj mesterének auagy Mesternejenek, gazdajanak 
auagy legenienek, ualamj hatmege dolgot czyelekednek auagy tisztátalan 
dolgot, ky nem illik, Éjei auagy napal, megh sértegetne auagj egieb módón 
njluan való gonoszagot czyelekednejek, es az ky liirhednejek, hogy ollian 
gonosz czyelekedetyert, ismegh el kellene lappangany, fiz olljannak az 
legeniek, az mesterek hírek es akarattjókból, vtanna iryanak az okon, hogy 
az olljan legenjet mind itt, mind peniglen másutt, ualahoua jutand, megh 
utallyak, es semminek tarcziak, sehul egy legeny sze müelyen mellette, se 
szolgalljon mellette, mind addiglan, megh síz ollian alazatos engedelmes- 
segeuel kedueket talalya, es kinek m arhajat* 2) volna, azokatys tisztesseges 
.himbor emberek altul megli elegyczye, mikor ezek mind kessegel megh 
lesznek, tartozék fiz ladaban fizetny dr. 25 Miért hogy az legjenieket olyan 
dologul meg gyalazta.

20. Valamely legenj az birszaggal, auagy Kozoru megh nem adassaual 
el menne, az legjenieknek iikarattiok ellen, tehat az Decaniok tartozanak 
fiz Chemesternek bemondany, az mesterek osztan modot talljalyanak benne, 
hogy szehullt miiüt ne adgianak tíz olljannak mind addig, mig az legjeniek
nek kedueket nem talalja.

21 Az legeniek es Dekaniok az kolcziot el ne júrtassak az legeniek be 
gyutesseyert, akar my okertys, hanem ha innepen, hogy ha peniglen oly 
méltó oka volna, tehat tartozanak az Che apunak ertessere adni s azon 
képen annak hireuel akarattjaual giutzyek eosue az legenieket, valaky penig
len az ellen uetkeznek, vagy transgredialna, tartozék az mestereknek fl. 1.

22. Ha valamely legeny megh bantodnek az eo mestereteol az ital 
pénz dolgából, hogy az mester ast mashoua akarna igazitany, az olljan

') Ezentúl az eredetiben arab számok jelölik a pontokat,
2) Egy szó hiányzik.
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legeny az Decani oknak mogh iolenczio, viszontug a/, Dekaniok uz Phemes- 
ternek, hogy az legennekys az eo jutalma el ne idegonitefcessok.

23 Az Szabó legeniek minden iideoben , az eo mesterek minden 
melteo [b/y/j es illendeo dologban, az my az varrást es az mimet nézi, az 
szüksegli szerint, liü es engedelmesek legienek az mesterének auagy az 
miinek el uegezesse alat.

24. Az tizteletes tarssasagli, tudni illik az. Szabó legjenjek, két mes
ternek az az Assessorok es Halasztót Dekunjóknak akarattiokbol minden 
Kantoron meg olnasstassak, hogy az uyonan jött legjeniekjert es Iliinkért, 
es kinek mostanában az Apród Esztendejeket ky tanoltak, liogj azokys 
erteziek az czykollyeket, es uegezeseket, es ez tiztesseges mesterségnek 
es miinek rendeléseit, mert hol az Iffiusagnak semmi rendtartása, semmi 
bizonios regulája eleiben nem tamaztatik, ot sémi tizteletes ölet nem sokot 
könetkezni. Azonkeppen az hatalmas eorök Isten, mindeneket mértékei, 
modal es bizonios üdeokel határozót, mert az hol sémi rendtartasz ninezen, 
ot eöröke teuelgjes uagion. Ez lene! jaualtatot az kyraly varossnak beolezv 
es tiszteletes tanaezyajtol, es azon varossnak peczyetjuel erösitetet.

Keolt peniglen Kiszassony hallanak 18 napján Anno lo b i1)

— 24 —

XII.

11555—1557.1

A. kolozsvári r icb i in ia  lelkcllu'löi lolUíra. -)

o. Cúrrúm vsúalem. que ppter vilitatem veiididj Luircn Zus flor I.
(i. Vaccas quinque cum duobus vitális.
7. Porcos Maiores 34. minores 27.
8. Gallum vmim cúm dúalms Gallinis.
0. Larda /  et pelliicida.

10. Mensas tres cum tapeto vno.
11. Canturos stanneos 2.
12. Candelabrum vniim.
13. Scilltelle quinque.
14. Orbes stannej b.

'i A szabó czch levelei közt levő ct/i/koni iiiiísuliUhól, mely eredet i I > löól. 
Mood András bírósága alatt német nyelven kőit, 1577. aug. Ili. füstiek bori néz 
ínbirósága, Nyirő Kálmán királybirósága alatt a magyar nemzetbeli szakéi mestereként 
magyarul adatott ki, a város kisebb pecsétével megerősítve, s KidS-han — úgy lát
szik — másodszor Íratott le.

-) A „leltár“ négy első pontja, eredetijéhez teljesen kő liasim.mils“-ban a 
■S-adrét liasúb keretébe iblyőkig ke nem |V*rv<;i i : hosszan íokteloK alakban lát Imi ii a 
kővetkező lapon.
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i . . .
15. In testudine magna cubulos tritici ^  
Ifi. In partui testudine auenae Cúb. fi.')

— 2 fi —

XIII.

[1555.]

Kolozsvár bírája és esküdt polgárai közös cselekvésre hívják fel Szeljen és a hét és két 
szász szék biráifc az Apaffy Gergely által Dányabükkön állított vámszedés ügyében.

Prudentes et Circumspecti Domini et Amici nobis honorandi. Salutem
et Amicicie nostre Commendacionem etc. Ne forte iam cognitum e3t d. V. 
quam graue et onerosum Thelonium Gregorius Appaffy in possessione 
Banyabiike erexerit. Quod nobis omnibus Imo universo liuie regno Transyl- 
vaniensi vergit in maximum detrimentum, pro quo nos Dominos Vayvodas 
conveneramus, sed eius reuisionem distulerunt ad futuras Comicius | sic |. 
Quare Rogamus Dominaciones vestras diligenter, ut vno animo ac consensu 
negocium aggrediamur, et pro libertate nostra communiter laboremus. 
Quod reliquum est Dominationes vestras bene ac feliciter valere optamus. 
Ex Colosuar Dominica Oculi [márcz. 17.] 1555.

Judex .Juratique Ciues 
Ciuitatis Coloswáriensis.

Külső csínt: Prudentibus et Circumspectis Dominis Magistro Ciuium 
ac Ceteris Juratis ( f i n i b u s  Oibiuiensibus et duorum ac septem sedium 
saxonicalium Judicibus etc. Dominis et Amicis nobis honorandis. ’)

, XIV.

[155fi.]

retrovicb Péter kir. helytartó a mérni dézma felét a Szent-Erzsébeti nevéről nevezett szogénv- 
és agg-háznak adta és engedte át.

Nos Petrus Pettrowyth de Swraklyn Comes Ac infra Reditum Sere
nissimarum Majestatum suarum tam in Hoc Regno Transsiluau. <|uam 
ociam Hungarie Lociuntenens etc. Memorie commendamus Per Presentes. 
Quod Nos directam et equalem Medietatem Decimarum Possessionis Mera 
vocate ad Hospitale Ciuitatis Huius Colosuarien. Pertinencium Ad Idem 
Hospitale pro subsidio Pauperum dedimus et concessimus Harum Nostrarum 
nigore et testimonio literarum mediante Datum in Ciuitate Colosuar feria

') Félív papírra Heltai saját kezével írva, keltezés és aláírás nélkül. A m. tud. 
akadémia kézirattárában levő eredetiből. Történelem. Ivrét, 191. szám, III. köt., X-dik 
csomó, f) betű alatt. Azon kézírás, melynek hasonmása a VII. számú oklevélen van.

2) Félív papírra írva, vizjegye nincs, korábban levélalakba volt fogva s Kolozs
vár város kisebb pecsétével hitelesítve. Eredetije a szász egyetem levéltár-ó,ban 012. 
szám alatt.
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secunda proxima post testum Sancte Trinitatis |jun. 2.] Anno domini 
Millesimo (Quingentesimo (Quinquagesimo Sexto.

P. manu ppria. ')

— 27 —

XV.

[1556.1
Izabella királyné Kolozsvár város birájától óh esküdt polgáraitól 1100 irto t kölcsönöz s 

megígéri, hogy azt a legelső' országos jövedelemből megfizeti.

Ysabella Dei Gracia Regina Hungarie Dalmacie Croacie etc. Recogno
scimus per presentes (Quod nos leuauimus a fidelibus nostris prudentibus 
Circumspectis Judice et Juratis ciuibus Ciuitatis nostre Colosuariensis 
Mutuo et sub spe future restitueionis in moneta florenos mille centum, quos 
constituimus reddere ex primis prouentibus Regni, quemadmodum offerimus 
nos certo reddituras et persoluturas. Harum nostrarum uigoreet testimonio 
litterarum mediante Date 2) in Ciuitate nostra Colosuar Undecimo die mensis 
nouembris Anno Domini Millesimo (Quingentesimo Quinquagesimo Sexto.

Ysabella Re[ginaJ.

— 1557 octauo die mensis July in sortem persolu- 
cionis horum mille et centum florenorum nobis 
mutuo datorum, Ex mille illis florenis, quos instar 
aliorum regnicolarum nostrorum ad diem octauum 
July memoratum nobis soluere debebant, quadrin
gentos florenos defalcauimus huius scripti nostri
testimonio. Tl . .Ita est. Michael Chakj

Sacrat. Reg. Majestatum
Hungarie 3) Secretarius. ‘)

XVI.

[1557.]
Kassa város köszönd levele Dávid Foren ez kolozsvári plóbánushoz, hogy magát az ottani

papság elvállalására elhatározta*

Salutem ac perpetuae faelicitatis incrementum, nostrique amicabilem 
comendationem. Reuerende Domine, Amice fautorque plurium obseruande.

’) A kolozsvári Szent-Erzsébet agy-liáe levcltdr-Ában levő eredetiből, mely papírra 
van írva, s időiről a kir. helytartó czimeres pecsétével erősítve, mely felett e két betű 
van : PP. [Ease. A. Nro 14.]

3) Az e alatt c alakú jegy áll.
:>) Itt is.
') Az eredetiből, mely regál papírra van írva, épen oly alakban, mint i t t ; 

mindkét szöveg a Csáky Mihály kézírása, a ki magát titkárnak szerénységből Írja, 
holott kancellár volt. A pecsét ma is ép. [Fasc. 0. Nro 18.]
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Redditae sunt nobis Irae Yrae Rev. do : plenae pietatis et humanitatis ac 
singularis beneuolentiae, qiiam ex ysdern Iris erga nos esse maximam 
abunde eognouimus. Qua propter Deo aeterno patri Dni nri Jesii Christi 
toto pectore gras agimús maximas, quod et nras preces exaudierit, et suo 
Sancto spiritu animum Yrae Rev. do : accenderit excitaueritque ad eam 
pietatem et beneuolentiam erga nos, qua eadem Vra Rev. do: ostendit sibi 
vocationem nostram ad gubernationem et Pastoratum Ecclesiae nostrae non 
ingratam extitisse. Amplectimur itaque et gratulamur in Dno. Yrae Rcv. 
do : nobisque, eiusdem Yrae Rev. do : erga nos promptissimam voluntatem, 
votisque assiduis Deum Coelestem patrem rogamus, vt animum Yrae Rev. 
do : in hoc pyssimo laudatissimoque proposito confirmet ac conseruet, 
ad nois diuini veram gloriam et Ecclesiae salutarem conseruationem. 
Caeterdm quod Vra Rev. do: impedimenta commemorat, propter qiiae ad 
nos propere venire no potest: alterum disputationem eu Saerameutarys, 
alterum, rationem et viam exeundi, quod itinera latronibus passim vagan
tibus minus tuta essent: nos quoque illa perpendimus, et sane deploramus 
miseram patriae dilacerationem ac Ecclesiae dissipatone. Nihilominus 
tamen censemus, atque plurimum rogamus vt Vra Rev. do: dignetur 
innenire aliquam rationem et viam, qua túto ad nos prima quoquo occa
sione oblata venire queat, conductis curriculis et alys rebus ad iter facien
dum comparatis in rationem nostrae solutionis. Omnino enim hostium 
insidias metuimus ita, ut ne nostros quidem homines illas ad partes mittere 
audeamus. Qua propter speramus Vram Rev. do: in hoc quoque sollicitam 
fore, ac Deo auxiliante, inuentúram modum aliquem bonum ad nos exeundi. 
Id quod nos qúoque assiduis pribus a Deo patre nostro Coeleste rogare 
non intermittimus. De conditione autem et statu Parochiae qiiam Vra Do: 
Rev. ex nob intelligere desyderat, ita paucis Vra Rev. do: accipiat. Ab 
antiquo mágnás erat Sacerdotum numerus. Postea mutatis temporibus aliter 
atque aliter ministrorum Ecclesiae númerús variavit. Tandem vero aliquot 
annis consequentibus Pastores nri Ecclesiastici, duos Concinnatores, sicut 
et nunc sunt, Germanicum et Hungaricum ac dúos praeterea ministros 
habuerunt, ac insuper Rector Scholae ac Cantor cum Hynorgo erat, qui 
simul omnes apud Parrochum libere quotidie capiebant cibum. Sed quo
niam Concinnatores et ministri Ecclesiastici conjuges esse hac tempestate 
solent, nos singulos eorum, partim pecunia, partim frumento ac vino ratione 
mensae eontentauinms. Salarium vero annuum de nostra Senatoria. Ciiria 
singulis illis numeratur non contemnendum. Pastoris autem Ecclesiae 
nostrae est integra totius huius Ciuitatis de omnis generis frugibus et 
vinis hic prouenientibus decima, vnde primum omnium Agrieusi Capitulo 
Ecclesiastici Censum, quod Catedraticum vocant, singulis Annis certo tem
pore marcas argenti quindecim persoluit. de reliquo se suamque familiam 
et Concionatores ac ministros praedictos omnes modo praetacto a lit; et 
honestissimam habet sustentationem et Contentationem ex dictae decimae 
prouentibus. Atque haec sunt quae Censemus esse necessaria conserunto in 
administratione domestica Parrochiali profit ratio et praesentium tempo-
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nan necessitas requirit. De ritibus vero atque ceremonys Ecclesiasticis 
Ubi Vra Itev. do: opitulante deo ivvxta cordis nostri vota ad uos salvia 
peruenerit; confidimus eandem eum esse ordinem et modum instituturum 
et seruaturum, qui sit utilis et necessarius ad minister^ dignitatem tuen
dam et conseruamlam. Vt et hic filius dei sibi perpetuam colligat Eccle
siam, ipsum celebraturam tiini in hac tűm in aeterna vita. Quod reliquum 
est toto pectore optamus vt Vram Itev. do : filius aeterni pris Christus 
Salivator nr, salviam atque incolumem consented ac ad nos quamprimum 
perducat cum omni prosperitate ac optata paco. Amen. Datum Cassoviae 
die XIII. febrnary Anno salutis 1057. .

Külső esim: Itevdo Viro 1). Francisco Davidis Pastori Ecclesiae 
Clausenbiirgensis 1557 missae.1)

X V11,

I 1 ."»57.]

Kassa Hzab. kir. város bírája és esküdt polgárai sürgető írása Dávid Fnroncz kolozsvári 
])lél)áimsbo/,, bogy liozzájok elinenési ígéretének meg- vagy meg nem tartása iránt sieto-

leg nyilatkozzék.

Reverende vir Due Amice nob plurimum observan z) Salutem et nri 
plurimam comenda.tionem cum honore. Quemadmodum nob Do-Vra per suas 
Iras bonam spent fecerat, et promiserat se iuxta vocationem uram ad nos 
venturam pro festo I). (íeorgy proxime pterito, et suum munus aggressuram : 
ita nos quoque uti par est. eandem do: vram tanquam Angelum dei, magno 
desiderio desiderauimtis, et certo expectauimtis: omni evira et labore alium 
pastorem querendi sepositis. Neque vnquam existimassemus, imo ne 
credidissemus quidem aliter esse, quam promiserat, do : Vram facturam, 
sed si quid fuisset impedimenti, conueniebat de eo uos fieri vel per certum 
aliquem hominem, vel per literas certiores. Quorum cum hatenus factum 
non sit ullum, rei tantae necessitas ipsa nos monuit Vre do: scribere. Quam 
rogamus plurimiim, ne nos grauetur per literas de sua voluntate autaduentu 
quam primum facere certiores, vt sciamus quid nob spei aut expectationis 
sit reliquum, et ut nostrae Ecclesiae, si vra Do: suis promissis stare non 
vult, aliter consulere valeamus, diuino freti auxilio. Nisi enim sperassemus 
vram do: adventuram, de hoc negotio alia nob cura necessaria fuisset. 
Quare iterum rogamus ne nos diutius vra do: in dubio seruet, sed planissime, 
quid factura est nob quamprimum perscribat, quae res nobis longe gratis

') Kz oklevélben az u felett többnyire ék ' vagy egy fekvő s oo  volt, takaré
kosságim! ék-es vagy hosszú n-t szedettem, minthogy az volt, a másikat költsége
sen kellett volna öntetni.

A Kassa szab. kir. városi IcréUtv'-bsm levő ereiUtihöl, 3392. szám alól.
”) A nividitési jegyek ez oklevélben w , vagy —, az elsőnek öntetése mellőzését 

a takarékosság követelte, tehát miiuleniitt az utóbbit, szedettem.
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sima fieret. Vestram do. Deus saluam seruet diutissime ex animis optamus. 
Datum Cassoviae die 4-a Augusti Anno 1557.

Judex et Jurati Cives 
Civitatis Cassouiensis.

Külső czbn: Reverendo Viro, pietate atque eruditione praestanti Do 
Francisco Davidis Ecclesiae Clausenburgensis Pastori vigilantissimo etc. 
Domino Amico nobis plurimum observand.

A czím felett: Missae per Joannem Cogebroder 1 l Augusti in Transyl- 
vaniam. 1557. ')

— 30 —

XVIII.

[1557.]
David F trencz kolozsvári plébános m agam entése: m iért nem teljesíthette Kassára elmene

tele irán t te tt  Ígéretét.

Gratiae et pacis incrementum !) a DEo patre misericordiarum per 
Chrum precor. Doleo sane viri clarissimj me occasionem nobis durius 
scribendi dedisse, verum audita mea excusatione et scripti mei sententia, 
non dubito vos posse mitigarj et mihi aequiores fore, ista enim mora mea 
plus mihi ipi :i) doloris qu fortasse nobis intulit, quid enim homini pio 
acerbius esse possit quam inuitum detineri et phiberi quo minus pro
missis et vocationi satifaciat, vt enim vitro et volens me vobis addixi, et 
ita magna animi alacritate hoc ipsum quoque in effectum traduxissem, nisi 
plano omibus circumstantys contradicentibus id intermittere coactus fuissem, 
inficias non eo quin aduentum meum ad profestum Georgy promiserim, 
verum addita conditione tuti itineris, sperabam enim omnino quemadmodum 
et intellexeram, hanc Tragoediam motam in republica aliquomodo saltem 
mitigarj, si non omnino tolli posse, verum cum inde ab eo tempore videmus 
omnia direptionibus plena esse, imo elaborauerim vel apud principes nostros, 
vt dimitterer, saluis rebus meis et bonis, id efficere non potuj, clam discedere, 
vt impossibile erat, ita neque consultum honori meo et vestro fuisset, sane 
hoc Saxum in utramque partem disputans volui et revolui, neque tamen 
aliud quidquam habere potuj, quam ut in ista distractione animorum inter 
principes nostros et vestros me in vltimum conjiciam discrimen suscipiendo 
iter vna cum vxore et liberis, quod verum esse vel praesentium exhibitor 
referre proterit, quam bona vestratium proscribantur et nullus finis sit 
rapinarum quemadmodum et antea per Iras humanitatibus vestris signifieaui 
idem iam antea quoque significassem, si quem habuissem cui meas tuto 
concredere potuissem, verum habui neminem ; Quapropter viri humanitate 
et pietate praestantes pro vestro candore et ingeny dexteritate mihi veniam

') Kassa szab. Mr. város levéltára eredetiéből, vettem 1S79. 132. jegyzőkönyvi 
szám alatt.

-) Ez oklevélben is az u felett ék ' vagy fekvő s co lévén : fölöslegesnek véltem 
uj betűket öntetni, helyettük egyszerűség! okból csak bosszú ú betilt szedettem.

:i) E szóban s végig többekben a rövidítés a szó fölé vont félkörrel .—> lévén 
kijelölve : takarékossági okból egy vonalat tétettem felül.
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dabiti« et has causas vt veras et necessarias excusationis meae suscipietis, non 
enim dubito euentum comprobaturum esse me nondum querere praetextum 
si modo liber accessus et eo discessus daretur, de necessitate igitur vobis 
omnem libertatem concedo, si me vobis incolumem bono modo et ordine ser- 
uare vultis, sum vester totus, sivero ista mea mora difficilis videtur, vt vobis 
prospiciatis, ipse consulo, dabit Deus victimam et holocausta altari suo. 
Ilis mea obsequia commendo et me totum vobis dedo.

Külső asini: Inclyto Senatui Cassoviensi dominis et patronis summa 
observantia colendis 1557. ')

— 31 —

XIX.

[1557.]
Izabella királyné m egerősíti I. János király azon 1527. oetob. 28-án költ adomány le veiét, 
melylyol a pénzváltás és pénzverés jogát Szóbelitől hűtlensége m iatt elvevén : Kolozsvár 
polgárainak adta, s egyszersm ind az általuk a fiskusnak adni szokott évi 300 ír t  fizetésétől

m entesítette. .

Nos Isabella Dei Gracia Regina Hungarie Dalmacie Croacie etc. 
Memorie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit uni
versis, Quod fideles nostri Prudentes ac Circumspecti Stephanus Fodor 
Suppromus Judex ac Hyeronimus Éppel Juratus Civis Civitatis nostro 
Coloswar in ipsorum ac universorum Consulum ac civium et Inhabitatorum 
eiusdem Civitatis nostro Coloswar nominibus et personis nostram venientes 
in presenciam, exhibuerunt et presentaverunt nobis quasdam literas Sere
nissimi Principis quondam Domini Joaunis Regis Hungarie Dalmacie et 
Croacie etc. domini et mariti nostri desideratissimi felicis recordacionis de

') Kassá s:ah hir. város levéltárában levő eredetiből.
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et super auricampsione, Que Cementum appellatur. Monetarumque aurea
rum et argentearum Cusione ad ipsam Civitatem nostram Coloswariensem 
de Cibinio translata. Preterea a solueione illorum Trecentorum florenorum, 
quos quotannis ijdem nobis lilioque nostro Illustrissimo Fisco nostro sol
vere tenebantur*libera Exemptione in dupplici papyro patenter confectas 
iSigilloque ac Subscriptione manus sue proprie contectas, consignatas et 
roboratas. Supplicaverunt itaque nobis prefati Stephanus Fodor Judex ac 
Hyeronimus Szabó Juratus Civis in ipsorum ac profatorum universorum 
Consulum ac Civium et Inhabitatorum dicte Civitatis nostro Colos war 
nominibus et personis humillime; ut nos prescriptas 1 iteras eiusdem Domini 
Joannis Regis ratas, gratas et acceptas habentes pro eisdem Civibus et uni
versis Inhabitatoribus eiusdem Civitatis nostre Coloswar, ipsornmque here
dibus et posteritatibus universis roborare et confirmare dignaremur, (pia
rum Literarum tenor talis es t: [Ezen tui ssóról-ssóra etfíjcsm'n as 7. János 
király által 1527. odd). 22. adott $ e mii. I. kátét dics tartozó OKLEVTILTÁIí 
368—360. lapjain kősóit die,sérő oklevéllel: közlését ssüksér/tclcnnek láttam. \ ') 
Nos igitur huiusmodi Supplicatione memoratorum Stephani Fodor Judicis ac 
Hyeronimi Éppel Jurati Civis in ipsorum ac ceterorum Consulum et Uni
versorum Inhabitatorum prefate Civitatis nostre Colosvvariensis nominibus 
et personis Maiestati nostre filioque nostro Illustrissimo modo, quo supra, 
porrecta, prescriptas liberas memorati quondam Domini Joannis Regis 
Hungarie etc. Domini et mariti nostri desideratissimi Donacionales, non 
abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, preseiitibusque 
literis nostris Privilegialibus verbo tenus sine diminucione et augmento 
aliquali insertas quoad omnes earum continendas, clausulasque et articulos 
eatenus, quatenus eedem rite et legitime existnnt emanate, viribusque 
earum veritas suffragatur, acceptamus, approbamus et ratificanius, casque 
ac omnia et singula in eisdem contenta pro eisdem Civibus et Universis 
Inhabitatoribus predicte Civitatis nostre Coloswar, ipsarumque heredibus 
et posteritatibus universis in perpetuum valituras confirmamus presentis 
Scripti Nostri filiique Nostri Illustrissimi patrocinio mediante. In cujus 
rei testimonium, presentes 1 iteras nostras pendentis et an ten tie i Sigilli 
nostri munimine roboratas Eisdem duximus concedendas. Datum A lbe  
Julie in festo beati Thome •) Apostoli |decenib. 21. | Anno Domini Mille
simo Quingentesimo Quinquagesimo Sexto.

Isabella Regina m. p.
Joannes Sigismundus m. p. ;)

') Az eredeti kétrétű regál papírra van írva. Imi felől a király aláírása, kü/.l>iil 
pecsété, jobbról L. [ecta], kívül oz van rá írva:

Colosirarnak nagy Dichiretj minden városok felett m Jfijwxéghen, \ Fase. C. Nro 15. |
-) Alól az. e alatt franczia er Ulle alakú vonás.
•'') Az eredetihői, mely hártyára van írva, sárga, zöld, vores zsinórén függő es

sárga viaszba nyomott pecséttel megerősítve, mely ma is ép, csak körirata nem 
olvasható. [F W . 0. Nro 17.]
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XX.

A cserző vargák és karélcsiszolök között, hatósági engedély mellett, létrejött az irán ti egye
zés, hogy utóbbiak, az elsők csertövő m almánál bizonyos föltételek a la tt maguk mestersége 

folytatására kardiéin! kereket állíthassanak fel.

Nos Btephanns Baratli Judex, Antonius Wyczey Regius Judex, Ste
phanus Szram, Ladislaus Kalmar, Hyeronimus Éppel, Georgius Th wry, 
Laurentius Fylstich, Petrus Asztalos, Antonius Herczegli, Michael Porko
láb, Petrus Éppel, Joannes Kereszthzogy et Georgius Besztherczey Jurati 
Cives Civitatis Colosvariensis. Memorie commendamus tenore presencium 
significantes quibus expedit uniuersis. Quod circumspecti et prouidi Petrus 
Warga, Ladislaus Brayber, Nicolaus Weys et Matheus Csere Magistri 
Cliche in ipsorum et uniuersoruin Magistrorum suttorum nominibus et in 
personis ab vna, ac Thomas et Petrus Czyzar Magistri Chehe similiter 
ipsorum ac Caspar Kovach pro se personaliter coram nobis constituti ora
culo uiuo vocis sunt confessi libere ac sponte in hunc modum. Quomodo 
ipsi Magistri suttorcs ad intercessionem nostram, Magistris eruginatoribns 
annuissent et concessissent, ut super aggere Molendini Chcrmalom dicti 
Volutor!nm Colis proparari facere possint, Ita tamen et hac conditione 
adiecta. Quod Magistri eruginatores directam et equalem medietatem ag
geris Molendini Chcrmaloin dicti simul cum omnibus edificys et structuris 
renovare et perpetuis semper futuris temporibus proprys ipsorum laboribus 
et expensis tenere et conseruare debeant et teneantur, ita ab omni damno 
et impedimento Magistri er aginator cs ipsos suttorcs custodiant, et defendant, 
Quod ipsi Magistri eruginatorcs non per Molendinum suttorum , sed ex 
alia parte fiuuy Zamns ad Volutorium Cotis iter faciant, ac tam Caspar 
Kovach, quam etiam Magistri eruginatorcs gladiorum super meatu aquae ac 
Cisterna clausuram tenere et conseruare teneantur. E t dum et quando aqua 
ipsa in tantum decresceret, ut aqua ipsa ad Molendinum suttorum et Volu- 
torinm Cotis non sufficeret, extunc Magistri eruginatorcs huiusmodi decres
centis aque tempore super Cotem nihil acuere possint, sed meatum aque 
clausum teneant. Ad que omnia premissa obseruanda Magistri Thomas et 
Petrus Czyzar in ipsorum ac aliorum Magistrorum eruginatorum nominibus 
et in personis et Caspar Kovach sese obligarunt coram nobis harum nostra
rum liturarum sigillo nostro minori obsignatarum vigore et testimonio 
mediante. Datum in Ciuitate Colosuariensi feria secunda in dio Sancte 
Lucie Virginis |decemb. 13.] Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quin
quagesimo Septimo. ')

') A posztóé,Kínáló ezéh leveles ládájában talált eredetiből, mely a város kisebb 
rányomott pecsétével volt megerősítve.
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XXL

[1558.1

Izabella királyné és fia II. János [Zsigmondi Kolozsvár városában az Ország Kölniéi bele
egyezésével liarm iuczadot állít, fel, négy országos vásártartási jogot enged s az ide hozott 

bőrök eladásában a tinnírezélinek kíilün kiváltságot ad.

Nos Ysabella Dei Gratia Regina Hungáriáé, Dalmatiae, Croatian etc. 
Memoriae commendamus tenore presentium significantes quilms expedit 
universis, Quod nos in animo reuoluentes Rempublicaiu non minus legibus, 
quam armis conseruari, habentes etiam clementem rationem humilis Suppli
cationis fidelium nostrorum Prudentnm et Circumspectorum Judicis et 
iuratorum Ciuium Ciuitatis huius nostrae Colosuar, tum nero debitum 
respectum fidelitatis, et fidelium Seruitiorum eorundem Colosuariensium, 
inde ab initio SERENISSIMO quondam principi domino Joanni Regi 
Hungáriáé etc. domino et marito nostro desideratissimo, postea nero nobis 
et filio nostro Serenissimo Joanni Sigismundo electo Regi Hungáriáé etc. 
summa constaneia et integritate etiam cum fortunarum suarum periculo 
pro suis Viribus exhibitorum, Eamque ipsorum erga nos fidem constantem 
et humilem obsequentiam irremuneratam esse nolentes, eisdem Judici, 
iuratis Ciuibus et toti communitati huius (Jiuitatis nostrae Colosuariensis 
hoc priuilegio et libertate clementer providendum duximus. In primis 
quidem ex quo in hac Ciuitate nostra Colosuariense in publicum usum et 
eonseruationem Regni Tricesimam, unanimi Dominorum regnicolarum 
consensu ereximus, eamque de omnibus rebus venalibus et mercibus 
exigendam statuimus, ob id decrevimus, ut exterae nationes extra Traussyl- 
uaniani commorantes, ut sunt Hungari, Graeci, Valacbi et aly merces in 
hoc regnum adferentes, in liac Ciuitate nostra Colosvar tanquam emjiorio 
eas omnes deponere, neque bine alio educere, aut cuipiam j»reter eines et 
incolas duitatis Colosvariensis, demptis foris publicis quater in anno 
celebrari solitis vendere possint, Transsyluani nero iuxta eorum antiquam 
consuetudinem, merces suas undecunque semper inducendi, solutis tri
cesimis liberam habeant potestatis facultatem. Deinde nero clementer conce
dimus, absque tamen preiudicio aliarum duitatum, ut singulis annis 
Nundine generales seu fora annualia quater in hac Ciuitate nostra celebren
tur. In ferys videlicet Divi Gregory Papae, Anthony confessoris, Laurenty 
martyris, et Omnium Sanctorum, In quibus Nundinis octiduo ante et post 
ferias praenotatas omnibus negotiatoribus, mercatoribus et institoribus 
tam alienigenis et extraneis, quam indigenis liberam uendeudi, emendi, et 
negotiationem exercendi, cum solitis libertatibus et induitis aliarum publi
carum Nundinarum in hoc regno nostro Hungáriáé et Transylnaniae cele
brari solitarum facultatem osse volumus, Saltiis semper personis et mercibus 
eorum, sub nostra protectione existentibns. Alys nero diebus extra Nun
dinas soli Colosvarienses et nemo alius res omnes uenales et merces quales
cunque in hanc duitatem ab extraneis Hungaris et Trausyluanis allatas
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emendi et ueiuleiidi habeant potestatem. Preterea ex gratia nostra speciali 
annuimus et concedimus, ut ipsi Colosuarienses una cum mercibus eorum 
([uibusuis in Moldáviám et Transalpinense regnum libere intrare et rebus 
venalibus negotiationem et questuram facere, ac illinc vicissim merces 
qualescunque oves, boves, porcos et id genus alia [solutis in locis solitis 
vigesimis \ educere ualeant atque possint. Postremo quia artifices quoque 
in hac duitate commorantes multa onera Ciuitatis publica ferre coguntur, 
ut sunt custodio in portis et maenys Ciuitatis, item in turribus conservatio 
tormentorum bellicorum et bombardarum cum pulveribus, globis, ac alys 
instrumentis bellicis ad propugnandum necessarys, proprys eorum expensis 
curandorum, tempore etiam necessario belli in Stationibus, defensione 
mneniorum et excubys, quas personaliter facere debent fatigas, ad humilem 
Supplicationem Judicis et Juratorum ciuium gratiose annuendum et conce
dendum duximus, Ut soli ciuitatenses et non Monostorienses aut aly hic 
in Oiuitate cutes emant, Neque etiam sutores Monostorienses, aut aly 
quipiam extra tempus Nundinarum publice hic calceos vendant, ita tamen 
ut ipsi Magistri Coriary labores et operas suas sub periculo magistery 
eorum et Libertatis lenius uendant, et non tanti ut hactenus vendiderunt. 
Cuius rei curam diligentem Judex ipse cum luratis ciuibus, ne artifices 
limitationem ipsorum transgrediantur, habere debebit. In cuius indulti 
et praerogati vae libertatis, annotatis Ciuibus per nos concessae, fidem et 
testimonium, firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendenti 
et authentico sigillo nostro munitas eisdem Judici et Juratis ciuibus ac 
toti communitati Ciuitatis, ipsorurnque successoribus universis dandas 
duximus et concedendas. Datum in praescripta Civitate nostra Colosuar 
decimo quinto die mensis Martii, Anno Domini Millesimo, Quingentesimo 
Quinquagesimo Octavo.

Ysabella regina mp 
Joannes Sigismundus mpr. ')

XXII.

[ir.r.8.]
A hzaltók ós ponzt,ónyirok békÓH kiogyezóne, utóbbiaknak külön czólitcstülettó alakulása iránt.

Nos Stephanus Fodor Judex, Joannes Bornemyz-za Regius Judex, An
tonius Wyczey, Stephanus Szram, Ladislaus Kalmar, Laurentius Fylsthyk, 
Georgius Thwry, Antonius Herezegh, Petrus Aztalos, Petrus Éppel, 
Michael Porkoláb, Georgius Bestherczey et Colomanns Nyrew Jurati eines

') Az eredetiből, mely hártyára van írva s alól sárga, zöld és veres zsinóron 
függő pecséttel megerősítve. A pecsét körirata: ISABELLA REGIS POL. NATA 1). G. 
RBGINA IIUNGAR. DAL. CRO. SLA. ETC. [Fase. N. Nro 4.] E kiváltságot a városi 
tanács és esküdt polgárok nevében ugyanazon évi deczernb. 20-án, [í'evia 6-a prox. 
ante fest. nativit. Ibii] azon czélinak külön kiadta Thályai István városi jegyző. 
Látható leveles Iwhíjáhan.
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Ciuitatis Coloswarieusis, Omnibus Christi fidelibus presentibus et futur 
presens Scriptum inspecturis lecturis pariter et audituris Salutem i 
omnium Saluatore, Sagax humanae condicionis industria hominum memor 
labilitate pensata laudabiliter adinueniendo statuit et decreuit vt ea qi 
aguntur in tempore Ne simul cum eodem dilabantur Sed literarum test 
monio et fulcimento roborentur et stabiliantur, Proinde ad vniuersorum i 
singulorum noticiam harum serie volumus peruenire Quod quamuis anu 
proxime transacto tempore Judicatus prudentis et Circumspecti viri domii 
Stephani Barath judicis nostri inter prudentes et Circumspectos viro 
Magistros Sarctores huius Ciuitatis Coloswariensis vti actores et principal' 
ab vna, ac Magistros panni Rasores in hac Ciuitate Coloswariensi resident' 
vti in causam attractos partibus ab alia quedam controuersiae causa et lit 
materia mota suscitata et aliquandiu uentillata fuerat In cuius quide 
cause serie et processu Magistri Sarctores contra Magistros panni Rasor 
per modum accionis et acquisicionis proposuerant eo modo Quod Magist 
Sarctores et panni Rasores jam ab annis octoginta hic in Ciuitate Coloswi 
riensi citra vllam controuersiam et impedimentum ac distraccionem vna 
Confraternitatem sew Cheham cum mutua et fraterna intelligentia tenuissei 
et consenuissent Sed nonissimis diebus ipsi Magistri panni Rasores nesciti 
vnde moti et quorum freti consilio contra antiquam et approbatam ipsoru 
vnionem ac continenciam literarum Chehe ipsorum per predecessores lratr 
nostros ipsis datarum ac articulorum in eisdem clare denotatorum, 
Confraternitate ipsorum Magistrorum omnino separati dinien lirari et seiun 
vellent, E t sibi ipsis seiunctim et dinisim Confraternitatem sew Clielia 
ordinare, ac Magistros chehe e medio ipsorum pro arbitrio suo eligei 
literasque superinde necessarias a nobis sub sigillo Ciuitatis extrahe 
emanari facere niterentur et contenderent In preiudiciuin et deroganu 
confraternitatis ipsorum Magistrorum Harctor um manifestum, Quodq 
ipsi panni Rasores iuxta antiquam et approbatam consuetudinem in Rasu 
panni laudabiliter obseruatam instar Rasorum liberarum Ciuitatum isti 
Regni Transsiluanensis videlicet Cibiniensis, Brassouiensis, Bystriciens 
Hegesvvariensis et Meggyesiensis etc. contractam ‘), composicionem am 
hinc quarto inter ipsos coram dicto »Stephano Barath tunc Judice nost 
sub vinculo ducentorum florenorum | vt allegabatur] super Rasura ]iau 
factam, diuersa genera pannorum et ]>resertim inferius nominatim speci 
cauda ipsis Magistris Harctoribus pro arte ipsorum exercenda et ad suste 
tacionem vite sue necessaria radere noluissent, Et ]»roj)terea ac aliorii 
negociorum in serie ipsius cause deductorum et declaratorum ambo part 
accione proposita et subsecuta responsione ac litis contestacione in ip 
causa ad certos actus Judiciarios processissent, testesque productos reci 
et examinari fecissent, Ciuius quidem Cause discussio et reuisio ac adii« 
cacio post varias prorogacioues mutato officio Judicis prioris in presenci; 
dicti domini Htephani Fodor moderni Judicis nostri deuenta et deduc

— 36 —
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fuisset, Bt nini in ea vlterius progredi íic procedere ac sentenciam ferre 
voluisset prudentes et Circumspecti viri Laurencins Fylsthyk Juratus 
cinis frater noster — — Jacobus Langh, Ladislaus Zabo, Gallus Maan 
Magister cliebe, Antonius Kappa et Jacobus Zekeres in ipsorum ac vuiuer- 
sorum Magistrorum Sarctorum istius Ciuitatis nominibus ab vna Ac Ste
phanus Nyrew, Simon Ambrosius et Blasius similiter Nyrew in ipsorum ac 
aliorum omnium Magistrorum panni Rasorum in hac Oiuitate coloswariensi 
commorancium In personis partibus ab alia In domum Consistory nostri 
vbi more solito conueneramus, Nostram personaliter uenientes in presen- 
ciam oraculo vine vocis ipsorum sunt confessi libere ac sponte in hunc 
modum, Quomodo ipsi attendentes et considerantes inter hoc mortalium 
genus nichil esse salubrius et salutiferum quam homines in bona et recta 
vinere tranquillitate, ac res mutua eliaritate et fraterna dilectione prosequi 
ac deum omnipotentem conditorem celi et te rre , ac eius filium Jesum 
Christum dominum et redemptorum ac saluatorem nostrum syncero corde 
ardenti desiderio, tranquilla conscienda die noctuque oracione perfecta 
colere, laudibus Deo dignis extollere, et illi soli seruire, ac in omnibus 
aduersis affliccionibus, erumnis et tentacionibus synccra deprecacione 
inuocare, proinde ainbe partes matura et sana intra sese deliberacione 
prehabita, Vniuersis et singulis litibus causis et controuersys inter ipsos 
hactenus qualitercumque motis et suscitatis ac eius processibus finem 
imponere ac illi reclamare, item mutua odia et discensiones e medio 
ipsorum tollere et omnino eradicare, ac perpetuis semper temporibus ipsos 
et eorum heredes et successores vninersos in pacis amen itate, et perpetua 
ac syncera et mutua eliaritate instar verorum Christianorum regeneratorum 
congratulari et uti frui et congaudere cupientes Ad interposicionem pro
borum virorum pacem amandum et inter ipsos laborandum ad talem pacis 
et eoncordie deuenissent vnionem perpetuo duraturam prout deuenerunt 
coram nobis eo modo Quod vniuersi Magistri Saretores separacioni Magis
trorum panni Rasorum a confraternitate et cheha ipsorum fiende libere 
consenserunt, Kt eosdem panni Rasores admiserunt, vt seorsim iam ab ipsis 
sequestrati et auulsi condignam confraternitatem sew cheham auctoritate 
ipsis in hac parte a,tributa mediante sibi ipsis ordinare, et Magistros ehehe 
e medio eorum eligere et preficere, etc. literas.nostras super confraternitate 
et cheha ipsorum a nobis sub sigillo Ciuitatis libere extrahere possint et 
valeant, sed Magistri panni Rasores iuxta contractum et composicionem 
inter ipsos factam perpetuis semper futuris temporibus Ipsis Magistris 
Sarctori bus ac heredibus et successoribus ipsorum vniuersis huiusmodi 
genera pannorum ad exercendam et continuandam artem et sustentacionem 
vite eorum ad sarciendas et elaborandas vestes venales necessaria utputa, 
vnam peciam panni Landys pro denarys Quadraginta, Ynam peciam panni 
Pwrgamal pro denarys Triginta quinque, Vnam peciam panni Karasya pro 
denarys Triginta, Vnam peciam panni Lewrewmberger pro denarys viginti, 
singulam peciam pannorum, Igler, Kysnycher, puzpokor | sic] pro denarys 
duo decim, Quamlibet peciam pannorum Brazlay, Lemberger, Leppeles et
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Throthmal pro denary» decem radere, ac prenominata genera pannorum 
tam estate quam Hyeme ipsi Rasores madidare debeant et teneantur.

Ad que omnia premissa firmiter et inuiolabiliter perpetuo obseruanda 
Magistri Rasores panni se se personaliter ac reliquos Magistros successores 
ipsorum futuros sponte et libere obligarunt coram nobis, Et quia Magistri 
Sarctores et confraternitas et cheha ipsorum in hac Ciuitate domum, vineas, 
piscinam, vinarium, hortos et alias hereditates habent, in quibus panni 
Rasores aliquid ius habere pretendebant. Ob hoc matura inter se delibera- 
cione prehabita dicti Magistri Sarctores cum Magistris panni Rasoribus 
ex parte huiusmodi hereditatum prenarratarum in florenis Triginta duobus 
paratis pecunys integre persolutis amicabiliter conuenerunt et concordarunt 
totumque et omne Jus ac dominy proprietatem quod et quam ipsi Magistri 
panni Rasores in dictis, domo, vineis, piscina, vinario, horto, ac alys vni- 
uersis et singulis Hereditatibus mobilibus et immobilibus quouis nominis 
vocabulo vocitatis ad confraternitatem sew cheham Harctorum spectantibus 
habuissent sew habere sperarent ociam in futurum in ipsos Magistros Sar
ctores Heredesque et posteritates, ipsorum vniuersos Sarctores Successores 
et Cheham ipsorum transtulissent, et transfudissent, prout transtulerunt et 
transfuderunt ac Magistri Rasores super plenaria solucione Triginta 
duorum florenorum dictos Magistros Sarctores quittos et absolutos ac per 
omnia expeditos reddiderunt coram nobis, In cuius rei' memoriam firmita
temque perpetuam, presentes litteras nostras pendentis et autentici sigilli 
nostri maioris munimine roboratas dictis Magistris Sarctoribus, ac succes
soribus ipsorum vniuersis duximus dandas comuni i usticia et equitate 
suadente. Datum in Ciuitate Coloswariensi foria sexta ante Dominicam 
Quasimodo [april. 12.] Anno domini Millesimo Quingentesimo Quinquage
simo Octauo.

. Stephanus Thalyay Notarius
Ciuitatis Coloswariensis, manu 

propria se subscripsit. ')

XXIII.

[1558.]

Izabella királyné Kolozsvár városának az Erdélybe kívülről behozott árukra  nézve áru lera
kási jogkedvezményt |JllS Stapulac| engedélyez.

ISABELLA Dei gratia Regina Hungarie") Dalmatie Croatie etc. 
Fidelibus nostris uniuersis et singulis Egregys Nobilibus, et Circumspectis 
Hominibus, Institoribus et Mercaturam exercentibus in Regno nostro 
Hungarie et Transsilvanie presentium notitiam habituris salutem et gra
tiam. Quoniam nos certis et dignis respectibus mote publica fidelium

') Az eredetiből, mely hártyára van irva s a város vores, sárga es lilaszin 
selyem zsinóron függő nagyobb pecsétével megerősítve. [Fase. li. Nro 12.1

-) Az e úgy van irva, a mint fonnebb sokszor megjelöltein,
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nostrorum, dominorum Regnicolarum, Hungarorum, et trium nationum
Regni nostri Trans,silvanensis deliberatione statuimus, ut extere nationes 
extra Trans.silvaniam commorantes, ut sunt Hungari, (ircei, Volachi, et aly 
merces in hoc regnum adferentes in civitate nostra Colosuar, tanquam 
Emporio eas omnes deponere, neque isthinc alio educere, aut cuipam 
preter cives et incolas civitatis Colosuariensis, demptis foris publicis, 
(piater in anno celebrari solitis, vendere possint; unde Litteras etiam 
nostras, ipsis (lolosuariensibus Privilegiales clementer concessimus. Fideli
tatibus igitur vestris harum serie mandamus firmiter, ut a modo deinceps, 
res et merces quaslibet, ultra ciuitatem nostram Oolosuariensem, Locum 
scilicet depositionis per nos constitutum devehere et deducere, neque alys 
preter eiusdem ciuitatis nostre Colosuariensis Cives et Incolas eas diven
dere presumatis, Alioquin vos et quemlibet vestrum, in amissione rerum 
et Mercium vestrarum uniuersarum fisco nostro et filii nostri Serenissimi 
Regio applicandarum convinci et puniri volumus, secus nullo modo facturi, 
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Alba 
Julia vigesimo sexto die Aprilis. Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Quinquagesimo Octavo.

Ysabella Regina.1)

XXIV.

L1559.]
Izabella királyin'; és fia, II. János | Zsigmond i Kolozsvár városának azon kiváltságot adják, 

hogy itőletek végrehajtásánál fegyveres visszaüzésnek helye ne legyen.

Nos Ysabella dei gravia Regina Hungáriáé Dalmáciáé, Croaciae etc. 
Memoriae commendamus, tenore presencium significantes Quibus expedit 
universis, Quod Prudentes ac Circumspecti Antonius Wytzey. Stephanus 
Pellio et Lucas Litteratus. Ciues Ciuitatis nostre Coloswar, in suis ac 
fidelium nostrorum Prudentum et Circumspectorum Judicis. Juratorum 
ciuium, ac imiuersoriim Inhabitatorum eiusdem Ciuitatis nostre Nominibus 
et Personis nostram venientes in preseneiam, nobis humillime significarunt, 
Qualiter Mensibus superioribus, Circumspectus Andreas Kakas concinis 
Ipsorum, Exeeutionem cuiusdam Judiciariae Deliberacionis nostre contra 
ipsum latae, in praeiudicium Antiquae Libertatis Ipsius Civitatis nostrae 
Coloswar, gladio euaginato violenter repulisset, Asserens, se Exemplum 
condam Joannis Hyweges concinis ipsorum in hac Ipsa Repulsione secutum 
esse; Et licet ydem Antonius Wytzey. Stephanus Pellio, et Lucas Littera
tus, non negarunt coram nobis promissam Repulsionem, semel duntaxat 
per dictum Joaunem Syweges factam fuisse, verum primum quidem inter 
fluctus, sedieiones et tumultus internos, inter quos, Arma silere consue- 
uerunt, ac deinde non inter concines Illius ciuitatis, sed contra externam

') Az eredetűiül, mely regül papírra felív alakban van írva s közbül alulról a
királyné veres viaszba nyomott nagyobb pecsétével megerősítve. \Fasc, IV. Nro 5.]
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per,sonam Repulsionem ipsam contigisse asseruerunt, Cum autem palam 
testati sint eiusmodi Repulsionem non tantum ab ipsa Ciuitate Coloswa- 
riensi, sed ab uniuersis liberis Ciuitatibus nostris, semper alienam extitisse. 
Humillime supplicarunt nobis ydem Antonius Wytzey, Stephanus Pellio et 
Lucas Litteratus, ut nos eosdem Ciues et uniuersos Inhabitatores, in anti
quis Libertatibus ipsorum clementer conseruare dignaremur, neque patere
mur publicum eorum statum et tranquilitatem per huiusmodi novas et 
insolitas adinuentiones quoquo modo turbari, labefactarique. Quibus su
babitis, libuit nobis ac dominis Consiliarys nostris super eo, utrum aliae 
( duitates nostre libere in premissis Juris processibus violenta Repulsione 
utantur, nec ne, a prostantibus Viris. Magistris Ciuium. Judicibus Regys, 
ac Juratis ciuibus Ciuitatum nostrarum Cibiniensis, Rrassowiensis, Bisthri- 
ciensis. riegeswariensis et Meggyesiensis tunc apud Maiestates nostras con
stitutis veritatem inquirere. Qui superinde per nos interogati |sh’| unani
miter fassi sunt, nunquam se meminisse, nec audiuisse ullam Repulsionem 
aliquando in eisdem Ciuitatibus nostris factam fuisse. Nos igitur, cum 
raeione ex premissa, tum vero debitum, ut par est, habentes respectum, 
praeclare fidei, Integritatis, constantis obsequendae, et fidelium Serviciormn 
prodictorum Judicis Juratorum Ciuium et universorum Inhabitatorum eius
dem ciuitatis nostrae Koloswar : per eosdem primum deffunctae condam 
Regie maiestati domino et marito nostro longe desideratissimo, deinde 
nobis et Serenissimo filio nostro tam prosperis quam adversis rebus 
nostris exhibitorum : potissimum vero cum diuina clemencia nos filiusque 
noster Serenissimus, Imperio nostro Hungarieo letis auspicys restituti 
fuissemus, ydem Judex, Jurati ciues et uniuersi Inhabitatores ciuitatis 
nostre Koloswar preter ceteras Ciuitates nostras, illam diuturnam in 
Maiestates nostras fidem, omni genere obsequende et soruitutis propenso 
Animo declarauerunt, volentes igitur ipsos ciues et totam Communitatem 
Koloswariensem, instar aliarum Ciuitatum nostrarum liberarum, in anti
quis suis libertatibus et priuilegys Diuis a Regibus Hungarie, predecesso- 
ribus nostris concessis, Jure optimo clementer conseruare et manutenere. 
Id eisdem de gracia nostra speciali Reginalisque Potestatis plenitudine, 
annuendum et fauenter concedendum duximus, ut quemadmodum antea 
Repulsione ipsa nunquam usi esse dinoscuntur, ita in posterum instar 
aliarum Ciuitatum Liberarum Regni nostri Hungarie et Transsilvan io, non 
obstante premissa tumultaria |s/c| et inconsulta Repulsione dicti condam 
•Toannis vSyweges modo ]»remisso facta nunquam et nequaquam uti debeant, 
prout annuimus et clementer concedimus harum nostrarum vigore et 'testi
monio Litterarum Datum in Ciuitate nostra Alba Julia Quarto die Mensis 
february Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo Nono.

Ysabella pr.
Joannes pp. ‘)

') Az eredetiből, mely kétrétű regál papírra van írva s veres viaszba nyomott 
pecséttel megerősítve. | Fase. B. Nro l . |  A „Maiiyarorszáfii Jniilörlém’ti Kmlékek‘‘-\)i'A 
kimaradt,
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XXV.

11559.1

KolozHvár vjíroH bírája, esküdt polgárai és száz fériiai által hozott helyhatósági rendszabály 
ay. iránt, hogy az ottani, ezóh m észárosainak külön vagy bár minő' társaságba állva, m arhák

kal kereskedést folytatni soha szabad ne legyen.

Nos Joannes Boruemyza Jvdex, Radislavs Kalmar Regius Judex, 
Stephanus Raratli, Antonius Wyezey Stephanus Szram, Petrus Azthalos, 
Laurencins Fylsthyh, Michael Porkoláb, Petrus Éppel, Colomanns Nyrew, 
Antonius Herczegh, Lucas Litteratus, Georgius Bestherczey Jurati eines 
Ac Centum electi Viri Ciuitatis Coloswariensis, Omnibus Christi fidelibus 
presentibus et futuris presens Scriptum inspecturis lecturis pariter et audi
turis. Salutem in omnium Salutis largitore , Sagax humane condicionis 
industria et doctrina hominum memorie labilitate pensata, Laudabiliter ad- 
inueniendum Decrevit. Vt ea que aguntur in tempore Ne simul cum eodem 
dilabantur ac fortuitis corruant euentibus, Sed litterarum patrocinio et 
testimonio solidentur et corroborentur. Quoniam ex multis indieys et pre- 
elarissimis genitorum et maiorum predecessorum tam nostrorum quam 
aliorum prestantissimorum Virorum Prouidencia et Sapiencia ac Singulari 
Reipublice prouisione insignitorum et ornatorum felicis reminiscende et 
jiie recordacionis omni laude dignissimorum accepimus Ac ex testimony* 
Scripturarum Veteris et Noni Testamenti satis clare et euidenter constare 
collegimus. Vt ipsi patres nostri revera et absque Vila Dubitacione credi
derint, Politicos Ordines, et Magistratuum Condiciones, Status, honores, 
et functiones, Inter hoc mortalium genus Singulari Altissimi Dei provi
denda In hunc finem ordinatos esse, Vt ipsi inprimis in Magistratu et legi
tima functione offiicy ipsorum Decalogy, Et veri verbi Jesu Christi Serva
toris nostri Ministeryque Diligentes custodes et adiutores sint, Ac purum 
et sacro sanctum Ewangelium per speculatores, pastores et Ministros 
Ecclesiarum ipsis concreditarum sancte et inculpate absque Vila Zyzania 
et humanas adinuenciones annundari procurent et contendant, Deinde 
ut miserrima ])lebecula et Respublica certis legibus eumDiuinis tum huma
nis commicta ac coadunata, In bona societate Ciuili quietam et tranquil
lam ducant et transigant vitam. Qui quidem Magistratus Discipline et pacis 
speculator ac custos edam eam ob causam esse reputatur, Vt Vnicuique ') 
illa que Altissimus Deus ex immensa sua bonitate demenda et prouidencia 
ad dispensandum contulit ac concredidit, ad communem vitam iuuandam 
ubique tuta et secura permaneant. Et Magistratus ipsi eciam cum iactura 
rerum suarum et periculo proprie vite sue sese extrudant et exponant 
necesse est, Vt multifaria latrocinia ac Crimina excessusque videlicet Cedes, 
furta, Adulteria et alia quelibet facinora, ac Delicta cum Armis tum alia
rum mulctarum et penarum et tormentorum genera ad vindictam malorum.

) Az akadémia imént cinlitett kiadványában tévesen : Vnumcumqne.
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Oonseruacionem et Defensionem proborum et Honorum a i ure introducta
rum et statutarum, per eos grauiter ad terrorem aliorum reprimantur et 
puniantur, Ac inconsuete et inordinate abusiones, per ineffrenatam rabiem 
insaciabilitatemque, ac omnium malorum sentinam et radicem ipsam auari- 
ciam per homines Tyrannos ac alios Qui illicitum questum pietatem putant 
in pressuram Reipubliee introducte per eos cum omni Sedulitate et Dili
gentia, excubys, vigilys quottidianis ac diuturnis laboribus, funditus euel- 
lantur, eradicentur et extirpentur, sub quorum presidio et tutela gaudet 
Ciuitas, letatur Respublica, exultat misera plebs, et ipsi ab altissimo Deo, 
omnium rerum et gestorum suorum felicem consequuntur successum, E 
conuerso si Magistratus in oflicys sibi a Deo et hominibus ex legitima vo
catione iniunctis et concreditis oscitanter negligenter |kétszer leírva | et in
consulte rocesserint Ac Gregem ipsis ad tuendam commissam, | prout debe
rent I non vigilauerint, scimus vt eos Vlciones IRuine, et pene grauissime cum 
eterne tum temporales merito comitantur, sic,uti multorum pericula, Amissio 
vite, facultatum, honorum, Dignitatum, nobis adhuc vinis et superstitibus 
ob oculos posita exemplo sunt. Quamuis Nonnullis omni contagione malo
rum et immani crudelitate plenis, Vlcio ire IRuine et pone, vel vnquam 
exigi aut in omne emun ditferi et prorogari videntur. Tamen tot malediccio- 
nes in lege Diuina passim conscripte instar radiantis et rutilantis Solis ob 
oculos nostros non frustra exposite sunt, quas non esse irritas et inualidas 
Vniuersa mundi machinia [sfc| ex inundacione aquarum Diluuy submersa, 
et alieque plurime Hystorie testantur Et nunc nostro euo propter Princi- 
piun et Magistratuum Sardanapalorum Desidia, Schelera, | sic | Immanitates 
ac Publica Crimina quot Regna, Ciuitates Districtus, inenarrabilibus Rellis, 
expilacionibus,Discipacionibus, [sic] conflagracionibus, a,c alijs quam pluri
mis erumnis et Doloribus, simulcum misera plebecula extincte sunt, Nos 
ipsi palam cernimus, Ac tante aduersitatis et tormentorum ac afflictionum 
que sint cause, nos propria consciencia edocet ac certos reddit, quamuis 
inter reliquas causas Vlcionis Diuine propter (pias hoc mortalium genus 
premitur, Duas precipuas cernimus, Prima, Quia Deus Altissimus Justus 
Judex, et Vitor videlicet aduersus peccata Iram et indignacionem suant 
conspici et nos commonefacit De sua Benignissima voluntate, et immensa, 
clemeucia, Sepius erga, hoc mortalium genus, instar Dulcissimi parentis 
declarata, Ne perpetuo ceno immersi, cum peruersissimis et incredulis 
Resipiscere et ad frugem melioris uite redire nolentes pereamus, ad ima
que ') detrudamur Tartara, Altera autem causa est, vt Ciuiles societates per 
Magistratus diligenter tueantur et custodiantur, Que prorsus in nichilum 
redigerentur, Nisi latrocinia, Tyrannides, inobedieneie, perturbaciones 
Rerum publicarum, et aly furores consilio Diuiuo et euideutibus penis et 
testymonijs compescerentur. ET QVIA nos inter tantos fluctus non solum 
ex aliorum peregrina relacione, verum nostra propria experienda, et valido 
clamore Reipubliee ac Misere Plebis fame periclitantis et tabescentis ac
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variarum goncium ni hanc duitatem  condescendendum, et inde iter facien- 
riiim grauissimis querinionys non sine atrocissima indignacione animaduer- 
timus, et certe edocti sumus, Vt Vniuersi lany') huius Oiuitatis Coloswarien- 
sis Diuersis Negociacionibus ipsis illicitis se se immiserunt, immiscuerunt et 
illis adhesorunt Presertim negociacionibus et abaccionibus Bouum et aliorum 
pecorum ad Partes Regni Hungarie factis, Qui Bei et hominum timore post
posito et qualibet verecundia reiecta, Boues seligere, Bene saginatos hinc 
extra hoc Regnum abigere, Ac Macilentos, cecos, claudos, veletudinarios, 
et abiectos Sordidos Boues, mactare excoriare, In Macellumque Oiuitatis 
venundandi grácia introducere ac publice venundari Et Rempublicam ac 
itinerarios, cum ignominia ipsorum Vesci non formident, Ne autem nos 
propter validum clamorem populi in indignacionem Altissimi Dei incur
ramus Ac temerariam presumpcionem ipsorum laniorum impunitam surda 
aure per Transire |.s?c| videamur et indicemur sed commodo et vtilitati 
Reipublice et misere plebis multifarie, varysque modis oppresse, ex iniuncto 
nobis officio inseruire Dinoscainur, Ac illorum pressuram nostram esse 
reputemur. PROINDE ad Vuiuersorum tam presencium quam futurorum 
noticiam liarum serie nolumus peruenire, Quod nos Vnanimi voto, volun
ta te , spiritu ac consensu, Btatuimus et Deereuimus, Immo perpetuis 
semper futuris temporibus inuiolabiliter obsernandum Decernimus, et Con
cludimus, Vt a modo deinceps usque in Sempiternum Nullus laniorum 
Coloswariensium Qui se in hac (duitate in confraternitatem, et cheham 
Magistrorum Laniorum commendauerit, ac ea arto vti et gaudere vniuer- 
seque Reipublice citra respectum personarum fideliter inseruire voluerit, 
sui) grauissima pena |»er nos ipsis infligenda, Ac a transgressoribus irre- 
missibiliter exigenda cum Bobus et alys pecoribus nullam unquam nego- 
eiacionem, Neque per se neque per aliquam coniunctam Societatem Publice 
uel occulte, aut alio exquisito colore exercere, audeat, sew presumat, 
Neque negociatores wlgari Sermone et Hungarico idiomate Eivkewr 
Thewzcr vocari soliti nunquam ad officium laniorum se se intromittere Et 
illis vti et gaudere valeant atque possint, sed vnusquisque vocacione sua 
sibi ex libero arbitrio Delecta fungatur, Et exinde sustentacioni vite sue 
consulat, ET QV1A ista Ciuitas Coloswariensis ex laudabili introducta 
consuetudine, de clementissima prouisione Diuorum Regum Hungarie 
felicis reminiscende ea prerogatiua libertate et priuilegio est dotata Vt 
singulis annis occurrentibus inter festa Natiuitatis Domini Saluatoris 
nostri vno anno de genere Dominorum Saxonum, sequenti autem altero 
anno de numero Dominorum Hungarorum ad dirigendam Rempublicam 
Judex pro tempore cum plenaria auctoritate preficitur, Quorum opera 
Honesta et licita Decreta ac Statuta nostra sepius mutari inualidari con
tigit, Et ut de cetero huiusmodi facciositas e medio nostri tollatur et era
dicetur. Nos vnamini consensu voto et voluntate Statuimus et Deereuimus
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vt quicunque sine Saxo siue Hungarus sít vei ex numero Dominorum Ciuium 
Juratorum aut Judex ipse sew ex Centum viris, fauore, amore, aut sororia 
dileccione erga lanios qualitercumque contracta, Aut ex temeraria presump- 
cione sew ex facciositate aliqua inducti, se se contra premissum publicum 
Statutum et Decretum presentibus literis affirmatum insurgere, ac illis in 
toto vel in aliqua sui parte reclamare contenderet et niteretur aut ceruices 
suas erigeret et contradiceret, Ex tunc citra omnem Delectum et accep
tionem persone, Judex et Jurati Ciues e Senatu et Centum Vir e numero 
Dominorum Centum virorum exscribatur et excludatur, Et nunquam in Pri
stinum locum reassumatur et acceptetur. Ad que omnia firmiter obser- 
uandaet inuiolabiliter perpetuo tenenda nos propria, oris nostri confessione 
singillatim nosmet ipsos astrinximus et obligauimus. Imino astringimus 
et obligamus, In cuius rei Memoriam Firmitatemque perpetuam presentes 
literas nostras Pendentis et autentici sigilli nostri maioris munimine 
roboratas fieri procurauimus communi iusticia et equitate admittente. 
Datum in Domo Consistory nostri Coloswariensis. Eeria quarta ante 
Festum Diem Sancti (feorgy Militis et Martiris | ápril 20. | Anno Domini 
Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo Nono.

Stephanus Thalyay De Naglilak 
Notarius Ciuitatis Regalis 
Coloswariensis Manu propria 
se subscripsit.1)

XXVI.

|i5r,o.|

M ész á r o sok ez éhsz a bály a i.

NOS IO ANNES SECVNDVS DEI gratia electus Rex II angarie j) 
Dalmatie Croatie etc. Memorie commendamus tenore presencimn Signi
ficantes quibus expedit vniuersis, Quod cum iure diuino et humano Sodalicia 
et contubernia, Hominum quorumlibet inculpata, et citra quamlibet con
fusionem extare debere clare animadvertamus, vt igr ;) et deus quieta et 
tranquilla hominum societate oblectetur, et exemplo cuncti mortales alli- 
ciantur, seruandi Sancti cuiusdam et perpetui ordinis, ad humillimam 
Supplicacionem fidelium urorum vniuersorum magrorum Lanionum ‘) in 
Ciuite nra Koloswar eommoraneiu hos infra scriptos Articulos publice vti-

') Az eredetiből, mely hártyára van írva s a város zöld, sárga és fekete zsinóron 
függő nagyobb pecsétével megerősítve, [ihse. ív. Nro I.] Közölve van a : „Magyar
országi Jor/történeti Emlékek“ I. köt, 181 —185. 11.

-) Ez oklevélben is az ae helyett irt e alatt kis c alakú vonás van.
:i) A rövidítések jegye ez oklevélben is dűlt s — v ,  költségkimélésből vonalat 

szedettem helyettök.
'*) Ez oklevélben néhol ez alak lévén használva: minthogy jgy ismertebb, min

denütt így szedettem.
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litatis gratia in Celia eorundem lanionum perpetuo observandos clementer 
admittere statuimus, primum videlizet ne aliquis Juuenis ad discendum 
artificium Lanionum horum Colosuarien suscipiatur, Neq. si artificium ais 
didicit, in Honestum contuberniu eorum admittatur, quesiturus hoc artificio 
vite sustentatione nisi prius certo testimonio et Iris autenticis comprobatum 
fuerit, quemlibet eoru de Legittimo Thoro, et Honesta parentela esse pro
gnatum, item cum Homines diuagantes plerumq. feri sint et intractabiles, ex 
quorum moribus, et vite consuetudine, varia oriri solent scandala, ideo 
sempiterno decreto sancitum esse volumus, ne aliquis Juuenum ad exer- 
ciciu huius artis lanionu admittatur, nisi prius fidedignis testibus aut Iris 
autenticis comprobauerit se se in loco honesto, sub artis huius magro pro
bato, obediencie sue et probacionis annos tres integros eompleuisse, sicq. 
artificium laudabiliter assecutum esse, ite. Quia ad necessarios vsus et 
conseruatiom ordinis contuberny et societatis eorum, certe expense certiq. 
et assidui sumptus requiruntur. Ideo certa deliberacione statutum sit, vt 
quilibet adolescens se se arti Lanionum Colosuarien addicens et adplicaus 
in contuberniu eorum soluat flor. Sex monete vsualis argente? et tres 
integros annos probacionis pro consuetudine compleat. Si quis Juuenis 
huic arti addictus ad annorum maturitatem peruenerit, isq. vxore ducta, 
exercicio huius artis vite sustentacione querere voluerit. Is primo nomen 
suum dare debebit magris contuberny, et postq. certa sponsione se ad 
pietatem, et vite honestatem perpetuam, et horum articuloru, condicionuq. 
huius societat. obligauerit, Si peregrinus est et non filius magri contuberny, 
deponere debelfit in Commune vsum Cehe flor, octo monete vsualis argen
tee, quibus ins sui artificii coemit, et vnum prandium pro amica et firma 
Inauguratioe parare tenebitur, preterea Si quis Juuenis huius artis, ad 
maturitatem perueniens, Licet peregrinus, et ex alia ciuitate vel pago 
oriundus, in ipsa Ciuitate nra Colosuar vxorem duxerit filiam alicuius 
magri artis lanionum, ille a solucione predictorum octo flor Immunis esse 
debelfit, nam filia magri quam duxit vxorem plenum et perfectum Jus 
contuberny habet. Itteni, Quia in qualibet societate et contubernio, [vt 
impetus nature feratur ad discrecionem et ordinem] certus modus et ordo 
obsernari debet. Itaq. annuimus vt magri huius contuberny quottannis in 
vno priuato die Nempe Dnica Letare [nnircz. 5.] generalem congregacione 
habeant et communibus votis e medio eorum vnum seniorem cordatum 
et discretum virn eligant, quem ut suum patrem et ppositum omnes 
magri audire, illiq. in omibus licitis et honestis obtemperare debebunt. 
Cum autem vnus vir, ad contuberny et tante societat. curam gerendam 
Impar sit, decretum esse volumus, vt aly tres magri predicto pri seu pre
posito, paribus yotis delecti adiungantur, quorum consilio, opera et auxilio 
pdictus pater eorum in onib. difficultatibus vti possit, hy ex officio sine cun
ctatione ad patris vocationem, adesse, et eum in onib. fidelr adiuuare debe
bunt. Ceterum firmo statuto obseruari decreuius, vt predicti quattuor magri 
prefecti, omnes puentus, et ones expensas communes diligenter et fidelr in 
Regestis annotent, et sic Sabbato Letare [márcz. 4.] delectis quattuor alys
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Magris plena et sufficiente ronem reddant, vt ones male suspicionis occasioes 
hoc mo racionabilr pcidat. Cum onis piorum hoiniuu vita eo destinata sit, 
vt in societate humana vtilis sit, et no damnosa, statuimus ut ex magris 
duo solertes, quottannis eligantur, qui studiose et diligenter, ad lanienam 
vel macellam [sic] Invigilent,ne aliquis Magror temerario ausu pecora Morbida 
et contagiosa, aut nimia macie squalenda mactet, et si talis quispiam reper
tus fuerit et eiusmodi carnes venum exposuerit, ab illo onis illa caro per 
inspectores auferatur, et in scholam ac hospitalia, sine Omi pecunia dinidatur, 
ipse vro magr e societate et contubernio eijciatur, excludatur et suo magrio 
priuetur, preterea si quis Magror officiu pfecti detrectauerit, aut hoc. onus 
publice seruitut. subire no Iverit, hic Mgr inobediens toto illo Anno ab 
officio suspendi debebit nec artem lanionu exercere valeat, ite Quod Nullus 
magror cuiuscunq. generis pecora, extra forum clam Vel occulte in loco 
abdito emere possit, nisi venditor sit ciuis vel Incola eiusdem ciuitat. ure 
Colosvarien, contrariu agens puniri debebit pensione vnius talenti seu 
centenar Gere, ite Quincunq. Magror semel huic artificio lanionu addictus 
fuerit, artificium ipsum citra temporum delectum continue exerceat, nec 
tempore caristie pecorn Mactaciom lutermittat, qui autem tenqmre caristie 
pecoru Mactacionem intermiserit hi anno quoq. sequenti (piando pecora 
lenius emuntur, eciam Mactationem intermittere debebunt, lutelligimus pterea 
magros Laniones Colosuarien antea pecora eorum tam mactanda in Macello, 
quam vina Vendenda in terris intra metas Ciuitat. nre Colosuar adiacen libere 
pascere consueuisse, decreuimus itaq. vt more antea solito deinceps quoq. 
Laniones ipsi pecora sua demptis pratis interdictis in terris Communibus, 
vbi antea solebant, libere pascere possint, pecora tamen intra metas Colos- 
uarien saginata alys viua vendere no possint nec quocunq. abigere valeant, 
sed in comtnun. vsum elvitat, in macello libratim Vendenda mactare tene
antur et sint obligati. Sorcium vsus cum in sacra quoq. Heriptura non inter
dicatur, itaq. fauenter admittimus, vt Magri Lanyones pecora in foro eiuere 
volentes propter pacem et tranquilitate pro vetere consuetudine sortibus 
utantur, sicq. pecora emenda discernant, si ante quispiam in sorciendo 
alteri fraudem fecerit, hic priuetur pena pensionis denar. Sexaginta, ite 
Ex integra hebdomada dempto die fori hebdomadalis et Secunde ferie pro 
more et consuetudine uefcere Nemini lanionu. extra Celiam existen. liceat 
carnes in ipsa Civitate nra Coloswar vendere, feria vero Secunda usq. ad 
horam duodecimam, feria ante quinta hoc est die fori hebdomadalis liberum 
sit omnibus tum in societate et contubernio ipsorum lanionu Colosuarien 
agen quam extraneis vniuersis carnes toto integro die vendere. Cum vero 
pondus et Statera insta sint omnium Iudicia, itaq. decreuimus, vt caro Insto 
pondere vendi debeat. Si quis vero Magrorum in libra ac pondere seu 
Mensuratione carnis fraudem fecisse repertus fuerit, hic suo priuari debebit 
Magrio. Neq. ad exerciciu artis admittatur, sed a nono ins totius contuberny 
pro more antea solito redimat. Magri autem Laniones et eorum famuli 
carnes vendentes modeste et prudenter emptores vniuersos alloquantur 
dextreq. illis respondeant, et si forte aliquis insolenter aut turpiter respon-
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derít, is puniatur exactione floreni vnius. Precium carniu libratim venden
darum Consulatus et Centum viri Colosuariens. pro eonsuentudine taxare et 
diiudicare debebunt. (Quilibet Lanionum, carnes vendeneiu. suum linteum 
Swrcz vocatu mundum habeat, contra agens puniatur exaccione dr. duo
decim. Cum autem nemini vetitum sit vsibus suis frugifere consulere posse, 
modo vocacioni et funccioni sue non desit, Macris Lanionibus Colosuarien 
nequq. Interdicimus pecora viua alys quoq. vendere, et more alioru sub- 
d itor ii uror ex hoc Regno in Hungáriám abigere, Ita tamen, ut Tuxta articulos 
superiores promiscua multitudo Ciuitat. nre Colosuarien merito non que
ratur se carnibus necessarys pinguibus et optimis per ipsos Magros Lanio
nes destitui priuariq. item Cum necessitates varias crebros Magror. con
ventus efflagitare animaduertamus, statuimus, ut quilibet magror. die statuto 
in cetu magror. comparere debeat, negligens vero et contumacia ductus 
aliquis magror. ad couuocacionem signi in cetum accedere noluerit, si ratio
nabili causa vel egritudine, que vnumqnemq. excusare solet, defendere non 
poterit, artific.y oxerciciu per duas integras Septimanas illi Interdicatur. In 
cetu et congregatione Magistroru silenciu esse debebit. Si quis vero, tum, 
cum nomina magror. in cetu e Cathalogo recensentur, recitacionem ipsam 
sua garrulitate interturbaverit, hic puniatur exactione denar duodecim, in 
cetu Mag rorum quilibet locum suum retinere et occupare debebit. Si autem 
aliquis temerarie surrexerit et ad mensam seniorum incomposite et petulater 
ore et manibus dictitaverit, hic Colierceri |sv>] et puniri debebit exaccione 
denar Quinquaginta. Si quis magrorum aut famulorum in societate vel 
extra societatem et Contubernia vnus alterum vituperys affecerit, aut verbo 
vid facto luserit, vel lniuriose laces,serit et prouocauerit, et eius criminis 
admissi reus hire conuictus fuerit, prinatur solucione vnius talenti seu 
centenar cere, Vt autem firmior pax et tranquillitas in societate eorum 
conseruntur, decreuimus, ne quis magrorum vel famuloru alterius macellum 
clam violet, aut transcendat, aut hinc aliquid auferat, Contrarium agens 
artificio suo prinari debebit, vsq. dum a nono ius contuberny redemerit. 
Locus publicus seu macellum ipsum Noctu firmiter obserari et Muniri 
debet. Si vero aliquis magrorum vel famulorum illud ipsum facere et obse
rare neglexerit, hic puniri debebit exaccione denar sexaginta quattuor, viduis 
licitum sit sua macella resignare filys, genero et nepotibus, extra hoc vero 
nemini. Si quis magrorum duos filios habuerit artem laniature pollentes, in 
diuisione famulorum liberum sit illi magro vnum ex filys, quem maluerit 
eligere, cuius opera in execucione artis anno illo vtatur, alter vero nequaq. 
se ad execucione artis apud parentem adplicet, Sed alterius magri famulo 
Indigentis seruicio se addicere teneatur. Si quis magistrorum Adoles
centem quempiam in arte erudiendum susceperit, successu temporis hic 
adolescens apud hunc magrum per totos tres annos probacionis perdu

' rare debebit, neq. quisq. eum, illi magro eripere, Nec adolescens ipse a 
suo magro recedere audeat, nisi data aliqua racionabili causa, Si 
quis famulorum artificium posthabuerit et sese ociosis deambulatori- 
bus, Alearum lusoribus viniq. compotoribus commiscuerit, Is postea ducta
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vxore per Annum Medium ad exerciciu arti« sue in consorcium magi 
Nequq. admitti debebit. Vt autem Multorum Incommodor, occasio p 
cidatur, statuimus omnis generis ludos et presertim alearum et Cartan 
Interdictos haberi. Si qui autem temerarie contra agentes reperti fueri: 
tales tocius Anni seruicio priuentur. Si quis famuloru tempore dimissio) 
Famuloru sese absentauerit, annuus labor illi interdicatur, preterea famul 
cum in negocys Artis et Mactacionis non semper occupari posse ani: 
aduertamus, decreuimus vt famuli in negocys domesticis ipsum rnagri 
adiuuent, Si quis autem eorum Id ipsum facere recusauerit, annuo priuet 
seruitio, magister vero rebellionem famuli occultans et prefectis contuber 
non significans, puniatur exaccione denar Sexaginta quatuor, Junior autf 
magror. claues gestans festinis diebus in templo tempestiue presens s 
et deputatum locum tapetis ornet, negligens puniatur exaccione den 
quinquaginta. Si quis famulorum infidelis, fraudulentus, fur et familia 
alicuius dehonestans repertus fuerit, hic e contubernio et societate s 
Celia reliquorum Lanionum excludatur, et sine testimonio litterarii abi 
debeat. In exequys funebribus quilibet magror interessé et pietatem sua 
erga proximu suum exhibere et defunctum honestissime sepellire debe; 
Negligens si racionablr se excusare non poterit, puniatur exaccione den; 
Sexaginta. Sepulchrum autem Juniores magri effodere debebunt, et ; 
renuncciacionem | s/e | tempestiue adesse tenebuntur, Negligens excep 
egritudine, que quemq. excusare solet, puniatur exaccione denar. Quinqu 
ginta, postremo cum locus publicus Macellorum Mundus haberi debe; 
volumus igr ut quilibet Magistroru aut famulorum suum macellum singul 
Sabbatis purgare, et omnia ossa efferre teneatur, negligens puniri debe) 
exaccione denar. Sedecim. Nos itaq. habita clementi racione Supplicacio 
prefatonum magrorum Lanionum Giuitatis nre (Jolosuar predicte, pr 
insertos articulos, ac omnia et Singula in eisdem contenta, ratos, grato 
et accepta habentes, pntibus Iris nris priuilegiulibus inseri et inseri 
facien, ratificamus, appbamus, et eisdem magris lanionibus dicte Ciuita 
ure Colosuarien eorumq. successoribus et posteritatibus uniuersis dan 
duximus et conceden. harum nrarum pendentis et Autentici Sigilli n 
Munimine roboratar. vigore et testimonio litterarum, Datum in Ciuita 
nra Alba Julia vigesimo Sexto die Mensis Nouembris Anno domini Mill 
simo Quingentesimo Quinquagesimo Nono.

Joannes Electus Ilex m pr. ')

') A mésrnros ezéli leveles ládájában levő eredetiből, mely hártyám van in  
s selyem zsinóron függő pecséttel megerősítve.
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XXVII.

[1500.]

A h/ ó'cw ez ell nyom tatott azabályrondelete.

K E N D E  LES.
KV LEN KVLEN TZIOKELE KNE C,

MELLYEL HZEIfENT ELETEKET RENDELLYE-
nnc Vs crköle.ze.ket szabianac a tisztelete» Söts legényec, a királyi 

varosban Colosuarban:

Egybe szerzotettec es e rendre liozatattac, a tiszteledő feiedelmeknec, 
Birónac és egész, Taiiatsnac ió akarattyából és engedelméböl, a fel lyul 

meg mondot királyi városnac Oolsuárnae tiszteletes Hóts tzfnoc 
Mesteritől egyenlő végezésből és akaratból.

COLOSVAKOT 
1500. E S Z T E N D Ő B E .  ')

A KENDE LESNE 0 TZICKELI.

1. VValamely szőts legény á varosra iő, az szállyon attyoknál 11a ott
nem szálaiul, tehát bimtöttése legyen, d. 4.

2. Az ollyan legény attyoknac hazától kerestessen á Dekányokal miivet
magánac á Mestereknél : valaki kedig észt nem niüuelné, annac bun- 
töttése légyen, d. 10.

4. Walamelly iffin k?t lietig mímel, az tartozóé fel heti bért á társaság- 
nac ladaiában adni.

4. Walamelly legény szertelennűl iszie, anyára hogy a bort telly ül ki- 
adgya, ez minden engedetem nélkül tartozzon bűntettesre, d. 04.

5. VValamely legény kárttyát auagy verfielet iatzodméc, pénzbe annak
maradsága d. 50.

lla  kedig valamelly Mester házánál iátzodnac, annak maratsága 
;i tzebe, ffl. 1.

De ha az attyoe házánál iátzodnac, tehát annac bimtöttése a 
tzebe, ffl. 2.

0. Walamelly legény á tarsoság kőzet háborúságot auagy öszueuesz- 
szést támaszt, és a Dékány békességet paranezol kösztec, valaki a 
paranezolatnac nem enged, az minden engedelem nélkül bűntőttésre 
főzessen d. 42.

') Művem I. kötete OKLEVÜLTÁRA 0 3 -0 4 , 2 0 3 -0 4 , 2 8 5 -8 9 , 3 2 7 -3 2 8 . lap
jain kiadtam e ozéh legrégibb szabályait s szabadalomleveleit, e KÖTET-ben követ
keznek a későbbiek közül a fontosabbak egész terjedelmükben vagy kivonatosan. 
Nehéz munkámban jól esik lelkemnek az öntudat, hogy e szép múltú ipartársulat 
emlékét a mennyiben lehetséges — könyvem tartja fenn, minthogy az 1870-ki 
égéskor e.zéhmesterénél őrzött, leveles ládája lángok martaléka lett.
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7. Walamelly legény a másikat á társoság kűzzül artzul czapna harag
ból, az'bűntettesre ffizessen, ffl. 1.

8. Valamelly legény egyikhöz á társoság közzül k<;st vonszon, ennec
maratsága minden engedolem nélkül ffl. 2.

Ha kedig valaki mást meg srati és vért boezát, az Hiro vvramnak 
itiletibe esset.

0. Az iftiakat tisztesség és ió erkölcz illet, Ez«lkáért, valaki egy förtel
mes aszszonnyi állatnae egy pohár bort nyíltana, annae büntöttésse 
legyen minden engedelem nélkül d. 52.

10. Kéuáltképpen az iffiaknak illic, hogy tisztességgel éllyenec az asztal
n á l: Valamely ez okáért szertelenül czelekedic az asztalnál, és szemé
rem nélkül az étekbe kapna, annae maratsága d. 25.

11. Valamelly legény az ö wrától számnetettlen elmegyen, adósa marad
nál! wránac. anagy aszszonnyiánac, auagy a társoságnac, Ennec 
irianac utálnia, ielentuén más liellyeken az ő uétkét.

12. Valamelly legény elszekic a szerből, auagy másnac nem liadgya, hogy
meg adgya á szert érette, auagy el nem kéredzic á Déeánnyoktól, 
ennec maratsága, d. 0,2.

12. Tisztesség és emberség legyen az iffiac kőzet : VValaki ezokaért á 
szerffizetessének dolgából hamisságot miivel, auagy valamit eltagad 
a szernec pénzéből, és nem ielentuén eltitkollya, ennec maratsága 
ffl. 2. minden engedelemiiplkfil. És ez muwnelkül legyen, mind addig, 
méglen a legényeket megelégiti.

14. Elenésztés és eltitkolás ne legyen á legényec kőzet, ualaki ezokaért 
láttya á másiknac uétkét, hogy valaki e szerzesnec ellene czelekőd- 
uéc, és magának marasztana á társoságnac pénzét, és eltitkolnál! á 
társoságnac meg nem ielentene, ennec maratsága ffl. 4. minden enge- 
delemnelkul.

15. A legényec á temetésre való ruhát és az ogyeb szerszámokat az 
atty oknál tarczác,

10. Valamelly legény a feltételkort ielen nem leszen tizenkét hórakort, 
annak maratsága d. 10.

17. Mikor a legényec egybe gyulnec, mindenkor elhiuassác á Irat, hozzaioc
látó és elrendelt Mestereket : Ha á Dékányoc ászt elmulattyác, tehát 
mindenec maratsága d. 02.

18. A legényekhőz látó Mesterelmec mindenkoron egyie á má-
szic Magyar legyen : Ezeknee ielen volta nélkül á legényec semmit 
ne itéllyenec és semmi tőruényt ne lássanac.

10. Mikor kedig á legényec á két mestert hiuatattyác és valamellyie oda 
közükbe nem iövend, az megmarad a tzenec bűn töltésre d. 02.

20. Valamelly á legényec közzfil á másikát haragba meg hazutattya, 
auagy megezufolya, annae maratsága d. 02. minden engedelemnelkül.

21. A legényec egyenlő akaratból válaszszamic Dékányokat, kikuec egyie
á másic kedig Magyar legyen.

— 50 —
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22. A Dékányoc minden kántorban számot ad lián tiszteket letegyéc : Ha 
a Déeányoc ászt nem nn'iuelic mindeniknec maratsága fii. 1.

22. Ez rendelésnoc lenelét minden kántoron megoluastassác, Ha kodig á 
Déeányoc ászt elmulattyák, miudenec maratsága. d. 22.

24. Valamelly legény á másikat kezesül vetne és á kezest benne hadna 
elszökvén á várostól, Annnc egyel) liellyeckre vtánna irianac vadoluán 
etet az ö vétkéről: A kezes kodig meg tilcza bérét az ö wránál és 
egyeb marhátskaiát.

25. Valamelly legény az ö wra házához fertolmes aszszonnyi álatot be 
vinne, annac büntőttésse ffl. 1. minden engedelem nélkül. Annae 
vtánna á Déeányoc által eugesztellye meg az ő wrát és aszszonyiát.

2b. Mikoron á legényéé együtt vadnae, és á Decánnyoc paranczolnac az 
itliaknae hogy szolgályanac, valamellic á paranczolatnac, nem enged, 
annac maratsága d- 25.

27. Midőn á legényéé valami uégezésbe vadnae és a Dékány szél, senki
belé ne széllyan keuetettlen, ha valaki belé szélland, annac marat
sága . d. 25.

28. Mikor á legényéé egybe gyültec á letételre senki kouetettlen el ne
men nyeri á gyülekezetből, A ki kedig elmegyen, annac maratsága

d. 4.
2d. Mikoron valaki á legényéé közzül betegségbe esnie, á Dékány kft 

legényt rendellyon uielléie, hogy á beteggel bánnyanac mind ével 
s mind nappal. A ki kedig ebben engedettlen volna, annac maratsága 
minden engedelem nylkül minden vttal d. 10.

20. A Dekányokis gondot vissellyenec á betegrül és naponként meg
látogassál* ötét, hogy semmi nplknl ne szükölkedgyéc, Ha kedig észt 
ehnulattyác, maratságoc legyen d. 10.

21. A kot legénnec, á kic hánnac ä betegei, mindennec napiára d. 4. 
adgyanac, éyelre kedig d. 2. A többit keresztyéni szeretetböl az önén 
er szói íyekl >nl kölczéc.

22. Mikor a Dékányok valamely legénnec müvet keresnec, mindgyárt á
legént haza vigyéc á Mestornec, de úgy, hogy á haza késértésbe 
többen ne legyenec négynél. Ez ellen ha á Dékányoc czeleködnec, 
mindeiknec maratsága ffl. 1.

22. A társoságnac ládáiból senkinek pénszt kölezen ne adgyanak zálag 
nélkül, auagy kezes nélkül.

21. Valamelly legény az etzer leczendoszszitet anagy letöt dolgot, akar 
á mcstorcc, akar á legénycc előtt esset legyen, ismét felmozgattya és 
megindittya, annac marasága ffl. 1. minden engedelem nélkül.

25. Mikoron egy Mesternek két legénye vagyon, á harmadikat íie vigyéc 
oda á Dékányoc, hanem ha az egyfb Mestereknél semmi rnúuet nem 
találnánac nek i : Ha á Dékányoc külembe czeleködnénec, mindenik
nec maratsága d. 25.

2(5. Mikoron á Dékányoc valamelly legénnec müuet szereznec valamelly 
Mesternél, és az magát meg gondolatin másod nap elmegyen á váras-

4*
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tő i: Ha annac vtanna viszszatfr á városra, Ennek mimet ne adgya- 
nac, mind addig, méglen az előkeli elhagyót wránac keduét me<j 
keresi.

■17. Valamelly legény fegyuerrel menne he á gyülekezetbe ;í letételkort 
anac maratsága d. 15.

•‘18. Midőn a legényeknec koszoroiou vagyon, senki egyebíme á l»írra m 
mennyen. A ki ez ellen czelekődic, annac maratsága minden enge- 
delemnelkúl • d. 10.

:?9. Ha valamelly házas ember, auagy őzvvegy á városra iő, hetihérén 
mímelni, az magáimé maradgyon, és á legényeknek társaságába m 
elegyítse magát.

40. Midőn legényec á városra iönec, és mimet keuánnac, tehát miivel 
keressenec onekic á Decányoc, annac kedig előli, ki először szólt akai

<scj legyen, akar Magyar. Ha ászt á Dekányoc nem miiuelic 
mindeniknec maratsága ' d. 20.

41. Ha valamelly legény őszueuesz :i másikai, az egybe ne gyüthesse ; 
társaságot hétközibe, auagy vasárnapon, hanem vária meg á letétel- 
nec napiát. Ha kedig á Dekányoc egybe gyiitic á legényeket ä Mos- 
tereknec kárára, á Tzfmester hire nélkül, mindeniknec maratság:

f f l .  : i .

42. Valamelly legény a városra ioné és mime volna de nem akarni
mímelni, hanem napszámra menne, címéé maratsága minden enge 
delemnflkíil t'tl. 1.

42. Valamelly legény pénszt vészén fel wrától, es annac vtánna nen 
akarna erőtte mímelni, hanem elmenne á városról, Annac leuele 
irianae vtánna, hogy sehólt az országban mimet ne adgyanak iifki 
méglen meg nem iő és wránac keduét nem keressi.

44. Valamelly legény Mo'ldouában mímelt auagy egyebét a tze kinni] 
annac mimet ne adgyanac a városban, még nem á Mestereknee kod- 
ueket keressi. Ha kedig itt á városban meg elégíti á Mestereket, : 
más varasokban ment ember.

45. Valamelly legény hgtfőn nem uinnelne, és annac vtánna leülni
mímelni. Ennec nem admit- Imtibért. Ha kedig ä mester hfiibért á< 
neki, annac bíintőttésse fii. I.

40. A Dekányoc pénszt ne uegyenec ki á társoságnac ládáiéból az attym 
hirenelkíil. Ha kodig ellene czelekődnec, mindeniknec maratság:

m. i.
47. Mikoron valaki á legényec kőzzíil meghall, á többi egybe gyiiluén

tisztességei eltemessél*, ászt: valaki kedig á temetésbe ielen né lenne 
annac maratsága d. Ki.

48. Senki á legényec kőzet szabad vássárt ne indítson auagy kezdgyen ;
tzemestereknec hire nélkül. A ki egyebet ebbe mímelne, annai 
maratsága Hl. 2.

40. Ha valamelly legénnec á társaság kőzet töménye leszen, és á töméin 
nem tetzic neki, az appellacióba veheti a Mesterei: eleybe. Ha :
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legénnyel-. nem engednél*., teliét a/, a legény mennyen a tzemesterhőz, 
és meg leintse őneki, és az annoc vtánna gondgyát visseli a tőb 
tzehmestereckel egyetembe.

50. A legénnyel- minnyáian Isteni félelembe élyenec, és őremest mennyenee 
az egyházba, ä predicacióra és az wrnac asztalához. Ez okáért vasár
napon senki ne mennyen morálni á predicacio alat, se á városban, se 
város kőrnyíil : Valaki k illemben ezelekőszie, azt inczéc á Dekányoc 
kétzer a nagy háromszor. Ha kedig szót nem fogad, tehát á Decányoe 
meg ielonezéc á tzem.estereknec, azzoe annac vtanna gondot vissellye- 
neo róla.

51. A Dekányoc á legénnyel*, kőzet emberségessel.-, legyenee, és a Tze- 
mestereknec, és á legénec Attyoknac engedelmessec legyenee. Valaki 
kedig ő kőzziilek szófogadatlan lenne, az megmarad á tzenec, ffl. 2.

OOEOtiVAKOT
nyomtatot ez é Kendelés, midőn tzemesteree vólnánac á 

tiszteién dei Mesterei-.
1. Demeter Wolff.
2. Tothazi Mieklos.
3i Kitér Hhesburger.
I. Enuyedi (lyárfás. ')

— 53 —

XXVIII.

11500.1

Kolozsvár város bírája, esküdt polgárai és száz fórfiai által az adósság megfizetése és bírói 
végrehajtás módja iránt hozott helyhatósági szabályzatnak a király által megerosittetése s 

változhatlan jogrendszabály gyanánt, kiadatása.

Nos Joannes Secundus Dei (traeia Electus Kex liungarie Dalmacie,
Croaeie etc Memorie commendamus tenore present]'um Significantes quibus 
expedit universis, Quod fideles nostri prudentes et circumspecti Stephanus 
Fodor et haurem-ius Filstech Jurati eines eiuitatis nostre Coloswariensis, 
nostre Maiestatis venientes in presenciam, suis et reliquorum Civium ejusdem 
Civitatis nostre Koloswar nominibus et in Personis, significarunt nobis 
jderosque inter eos esse, qui pecuniam alienam tempore necessitatis ipsorum 
contrahant et ad multas promissiones recipiant, qúi postea promissis et 
obligamiuilms ipsorum ad diem et terminum ei rei constitutum satisfacere 
respondereque nollent, et Creditoribus ipsorum, non numerata pecunia sed

') A szŐKS czcli leveles ládájában levő nyomtatványból grapbikai hűséggel 
kiirva, mely ivalaku kalendarium-féle liártyatáblába volt kötve, a meglevő hártya
részen január és február napjai látszottak azon korban szokásos színes betűkkel 
nyomtatva.. A magyarhoz mindenben hasonló német czéhszabály-nyomtatvány is volt, 
de én ránk nézve az elsőt láttam közlésre méltóbbnak. További történetéről többet 
a szövegben.
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estimacionibus, quarundam rerum inutilium et abjectarum Satisfacere 
vellent, per hoccjue gravia et intollerabilia damna ipsis Creditoribus infer
rent, in preiudicium et damnum eorundem manifestum. Ut oli id ut litiius- 
modi injurie et res inordinate ') e medio ipsorum tollantur et plane cessent, 
Judicem, et Juratos Ciues, cum Centum Viris, hunc modum et ordinem 
exoluendi eris ■) alieni communi Consilio et voluntate Statuisse inter ipsos, 
et totam Communitatem perpetuo duraturam. In primis ut debitor requi
situs, de debito, Juramentum prostet, se neque pecuniam paratam, neque 
aureas uel argenteas res quibus satisfacere posset debitori, habere, quo 
facto exceptis Vestibus usualibus quotidianis debitoris et uxoris eiusdem ac 
Domo, Creditori res et Clenodia domestica meliora et Vina illius estimentur. 
que si non sufficiunt, Hereditas campestris, ut Allodia, Vinee et Similia 
Creditori estimentur, quibus si nondum satisfieret Creditori, ueniatur ad 
Domum et Vestes quas extra quotidianas habet, illaque ipsi Creditori pro 
debito estimari debeant. Quod si vero illaque non sufficerent, debitor in 
propria persona captivari possit et anno integro tribusque diebus in Carcero1 
teneatur, postea dimittatur. Et si que res illius deinceps innen iri poterint. 
illequo ipsi Creditori estimentur, et debitor de contracto debito seu ere 
alieno satisfacere semper sit obligatus et astrictus quoad plenum. Suppli
cantes nobis humilliter quorum supra nominibus et personis, ut hanc 
eorum Constitucionem ratam et firmam habere, ac pro ipsis eorumque 
posteris perpetuo duraturam confirmare dignaremur. Quorum nos humilli 
Supplicacione benigne exaudita et clementer accepta, modum et formam 
prenotntam exigendi debiti inter Ciues nostros prescriptos Coloswarienso 
perpetuo valituram et Juris ac Priuilegy loco duraturam acceptamus et 
ratificamus, ac pro eisdem ipsorumqne posteris et Successoribus universi,- 
dementer confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum Albe Julie feria Sexta proxima post Dominicam Letari 
[márcz. 30.] Anno Domini Millesimo Quingentesimo, Sexagesimo.

Joannes Electus mpr. )

XXIX.

[1560.]

Nyers bőröknek az országból kivitelét tiltó királyi védlevél.

Joannes Secundus dei gratia Electus Ilex Hungarie Dalmatic Croatu 
etc. fidelibus nostris Vniuersis et Singulis Egrogys nobilibus eomitibm

') Az ne ez oklevélben többnyire igy van Írva : e vagy c.
-) Itt a második alakú van használva, s igy tovább.
:l) A városi levéltár-ban levő eredetiből. | í 7<w. J)D. Nro 3.| Ennek káptalani bi 

teles átirata látható. [J V ísc. DD. Nro 4.1 Kelt Laetare vasárnap előtt harmad nappa 
Imárcz. 11.| 1648, kérték Árkossi Máté, városi jegyző, Aimer (láhor esküdt polgár 
A pecsét körirata: SIG. CAPITULI ECCLESIE ALBENS. TJiANSSILV.
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Vire comitibus castellanis Prouisoribus Arcium et siliorum quorumcimque 
locorum prefer tis et officialibus ipsoriunque vices gerentibus, item tricesi- 
matoribus theloniutoribu.s vectigalium exactoribus, pontium et passuum 
custodibus, Circumspectis Judicibus et Juratis ciuibus ciuitatum oppidorum 
Villsirum et quarumlibet Possessionum Regni huius nostri Transsilvanie 
Presentibus requirendis Salutem et gratiam. Expositum est maiestatinostre 
in Personis fidelium subditorum nostrorum Vniuersorum Magistrorum 
Pellionum ('initatis nostre Colosuariensis, quod licet ipsi hanc Antiquam 
libertatem et approbatum consuetudinem habeant, \ Tt nullus omnino Mer
catorum, aut Negociatorum hominum Pelles agninas et alias quascunque 
crudas cutes animalium et precipue ferarum per Artifices nondum paratas 
et elaboratas in hoc Regno Transsilvanie coemere et illas ad extras |s?V’| 
terras educere valeat, Nunc tamen forent Nonnulli Mercatores et Nego- 
flatores, qui huiusmodi Pelles in damnum et prejudicium Antique libertatis 
eorundem ac Vniucrsitatis Magistrorum Pellionum transsilvaniensium 
Manifestum emerent et e Regno educere vellent, Supplicatum est nobis Pro 
Parte Eorundem pellionum Colosuariensium humiliter ut nos ipsos in 
Antiquis libertatibus eorundem conseruare dignaremur, Cum publico etiam 
fidelium Regnicolarum nostrorum decreto Statutum sit ut Pelles et cutes 
crude ex hoc Regno educi non permittantur, humili Supplicatione prodicto
rum exponentium fauci iter exaudita fidelitatibus vestris et vestrum singulis 
harum serie committimus et Mandamus firmiter quatimus [sicj dum et 
quando per prodictos pelliones Colosuarienses cum presentibus fueritis 
requisiti huiusmodi pelles et cutes crudas per quoscunque negotiatores 
emptas clam uel manifeste educendas Juxta continentias litterarum priuile- 
gialium eorundem exponentium cum presentibus exhibendarum Juri arestare 
et ubique detinere debeatis et teneamini Secus Nullo modo facturi presen
tibus perlectis exhibenti restitutis Datum Albe Julie in festo Sacri Pente
costes [jun. 8 .1 Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo.

Joannes Electus Rex m pr. ')

XXX.

I ir,(>o.|

II. dános I Zsigmond | vál. király anyja, Izabella királynő azon’ kiváltságlevelét, hogy Felek 
in* a Kolozsvármegye, de Kolozsvár város adófizetői között rovassák meg, régi királyok 

hasonló adománylevele alapján megeró'siti.

Nos Joannes Secundus Dei Gratia Electus Rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc. Memorie commendamus tenore presencium Significantes quibus

') A szűcs cseh eredetijéből, mely a, király kisebb pecsétével volt megerősítve, 
s kívül rá irva: „Ez is két párban vagyon, mindenik pecsétes, János király levele“ : 
másfelől: „János király parancsolatja az mogvőtt nyers bőrök elvétele felől.“
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expedit uniuersis Quod pro parte et personi« fidelium nostrorum pruden- 
tum ac Circumspectorum Judicis et Juratorum Civium Civitatis nostrae 
Colosuariensis, exhibite sunt nobis et presentatae quedam Literae Sacre 
olim Maiestatis Reginalis Domine matris nostre Charissime felicis recorda- 
cionis in dupplici Papyro patenter confecte, Chirographo et Sigillo eiusdem 
impressive communite, quibus mediantibus eadem Maiestas Reginalis inte
gram possessionem ipsorum Valachalem Felek vocatam, intra ueras metas 
eiusdem Civitatis nostre’ sitam ab omni et qualibet censuum taxaram et 
Contribucionum Solucione exemisse et supportasse dinoscebatur tenoris 
infrascripti. Supplicatumque est nobis pro parte eorundem Judicis et Jura
torum civium dicte Civitatis nostre humiliter, ut nos easdem Literas exerri- 
pcionales ac omnia et singula in eisdem contenta ratas, gratas et accepta 
habentes, Literis nostris inseri et inscribi facientes pro eisdem et per con
sequens dicte possesionis ipsorum Inhabitatoribus perpetuo valituras gra- 
ciose confirmare dignaremur. Quarum tenor talis est. Isabella Dei Gratia 
Regina Hungarie, Dalmatie Croatie etc. fidelibus nostris Egregijs Dicato- 
ribus et exactoribus taxarum et contributionum nostrarum, in hoc Regno 
Transsilvanie pro tempore constitutis, nec non Comitibus, Vice comitibus 
et Judicibus nobilium Comitatus de Colos Salutem et Gráciám nostram 
Expositum est Maiestati nostre nominibus et in personis prudentum ac 
Circumspectorum Judicis et Juratorum Civium Civitatis nostre Colosva- 
riensis. Qualiter quedam possessio ipsorum Kelek vocata, pro Custodia Vie 
contra predones et Sicarios intra veras metas Civitatis nostre Colosvarien- 
sis in medio Sylvae Felek vocate situata ad Civitatem ipsam pertinens non 
in numerum regnicolarum et possessionum in Comitatu Colosiensi existen- 
cimn sed in illam taxam, que ad ipsos Ciues nostros Colosvarienses impo
sita, fuerit dicari solita fuerit, prout hactenus juxta continendam aliarum 
Literarum Dominorum Regum Hungarie felicis reminiscende in medium 
Comitatuum istius Regni nihil soluerunt, tamen vos non curata huiusmodi 
Libertate Civitatis nostre Colosvariensis Colonos de Felek dicari et con
numerari ac per omnia remedia ad solucionem taxe et Contribucionis 
eoa retare et compellere velletis et sepius ipsos Colonos de Kelek ob non 
solucionem huiusmodi taxe tam in Personis, quam rebus ipsorum turbaretis 
et damnificaretis, in prejudicium et damnum dicte Civitatis nostre mani
festum. Supplicatum igitur extitit Maiestati nostre nominibus et in personis 
Civium de Coloswar, ut ipsos in antiquis ipsorum libertatibus, conservare 
dignaremur. Nos igitur visis Literis Serenissimorum Principum Mathie ei 
Ladislai Regum Hungarie Colonos de Felek ab omni eonnumeratione et 
solucione Taxarum quarumlibet eximendos duximus, imo eximimus presen- 
cium per vigorem. Quo circa fidelitatibus vestris harum Serie mandamus 
firmiter. Quatenus a modo deinceps proscriptam Villam Kelek in medium 
Regnicolarum et Comitatuum istius Regni Transsilvanie nequaquam con
numerare et dicaré, aut dicari et connumerari facere audeatis seu presum- 
matis, sed illam dictis Civibus nostris ' simpliciter relaxen* debeatis et 
teneamini Secus non facturi Praesentibus perlectis exhibenti restitutis.
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Datum Albe .Iuli« Deria Sexta ante Dominicam Itemini,score | már e/, D. | Anno 
Domini M. Quingentesimo Quinquagesimo Septimo. Nos itaque promissa 
Supplicaeione nostro modo quo supra porrecta Majestati ltegia benignitate 
exaudita, et (dementer admissa, proscriptas Literas dicte domine genitricis 
nostro exempcionales non abrasas non cancellatas nec in aliqua earum 
parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspitione carentes, presentibus 
1 jiteris nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine diminucione et 
augmento alitpiali insertas et inscriptas, quoad omnes earum Continendas, 
Clausulas et Articulos eaten us, quatenus rite et legitime existunt emanate, 
viribusque earum Veritas suffragatur acceptamus, approbamus et ratifica- 
mus, casque ac omnia et singula in eisdem contenta, pro annotatis Civibus 
dicte Civitatis nostro Colosvariensis, consequenterque Colonis et universis 
Inhabitatoribus prelate possessionis ipsorum Felek perpetuo valituras 
graciose confirmamus, harum nostrarum vigore et testimonio Literarum. 
Datum in Civitate nostra Alba Julia Sabatho in Festo Sancte Margarethe 
Virginis I j ul. lb. I Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo.

Joannes Electus Ilex. :)

— r>7 —

XXXI.

115(h). I

Felek ne v ii lit 111 adózás és köz telim* viselés tekintetében Kolozsvármegyc adójegy zekéből 
kitöröl telik s Kolozsvár vámsa adójegyzékébe ig ta tta tása  és bekebelezése rendeltetik.

Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex llungarie, Dalmatic, 
Croatie etc. Memorie commendamus tenore presencium Significantes quibus 
expedit universis, (Quod nos considerantes et in animo revoluentes Udem, 
integritatem ffdeliaque Ser vicia lidelium nostrorum prudentum Circum
spectorum Judicis et Juratorum civium, ac uniuersorum inhabitatorum 
huius Civitatis nostro Colosuariensis, que ipsi Sacris olim defunctis 
Maiestatibus felicis recordacionis, parentibus nostris observandissimis 
et deinde nobis ad omnem occasionem summa cum animi eorum integri
tate obsequenter exhibuerunt et impenderunt, ac insuper dum cum Serenis
sima olim domina matre nostra observa udissima ex Polonia in Regnum 
nostrum llungarie regrederemur, et alias semper Ciuibus poeioribus nobis 
obviam missis, digno honore, benevolencia et expectacione prout debebant 
exceperunt, nos quoque aliquo Munificencie nostro Regie munere eos pro- 
seipii volentes, ex speciali imstro in ipsos fauore et benignitate deliberavi
mus et decrevimus, ut possessio ipsorum Felek vocata pro Custodia vie 
contra predones intra veras metas Ciuitatis nostre Colosvarensis in medio

‘) Az eredetihői, mely hártyára van Írva s lilaszm, sárga és veres zsinóron f'üggo 
királyi pecséttel megerősítve, melyen a király ezimerei s a már ismertetett körirat 
voltak. A pecsét egészen ép. \Fa-x. D. Nro 27.|
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Sí fim Felek vocata situata, que per Serenissimos Reges Hungarie, nostros 
predecessores a Connumeracione in medium Regnicolarum fienda exempta 
habita, et in solvenda qualibet Taxa in munerum Civium nostrorum Colos- 
variensium computari et Annumerari solita fuisse animadvertitur, e regesto 
Comitatus Colosiensis penitus tollatur, eradatur et deleatur, ac simul cum 
Civitate nostra Coloswar quaslibet taxas solvere, et onera quolibet sufferre 
debeat, quemadmodum decernimus et statuimus per presentes Quapropter 
Vobis Fidelibus nostris Egregiis nobilibus Joanni Kernen, et Nicolao 
Ombozy Comitibus ac Vice Comitibus, et Judicibus Nobilium, nec non 
Ambrosio Lite rato de Chak Exactori Contribucionum dicti Comitatus 
Colosiensis modernis et futuris harum serie commitimus [sic] et mandamus 
firmiter, quatenus habita presencium noticia statim et sine mora prescrip- 
tam possessionem Felek vocatam e Regesto Comitatus Colos tollere, 
eradere et omnino delere debeatis, eamque in ]>osterum in medium domi
norum Regnicolarum Possessionumque huius Comitatus Colos Connume
rare et ab incolis eiusdem possessionis Felek, taxain seu Contribucionem 
aliqam exigere in posterum nullo unquam tempore, aut ob non solucionem 
eorundem, eiusdem possessionis Felek Incolas, uel per consequens dictos 
Ciues nostros Coloswarienses turbare molestare, depredare, uel quoquo 
I modo ] Q damnificare praesummatis, neque sitis ausi, gracie nostre sui» 
obtentu. »Secus nullo mödo facturi, preseutibus perlectis exhibenti resti
tutis. Datum in Civitate Nostra Coloswar, vigesimo secundo die Nouembris 
Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Sexagesimo.

Joannes Electus Rex m. p. 3).

XXX1Í.

I 1 bbO.]

II. János j Ztíiginond] választott király az anyja által. Kolozsvár városának adományozott 
árulerakási jogkedvezményt me^erdsiti.

Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungarie Dalmatie Croa- 
ticete uniuersis et »Singulis Egregiis nobilibus Prudentibus Circumspectis 
institoribus, negotiatoribus, Mercatoribus, Hungaris, Oreris, Walachin 
ac alys cuiusuis Status et Conditionis Hominibus merces in hoc Regnum 
nostrum Transsilvanie undecunque adferentihus modernis presencium 
noticiam habituris Salutem et gráciám. Noueritis Quod fideles nostri 
Prudentes Circumspecti Antonius Wyczey Primarius nec non Stephanus 
Rarath noster Regius Judices in suis ac ceterorum Juratorum Ciuium et

') E szó az erelethbul kimaradt.
'-) Az eredetűtől, mely hártyára van írva s közepén a királyi pecséttel mcs- 

erősitve; a pecsét papinál borított vei’cs viasz, körirata: IOANES SlGhSMIINDUS 
P. 0 . ELECTUS HEX HUNGARIE. | Fnsc. D. Nro (i.|

— 58 —
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Uniiiersorum inhabitatorum duitatis nostre Cohisuariensis nominibus et 
personis nostram uenientes in presenciam exhibuerunt et presentauerunt 
nobis quasdam 1 iteras Priuilegiales defuncte quondam Maiestatis Reginai is 
Domine genitricis nostre observandissime pie memorie, et nostras in per
gameno patenter contectas, Chirographo suo et nostro Regio ac Sigillo 
eius authentico Impendente communitas, quibus mediantibus sua Maiestas 
rationibus et causis in eisdem literis clare contentis decreuisse dinosce- 
batur, ut extere naciones extra hoc regnum nostrum Transsiluanie commo
rantes, quascunque res et Merces in hoc regnum adueherent, in ipsa 
(duitate nostra Colosuar tanquam emporio eos omnes deponere deberent, 
neque Abhinc alio educere aut cuipiam preter eines et incolas dicte d u i
tatis nostre Colosuariensis, demptis tamen foris publicis quater in Anno 
cellebrari solitis uendere possint, Significantes pariter nobis grani cum 
querela, Qualiter forent nonnulli ex vobis qui cum mercibus suis in hoc 
Regnum nostrum introductis, per clancularias vias proficiscentes ipsam 
duitatem nostram preferment et illas alijs locis diuenderent in contemp
tum et derogamen promissi Indulti Maiestatis Reginalis et nostri clementer 
concessi <lamnunu|ue ipsorum manifestum, supplicaruntque nobis humiliter 
ut nos superinde ipsis de opportuno remedio prouidere, et eosdem in 
eisdem libertatibus clementer conseruare dignaremur. Quorum humili 
Supplicatione benigne exaudita consideratis eciam fidelibus servicys 
eorundem inde ab inicio Serenissimo quondam Principi domino Joann i 
Regi Hungarie etc. postea nero Sacre olim Reginali Maiestati pie memorie 
parentibus nostris desideratissimis ac deinde nobis summa constantia et 
integritate etiam cum fortunarum suarum periculo pro viribus suis exhi
bitis et impensis eosdem dues et Uniuersos incolas Colosuarienses in 
suis libertatibus et Induitis clementer conseruare volentes, Mandamus 
vobis et Vestrum singulis harum Serie firmissime quatenus habita pre- 
cencium noticia a modo in posterum Universas et quaslibet res et merces 
Vestras in hoc Regnum nostrum Transsilvanie inductas et in futurum 
introducendas successiuis semper temporibus iuxta decretum et delibera - 
cionem prefate olim Maiestatis Reginalis et Nostrum in ipsam Oiuitatem 
nostram Uolosuar sui) pena ablacionis earum per eosdem dues nostros 
fiende deferre et eas lsthic et non alibi deponere neque alijs quibuspiam, 
sed ipsis Ciuibus et inhabitatoribus Colosuariensibus duntaxat uendere 
debeatis et teneamini. Et si forte quispiam Vestrum contra hoc nostrum 
Mandatum facere attemptaret prefatis Judicibus et Juratis Ciuibus per 
presentes annuimus et faventer concedimus eisdemque plenam et omni
modam ])otestatem damus ut ipsi universas Vias et omnia itinera obser- 
uare et obseruari facere, Resque et merces talium transgessorum, ubi
cunque et quomodoeunque repertas solum vigore presencium occupare 
auffere, et duas integras partes, in usum Camere Nostre Regie, Terciam 
nero integram partem pro se ipsis et Usibus duitatis conuertere et usur
pare possint et valeant testimonio presencium mediante. Secus igitur nullo 
modo facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Arce

— 59 —
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nostra (íyalw Decimo Die Decembris 
tesimo Sexagesimo.

Joannes Electus Rex m. pr.

Anno Domini Millesimo Duingen-

Micliael Chyakj m. ppa 
Cancellar. ‘)

XXX111.

11561.1
A szabó czéh szabályai.

Biratli István Byro Kalmar Lazio Kyral Biro Sram istuan, Fodor 
istuan Fylstycli Lewrent Waczy peter Segesuari damakos Aztlialos peter 
Éppel peter Porkoláb Mihály kys gyerg Toot flrenez Raw yrrireli Colosuari 
eskewt Polgárok Minden kereztyeneknek az kik mostany ewdehe ebiek 
jeuendere es leznek kezewnethet yrunk az Jesus Christushan ky myndenek- 
nek ewduezitewye be [ú///]L) Asz emberi altatnak eles elmeié meg goiidoluan 
az emberek einlekezetliinek el múlandóságát okoson es dicséretesen tiilalta 
es uegezthe azt, hogy niynden dolgok az mellyek ewdek zerent zerzetenek 
írásoknak es lelteinek bizonysága ala tetessenek es erössitessenek meg. llog 
tíz halando emberekkel egyetemben azokis az dolgok el ne feleytessenek 
es el mullianak Azokaert my es tikariwk hogy ez lelteinek rendi áltál 
mindeneknek mynd mostaniaknak mynd utaununk valóknak emlekezetyre 
itisson Dog ez Tyzteletes emberek Blast lazlo Zabo gal kewmyes Marton es 
Wogner mihaly az Colosuari zabo mestereknek dicéretes cehenek ceh- 
mesteri my lakos teleink Az ewnnmagok es mynd az egez tewb mesterek
nek is kik az Colosuari zabo eehbe laknak zemelyekbe es kepekhe inv 
elewnbe |igy \ ■ yonen, ínykor my az my thanachhaziinkha tellyesen egez 
thanachul ewlnenk illeti módón zollanak my elottewnk Hogy ok síz Zabo 
mesterek Regi ewdetewl fogna az pozthonyrew mesterekei kyk ugyan 
itten Colosmirat laknak ewzue egy cehet thartottanak volna egy arant 
ualo leltelek is lewt iiüolna \igy\ rnelly az nyrewket igasz ugyan ylette 
intőin a mykepen az Zabokat De ínynél hogy immár mastan evv tellek is 
bizonyos okokért yo motion elualtanak uuolini cehet önmagok akarnanak 
tartani Es myel hogy abban az lelteiben nem chak az nyrewk dolga hanem 
egyelt babonás dolgokis nuolnanak oltari tyztelethez italok, mellyeket 
regenten nagy aytatoson tartottanak. immár azokat hatra hagynan, wytol. 
céhben es ny terueyekkel akarnanak élni, mellyek Sayaton csak az o 
ceheket ylletnek Mntatanak es iidanak azért my eleimbe \iggJ bizonyos 
articulusokat ez meg neuezett Zabo mesterek. Es könyörgének hogy my 
azokat megy | így ] ertenok, es az o ceheiteknek haznara es megtartasara az my 
tizteunk zerent zorgalmatoson priuilegiomba zerzenok es ueghez itinnok.

') Az eredetiből, mely két rétbe fogott regál papirra van írva s közből a, feje
delem veres viaszba nyomott pecsétével megerősítve. | Vase. IV. Nro Ö.J

-) Az 169tí-ki példányban ez helyesebben igy van: „a Jesus Christiisban, min
deneknek udwözittfyéőoí.“
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My azért felliwlmegmondot biro es polgárok meg gondoluan es meg ertuen 
ezt mynd az o mynd az uy testamentumnak zent Írásából Hogy az keulse 
fejedelemsegnek rendit es myndenfele tyztnek keulse méltóságnak alapattyat 
az felseges isten az halando emberi nemzet kewzet ezert rendelthe es akarta 
lenni elewzer tudniillic hogy abban az emberek az ew tyztekben fewkeppen 
az istennek tyz paraneholattianak, es az my megtartó Jesus Christnsunk- 
nak igaz ygeyenek zorgalmatos ewrzey es táplálói legyenek Vizzontak 
penyg az emberektől talalt babonás zerzeseket erewkeggyenek lieyaba- 
ualokka es scmmye tenny Annak utanna hogy az nyaualyas keosseget, 
bizonyos isteny es emberi teruenyekkel ezzue foglaltat, yo polgári társa
ságban keulem keulem rendekbe uisselyek es byryak bekesseggel es chen- 
dessegbe hogy ezkeppen az ew gonduiselesek alat uarasakba uygadhassan 
eoruendezhessen az zegen keussegy Azokaert az megmondot mestereknek 
kyuansagokat es kereseket, temen zerent ualoknak es igazaknak leimy 
yteliien a my lelky esmerethevvnk zerent azokra reá hajlank engedelmesen 
es az o rendeleteket uegezeseket mellyeket nekeunk beattanak uala az my 
priuilegiumunknak modiara ueuok. Melly artieulusok zerent imillyen 
be/eddel nagyon -)- LEUELEOZElt Hogy ualamely zabo legény az cehbe 
akar allany Annak az ew erkelesenek es elmeyenek egyeb iozagi keuzet 
barom kinaltkeppen ualo tiztesseges ekessegi legyenek es iozagy Elezer 
tudni illik hogy Tyztessegbeli agyból az az mynd atyatol s mynd anyatol 
iambor es tistessegbeli zemelyektewl zewlettetet es nemzettetet legyen, mely 
tyztesseges szwleteserol tartozik bizonyossá tenny az mestereket Ievellel. 
Masodzor hogy önmaga is tiztesseges erkewlehot uysellyen Harnmdzor 
bogy az mesterségre eleg legyen -(- Hog ualamely zabo az cehbe akarva 
magat ayanlany Mynek elewtte be uetetik az cehbe keuteles legen rea hogy 
annak előtte myndenfele modu ruhának, az mellyeket az cehmesterek eleibe 
adnak az formaiat az ewnen kézénél megy yrya Es abba az iecczesbe ha az 
mesterségre ualaky elégtelennek talaltatik az mesterektől keuleniben be ne 
uetessek, hanem ha az mestereknek valamy módón kedueket leli Auagy az 
illiennek hozzabb ewdet aggyanak hogy többet tanollyon -f- Mynden Zabo 
legeny az ky tezzeni akar tartozzék yecezo napot az cell mesterektől kérni 
Az céh mesterek peniglen Benkynek iecczo napot ne adyanak hanem chak 
annak az ky az ínyét Céh helyen auagy kyralyok zazlos urak zaboianal 
tanultak eztis penig kewlemben ne myellyék hanem ha alfele legeny leuellel 
auagy ualamy egyeb io bizonsaggal meg bizonytya hogy apród eztendot 
iamborul s igaz tellyesseggel ki zolgaltha -(- Hogy ualamely effele myes az 
iecezesnek elewtthe megy házasulna, tehat az illyen az cehnek regi es 
dicheretes moddya zerent hat foriutal byrsagoltassek megy -|- Minden az 
ky az felly wl megy irt módón az iecczest el uegezuen az cehbe akar allany 
két idegen iambor uarasbeli emberrel kerettesse fel az mestersegetli, annak 
felette az zabok haza epwlescre tartozzék fizetny égi forintot. Es myert hogy 
az zabo mestereknek az cehbelieknek enneu kelcsegekkel es munkaiokkal 
az regi megy bolt iambor eleynknek uegezesebol es rendeléséből Porral 
golyóbissal mynden fele otalmazo zerzamokkal es uygyasasokkal [ú/y]

— öl -
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háborúságnak ideien egy tornyot kel tartanyok Melly delfeleol ez uaras 
keritesenek egy zegelethyn uagyon fel epitue Az okért mynden az ky 
mesterre akar lenny tartozzék az cehbe hat forintot fizetny Annak felette 
ínykoron annak ydeye uagyon tartozék zolgalni az egez eehbeli mester 
tarsasagnak egy ebedetis tiztesseges etkekkel kezytettet adnya -f- Mynden 
uyonnan be allot mester bizonyos ideygy az mint tartyak az cell dolgába 
tartozék zolgalni es az ides mestereknek tyztesseggel, Az cehinestereknek 
penygy ínykor valamyt parancholnak engedelinesseggel lenny. Hlyen 
modyok legyen penig az mestereknek ebben Hogy ha ualamelly effele 
Mester erre az uarasra masunnat kerített auuagy penig mezew uarasbol 
ualamy okokbol indultatuan ide az uarasra ioné az cehbe akarna allani ha 
az elewtt is eehbeli mester uuolt es polgárságot nagy ualamy egyel) tisztet 
uiselt uolna mel dology mya az vffiw mesterségbe illendő zolgalatot nem 
akarna auuagy zegellene fel uenny es eluiselny. Tehat effele mester effele 
zolgalatert penzbe megy zerzewdhessek az cehmesterekkel Effele penzis 
penyg az Tlioroni segitsegere ualo legyen es úgy ohassa megy magút alfele 
zolgalatthol Es az illyen mester az ky zabad akarattyabol helyebei ky iewen 
ide akar iewni az cehbe ferkezny az o tisztesseges módón ualó elioucserol 
es uoltarol bizonsag leuelet mutasson Az melly mester penigy az mesterek 
kewszwl innet az uarasrol más helyre akar lakny menny az mesterek aka- 
rattya nelkewl. Es ot az helien egy egez eztendonel toab laknék Az után 
penigy ismét az cehbe be akarna — megy ionén — allani, kwlombon Wizza az 
czehbe ne uetessek hanem ha az mesterségnek mynden moggiat fizetősét 
uyobban megy zolgaltattya. Valaky az fellyul megi mondot módón 
iecczeny akar. Minek elewt az iecczehhez [üjy\ kezd egy forintot thartozyk 
fizetny Es akkor az cehmestereknek egy uaesorachkat tartozik adnya az 
menyire ertheke uagon rea+Hogy mykorontak az cehnek az mesterek gy wiest 
hyrdetnek Tizenkét horan mynden mester tartozék az gwlesen ielen lenny. 
Az ky penig azt az horat elmulatna azon az chemesterek, hogy ha magat 
ioo okkal meg nem menthethy tisz pénzt büntetést nőhessenek. +  tíenky- 
nek yt az uarason ne legyen zabad wy ruhát chynalny se poztobol se zűrből 
I b/y I, se egyeb fele állatból kewlemben, hanemha az czehbe be ággyá magat 
Sewt inkab azok az kyk, ez czeheu kewl uadnak az mielostöl az biro es 
tanach akaratyaual megy tiltassanak mynd addig az myg az céhhez eggye- 
sewlnek Ha penigy ualakyt megy kaphatnak hog az coli ellen uakmerosegbol 
myelne Tahat [»//«/] aztol azt a ruhát az kyt be fogadott tolle el negyek 
keth reze annak az tanache harmadick penigy az céh Zwksegcre ualo 
legyen, öenky no merezellyen rodhat poztobol miét chynalni alfele
mwynek el ueztese alat melly az Thoroni Epwlcsero ualo legyen Es minél 
hogy sohol az egez orsagba egy Zabad uarasban is Nem szokás az hogy az 
uasarra keczer [iyy] ruhát myellyenek az zabok Azokaert az Colosuary uasari 
myes zaboknak se legyen zabad az uasarra poztoual megy kotzerezet ínyét 
árulni és myelny etwen pénz bwntetes alath -)- Hogy uasarna]) napon egy 
mester se merezlyen akar my nemű ruhát is Aytayara ablakara auagy haza 
falara ky fwggeztheny jelend otuen pez. uezteseg alath. f Az melly ruhát
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tálalnak a molly igen zwk uuolna auagy egyeb motion fogyatkozás uuolna 
Benne el uetessek es az Thoroni epwlesere kewltessek -f Senky eggyik 
mester is mas Mesternek myet megy ne oleharollya es mas mestertől az 
ueueot hozza ne merezlye hytegetny egy forint elueztese alatli -|- Senkynek 
egy ydegen embernek se legyen zabail e uarason se poztobol se szewrbol 
ehinalt ínyei kereskedni 4“ Es yt nalo mestereknek is senkynek se legyen 
zabad más idegen mestertewl akar raynemw myeth nyereségre meg uenny 
se egyeb kereskedő embertől. Mert ualakinol alfele idegen ínyét talalnak, az 
cehmesterek el negyek es az Thanacliba uygyek -j~ Az mesterek egy liiasth 
tyztessegbo tharchak myndenewt Es senky eggyk az másikát Se bezeduel 
Se tetemenuyel megy no bancha eotuen pénz bwntetes alat -f- Valaky 
az zabo mywre valamelly mesterhez apródul akar allani tartozik az ew 
mesterenel apród eztendeot négy egez eztendeot zolgalny Es az elseo két 
hetbe az ew mesterének crkewlchet miuoltat megy lassa, ha megy alhattya 
az dolgot Az mestere is ötét be fogadva hat ez yllen apród tartozzék az 
eelibe négy forintot, Az ew mosterenek es megy inas négy forintot fizetny 
Ez elsew két eztendebe penigy ewnmaga tartozik magat megy ltuhazny 
Sarutól meg ualua myndenkeppeu Az második két eztendewbe penigy az 
mcsthorc Tarthozyk neky ruhánál. Az négy eztendew el teluen penigy az o 
mesteere az ollyan legennek két forint arra poztoual tartozik Es az céhből 
tartozyk ö neky menedek lenolet zerzeny Hogy ha peniglen effele apród az 
o Uranak felotteb ualo kegyetlenségeiert auagy éhségért az ew uránál megy 
nem maradhatna oztendeiet ky nem teolthetne, Es arról a cell mesterek 
eleotli is bizosagot »Hathat Tehát az céh mesterek mash \jgy] mestert tar
tozzanak annak adny Wizzontak penygy hogy ha az aprodis az ew Urat 
- - negédességéből az ew uranal megy nem maradna hanem — üde elewt 
elhadna, Oda uezzen az pénz Mynd az kyt az mesternek mind az myt az 
eehben adoth Es egy mester se merezlyen egy inast is két hétnél toab nalla 
zegodetlen tarthany egy forinth birsag alath -)- Senky olly zolgat rnyhe- 
lyebe ne merezlyen tartany, az ky az clot ualamely mesteren Bozzut tliöt 
egy forint bírság alat. Mynd addigis niyg nem az ollyan legény Az meste
rikkel megy bekelyk -f- Valaky az zabo miét nem czeh helyen nem király 
os feiedelom nagy nagsagos urak zaboianal tanoltha es megy tudhattyak, 
ha zynthe tudna az myetis annak myet ne aggyanak az mesterek hanem ha 
apródul két oztcndcig zolgal. -|- Valamelly mester más mesternek zolgaiat 
hyzelkeduen el hytethy Az meny na})on az ollyan zolgath nalla tarttya 
Auny tyz ]ienzt negyének Raytlia. Annak felette tartozik az mestereket megy 
kovethny -j- Egy legény se, liaghussa cl az ö urat hwswet napia karaclion napia 
es pwnkest nap elot négy héttel Az ky penig uakmerosegbol azt rnyelne Mynd 
addig se aggyanak myeth nekye niygnem az mestereknek keduoketh lely -|- 
Seukyt kewlemben az celibe be ne uegyenek hanem ha iamborol \j()y] megy há
zasodik. es ncuot az uaros konyuebe be yrattia -)- Hogy nyrew zaboual egy 
háznál nelakhassek -f- Az mestereknek mykor halottak uagyon Tartozzanak 
mynd feienkent az halót elkeseresben ielen lenni zemelyek zerent Az teste
ket penigy az ifíiw mesterek tartozzanak uallakon az koporsóhoz uinni es

—  0 3  —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 63 2013.03.05 . 22:18:14



abba tiztesseggel be Takarny az syrtli is auagy koporsot ewk tartozzanak 
megy asnia Valaky penigy nagy ydes uagy iffiw ot nem lenne, auagy az 
iffyaknak az mellyk az testet uinny nem akarna ha few halót tiz pénzt 
Hegyenek raytha ha penig köz halót ött pénzt 4- Az melly mester megy 
hal az meg maradót felesege myelhesse az miét az ura holta után egy 
eztendeig Annál toab ne, Megy azt is úgy, hogy ha az ew megy holt Zabo 
uranak neuet uisely. 4-  Mynden mester fianak egez cehe legyen. Minden 
legennek is az ky ualamely itualo mesternek leányát auagy feleseget hazas 
társul el wezy azon módón egez cehe legyen De azért az illenek az ebedet 
tartozzanak megy adni es az egy forintot is megy fizethni 4 ' Senky se 
legeny se mester ne merezllyen akar my fele ruhát az ky az zabo ínyét nézi 
az 4yb uasarra tenny Mert ha oth ualainy alfele ruhát tálalnak az ky wy 
nuolna el uegiek az mesterek két rezt az Thanachnak harmadat penig az 
('elmek aggiak, az thoroni tartasara. Mynd az Zabo legényeknek akar 
honnat ioeienek ez varasra az cehbeli mesterek kezzwl elüttök iaro auagy 
gouduiselo egy legen, kit apioknak hyianak az legenyek es mynden legeny 
tartozzék eleozer azt az attyokat megy lelni attól kericn myet Es meg 
monduan minemw myhelbe, ualtoba e, auuagy uasari mihelbe akar menni. 
A melly mesternél az attyok mondya ot myellyen Senki unnál kwlenben 
ne myellyen. Mert az ky ínyei, myet felly tyltyak mynd addigy, az myg az 
mesterét meg engeztheli 4~ Ha ualamely legeny attyanak annyanak. Itakon- 
saganak ualami ruhát akar chinalni egyebwt zabad ne legyen hanem uala
mely mester mihelyebe kyt megy keressen 4^ Senkinek ouatlau poztobol 
auagy Zwrbol ne legen zabad ruhát akar my felet is chinalny Mert ualaki- 
nel alfelet tatainak el nézik es az Thoroni zwksegere kewlthik Egy 
idegen mesternek is céhén kwul valónak it az uarasba nyluan ne légién 
zabad zabni es miuet chynalui ky uinni Mert ualakinel akar itualonal akar 
idegennel alfele zabat nmet talalnak, el wezyk, harmudot önmagok az zabok 
megy tarchak, két rezet a bironak es thanaclmak aggyak 4^ Senki egy 
zabo is it ez uarason Mikor az kyraly auagy ez orzagi feiedelem ielen 
uagion Az király nagy feiedelem es zazlos urak zaboitol el ualna az céh 
ellen ne mielhessen ha ky penigy uakmerokeppen myelne az biro es az 
thanach az kik e uarason ollyankor híznék Twrekeddyenek az feiedelenimd 
az itualo mesterek mellet az ollyan Idegen zabot mieleséjiek megy Tiltásá
ért es segítséggel legyenek 4~ Háborúságnak kiuultke])pen ]ienigy kit 
isten ö lelsege el tauoztasson ez varos megy zallasanak ideyen az Thoroni ra 
az mint az zwksegy mutattia bizonyos rend zerint io kezulettel ielen leniiy 
es uigiazny Es ekele uigazastol magat senky megy ne unhassa \i<fíl \ hanem 
az kyn betegsegy a nagy igen nagy uenseg nuolna hog az nigiazast megy 
nem alhatna De megy az illyen is önmaga heliebe tartozzék ugyan azon 
cehbeli mesterek kozzul mást fogadni es állatni erősset Valamely mester 
ez felwl megy irt articulusok ellen nagy ualamellik reze ellen chelekednek 
Auagy meg nem akarna allani az ollianak miét az mesterek fel tilthassak 
táblát se kwlgenek neki Mígnem az mesterekkel meg btkelik. AZOKAEUT 
az zabo mesterek kerelmenek mynt igazaknak mv lel lewI megy nevezet biro
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es polgáruk heit aduan Azokat minden rezeiben czikkeliben az mynt ide fel 
meg uagion csinálná diclúrtwk ioualtwk. Es hogy koztek meg tartassek 
mind mostan s mind ionendere \jgy | Azon zabo mestereknek es utannok 
Halóknak is maradékoknak meg ereossitettwk Azokaert az zabok is ez 
articmlnsok ellen cselekedni auag ualamit uegezni ne merezlyenek tiz gira 
Ezwst büntetés alat kit o raitok az itnalo Biro es wdozerent lewo polgárok 
meg negenek Ennek az dolognak ewrökke nalo erossegere es Bizonsagara 
Az meg mondot zaboknak es maradekinak Ezt az my leuelwnket az mi 
uarasnnknak nagyobbik reá fwggeztet pecdietiuel megy pecbetlettet attuk 
ki Ivóit az my Tanachaznnkbol Zent gyergy hananak tizedik napian Vrzw- 
letesenek ezer öt zaz liatnan egy eztendeiebe. En Zegedi giergy Colosuari 
Notaries magiar nyelwre fordítottam ez Céh lenelet mely céhből es Meste
rek kozzwl En is eggik nalek, es az mynt az derekat, ezt is saiat kezemmel 
irtani. ')

XXXIV.

[ l o l i i . ]

Mo^crŐHitÓHc K olozsvár város azon régi törvényes szokásának , hogy a felsőbb b íróság  olé 
felvitt, perekben a  T ransm issiobó l p á r  csak az oda fe lju tás, fe lny itás és íté le t kelése u tán

adath assak .

■ Nos .loannes Secundus Dei gracia Electus Ilex Hungarie, Dalmatic,, 
Eroatie, etc. memorie commendamus tenore presencium significantes quibus 
expedit vniuersis Quod fideles nostri prudentes Circumspecti Stephanus 
Barath primarius, Ladislaus Kalmar noster Regius Judices ac Stephaniis
Sram et frauciscus toth, Jurati eines duitatis nostre Colosuariensis nostram

') A rzi'ili. b irtokában levő, h ártyára  irt, de meg nem pecsételt eredetiből, mely
nek ugyancsak Szegeditől ápril 18-án latinul, szintén h ártyára  irt, példánya vagy a 
mint ő nevezte, „a derék inét*  ma nincs meg. Kívül ez van rá Ívva: Tetessék he as örökké 
«tűn nyugo ilabm m  A z  '11. . es nemes Szabó Céh ládájában. Másik felén : Transum tum  per 
me. L iidislaum  A r io s i , Clan torcin Unitariormn in A. .101)7 circa Diem Palmarum . . . . 
Tovább pedig ez : Hoc Privüeffin usus est Coelus Sartorum  A rn is . Hifi. Time fuerunt 
imre i, Secula. Akkor volt, az arany iidő.

Az egyik példányon ily aláírás van : lien ovatum  per me F rannscum  Sz. Szent- 
martnai, p. t. Notar. (Jzehae sartorum  in Anno Millesimo. Sexcentesimo Nonagesimo 
Septimo die 3. Aprilis . . . .  Ki számára ir ta  á t  Á rkosi? nem tűnik  ki. A ma meg
levő 1097-beli példány a Sz. M ártom írása. | Fuse, sub B. Nro 4.|

Vöm ennek egy más példánya, mely költ 1678-an a.ng. 12-én XLIlf. pontból 
állő, párba,vétetett 1088 boldogasszony hava 15-én 4-cdrétil könyvalakban 1 -12 levél, 
niegujitatott 1740. ápr. 5. alakja 4-edrét, terjedelm e 1 — 11 levél.

Az 1561. Szegody álta l latinul ir t  ezéhszabályt ő igy ir ta  alá : Georgius Zegedy, 
Notarius ]>raefatae ltcgalis Civitatis, Confraternitatis Sarctorm n membrum e t ipse, 
manu propria. Meg volt pecsételve a városnak veres, sárga, zöld selyem zsinóron 
függő nagyobb pecsétéivel. |Láttam  két évtized e lő tt a  szabó ezéh leveles ládájában : 
Fase. B. 3. szám ala tt. |

11. 5
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Venientes in presenciam in suis ac reliquorum ciuium eiusdem ciuitatis 
nostre nominibus et personis nobis significare curauerunt, plerosque tain 
Ciuitatenses, quam eciam extraneos homines esse qui in medio i|isorum pro 
more et consuetudine antiquitus observata in primis coram Judice eorum 
ordinario, causam monerent, et appellaeione subsequuta causam ipsam e 
conspectu Judicis in presenciam Juratorum ciuium Eiusdem Vinitatis nostre 
Colosuariensis deducerent et postquam sentencia Judicis per eosdem Jura
tos eines renideretur discuteretur que et per partem succumbentem in Hedem 
Judiciariam majestatis nostre per Viam Appellacionis prouocaretnr, Ante
quam litere transmission ales super deliberato ipsorum Judicio conscribe
rentur, obsignarentur et in Sedem nostram Judiciariam transmitterentur, 
contra antiquam eorum consuetudinem, pars aduersa contra quam appella- 
oio fieret, Exemplum seu paria ipsarum literarnin transmissionalium vigore 
literarum preceptoriarum a nostra majestate vtcunque impetratarum per 
Eosdem ciues sibi ipsis extradari nunc primum postulare cepissent, in pro- 
iudicium et derogamen Jurium ac consuetudinum ipsorum manifestum 
Supplicantes nobis humiliter Vt nos ipsos et reliquos ciues ac inhabitatores 
eiusdem Ciuitatis nostre Colosuariensis in antiquis eorum Juribus et con
suetudinibus clementer conseruare dignaremur. Cum autem Vniverse litere 
transmissionales per quoscunque Judices clause et obsignate, ad Sedem 
superiorem transmitti debeant, et exemplum huiusmodi literarum transmis
sionalium per ipsos Judices Superiores post literarum exhibicionem et 
reclusionem dari consueuerint, Itaque ne ciuium Colosuarieusium anticpia 
consuetudo quoquo modo interturbetur impediaturque. Id eisdem eiuilms 
Ciuitatis nostre tfolosuariensis clementer Annuendum duximus et conce
dendum Vt ipsi literas eorum transmissionales pro more et consuetudine' 
ipsorum, in talibus antiquitus obseruata, in causis quorumlibet causancium 
clausas et obsignatas in Sedem nostram Judiciariam transmittere possint, 
neque exemplum vel paria earum antequam in Sede nostra Judiciaria exhi
bite aperte vel discusse fuerint parti Adverse extradare et imamvari facere 
debeant. Casu nero si pars succumbens, uel appellans in termino quindecim 
dierum literas transmissionales excipere, et in Sede Superiori ad terminum 
statutum exhibere et presentare, aut cum Aducrsario suo in gráciám redire 
nollet, sed causam suam in preiudicium et damnum adverse partis, silencio 
preterire conaretur, Et pars.Aduersa contra quam appellacio facta esset, 
easdem literas transmissionales pro se excipere postularet, similiter clausas 
et obsignatas, ac in Sede Superiori discuciendas ipsi parti aduerse pro 
.Jurium suorum cautela extradare debeant, [mmo Annuimus et concedimus 
per presentes harum nostrarum vigore et testimonio literarum, Dati' in Arce 
nostra (fyalu Nono die Mensis January Anno Domini Millesimo (Quingen
tesimo Sexagesimo primo.

Joannes Electus Rex m. pr. Michael Chyakj
------------ - ( 'aucellar m. pr. ')

') Az eredetiből, mely regál papírra van írva s a fejedelem rányom ott pecsété
vel megerősítve. Minden ép. \Fasr. A. Nro G.|
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XXXV.

11501.]

II. János IZmgmoixl | v:il. k irály  m egparancsolja. T ú ri G yörgy ko lozsvári po lgárnak , hogy 
no bántsa Kolozav.il- várna dézm anogyedét, a m it a k irá ly  és anyja az  isko lának  é s  kórházi 
szegényeknek adom ányozott, liánom  a z t az ir t  czólra a váro s Im áján ak  óa esküd t p o lg ára i

nak rendelkezésére  bocsássa.

Joannes Secundus Dei gratia Electus
Ilex Himgarie Dalmatie *) Croatie etc.

Prudens Circumspecte fidelis nobis dilecte salutem et Cratiam. Quo
niam nos accumulationem et dispensationem quarte decimarum Colosuarien- 
siuin, per sacram olim Maiestatem Reginalem Dominam Genitricem nostram, 
ac nos, in usum studiosorum Schole et pauperum Xenodochy Colosuarien- 
sis deputate fidelibus nostris prudentibus Circumspectis Judici et Juratis 
ciuibus eiusdem Ciuitatis nostre Colosuar commisimus Volumus itaque et 
tibi serie presentium firmissime mandamus ut de prescripta quarta decima
rum manus tuas omnino eximere, et illam inanibus prefatorum Judicis ac 
Juratorum ciuium de cetero per eosdem accumulanda et dispensanda con
cedere; De dispensatione autem prouentuum eiusdem quarte hactenus per 
te perceptorum ad reddendam nobis rationem te preparare debeas, Secus 
nullo modo feceris, Date in oppido nostro Thorda vigesimo primo die április 
Anno Domini. Ibbl.

Joannes Electus Rex m. pr. ")

— 1)7 —

XXXVI.

[1501.]

Kolozsvár városban a házak  és örökségek e lad ásá ra  nézve a hivő, esk ü d t polgárok és sz áz 

férfiak á lta l hozo tt h a k irá ly  á lta l m eg erő síte tt ren d sza b á ly za t.

Nos Joannes Secundus dei gratia Electus Rex H ungarie,D alm atie, 
Croatie etc. Memorie commendamus tenore piesentium Significantes quibus 
expedit universis Qnod fideles nostri prudentes circumspecti Petrus Viczey 
et Laurentius Pliilstyk Jurati eines ciuitatis nostre Colosvariensis, nostram

') A/, «c többnyire az OKLUVKLT. Vll-ik száma a la tt liasonmásilag ado tt „e“ 
alakban van irva.

-) Az eredetiből, mely papírra, felije levélalakban volt ívva, kívül ily czimzéssel : 
Prudenti Circumspecto Gcorgio Thwry Cilii C iuitatis nostre Colosuariensis fideli nobis 
dilecto — R veres pecsétviaszszal pecsételve, a mi letöredezett. | Fase. HDD. Nro 7.| 

:j  Az t r  itt is az előbbi oklevél a la tti .jegyzés szerint van irva.
0*

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 67 2013.03.05 . 22:18:18



personaliter venientes in presenciani in suis ae reliquorum ciuium eiusdem 
duitatis nostre Colosuariensis nominibus et personis nobis significare 
curauerunt, Quod ipsi matura intra se deliberacione prehabita, volentes 
tumultum, discussionum et variarum controversiarum, forte fortuna ut fit 
emergendum ansas et occasiones prudenter evitare hunc modum et ordinem 
in vendicionibus Domorum et Hereditatum quarumlibet in medio eorundem 
existencium communi consilio et voluntate, in bonum publicum et quietem 
ciuium statuissent, inter ipsos ac totam communitatem eiusdem duitatis 
nostre Colosuariensis perpetuo duraturum. Quod videlicet vendicio domorum 
quarumlibet Vinearum et aliarum uniuersarum Hereditatum tribus conti
nuis diebus dominicis post Sacram concionem in platea eiusdem Ciuitatis 
promulgaretur (et promulgaretur) *) Ea potissimum causa, ut vendicio seu 
alienacio eiusmodi Hereditatum in preiudicium Heredum, fratrum vel Con- 
sangvineorum clam et inscys Heredibus fieri [ne | queat, quin pocius Vni- 
versis et singulis quorum interest palam fieri possit, ut videlicet illi qui in 
eisdem domibus vel Hereditatibus Tura quepiam se habere pfetenderent, vel 
ad se quoquomodo redimere vellent, in civitate residentes, infra quindecim 
dierum, hy vero qui in longinquis essent, infra integri Anni et unius diei 
reuolucionem, Illi autem qui in exteris Regnis agerent et proelamatio 
huiusmodi in eorum absencia ad scitum ipsorum peruenire non posset, 
exceptis tamen donationibus nostris Regys per notam infidelitatis aut 
defectum seminis cuipiam fidelium nostrorum factis vel flendis, infra duo
decim integrorum Annorum spatium lura sua prosequerentur, quibus 
completis et per negligenciam quomodocunque neglectis ab Hereditatibus 
cunctis cadant et excludantur eo facto, Emptores autem qualescunque 
legittimi in eiusmodi Emptionibus firmius procederent. Supplicantes Nobis 
ut nos hanc eorum constitutionem ratam et firmam habere ac pro ipsis 
ciuibus Colosuariensibus eorumque posteris perpetuo duraturam roborare 
et confirmare dignaremur. Quorum humili Supplicatione benigne exaudita 
et clementer admissa, presertim cum eiusmodi Statutum in usum publicum 
et quietem seu tranquillitatem eiuilem editum esse censeatur, hoc ipsum 
eorum statutum perpetuo valiturum ac inter ipsos luris et privilegy loco 
duraturum acceptamus, approbamus et ratificamus ac pro eisdem ciuibus 
eorumque posteris e successoribus uniuersis, conditione sub premissa, cle
menter confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio Litterarum 
mediante. Datum in Oppido nostro Thorda, vigesimo tertio die Aprilis 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Primo.

loannes Electus Rex. Michael CJhyakj mpr
___ ___  Cancellar. ’)

') Az eredetiben is igy van, a tui azf gyan itta tja , hogy az első igeszónnk másunk 
kell lenni.

'-) Az eredetiből, mely kétrétű  regál papírra, van Írva s középen a fejedelem 
pecsétével megerősítve. | Fase. I). Nio 17.| A „Matf)/arornz<í(ii. Jnytihdhieti /'emlékek“-bői 
kim aradt.

_  i;b
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XXX VII.

[lűlil.l

OtvÖHÖk I aranymüvosolv I c/éliszabályai. ')

Nos Stephanus Burat Index, Ladislaus Kalmar Regius Iudex, Stepha
nus Fodor, Stephanus Sratn, Petrus Waczy, Laurentius Filsticli, Dominicus 
Segesvary, Petrus Asztalos, Petrus Éppel, Michael Porkoláb, Georgius Eib, 
Fran eise us Tokli, Emericus Raw jurati (lines Civitatis Colosvariensis 
omnibus Christi tidolilms modernis et futuris presens scriptum inspecturis 
lecturis et audituris Salutem in omnium salvatore. Sagax humanae condi
tionis industria Memoriae hominum labii itate pensata, laudabiliter adinve- 
niendo statuit, Vt ea, que in temporum Racione aguntur, ne cum ipsis 
dilabantur aut fortuitis corruant eventibus, Quin pocius literarum fulciantur 
testimonio ac Patrocinio, Proinde Singulorum et universorum ad notitiam 
harum Serie volumus pervenire, Quod dum Nos in Anno Domini infra scripto, 
quodam die solito Congregacionis nostrae, pro tractandis bonis publicis 
hujus Civitatis Nostrae in Domo Consistory nostri pleno assideremus Con
sulatu, Prudentes Circumspecti Gregorius Etwhes, Petrus Filsticli Magistri 
Celiae sino Confraternitatis Magistrorum laudabilis artis aurifabrilis in ista 
Civitate degendum Vna cum nonnullis eiusdem artis magistris Senioribus 
Nostram personaliter venientes in presenciam, nominibus et in personis 
suis et Vniversorum reliquorum Magistrorum aurifabrorum exponere coram 
nobis curauernnt, Qualiter ipsi temporibus ab antiquis peculiarem tenuissent 
Celiam iuxta Continendam Literarum ipsis per felicis Reminiscentiae fratres 
Cives nostros prodecessores concessarum, In quibus quidem Literis quia 
supersticiones et officiorum altaris quondam ab ipsis aurifabris in templo 
nostro parochiali seruati nonnuli articuli haberentur, veritate lucis Euangely 
Jesu Christi refulgente ab ipsis magistris contempti et omnino neglecti. Ne 
igitur occasione talium Literarum tanta in parte violatarum et praevarica
tarum, eorum magistrorum aly mentis indebita eleuacione concepta, jurgio
rum incitare possint assiduitatem, pacienciae Sublacionem, Merito •Ruinam 
et dissolucionem Celialis concordiae minatura, Neue iuuentutis superbum 
eloquium adversus grandeuos in tractatione bonorum publicorum tumesceret 
Moresque ad habitum incompositum ac turpem elacionem flecterentur, Ob 
hoc ipsi Magistri ad reformandam Celiam ipsorum Vno consensu parilique 
Voluntate inter se certos articulos decreuissent ipsis ac successoribus eorum 
semper observandos, petentes nos debita cum instancia, ut eos cognoscere, 
ac tractatu, ruminacioneque nostra moderare ex debito nostri officy, Ac 
bene compositos pro pacifica et perpetua Conservatione Celiae ipsorum 
eorfirmare, authoritate nostra civili ipsos tutari dignaremur. Vnde nos con
siderantes, Quod magistratuum, qui personam alicuius loci gerunt fidei
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potissimum ea sunt in electione ad dignitatem commissa, Vt honestas con
suetudines in Republics seruent, vtiles distribuant disciplinas, et studium 
iid propagandam summam virtutem dirigant, et iusticiam diuini humanique 
iuris conseruatricem illis societatibus, e quibus ciuitas constat, promoneant, 
Et ordinaciones iusticiae proximas conferant, quibus impietas, discordiae, 
dissensionesque turbulentae ac pestiferae, Vtpote per quae Societatum ac 
publici foederis vincula dirimuntur et dissipantur, funditus evellantur et 
opprimantur, ut in ciuilibus inbeccilium eciam appareat aliqua vigere 
industria, caueri intemperancia, seruari verecundia, exercitae i ones honoris 
dietim augeri, Vbi natu Maiores praesint potissimum, Qui amicos, iuuen- 
tutem Consilio, prudeneia plurimum invent. Ac omnes familiariter coniuncti 
moribus similibus quasi ex diversis membris unum corpus existentes vivant. 
Igitur petitiones dictorum Magistrorum i ustas esse et equitati consonare 
censentes, decreta ac Statuta eorum in hanc privilegy nostri recepimus for
mam. Quorum verbalis Continencia sequitur: Primo. In eonfrateriiitäte 
ipsorum duo magistri preesse debeant, unus hungarus, alter saxo, iuramenti 
sacramento inaugurandi, Qui singulis Anni Mensibus labores argenteos 
singulorum magistrorum aurifabrorum vera et legitima proba experiri et 
discernere debeant. Nequis eorum qualescunque labores ex argento infra 
lottones quattuordecim se habente conficere audeat. Nam si quis in probaeione 
contra laborasse deprehensus fuerit, in primo excessu lottonibus argenti 
duobus, secundo quatuor, tercio una integra Marea privabitur Demum non ') 
curata tali poena, si ex viliori argento, quam praedictum est, laborare perre
xerit, suo magisterio priuari debet Ac ad Geham postea non admittatur secus, 
nisi solueione nona magistery integre fienda. Item: quilibit Magister proprium 
cautorium siue Signetumhabere debeat, Quo notam suam singulo suo operi 
manuali Maream mediam excedenti inprimere debeat, Negligens enim id 
facere argento Vnius lottonis priuabitur. Item: vnusquisque famulorum 
eius artis exceptis indigenis ubicunque locorum extraneorum arte praemissa 
instructis, qui se in hanc Celiam collocari voluerit, apud aliquem huius 
Celiae Magistrum annum integrum sit obligatus seruire pro laboris sui 
condigua mercede, ut interim honestisne sit an qualibus moribus et ad 
Celiam recipiendum quantum habilis cognoscatur. Cuius exacta explecione 
honesta postea per duos uulgares eiusdem Celiae magistros, ad probandum 
et ostendendum suum Magisterium a praefatis Magistris Celiae petere 
terminum debeat. Ac eosdem Magistros de honestate parentelae, annorum 
erudicionis explecione, litoralibus aut humanis documentis edocere debeat, 
hoc tamen sic, si magister eius, ac patria dicioni gentiliciae non subiu- 
eeat. Ad quae praestanda talem praefecti Celiae tum debeant admonere, 
quando ad perficiendum opus probationis terminum assignabunt. Huius- 
modi autem labores quos in probacionem facere tenentur, sunt et debent, 
fieri Yna kuppa Knoros dicta, A num Sigillum Uelymes vocatum, Annulus 
unus Speciosam Margaritam comprehendens et hec omnia non alibi, nisi
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iu officina praefectorum i unitorum Magistrorum Celiae perficiantur, atque 
huiusmodi labores ad secundam congregationem ad eam quando propo
nuntur computandam praeparari, perficique ac magistris praesentari 
debeant (Quilibet autem probandus tunc temporis Vniversitati magistrorum 
Caenulam dare teneatur, Alioquin non recipiatur. Sin autem quispiam 
eorum artificum ante huiusmodi magistery praeparacionem matrimonio se 
lignitéiül,, ad Vsum Celiae llirsagium quatuor fiorenorum soluere tenetur. 
Item: quilibet in Celiam se commendaturus sicut honestis parentibus esse 
debet propagatus, ita nulla fama fideiragy aut aliqua labe sit pollutus. 
Ut in aerarium magistrorum florenos sex soluere, magistris communiter 
Vnum 1’randium honestum dare teneatur. Hed antequam coniugio aut 
matrimonio desponsatus fuerit, ne acceptetur. Item: Quicunque eius artis 
opilex de alienis locis (Imitatibus ad hanc Ciuitatem uenerit, magistris se 
conformaturus non secus nisi probacionis praemissae perfectione et solu- 
cionibus modo praemisso liendis magisterium adipisci valeat, et praeterea 
super sua honesta discessione parentelaque Literas habere et confraternitati 
officia et obsequia debita praestare teneatur. Item: Congregacio ipsius 
Celiae Saturni diebus exigente necessitate fieri debeat, quam cum magistri 
Celiae i uniti indixerint, in ea quilibet magister interessé debeat qui nero 
alys ineriitabiliInis casibus occnpationibusque detentus interessé non possit, 
talis suae absonciae raeionem praefectis notificet se ipsum, secus absentare 
nequeat, qualem uidelieet racionabiliter neniam postulantem dimittere 
praefecti potestatis plenam habeant facultatem, Sed qui ex contumacia 
interessé negligeret, duobus lottonibus argenti privabitur. Item: Nulli 
extraneo liceat in hac ciuitate laboribus eius artificy exercendis victum 
acquirere et labores eiusmodi generalibus nundinis exceptis quocunque 
tempore uendere et Magistri Cehe omnem Celiae extrem |s/e| a> laboribus 
in hac ciuitate faciendis inhibendi perfectam liabeant potestateln. Nundi
narum etiam temporibus labores omnes extraneorum quorumcunque pos
sint probare, ac in probacione, si quales inueniuntur falsi labores, pro 
tempore illo indicis existentis accipiantur, et in duabus eius partibus eidem 
indici cum Senatoribus, tercia nero in Vsum Celiae conferantur. Item: 
Si membrorum eius Celiae Vxor diuina fauente Voluntate marito orbabitur, 
ac talis Vidua artem ipsam continuare voluerit, talis ad unius anni integri 
reuolucioucm eum seniis ad id non participacione sed sallario decenti 
conductis coli facere, ultra nero non queat, ita quidem si titulum sui auri- 
fabri mariti defuncti conseruauerit. Anno autem Vno et tribus diebus 
exactis supersedeat. Item: Nullus magister eius artis aureos falsos fuluum- 
que cuprum deaurare. Neque discissos et particulatos florenos aureos ac 
res argenteas furatas aut predatas coemere lapidesque fictos, aut ut ipsi 
nominant, contrafactos in aurum comprehendere. Et vniuersas res aureas 
ot argenteas venales venditorum quorumcunque suspectas detinendi, ad 
quos duxerint, potestatem habeant, donec iuste esse probabiliter eninci 
poterunt. Hi quarum rerum suspectarum nero sufficiens idoneusque euictor 
statui non poterit ac in Dualitate Judici, cum ciuibus, tercialitate emo-
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lunumto Celiae deputentur. Si quis autem magistrorum furatos discissos 
aureos emisse, falsam monetam aut Cuprum fulvum deaurasse, tictumqiie 
lapidem comprehendisse fuerit couuictus, in amissione Vnins Mareae 
argenteae ad Celiam spectantis punietur. Item: Quicunque Magistrorum eius 
artis Mercenarium in suam susceperit societatem aut ei laborem mediam, 
terciam aut aliquam partem eomniunicauerit contra legem Ciuitatis ac 
Celiae, talis Vna Marea argentea, dualitate Judici ac ciuibus, tercialitate 
confraternitati proueniente mulctabitur. Itcm :Yni magistro praeter duos 
iuuenes Studentes et duos suos mercenarios servare non sit licitum. Et 
quilibet Studencium siue discipulorum pro cognoscendis Domini moribus 
et eius artis qualitate apud magistrum sex hebdomadis faciat periculum. 
Quibus elapsis, Magistro suo semetipsum coram praefectis et alys eius 
Cebae magistris addicere, ad Celiam florenos duos deponere, et in argu
mentum fidelitatis suae Magistro suo pro se fidejussores locare et quatuor 
annis integris servire debeat, ita tamen, Si patrem non ex eadem Celia 
habuerit. In primis autem Annis duobus sibi ipsi de Vestitura omni, cal
ceamentis exceptis, Sequentibus vero duobus annis dominus suus prouideat. 
Quod si autem liuiusmodi discipulorum aliquis temeritate aut elacione 
animi ductus, ante annos quatuor quantunniis adultus fransigen, dominum 
suum, dereliquerit ac ad eum intra Vnum integrum mensem reuersus non 
fuerit, Postea secus non assummatur, nisi Solucione florenorum 2 et 
annorum quatuor nona explecione. Et magister quilibet, Annis quatitor 
transactis, liuiusmodi discipulo uestem Vilius flore ni |dare| debeat. Item: Si 
quis seniorum mercenariorum aut discipulorum Crimen patrauerit furti, si 
illud ingens, iudicatui publico deferatur, si leue foret, a indice Vindicta 
eius ad Celiae facultatem impetretur. Item: Si quando inter magistros 
seruosque mercenarios aut Studentes turbae aut rixae ignominiosae conci
tarentur, compescendi et sedandi eas potestatem eoiifrateruitas habeat. 
Nolentibus vero talibus pacificari, si Causa eorum in praeseuciam judicis 
deducta extitisset eciam, interim autem conversi pacari velint, a Judice 
quoque Causae huiusmodi ad Celiam reduci valeant. Item: cum quis Seriius 
mercenarius dominum suum derelinquendi animum bal merit, suum proposi
tum domino suo debeat antea duobus hebdomadis reuelare, Et pro appa
randis laboribus racione et respectu eius receptis, postea eciam duabus 
teneatur sentire liebdemadis, quas Valedictorian nominant. Et liuiusmodi 
Seruum in hac ciuitate diuciuM apud alium magistrum laborare volentem 
Nemo Magistrorum audeat conducere, Nisi prius a domino priori huius
modi seruientis, quomodo separatus extiterit, nesciat. Item: Si quis senius 
extraneis de locis ad istam Ciuitatem conscendens, laboracionem non 
inveniens et sumptibus suis deficiens, in locum Cebae vacantem exire coge 
retur, is Vitra duas hebdomadas istic laborare nequeat. Nam si contrafacere 
attemptauerit, iterumque ad hanc ciuitatem in trau erit, tali nullus magister 
audeat laboracionem praebere absque Venia et licencia duorum praefe
ctorum, sub amissione 2 lott. argenteorum. Et liuiusmodi famiilicius se 
ipsum confraternitati reconciliare teneatur. Item: Si aliquis faiiiiiliciorum
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iracundia erga dominum mota«, duas hebdomada« valedictorias negligenter 
oeiaudo, diuagando aelifc ia domini iniuriam et contumeliam transigere, ac 
postea apud alium magistrum consedere voluerit, nequaquam recipiatur, 
donec cum domino suo pacificabitur. Talibus enim quicumque magistrorum 
labores dederit, 2 lottonibus argenti privabitur. Item: in laboribus exer
cendis et cum eis questum tacien. nullus magister sit ausus «eruis asso
ciari. Nec «eruis vel ad usum proprium concedat praeter gonfos [s/cj Vnae 
|f | vesti, hamumque argenteum Vestimento decen. facere, quibus argen
tum seriius a domino suo emat. Item: Seruitoribus eius artis Magister 
suis in mércédéin auri aut argenti Massam soluere non debeat, nec buius- 
modi mercedum de faciendis a «eruo sibi ipsi laboribus retribuat. Qui
cunque enim Maegistrorum in associacione cum serui« ac solucione 
pronia racione «eruis tacien. 2 lottonibus argenti aggrauabitur. Item: 
Seniis non liceat in hac eiuitate sibi ipsi laborare cluni vel manifeste, 
Nec laboribus aut frustis argenti questuram facere. Nam siquis Senio
rum Mercenariorum eque discipulorum in hoc argutus extiterit, ab eo. 
quos operatus est labores, adimuntur in Aerarium Cebae ponuntur, et 
talis seriius magistrorum apud quempiam laborare nequeat, donec vices 
suas apud magistros rectificauerit. Et seruorum huiusmodi si aliquis 
dominum suum vel ex Magistris aliquem verbis aut factis indebitis offen
derit, ad laborandum nemo recipiat, donec magistro leso complacabitur. 
Ac sub eadem poena Nec mercenary's, nec discipulis sit licitum exemplum 
formalem | sie | domini sui absque ueuia et permissione eiusdem pro se 
depingere. Item: Nemo magister et seruus seipsum debeat Ebrietati nimiae 
et exercicys ('artharum lusoriarum in sui ac totius Confraternitatis 
dedecus et Opprobrium immergere. Nam si quis in tali excessu repertus 
fuerit, primo vno lottone argenti, secundo 2, tercio 24 privabitur. Vlterius 
e confraternitate, si Magister fuerit, excommunicabitur, si seruus merce
narius vel discipulus, prima vice denar. 50, secunda flor. 1. terein duobus, 
quarta inhibieione laboris. Item: Singuli Magistri, ab aliquo hominum 
laborum tot nec plus audeant excipere, Quanti per duos mercenarios ac 
duos discipulos se ipsumqne ad aptiun tempus commode poterunt preparari. 
Quiciuique autem magister duos suos mercenarios habuerit, illi magistery 
ordinis aliquem in suo laboratorio ad liebdomadariam solucionem tenere 
non liceat Nisi mercenarium alterum loco Magistri ablegauerit. Contra- 
ueniens enim pro primo delicto quattuor lottonibus, secundo pisetis viginti 
quatuor, tercio Vna integra Marea argenti privabitur, quarto poena debita 
inohedienciae. Item: Magister qui blandimentis labores ab aliquo magistro 
seduxerit ad seque ordinauerit ac alterius operibus detraxerit, Vna Marea 
argenti, Et qui aurum vel argentum venientes ab liys, quibus primitus 
offerunt, in iniuriam et Contumeliam eorum, ad se prouocauerit, pro primo 
facto argenti lottonis 2. secundo 4. et vitra ut praemissum est punietur. 
Item: quando Magister aliquis alicui argentum qualecunque liquefecerit in 
Massamque redegerit, et ab ipso, is cuius est, id in frusto voluerit auferre, 
tunc illud Magister, qui litargirauit, probaeione experiri debeat, si bonum
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sit, Quod si autem bonum fuerit, proprio suo Cauterio sinuare debeat, 
Alioquiii neque Hignetum suum impingere, neque illud dealbare, sed in 
simplici infusionis habitu debeat extradare. Item: Magistro alicui labores 
Heruiencium in hac (Jiuitate aut alibi proprios Venundare non liceat sub 
amissione Vnius medietatis Mareae argenti. Item: lies aureas ac argenteas 
pro hominibus voleu. aestimandi, soli iurati magistri profecti, nec uulgares 
habeant autoritatem. Omnis autem uulgaris magister huic negocio se ipsum 
ingerens lott argen 2 prinabitur. Et pro huiusmodi acstimacionis mcrcede 
duo profecti Celiae de singulis florenis duos denarios accipere valeant,prout 
in publica consuetudine duitatis »eruatur. Item: Nullus Magister audeat 
senium mercenarium alterius magistri sed nec discipulum seducere sub 
amissione mediae Mareae argenti. Si autem aliquis magistrorum fugitiuum 
discipulum Alterius magistri in Contumeliam eius receperit ac apud se et 
domi suae tenuerit, in lottis [s/e] argenti 2 aggrauabitur. Item: Quoniam 
racio honesta tum maxime pietas exigit, ut quisque ultimum officium 
mortuis quoque declaret Spemque Christianam, de hominum gloriosa in 
altero seculo futura resurectione colat. Ob hoc in deducendis funeribus 
Vnusquisquo Magister interessé debeat. Ac tumulorum necessariorum fossio 
officium et Cura nouiciorum magistrorum esse debeat, siue perse fodere, 
sine pro pecuniis fodi facere curent. Vt autem in hac parte ac ociam alys 
offices Confraternitati debitis a magistris Junioribus defectus non com
mittatur, Medio eorum ordine primus ipsis preesse debeat, (.Jui eos ad 
tumuli fossionem ac ad alia Heruicia Celiae suo tempore commoneri facere 
ac dirigere debeat, et ydem Novicy funus ad tumulum deferre in proprvs 
eorum humeris debeant, in quibus officys eorum et Vniuersorum magistrorum 
nemo habeatur excusatus. Si quis enim magistrorum grandiorum eque et 
i uniorum huic ordini refragabitur, Et novicy in negocys Cehe profecto suo 
rebelles erunt, tocies quocies deliquerint, Vna piseta argenti privabuntur. 
Item: Quia non solum exemplis hominum, Egregys moribus prostandum et 
bene disciplinatorum monemur, Sed preceptum quoque dei altissimi a nobis 
hominibus exigit, Vt in hac vita carnali, Maiorum Nostrorum reuerenchi, 
ac precipue in Societatibus modestia in inuicem, Ordines et Vtil.es honesta,e 
que discijdinae, gestus his congrui maxime colantur et conseruentur, Igitur 
Magistri juniores in Coufraternitate senioribus ne se temere opponant, sed 
iidem grandiores iuxta ordinum et aetatum itacioiiem et discrecionem tam 
in loquendo, quam sedendo priores habeantur et digniores ipsi quoque erga 
nouicios Magistros placabilitate utantur. Et omnes magistri pariter, suo 
loco ipsis dato se contineant, oracionem et loquelam suam sedendo pro
ferant. Nec quis novicius presertim loquelam seniorum in discutiendis 
negotiis vocibus aut gestibus ineptis audeat intercipere ac interrumpere. 
Hi qui vero priuatam voluerint facere ad inuicem expostulacionem, id stando 
faciant. Et cum prefecti Celiae Magistri alicuius magistri indebitam pro
cacitatem interdixerint, ac talis compescere se recusauerit, Item quicunque 
suo loco temere prosilierint, quocies fecerint, vna piseta argenti tocies gra- 
uabuntur. Item: Hi magister aliquis de illa eonfraternitate, egrotacioue

— 71 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 74 2013.03.05 . 22:18:24



louga detentus, nini inni necessitatem Imbuerint, de quo Magistri bene 
mereri sie auxilio prospicere voluerint, De communi prouentu Celiae id 
laciant. Item: Vniuersi Magistri seniores Ac iuniores in Celia et extra 
Celiam honorifice se inuioem tractent. Et prefectis ipsorum duobus magi
stris i uratis obediant. E conuerso et prefect! ordinaciones praemissas Ma
gistris omnibus eq ualiter administrent. Nam Vulgarium eius artis magi
strorum si (piis inobediens fuerit aut alterum dehonestauerit et probabiliter 
in hoc conuictus fuerit, primo delicto uno. secundo 2 lottonibus tercio 
media Marea argenti mulctabitur, His eciam non curatis, si resipisci 
renuerit, seniorum discipulorumque eius ablacione et laborum prohibicione 
priuabitur. Memoratorum autem Celiae prefeetorum negligencia et de pre- 
missis incuria duplam mereatur poenam. Item: Quoniam ex deputacione 
predecessorum fratrum Conciuium ipsi Magistri omnibus Instrumentis 
proteccionalibus Turrim vnam in aciae ') Owar a Septemtrionali parte 
constructam tenere et cons.ruaro debent, ob id temporum disturbio et 
tumultu exigent, omnes et singuli Magistri iuxta seriem, in tutanda illa 
turri et excubiis circa, eam faciendis adesse debeant, Nec cuiquam in hoc 
aliqua, nisi aduersae valetudinis incumbent, excusacio valeat, sed et is, qui 
per egrotacionem adesse non possit, pro se ex eisdem magistris alium 
teneatur substituere. Item: Quando aliquis Magister in preinissis Hirsagio 
obnoxius esse conuincitur, in congregacione present!, iter unique sequenti 
ad soluendnm llirsagium admoneatur, Et si reddere noluerit, labores ac 
serui eius pro birsagio intercipiantur. Justis igitur et legitimis peticioiiibus 
profatorum Magistrorum Nos fauorabiliter assencientes, praemissas ordina
ciones ac omnes earum Continencias, et articulos preinsertos Acceptauimus 
et eisdem Magistris Aurifabris eorumque Successoribus et posteritatibus 
Vniuersi« perpetuis semper futuris temporibus Obseruandas ratificauimus, 
prout acceptamus et ratificamus. Tali Vinculo ipsis annecten per nos, ut 
si ipsa Confratemitas eisdem articulis iii parte aut toto contraueniret, aut 
iu Contrarium eorum aliquid decerneret, Judici et Senatui, in hac ciuitate 
pro tempore fiendis in decem marcis argenti coiniincantur et agrauentur. 
In huius rei Memoriam tirmitatemque perpetuam praesentes Nostras Literas 
Maioris et autentici Sigilli huius (duitatis Appensione munitas Annotatis 
Magistris Aurifabris eorumque posteritatibus duximus concedendas. Datum 
m prodicto Consistorio foria Sexta prima [május 24.] ante festum Sacri 
pentecostis. Anno Domini Millesimo quingentesimo Sexagesimo primo.

Has Literas Arte ingeny ac Manus 
Georgius Zegedi Sarctor ac Notarius 

confecit Anno Notariatus sui Secundo. -)

') A/, első iit,ini hibája new helyett.
-) H ártyára Írva, s a, város nagyobb pecsétével f'iiggőleg m egerősítve; a h á t

lapon későbbi időbeli e m egjegyzés: „Az m agyar articulusnak párja 15U1 eszt,.‘: 
Látható az ötvös ceéh levéltárában, valamint, hátrább is, Bethlen Gábor fejed, korá
ban OXXV. szám alatt.
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XXXVIII.

I 1 r,(i2.1

II. Já n o s [ Z s i g m o n d i  v á la sz to tt k irály  Lót» várá t, m in t a Initlcnsógi bűnbe e se tt B alassa 
M enyhért tu la jd o n á t a h o zzá ta rto zó  Asszonykáivá és Felső-F üle falvakkal eg y ü tt K olozsvár

v árosának  adom ányozta.

Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungarie ') Dtilnuttie 
Croatie etc. meraorie commendamus tenore préséncium significantes quibus 
expedit Vniuersis Quod nos dignum et Honorificum Htibentes respectum 
fidei, vonstantie integritatis et seruiciorum indefessorum fidelium nostro
rum {»rudentum Circumspectorum Consulatus et tocius communitatis ciui- 
tatis nostrae Colosvvariensis. Quae ipsi primum tempore Serenissimi prin
cipis quondam domini Joannis Dei gratia Regis Hungarie Dalmatie Croatie 
etc. ac deinde Stiere Keginalis Maiestatis parentum nostrorum felicis reminis- 
cencie varys occasionibus nominatim vero in regressu nostro et SERE 
NISSImae matris nostrae desideratissimae in regnum nostrum Hungarie, 
dum nichil intentatum reliquentes, {»arati, ut nobis pro viribus suis Unarum 
certis fidelibus nostris regnum partirent, non tantum rerum iacturam ferre, 
sed ociam sanguinem fundere, — postremo vero prodicione et insurrcceione 
proxima contra nos perditissimi Melchioris Balassa, et ex omni hominum 
memoria ingratissimi non parcentes rebus sumptibus laboribusque suis, 
summo cum dispendio fortunarum suarum quin eciam vite discrimine si 
sors ita tulisset Judice ciuitatis Prudente Circumspecto Stephano fodor 
fideli nobis dilecto prompte et alacriter exhibuerunt et impenderunt ac 
deinceps impendere statuerunt. Igitur nos quoque Regia nnuiificencia 
libe rali täte et fauore ipsos eines Colos warienses {»rosetjui, ac publicum 
Ciuitatis Vsuni euehere et emolumenta clementer cumulare volentes, nimi
rum Vt nostro erga ipsos gracie argumenta, eorum pectora optate exhilla- 
rarent et malorum perpessorum aliqua ex {»arte obliuionem conciliare 
queant. Totales et integras possessiones Jbseonfalwa et Alsofeivlc vocatas 
illitis Melchioris Balassa ad dirutum castrum Leta pertinentes in comitatu 
Thordense existentes habitas, Que ex eo quod Idem Melchior Balassa supre
mus capitaneus noster fidei Honoris functionis et fidelitatis sue qua nobis 
[»restita fide in Ciuitate nostra Znzsebes presentibus dominis Regnicolis 
deuinxerat immemor, nos maliciose {»rodendo et a nobis turpiter deficiendo 
faceioni germanice adheserit per hoc que in notam perpetue infidelitatis 
et crimen lesae Maiestatis nostre {»alam incurrerit ad nog consequenterque 
eollaeionem nostram regiam Juxta antiquam et approbatam dicti regni 
nostri Hungarie legem et consuetudinem rite et legittime deuolute esse 
dinoscuntur et redacte Simulcuin cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis,

') Itt az egyszerű e alatt áll többnyire mindenütt egy c alakú vonás, mint 
fennebb többször rámutattam.
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campis, ferietis, syluis rubetis, dumetis, nemoribus, montibus Vallibus 
Vineis Vinearumque promontoriis, Aquis fluuys, piscinis, piscaturis, Riuis, 
IÍ inulis aquarumque decursibus, Molendinis cuiuscunque generis molendi
norumque locis generaliter nero quarumlibet Vtilitatum et pertinentiarum 
suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem posses
siones de iure et ab antiquo spectantes et pertinere debentes sub suis veris 
et antiquis metis ac limitibus existentes, Memoratis consulatui et toti com
munitati dicte ciuitatis nostre (Joloswarensis eorumque posteritatibus et 
successoribus uniuersis dedimus donauimus et contulimus, Innuo damus 
donamus et conferimus i ure perpetuo et Irrevocabiliter tenendas Vtendas 
possidendas pariter et halién das saluo i ure alieno, Harum nostrarum Vigore 
et testimonio litterarum Quas in formam nostri priuilegy redigi faciemus 
dum nobis in specie fuerint reportate Date in duitate nostra Alba .Julia 
decimo nono die Mensis Novembris Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo Secundo.

■Joannes Illectus Rex.
Michael Cliiaky 

Cancellar 1)

XXXIX.

I ir>04.|

Je len tésté te l a  ko lozsváriak  részé re  a H ója hegy északi o ldalán  K olozsvárró l a szueság i 
erdőkhöz ós kóbányálioz vivő régi n tn ak  a k irá ly  parancslevo le következtében tö rté n t

megújítás ár ól.

Serenissime princeps, et domine, domine nobis clementissime post 
tidelium, ac perpetuorum Seruiciornm nostrorum commendationem, Vestra 
iionerit Serenitas, quod nos Literas vestrae Maiestatis SE lime preceptorias 
nobis in cuncta sui parte sonantes, et directas, summo cum honore, prout 
decuit, recepimus in hec verba. Joannes Secundus l)Ej gratia Electus Rex 
i Iungario*') Dalmatic, Croatie etc fidelibus nostris Egregys Dionisio Karoly 
Comiti Comitatus Colos, Joanni Barthakowyt, Paulo (fyerewffy Juniori de 
Zamosfalwa, Salutem et gratiam, Ex significatione tidelium nostrorum Pru
dentem Circumspectorum Judicis Juratorum eiuium, et vniuersorum Inha
bitatorum huius duitatis nostre Colosuariensis intelleximus Quod ipsi 
Antea Inter possessionem nostram Ranch et Abbaciam Colosmonostra pla
num iter ad Siluas habuissent, quod iter superioribus temporibus per Mono- 
storienses et Bacbienses interclusum esset transitusque ipsis per solitam 
veterem viam minime concederetur, Supplicantes nobis humiliter, vt nos 
eisdem in prescripto loco Aditum ad Sylvan Aperiri et dari facere dignare
mur, Quorum supplicatione benigne exaudita fidelitatibus uestris harum

’) A/, eredetihűl, mely kétrétben fogott végül papíron van írva s közepén a feje
delem nagyobb pecsétével megerősítve. A levél ép. I-Fose. 1). Nro 28.J

■) A/. ne helyett üllő e ngy Írva, mint fennebb megjelöltem.
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serie mandamus firmiter quatinus Acceptis presentibus fer ia tercia proxime 
sequente, fidelem nostrum Egregium Georgiern Walkay officialem monosto- 
riensem Euocare, cui nos serie praesentium committimus vt vobiscum 
Egredi, et vna ad faciem territory illius, quod inter vtrasque possessiones 
Baach et Monostor Iidem Oolosuarienses ostenderit, |s?7'| venire debeat, 
quo pernento vos vuacum ipso officiali nostro territorium illud ostensum 
diligenter et fideliter reuidere, et nisi vsibus nostris ac colonis earundem 
possessionum noceat, limitare, ac per illud territorium eisdem Exponentibus 
per vestigium veteris viae Ad sylvas securum iter atque transitum Aperire 
dareque et concedere nobisque limitationem ipsam fideliter rescribere 
debeatis et teneamini, Secus nullo modo facturi. Presentibus perlectis. 
Exhibenti restitutis, Datum in Ciuitate nostra Colosuar, in Dominica Oculi 
[mare/.. 6.], Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo. — in 
Inferiori autem margine a parte sinistra tales erant dictiones inscriptae, 
Joannes Electus Rex m. pr. ‘) Quibus receptis, nos mandatis vestro Maies- 
tatis 8. semper in omnibus vt tenemur satisfacere cupientes, vna cum pro
fato Egregio domino Georgio Walkay officiali monostoriensi, ac Prudenti
bus ac Circumspectis Antonio Herezeg, Colomano Nyreo Juratis ciuibus. 
Nec non Petro Aztalos, Dominico Segeswary, ac alys pler.isque Inhabitato
ribus ciuitatis Coloswariensis, necnon Valentino Zekel Judice, Demetrio 
Lowas, Michaele Chyazkay, Juratis ciuibus, Paulo et Benedicto Kallyany. 
8te]thano et Ladislao Borsyteo, Blasio Kapsy de ColOsmonostra, Item Dio- 
nisio Boros Judice, Paulo Terek, Ladislao Kozma, Michaele Kowach Juratis 
ciuibus, Petro Dyenes, Joanne Gachyo, Martino Boros, Michaele Zaz, An
tonio Fekete, Petro Tyzedes, Gregorio Barabas, Stephano Kowach Inhabi
tatoribus possessionis Bach, inibi conuocatis et presentibus, Ad faciem ter
ritory illius inter Bach et Monostor habitj, et adiacentis, Kender fedd e 
vocatj, inter pratum siue fenetum fenile dictorum Bachiensium, et terras 
Monostorienses Arabiles vulgo Agyagos Elice dictas, ad iter Videlicet, (fi 
viam qua ex Coloswar ad siluam possessionis Zwchyak, et fodinam .Lapi
deam cum Curribus Ambularj solet, per ipsos Coloswarienses nobis osten
sam accessimus, Ibique dictam Viam diligenter et fideliter reuidimus, Ac 
vbj vsibus vestre Maiestatis Serenissime, ac Colonis Earundem possessio
num non nocere cognouimus, Juxta mensuram Temonis, vulgo fuehyafa 
dictj, partim duarum, partim vero trium mensurarum, prout Latitudo et 
angustia Locj paciebatur, Limitauimus, ipsisque Coloswariensibus per ve
stigium veteris vie in radice montis Hova vocatj a parte Heptemtrionalj 
habitj, vsque Limites, et metas Coloswarienses, ad siluas possessionis 
Zwchyak, et fodinam Lapideam securum iter, atque transitum aperuimus, 
dedimus, et concessimus, Ipsamque Limitacionem vie vt per nos peracta, 
et Executa fuisset, Vestre Maiestatj Serenissime, nullo penitus Inibi contra
dictore apparente, neque Inhibente, fideliter rescripsimus, Cui nostra iterum

— 78 —

') A határjárása parancslevél az eredetűiül ivatott, he a jelentéstételbe, mely regál 
papírra van írva s belülről megpecsételve. A város leeéUár-Ában. | Fasr. S. Nro l.|.
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fidelia offerimus Beruicia, Datum In dicta ciuitate Goloswar, feria tercia 
post Dominicam Oeulj, [márev,. 7.J Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo quarto. Eiusdem Maiestatis Yestre Serenissime fideles subditj, 
Dionisius Karoly, Joannes Barthakovyt, Emerieus Mikola, (leorgius Walkay 
et Joannes Litera,tus Notarius Sedis Judiciarie Gomitatus Colos iens is. ‘)

XL.

115(57.1

Királyi piiramtslGvól az in in t, hogy JhuiHi-TTunyad ii k irály  ós o rszág  á lta l M agyarországra  
in d íto tt küldem ények, lcvclok óh p osták  sz ám ára  a  szükséges szekereket, óh lovakat példás 
InmtotÓH térin* a la tt  á llítsa  ki, hogy a  kolozsváriak  ne  kónyszen'iljenek azokat m arháik

rom lásával V áradig  sz á llít ni.

Joannes Secundus Dei gracia Electus Ilex Hungarie Dalmacie, Groa- 
rie e.tc. fidelibus nostris Prudentibus Circumspectis Judicibus ac Juratis 
ciuibus Oppidi Bánffy Hwnyad Salutem et gráciám. Ex humillima suppli- 
caciono lidelium Nostrorum Brudentuni et circumspectorum Judicis, et 
Juratorum citiium ciuitatis nostre Goloswar intelleximus. Quod cum 
nostris atque Regni nostri publicis necessitatibus exigentibus, aut ad Sub
unctionem Iterum nostrarum aut cursorum seu Postarum cum Literis per 
nos itt Hungáriám expeditorum, currus et equos necessarios Ipsis ad Illud 
ipsum Oppidum Bánffy Hwnyad usque dari mandamus, statim mandata 
nostra exeqiierentur. nos tamen temerario Ausu et negligentia ducti, pro 
equis eorum Alios ad Iter exequendum et continuandum Accomodos, dare 
recusaretis, atque ita equi et currus eorum plerumque Waradinum usque 
abducerentur. Unde non solum Strigosi reducerentur, uerum nonnunquam 
in Itinere interciderent, in periculum, remoram et retardationem Negotio
rum nostrorum et publicorum, Damnumque et jacturam Ipsorum Inhabi
tatorum civitatis nostre colosvariensis valde magnum. Unde supplicauerunt 
nobis humillime de opportuno Remedio mature ipsis providendo. Supplica
tione itaque eorum clementer exaudita et admissa, Nolentes in Publicis 
Negotiis Regni Tumultuoso hoc tempore ullum defectum per quospiam 
admitti, Mandamus Vobis firmissime in hoc aliud nullo modo haberi Viden
tes. ut quemadmodum antea quoque Vobis in hac- re, serio et expresso 
mandato nostro firmiter commisimus, dum et quando ac quocies Litteras 
nostras Passus Ser vitoribus et hominibus nostris in Negotio nostro et 
Regni publico dederimus ad Illorum Requisicionem literis nostris fiendam

') Az eredetiből, mely papírra van írva zárt alakban s pecsét ala tt, a, mit, fel
nyitott, 1579. W,yszelein Miklós itélőm ester. | Fase. S. Nro 2.|

Van ebből a  k. monostori konvent á lta l l(>19-n dóm. prox. post. fest. Assiun- 
ptionis li. M. Virg. |aug. ‘20,1 fíellyiín, máskép Bogiméi- Imre fő-és Boncziday Gergely 
kir. bíró által kért és m egnyert á tira t is.

—  79 —
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citra quamlibet moram, cunctaeionem. aut quesitum colorem Illis Equos et 
Currus necessarios dare debeatis, alioquin certi sitis , Quod ita in Vos 
Animadvertemus, ut Alys quoque exemplo sitis. Secus in premissis nullo 
modo feceritis, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in ciuitate 
nostra Alba Julia Octauo die Mensis februarv Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Sexagesimo Septimo.

Joannes Electus Rex pp. ')

XL1.

11568.''|

II. Já n o s [Z sigm ond i v á la sz to tt k irá ly  K olozsvár váro s m oginagyarosodásának a lap já t veti 
m eg az  á lta l, hogy a  tem plom ok, h ivata lok  és közvagyon h a sz n á la tá t a  m agyarok és szászok

kö z t egyenjogulag  közössé teszi.

Nos Joannes Secundus dei gratia Electus Rex Hungarie, ") Dalmatáé 
Croatie etc. Menio rie commendamus tenore presentiuni Significantes quibus 
expedit Vniuersis, quod cum proximo inter fideles nostros prudentes Circum
spectos Vniuersos ciues et hospites ciuitatis nostre Coloswariensis, ITun- 
garos uidelicet et Saxones granis differentia et controuersia inter se mutuo 
exorta fuisset, ciuibus predietis Hungaris coram nobis grauiter querulanti- 
Inis, quod Saxones predicti violata Vnione et ae<piali dominio inter Vtram- 
que partem observari debente, electionem plebnnoruin Coloswarieusium, et 
templi maioris seu principalis ibidem fundati totale dominium sibi ipsis 
usurpaueriut, et in alys quoque administrationibus Rerum Reipublice 
maius dominium sibi ipsis vendicauerint, placuit habito superiude rum 
fidelibus nostris dominis Consiliarijs, nec non Regni nostri proceribus pro
stantibus Viris nobisenm existentibus prematuro consilio controuersiam 
et differentiam istam inter ciues et hospites predict«« Coloswarienses dum 
ita inter se dissentirent, neque aliter bono modo conticuissent, iuris exa
mine, Seclusis omnibus et quibuslibet oneribus et granaminibus iudiciari js 
bono modo sopire et rectificare. Proinde in octavis festi Reati Georgij Mar
tyris nunc nonissime preteriti [május l . | termino videlicet indiciorum pm 
fidelibus nostris dominis Regnicolis Nobilibus Transsyluanis celebrandorum 
in hac ciuitate nostra Alba Julia ad Mandatum nostrum vtrisque partibus 
predietis Hungaris et Saxonibus pro habenda in causa premissa delibera
tione nostra iudiciaria atque rectificatione coram nobis medio certorum 
conciuium vtrinque ad id delectorum constitutis et coinparentibus, pruden
tes circumspecti Colomannus Nyrew, Georgius Literatus Zegedy notarius 
Antonius Pereneze et Mathias pechy eines uidelicet dicte ciuitatis nostre 
Coloswar, nominibus et in personis ipsorum ceterommque vuiuersormn

') Az eredetiből, mely egyrétii regál papírra  van írva s alól a fe jd e lem  pecsé
tével megerősítve. | Vase. P. Nro 2. |

-) Az tie he lyett áll e úgy írva, m int femiehh.

— 80 —
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ciuium Hungarorum Coloswariensium contra annotatos eines et hospites 
Saxone,s eiusdem ciuitatis Coloswar grani expostulatione proposuerunt 
coram nobis in hunc modum, quomodo ipsos Hungaros ijdem Saxones pre- 
dicti contra Vnionem et aequale dominium omnium libertatum et rerum 
administrandarum, que aequaliter inter vtramque partem pro tenore litera
rum privilegialium Serenissimorum quondam principum diuorum Regum 
Hungarie predecessorum nostrorum ac Spectabilis Magnifici quondam 
Michaelis Zylagy de Horog/,eg electi gubernatoris dicti Regni Hungarie 
aequale dominium in se continentium per Serenissimum quondam principem 
Mathiam, dei gratia Regni Hungarie etc. felicis memorie confirmatarum 
obseruari deberet, dominio majoris principalis seu parochialis templi in 
dicta ciuitate nostra Coloswar fundati et constructi. Item suffragio electio
nis plebanorum pro tempore ibidem constituendorum exclusissent, per hoe- 
que maius dominium sibi ipsis contra Vnionem et aequale dominium in 
rebus Reipublice vsurpauissent in derogamen iurium eorundem ciuium 
Nationis Hungarice manifestum, postulantes ijdem eines Hungari predicti 
a nobis et in electione plebanorum perinde- ex Natione Hungarica atque 
Saxonica flenda, et templo predicto principali preterea in eligendis centum 
viris, duodecimque iuratis ciuibus et iudicibus, Nec non Schole Rectoribus, 
magistris Xenodochiorum, uitricis ecclesie, Item asseruandis portis et emo
lumentorum publicorum perceptione, ac alys etiam in rebus administrandis 
aequale dominium ipsis legitime restitui et rectificari, E contra honorabilis 
Franciscus Dauidis plebanus modernus, ac prudentes circumspecti Adrianus 
Reychel, Antonius Kapa et alter Antonius Herczeg ciues et Hospites Saxo- 
nes Coloswarienses nominibus et in personis ipsorum ceterorumque Vniuer- 
sorum conciuium Saxonum Coloswariensium ad hanc propositionem pre- 
fatorum ciuium nationis Hungarice responderunt, et in eligendis plebanis 
et templi predicti dominio proscriptionem currisse, Dominiumque eorum 
penes Saxones stetisse, adiecta huiusmodi allegatione, quod licet tempore 
papistice Religionis in audiendis missarum cerimonys, Baptizandis infanti
bus, nubentium coniunctionibus, et mortuorum contumulationibus aequale 
dominium Hungari cum Saxonibus in templo ipso principali seu parochiali 
habuerint, tamen nunquam in eodem templo lingua hungarica concionatum 
fuisset, Neque plebanus vnquam Hungarus in eadem ciuitate Coloswar 
extitisset, Cui quidem allegationi ipsorum si forte ciues predicti Hungari 
contrary esse contenderent, postularent ijdem Saxones ab Hungaris probari 
aliquando in templo principali predicto lingua Hungarica ipsis Hungaris 
contionatum (sie] fuisse et Hungaros plebanum ex natione Hungarica 
habuisse, qui si id probarent, Saxones in hac parte Hungaris cederent, Si 
vero ciues predicti Hungari in hac probatione deficerent, ipsi Saxones 
parati essent probare nunquam plebanum de gente Hungarorum in dicta 
ciuitate Coloswar constitutum fuisse, neque lingua Hungarica in ipso templo 
unquam concionatum extitisse. Nos Itaque vna cum fidelibus nostris domi
nis consiliarys, nec non Directore causarum nostrarum, Item magistris 
protonotarys et iuratis assessoribus Sedis nostre iudiciarie alvsque fidelibus
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nostris prestantibus viris in discussione et rectificatione prescripte diffe- 
rentie nobiscum existentibus auditis predictarum partium propositionibus, 
allegationibus, responsionibus et replicationibus satis copiose Vtrinque 
factis, Veritatem super Vnione profatorum ciuium et hospitum, ac super 
aequali dominio ex literis primum privilegialibus coram nobis in spetie 
[sic] pari vtriusque partis voluntate productis, ad quas eines potissimum 
Hungari allegabant, cognoscere debere censuimus, Ex quibus quidem literis, 
literas SERenissimi quondam principis Sigismundi Regis Hungarie etc. per 
eosdem ciues et hospites predictos productas presentibus inserere noluimus 
ob id potissimum, quod cum ante annum domini Millesimum quadringen
tesimum sextum emanate sint et confecte, ac confirmatione eiusdem Sigis- 
mundi Regis careant, cassate et inualidate iuxta contenta decreti Regni 
nostri censentur, literas vero dicti Mathie Regis confirmationales in par- 
gameno [s/c] patenter confectas, Sigilloque suo impendenti communitas 
ob id potissimum, quod in eisdem literis aequale dominium inter partes 
predictas obseruandum contineatur, ac per nomina seu Vocabula ciuium 
et hospitum ac incolarum Coloswariensium Hungari et Saxone« aequaliter 
clare exprimantur et reliquarum literarum interpretatio in eisdem per
spicue disnoscatur, praesentibus literis nostris inseri et inscribi fecimus 
hunc tenorem habentes. Nos Mathias Dei gratia Rex hungarie, Dalmatie 
Croatie etc. Memorie commendamus tenore presentium Significantes quibus 
expedit Vniuersis quod nostre maiestatis Venientes in conspectum fideles 
nostri prudentes et circumspecti Judex iurati ciues et Vniuersi hospites ac 
incole ciuitatis nostre Gluswar exhibuerunt nobis quasdam literas quondam 
Spectabilis et Magnifici Michaelis Zylagy de Horog/,eg pro tunc electi 
gubernatoris eiusdem Regni nostri Hungarie fratris nostri charissimi 
felicis memorie super certis dispositionibus inter eosdem ciues et hospites 
Hungaros scilicet et Saxones eiusdem ciuitatis nostre Kluswar mutuo 
factis, inferius in tenore dictarum literarum quondam dicti Michaelis 
Zilagy clarius expressis emanatas, Sigillo eiusdem quo vtebatnr in pendenti 
consignatas, tenoris infrascripti Supplicantes nostre maiestati, vt easdem 
literas, ratas gratas et acceptas habentes, literisque nostris priuilegialilms 
de Verbo ad Verbum sine diminutione et augmento aliquali inseri et 
inscribi facientes ipsis eorumque Heredibus et posteritatibus Vniuersis 
innouandas perpetuo valituras roborare dignaremur, (juaruiu quidem 
literarum tenor talis est. Nos Michael Zylagy de llorogzeg Nomine et iu 
persona SERenissimi principis domini Mathie dei gratia Hungarie, Dal
matie, Croatie etc. electi Regis eiusdem gubernator etc. Memorie commen
damus tenore presentium Significantes quibus expedit Vniuersis, quod Cir
cumspectis viris Egidio Zabo iridice et Ambrosio Literato iurato Hun garis 
ciuibus de Kluswar ab vna ac Stephano Bertram et altero Stephano dicto 
Ilon Saxonibus ciuibus de eadem Kluswar ab altera partibus personaliter 
coram nobis constitutis, in ipsorum ac Vniuersorum ciuium Hungarorum 
scilicet et Saxonmn dicte ciuitatis Cluswariensis personis sponte et libere 
confessi sunt in hunc modum, quod quamuis a »ludum et a certis retro-
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lapsi« temporibus inter ipsos eines Saxones scilicet et Hungaros singulis 
precedentibus temporibus usque nunc iu facto electionis et prefectionis 
iuuieis et iuratorum e medio eorum maxime controuersiones rixe et rumores 
inter utrasque partes mote et exorte fuissent, tamen ipsi matura inter 
se deliberatione p rehab ita, Vt ipsi eorundemque Posteritates et successo
res uniuersi singulis temporibus et in euum firmiter, quiete et inuiolabiliter 
permanere possint, mediante nostro prelatorumque Baronum et Nobilium 
Regni dispositione et ordinatione talem iniuissent pacis Vnionem perpetuo 
duraturam, ita videlicet quod a modo in posterum omnis rancor fomes et 
odium dissensionesque, rixe et rumores qnalitereunque et quauis ratione 
inter ipsos eines Hungaros utputa et Saxones suscitate penitus et per 
omnia sopiri sedari et condescendi ac de eorum cordibus excidi debeant. 
Tandem vero singulis annis et temporibus perpetuis pro tempore consti
tutionis et prefectionis indicis et iuratorum centum persone fide digne 
et bone fame per iuratos eines et indices ambarum partium pro tem
pore constitutos, (iliorum quinquaginta Hungari, et totidem Saxones 
eligantur, eedemque centum persone electe, Vno anno Huiigarum alio 
vero Saxonem pro indice, ex Hungaris etiam sex persone ex Saxonibus 
tantumdem persone bene merite pro eorum iuratis concorditer sine aliquo 
rumore et periculo personarum eligere et preficere debeant et valeant, Hoc 
spectialiter |s«r| declarato, quod prefati eines et hospites Hungari vt 
prefertur et Saxones preci icte ciuitatis (Tuswariensis Yniuersos prouentns 
redditus et emolumenta »punnodolibet vocitatos dicte ciuitati eorum iuridice 
prouenientes, ipsi eines Hungari simili modo possidere et habere possint et 
valeant, Sicuti et quemadmodum prefati ciues Saxones, preterea Vniuersas 
literas et quelibet literalia instrumenta quas et que ijdem ciues Cluswa- 
rienses Hungari scilicet Saxones, contra se se in predicto facto electionis et 
prefectionis iudicis et iuratorum pro ipsorum parte sub quacumque forma 
Verborum emanatas vel in futurum in contrarium harum emanandas, cassas, 
vanas, frinolas et viribus carituras, exhibitoribusque earum nocituras reli
quissent et commisissent, hoc adiecto et tali Vinculo interserto, quod si 
quispiam ex predictis ciuibus dicte Ciuitatis Cluswariensis temporum in 
euentu prescriptam nostram prelatorumque et Baronum compositionem 
retractauerit et violauerit extunc ipse qui hoc presumptuose facere 
attemptauerit in facto perditionis sui Honoris amissioneque actionis et 
acquisitionis cause praetacte conuinci et aggrauari debeat eo facto Ad que 
premi,ssa firmiter obseruanda se partes predicte in ipsorum ac omnium ali
orum ciuium et hospitum Hun garorum videlicet et Saxonum prelibate ciui
tatis Cluswariensis nominibus et in personis sponte obligarunt coram nobis 
harum nostrarum quibus sigillum nostrum quo uti Gubernator Regni vtimur 
est appensum vigore et testimonio literarum mediante. Datum Bude feria 
tertia proxima ante festum purificationis Beate Marie Virginis Ijan. 31. |. 
Anno domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo,Nos itaque 
humilibus Supplicationibus annotatorum iudicis iuratorum et Vniuersorum 
ciuium ac hospitum dicte ciuitatis nostre per eos nostre modo quo supra
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porrectis maiestati, Regia Benignitate exauditis clementer et admissis 
prescriptas literas dicti quondam Michaelis Zylagy gubernatoris non 
abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus 
vitio suspicionis carentes de Verbo ad Verbum sine diminutione et augmento 
aliquali presentibus literis nostris priuilegialibus insertas quoad omnes 
earum continentias clausulas et articulos acceptamus, approbamus et rati- 
fieamus easque et omnia in eis contenta in quantum eedem rite et legitime 
existunt emanate, Viribusque earum Veritas suffragatur, pro pretatis indice 
iuratis, et tota communitate prefate ciuitatis nostre, ipsorumque heredibus 
et posteritatibus vniuersis Innouantes perpetue valituras roboramus pro- 
sentis Scripti nostri patrocinio mediante. Saluis iuribus alienis, In cuius 
rei memoriam firmitatemque perpetuam, presentes literas nostras pendentis 
Secreti Sigilli nostri quo uti Rex Hungarie vtimur munimine roboratas 
eisdem ciuibus duximus concedendas. Ratum in Cluswar in festo Beati 
Antony Confessoris, [jan. 17.] Anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo octauo, nostri Anno Decimo, Coronationis vero quarto, Quibus 
quidem literis confirmationalibus ac alys etiam priuilegialibus perlectis et 
in omnibus earum clausulis, articulis et punctis perspicue intellectis, quia 
ex eisdem literis, ac cause circumstantys Vnionem et rerum inter partes 
predictas aequalem administrationem atque Dominium obseruari debere 
comperiebamus, pro conseruanda igitur irretractabiliter Vnione ipsa et 
equal i dominio inter eines et hospites predictos Hungaros scilicet et Saxonos 
per dictum Michaelem Zylagy disposita, quam in suo Vigore optimo hire 
reliquendam censemus, ac pro euitandis in posterum dissensionibus hanc 
rectificationem in omnibus infra scriptis inter partes predictas perpetuo 
duraturam ex iudiciaria deliberatione nostra constituimus, decreuimus et 
pronuntiauimus. Primum quidem Vbi de electione plebanorum et templo 
maiori ac principali agitur. Et si in literis proscriptis priuilegialibus super 
vnione et aequali dominio confectis, electio plebanorum et templum pro
dictum non specificantur, tamen cum eedem litere Vnionem et aequale do
minium inter partes predictas obseruandum in se contineant ac etiam ex 
literis dicti Sigismundi Regis constet eundem Sigismulidum Regem intei 
cetera indulta et libertates communitati eiuium et hospitum Coloswarien- 
sium concessas id concessisse, vt plebanus de communi eorum libere eligatur 
Voluntate, quod his verbis descriptum habetur, Item Sacerdotem in plebamini 
de communi libere eligent Voluntate etc. Nullam aliam probationem contra 
priuilegia, que Vnionem et equale dominium, ac communitatis seu Vniuersi- 
tatis vocabulum continent necessariam esse neque fieri debere iudicaiiinms, 
cum toti Communitati concessa electio et Hungaros et Saxon es eqnaliter in 
electionis dominium includat, nulla distinctione et specificatione in eisdem 
literis dicti Sigismundi Regis facta, an plebanus Hungarus tantum et non 
Saxo, uel Saxo et non Hungarus eligatur, Sed ut de communi eligatur 
Voluntate, neque per expressum declarato, an Hungari tantum et non 
Saxones, vel Saxones et non Hungari eo tempore concessarum libertatum 
in eadem ein itate nostra Colos war extiterint, dues enim et hospites in
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communi tantum nominantur, quam quidem obscuritatem Vocabulorum ex 
literis dicti Matliie lienis contirniationalibus clarius cognoscere licuit, qui 
per nomen et vocabulum Vniuersitatis Ciuitim et Hospitum Hungaros et 
Saxones aeijualiter clare interpretatur, Ex hocque palam liquet electionem 
plebanorum et templi dominium atque aliarum etiam rerum administra- 
tionem non tantum ad Saxones referri debere, sed nomen communitatis 
perinde ad Hungaros atque Saxones, presertim cum plebam quoque suos 
prouentuH ab vtraque parte predicta equaliter recipiant, Sed et hoc mani
festum est ex lute etiam electione concessa, Autoritäten! electionis pleba
norum Holoswariensiuin statuende apud SERenissimos principes Hungarie 
stetisse et electionis plebanorum curam habuisse, Neque etiam templa 
neglexisse: prout Saxones predict i asseuerant, Cum templum predictum 
('oloswariense ijtsi SERenissimi principes Sigismundus et Mathias Reges 
grauibus Sumptibus fundauerint construxerintque ac speciosis atque amplis 
edifitys [*c| exornauerint. Vt igitur et in electione plebanorum pro Vuioue 
commune suffragium et equule dominium inter partes predictas obseruetur, 
et quidem certo modo et ordine, Statuimus, vt plebanatum Colosuariensem 
in presentiarum Vita comite modernus plebanus Franciscus Dauidis e 
natione Saxonica lnibeat, qui si e uiuis excesserit vel forte sponte plehanatu 
ipso cedere voluerit, in locum eius plebanus Hungarus de communi partis 
utriusque predicte electione succedat et sic alternation plebanorum Suc
cessio bat, plebano Hungaro mortuo vel plebanatum resignanti succedat 
Saxo, Saxoni Hungarus. Similiter Rectores seu magistri Schole equali 
Voluntate eligantur, qui alternatim officio fungantur, Rectori Hungaro 
Saxo, Saxoni Hungarus succedat, Verum Rector Schole Hungarus 
lectorem Saxonem, Saxo vero Hungarian viros eruditos, qui studiose 
iuuentuti ex vsu operas suas locare possint, sub se habeant, Templi 
quoque maioris principalis seu parochialis in dicta ciuitate nostra 
Coloswar fundati dominium inter partes predictas equaliter habendum 
decreuimus. Cuius quidem templi totale dominium eo anno quo Iudex 
Hungarus iti ipsa Ciuitate Coloswar constitutus fuerit, ipsi dues Hun- 
gari soli habeant et vniuersas ceremonias, contiones, [s/c] cultusque diuinos 
iu eodem templo eo anno libere peragant. Saxones vero eo anno templo 
ipso principali seu parocbiali omnino abstinebunt ac nonum minusque 
templum ibidem ad principale templum fundatum habebunt. Sic dum e 
natione Saxonica iudex constituetur, eo anno totale dominium eiusdem 
templi principalis erit apud solos Saxones, Hungari autem eo anno templum 
liouuin minusque intrabunt, maiori abstinebunt. Neque vel in templo aut 
plebanorum electione predictos Saxones totaliter antea sibi ipsis contra 
Vnionein et equale dominium vsurpatis prescriptionem per eosdem Saxones 
allegatam de iure admittimus, Nam cum plebanorum quoque electio in com
muni eiuibus et hospitibus predictis Coloswariensibus concessa sit et privi
legia ipsa equale dominium testentur, pars una totius communitatis autori- 
tatem et dominium in preiudicium partis alterius sibi ipsi vsurpare non 
potest, sed tam electio plebanorum, quam templi atque aliarum rerum
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admiuistrandarum dominium ad communitatem equaliter referri déliét, 
proscriptione in hue causa locum non habente, vtpote cum inter fratres et 
eiues atque corpus Reipublice in rebus eandem Rempublicam concernen
tibus prescriptio de iure nunquam currere possit. Neque enim extat in 
literis priuilegialibus libertates prerogatiuas solis Haxonibus aut solis 
Hungaris concessas esse, sed toti communitati ciuium et hospitum. Ceterum 
quia presentis quoque dissensionis ipsorum ciuium et hospitum Colos varién - 
sium partium videlicet'predictarum origo hinc potissim um emersisse videtur, 
quod non sit declaratus et specificatus in literis dicti Michaelis Zylagv 
modus et ordo, quo electio CentumVirorum et iuratorum ciuium fieri debeat, 
ad tollendas igitur deinceps controversie omnes etiam in hac parte materias 
-decreuimus, quod Centum Viri sicuti in literis prefati Michaelis Zylagy per 
dictum Mathiam Regem confirmatis habetur, ex natione Huugarica et Haxo- 
nica aequali numero consistant et eligantur, verum quinquaginta illi, qui 
ex Hungaris constare debebunt, nationi Hungarice et non Saxonice per
mittantur, Hic etiam aly quinquaginta Haxonibus constitiundi electioni 
Haxonum et non Hiuigarorum subiaceant, preterea a parte Hungarorum ex 
predictis electis quinquaginta Hungaris Sex Viri per Hungaros, similiter ex 
electis quinquaginta Saxonibus Sex Viri per Saxones in duodecim iuratos 
eines constitui debeant, Neque pars altera, in liuiusmodi electionem partis 
alterius sese ingerat, Sicque tandem post electionem Centum Virorum et 
duodecim iuratorum Iudex publico Suffragio et pari consensu vtriusque 
nationis constituatur alternatim singulis annis, vno quidem anno Hun- 
garus, altero vero Saxo. Statuimus autem, ut si qui forte ex dictis Centum 
Viris vel senio vel egritudine longa laborarent, aut seditionis, aliorumque 
delectuum malo vel crimine notorio contaminarentur, tempore electionis 
indicis et iuratorum ciuium libere reyci, deponi, alyque in locum talium ex 
eadem natione ex qua fore dinoscuntur, suffici et deligi possint. De Vitricis 
ecclesie sine edituuis [sic] deliberauimus, vt singulis annis in dicta ciuitato 
nostra Coloswar, duo Viri honesti et probitate integri in Vitricos ecclesie 
communi utriusque partis predicte consensu et piacit > deligantur parem et 
equalem neque alter altero maiorem autoritatem seu V finium habentes, 
quorum vnus ex Hungaris, alter e Saxonibus deligatur, hi prouentus omnes 
quorum perceptio ad ipsos pertinebit pari intelligentia et autoritate colligent 
et ad vsus necessarios pro functione ipsorum fideliter dispensabunt atque 
quotannis rationem reddere tenebuntur. A moderno vero Vitrico ecclesie 
statim ratio exigatur, ac in locum eius duo aly modo premisso constituantur. 
Hient autem plébános modo supra dicto alternatim in plébániám succedere 
debere constituimus, ita et magistros Xenodochiorum ad officium hospi
talitatis pauperum pari vtriusque nationis consensu alternatim eligi et 
constitui decreuimus, ita ut si nunc e natione Haxonica magister hospitalis 
constitutus habetur, eo e viuis sublato, vel forte offitium |sb-| abdicante seu 
sponte resignante Hungarus in locum eius succedat, Hi vero nunc Hun- 
garus Nenodoehys preest, eo mortuo vel offitio sponte cedente sine illud 
resignante Haxo locum eius obtineat, pauperes nero in Xenodochia seu Hospi-
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talia cit,fa personarum seu nationis delectum, ac citra quaslibet taxationes et 
apud deum et llomines ])ios detestandas recipiantur, ac ab ysdem magistris 
Hospitalium quotannis ratio exigatur, diligensque prouisio adhibenda est et 
solerti cura obseruandum, Ne magistri Hospitalium pauperum prouentus i i 
semet ipsos erogent, aut quouismodo prodigaliter absummant. Porro: Cum 
dignum sit onera quoque paria eos ferre, qui libertate equali eademque 
inter se frumitur, Deliberauimus, vt tempore belli semper dum Ciues et 
Hospites predictos Coloswarienses in bellum venire oportebit, eorum qui 
in bellum venire debebunt, pars media ex Hungaris, pars altera media 
equali numero e iSaxonibus constare debeat, Si quando vero ydem ciues 
et Hospites extraneos milites pedites conducere et colligere debebunt, 
vtraque pars eos quos possit vel obuios quoscunque colligere et conducere 
valeat. De assentandis portis euitatis eiusdem Coloswar, Statuimus, vt 
dominium singularum portarum eiusdem ciuitatis tam maiorum, qu|am] 
minorum penes duos viros tide pollentes consistat, quorum vnus ex Hun
garis alter e Saxonibus pari consensu ad singulas portas deligantur, Sin
gulis autem portis eiusdem ciuitatis obfirmandis et obserandis due sere 
adhibeantur, (piarum quidem serarum vnius dauern Hungarus , alterius 
Saxo asseruabit, Neque alter sine scitu et voluntate alterius aliquam 
earundem serarum, consequeuterque portam fidei sue commissam aperire 
audeat, tjuia vero in parte illa ciuitatis eiusdem Coloswar, que Ohwar 
appellatur, per murum eiusdem ciuitatis due porté minores non longe inui- 
cem distantes habentur, Statuimus, vt altera earundem portarum superior 
videlicet Fclsco leys ai/tó vocata occlusa perpetuo et in membrum muri 
redacta habeatur, ac altera tantum que ad claustrum est, in vsum commu
nem reseruetur. De taxis, censibus et collectis quibuslibet inter ipsos ciues 
et hospites Coloswarienses lien dis, quia Hungari queruntur plus oneris 
ipsos hactenus sustinuisse in huiusmodi taxis et collectis soluendis, quam 
e< pi um I sic I fore videretur, Statuimus,vt ex Natione vtraque ciuium Coloswa- 
rionsium Hungarica et Saxonica octo Viri fideles pari consensu deligantur, 
quattuor ex Hungaris totidem ex Saxonibus, qui prestito iuramento super 
iusta Sortium limitatione et rectificatione fidei ipsorum commissa fideliter 
et diligenter perlustrent et cognoscant fortunas et Sortes ipsorum ciuium 
et Hospitum Coloswariensium, perlustratisque et cognitis exacte Sortibus 
huiusmodi secundum deum et iustitiam citra fauorem et odium limitare et 
rectificare debeant, quantum quisque eorundem ciuium pro Sorte ratione 
hereditatum et negotiationis in censum et alias pensiones soluere debeat. 
Ne preter equum | sic] hi, qui minus habent tantum soluant, quantum amplas 
hereditates habentes, Denique ut recto ordine iuris quoque administratio 
inter ipsos ciues predictos currat, decreuimus, vt Centum Viri neminem e 
ciuibus et hospitibus Coloswariensibus vel in persona aut rebus et bonis 
impedire et damnificare possint, neque in causarum discussionem sese inge
rere quoquomodo audeant, sed quilibet suam actionem coram duobus iudi- 
cibus nostro videlicet Regio, et altero primario ciuitatis eiusdem prose
quatur, «pii causas pro antiqua consuetudine in loco consueto Domo vide
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licet consistory et non in proprys edibns diiudiciibunt, e quorutu quidem 
duorum indicum presentia cause Vniuerse in presentiam duodecim iura- 
torum ciuium eiusdem ciuitatis deducantur, qui causas Vniuersas in presen
tiam eorum per appellationem deductas citra longas dilationes discutient 
et renidebunt, inde vero e presentia videlicet eorundem iuratorum ciuium 
cause Vniuerse non ad Centum Viros, sed directe in curiam nostram Iiegiam 
nostram videlicet in presentiam transmittantur, Vt autem Vniuerse pre- 
misse deliberationes et • constitutiones nostre inuiolabiliter obseruentur, 
Statuimus, vt si qua partium prescriptarum premissas Judiciarias delibe
rationes, constitutiones et rectificationes nostras vel in toto, aut in part** 1 
violare attentaret, easqne obseruare et obseruari facere nollet, vel non 
curaret, parys ipsa violans et in premissis non persistens mox et de facto 
eo Vinculo conuicta et aggrauata habeatur, quod in tenore literarum dicti 
Michaelis Zylagy prescriptis literis confirmationalibus dicti Mathie Regis 
insertarum per expressum descriptum et specificatum habetur, in perditione 
videlicet honoris et amissione actionis et acquisitionis cause, In quam 
quidem partem in premissis non persistentem preter Vinculum prescription 
grauissima pena seuere animaduertimns, In quorum omnium promissorum 
memoriam firmitatemque perpetuam presentes literas nostras priuilegiales 
pariter et adiudicatorias pendentis et autentici Sigilli nostri munimine robo
ratas Vniuersitati ciuium et hospitum predictorum Coloswariensium Hun- 
garis videlicet et Saxonibus eorum que heredibus et Successoribus Vni- 
uersis, modernis videlicet et futuris iurium eorundem ad cautelam dandas 
duximus et concedendas. Datum per manus Reuerendissimi Michaelis Chaky 
Secretary Cancellary et Consiliary nostri etc. fidelis nobis syncere dilecti, 
in ciuitate nostra Alba Julia feria quinta proxima ante festum pentechostes 
|jun. •!.] ipso videlicet die pronuntiationis premissarum deliberationum. 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo octauo.

Joannes Electus Rex pp.
Michael Chyaki 
Cancell. ppa')

—  8*  —

') Az eredetiből, mely h ártyára  van írva könyvillákban, s arany fonallal vegyí
te tt zöld és veres selyem zsinóron függő pecséttel megerősítve, a pecsét ma hiányzik.
I Vase. I. Nro 2ß.J

Meg van az a kolozsmonostori kouvent hiteles átiratában  is, kiadta, Kilo. márez. 
lő., kérték Radnöthy István főbiróhelyettes, Holtai Gáspár kir. biró, regál papírra 
írva, s veres sodrott selyemmel megvarrva ; a zsinór vége szokott módon átpecsételvc. 
Az átirat, teljesen ép.
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XL 11.

* 115G9.J

A ntÓHzároMok óh hen tesek  közö tti viszonyt szabályozó  király i rendelet.

Nos Joannes Hecundus Dói gratia electus Ilex Hungáriáé Dalmatiae 
Croatiae etc. Moiuoriao commendamus tenore praesentium significantes 
quibus expedit universis, quod fideles nostri Prudentes Circumspecti 
Mattaeus Fekete ac Martinas Chyere Lanii1) Coloswarienses nostram per- 
soualiter venientes in praesentiam suis ac universorum Laniorum Colos- 
wariensium extra Cecliam et confraternitatem reliquorum Magistrorum 
Laniorum degentium, communi vocabulo Ilenttlcr appellatorum nominibus 
et in personis exhibuerunt nobis et praesenta ver unt qvasdam literas fide
lium nostrorum Prudentum Circumspectorum Judicum Primary, Hegy 
nostri, ac Juratorum Ciuium Ciuitatis nostrae Coloswariensis in dupplici 
papyro patenter confectas, majorique sigillo eiusdem ciuitatis in margine 
inferiori impressiue communitas, in quibus ydem Judices ac Jurati Ciues 
pro antiqua libertate et immunitate eorundem extra Cecliam degentium, 
per Serenissimos principes Dominos qvondam Matthiam *) et Wladisluum 
linges Hungáriáé praede ns,sores nostros piae memoriae ipsis concessa, 
liberam singulis Septimanis Carnium uenditionem tribus diebus, die videli
cet Lunae, feria quinta et die Sabatho, ac emtionem pecudum in usum 
publicum die Mercury fiendam, sopita uniuersa controversia inter ipsos 
Lanios, Cecliam et confraternitatem in dicta Civitate nostra Coloswariensi 
habentes, ratione praescriptae libertatis ipsorum orta ,,e t aliquot Annis 
ultro citroque uentilata, ipsis dictis Laniis extra Cecliam degentibus admi
sisse, et eisdem tredecini Cameras pro diuendendis carnibus idoneas penes 
Cymetherion Templi Parochialis, in publico Theatro dedisse atque conces
sisse dinoscebantur tenoris infrascripti. Supplicantes nobis ydem Matthaeus 
Fekete, ac Murtinus Chyere, suis ac reliquorum uniuersorum Laniorum 
Coloswariensium extra Cecliam degentium nominibus, ut nos easdem literas. 
ac omnia et singula in eisdem contenta ratas, gratas, et accepta habentes, 
praesentibusque literis nostris verbo tenus inseri et inscibi facientes, 
clementer confirmare dignaremur, quarum quidem literarum tenor talis est. 
NOS ANTONIUS Wychey, Primarius, Stephanus Barát Regius Judices, 
ac caeteri Jurati cives civitatis Coloswariensis, ad 'universorum tam prae
sentium, qvam futurorum notitiam nolumus harum serie peruenire, quod 
nos illas lites et controversias, quae inter Magistros Laniones in hac mili
tate confraternitatem habentes, ac alios mactatores forenses, Hungarico 
idiomate Henttter vocatos, ratione emptionis pecudum in ferys quartis, ac

'J E szó majdnem az egész oklevélben ez alakban jő  ele.
2) Bár hetekig tanulm ányoztam  é ezéli gazdag levéltárát, Mátyás k irály tó l ily 

irányú kiváltságot nem találtam . II. Ulászló k irályét közöltem Izabella királyné 
1557-ik évi megerősítő á tírása  szerint az I. kötet OKI JIVELTAHA 330—338. lapjain
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uenditionis carnium in ferijs secundis hebdomadarum, per eosdem forenses 
fiendarum, agitabantur, volentes inter ipsos componere, ac in silentium 
perpetuum redigere, assumpto superinde etiam dominorum Centum Viro
rum huius duitatis consilio et sana deliberatione, quoniam ipsos Macta
tores forenses ante hac quoque, temporibus prioribus in exercendis 
Lanienis seu mactationibus in ferys secundis quartis ac Sabathorum diebus 
singularum hebdomadarum, item comparatione seu emptione pecudum in 
ferys quartis in quibus uidelicet in hac duitate praecipue pecudum fora 
celebrantur, libertatem habuisse, ex certis literis Divorum Hungáriáé 
I teg um Matthiae et Wladislai constabat et cernebatur manifeste et prae
cipue, qua per emtiones et mactationes huiusmodi non modo privatis et 
proprys Commodis, verum etiam usibus et sustentationibus publicis tam 
communitatis vrbis istius, quam etiam aliorum in eandem confluentium 
ydem mactatores seruire, et maxime proficere uidebuntur. Ob hoc eosdem 
Mactatores forenses solummodo medio nostri seu in hac duitate residen
dam habentes, Contributarios, et publica onera nobiscmn sustinentes 
admisimus, ut pro antiqua libertate ipsorum a Diu is Hungáriáé Regibus 
concessa, ac etiam Serenissimo Principe, domino domino Joanne Secundo 
Dei Gratia Electo Rege Hungáriáé etc. domino Principe nostro clementis- 
simo approbato, In omnibus Ferys Secundis, Quintis ac etiam diebus Satia
torum Lanienam sine mactationem exercere, Carnes u end ere, ac in usum 
publicum non autem ad quaestum privatum et illicitum semper in ferys 
qvartis etiam omnia genera pecorum et pecudum victui humano competen
tia comparare et coemere valeant atque possint, quemadmodum ipsi Lanii 
Contuberniales. Et ut ipsi Mactatores etiam Carnes huiusmodi mundius 
eonseruare et appetenter vendere valeant, qvamvis Domini Cent um uiri pro 
Cameris Carnarys et macellulis parandis locum qvendam desiguasseiit, sed 
nos accuratius prospicientes Cameras in tali loco sine theatri publici coini- 
gustatione fleri haud posse. Igitur eisdem forensibus Mactatoribus Tredcdin 
Cameras illas in quibus ante bac veiiditassent, duntaxat, utendas, et de 
Mactatore in Mactatorem transeundas, prope, Cbiuietlierion Templi nostri 
parocliialis adiacentes reddendas et restituendas duximus, prout reddidimus 
et restituimus, simul cum praescriptis emendi et vendendi libertatibus. Ita 
tamen, quod etiam ipsi Mactatores iuxta modum et ordinem ipsis per 
Senatum praefigendum, semper, tempore necessitatis, aut voluntatis Domini 
Principis nostri clemeutissimi inserture parati esse debeant. Presentium 
literaruiu nostrarum Maiori sigillo duitatis nostrae roboratarum, ad litera- 
toriam commissionem eiusdem doininj Principis Nostri clementissimj i]isis 
Mactatoribus extradatarum vigore et testimonio mediante. Datae Colos- 
warinj feria sexta ante festa natiuitatis gloriosissimae Dombij nostri Jesu 
Christi [decemb. 20.] Anno eiusdem millesimo quingentesimo Sexagesimo 
Octauo. NOS IGITUR praemissa humillima siqiplicatione memoratorum 
Matbaei Fekete, tic Martini Chyere, suis ac praefatorum universorum 
Laniorum Colosvariensimn extra Cecliam degentium nominilms et in per
sonis nostrae modo quo supra porrecta Maie^tati regia benignitate exaudita
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öt clementer iulmix.su, Praescriptus 1 iteras Annotaturum Judicum ac Jura
torum Ciuium praedictae eiuitatis Nostrae Coloswariensis non abrasas, 
non cancellatas, nec in aliqva sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio 
et suspicione carentes Praesentibus literis nostris, de Verbo ad Verbum, 
sine diminntione et augmento aliqvali insertas et inscriptas quoad omnes 
earum continentias, clausulas puncta et articulos, eatenus quatenus eaedem 
rite et legitime existunt emanatae viribusque earum veritas suffragatur, 
acceptamus, approbamus, ratiffeamus, et nihilominus eas ac omnia et 
Singula, in eisdem contenta, pro praenominatis nniuersis Laniis Colos- 
wariensibus extra Cecham degentibus eonnnuni Vocabulo Ilcnttlcr appel
latis, ipsorumque successoribus Vniversis inno nantes perpetuo valituras 
clementer confirmamus. In cuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam 
praesentes literas nostras pendentis et autentiei sigilli nostri munimine 
roboratas dandas et concedendas duximus. Date in dicta ciuitate nostra 
Coloswariensi nono die mensis Septembris, Anno Domini Millesimo quin
gentesimo sexagesimo Nono.

Xldll.

11570.J

Hrnssai J ííiiok nem esnek tö rvénytelen  h a lá la  okozói irá n t  a város ró sz  veto s a k irály  fényes
kegyelmi tónve.

Joannes Secundus Dei gratia electus Ilex Hungarie Dalmatie Croatie 
etc. fidelibus nostris Prudentibus Circumspectis Toti Senatui ac Centum
viris Oiuitatis nostre Coloswariensis. Salutem et gratiam, Intelligimus 
fidelibus nostris (lircumspeetis Antonio Kapa et altero Antonio Ferenc v 
Ciuibus eiusdem duitatis nostre Coloswariensis suis ac fidelium nostrorum 
egregiorum Andree Kaakas, Camerary nostri et Georgy Zegedy Assessoris 
sedis nostre Judiciarie, item Prudentum Circumspectorum Colomani Nywreo 
primary, Laurenty Fylsticli Regii Judicum, Laurenty Zekely, Petri Éppel, 
Georgy Heiter et Benedicti igyártó Cinhun dicte Ciuitatis nostre Coloswar 
nominibus, referentibus vos post factam per nos super illegitima et intem- 
pestiua nece nobilis quondam Joannis Brassav ipsis gratiam, euidentissiina 
argumenta pietatis et fraterni amoris erga pretatos Exules Cives in eo 
exemisse, quod eisdem ad subleuamen accepte eorum Calamitatis et ingen
tium damnorum universos prouentus et emolumenta duarum molarum 
eiusdem predicte Ciuitatis nostre item trium Possessionum vtriusque Fcwlc

') A mészáros czch levéltárában levo, hártyává i r t  s nemzeti színű selyem 
szalagon függő pecséttel erősíte tt eredetiből.
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et A s a s s o n y fa l tv a  ac quingentos floreuos ex |>retio .siluarum ad eandem 
Oiuitatem pertinentium ad quinquennium deputassetis, preterea illos sextiu- 
gentos sexaginta quinque florenos, quos predieti Exules (lines ad diuersa 
munera erogassent, persolutura promississetis, prout hec omnia in proto- 
colo (liuitatis consignata extant, quem quidem vestrum erga eos favorem 
et animi vestri candoris testificationem approbanus, merito extollimus ac 
in suo vigore clementer relinquimus, quin potius si maioris charitatis vestre 
erga eos argumenta declarassetis, id quoque nobis haud ingratum extitisset. 
Mandamus itaque vobis harum tíerie firmiter, ut prefatos Exules Ciues in 
hoc uestro fauore et deliberatione infra tempus quinquenn y non modo illesos 
conseruare, imo in dies maiora pietatis et benevolentie mutua testimonia, 
erga eos exerere debeatis, ut mutua charitate et nobis utilius ac commodius 
inseruire, et usibus Civitatis illius consulere possitis. Secus nullo modo 
facturi, presentibus perlectis Exhibenti restitutis. Date in Civitate nostra. 
Alba Julia vigesima Sexta die mensis novembris Anuo Domini Millesimo 
Quingentesimo Septuagesimo.

Joannes Electus Eex. ')

XIJV.

I1571.J

B áthory I s tv á n  isp á n  é s  erdély i vajda a ko lozsvári főbírónak parancso lja , hogy neki vala
m ely alkalm as sz á llá s t rendeljen .

Prudens ac Circumspecte nobis dilecte, Commiseramus nos familiari 
nostro Michaely Erdély, ut nobis aut | ? | quattuor vasa vini optimi, aliaque 
victualia necessaria ordinaret, quibus nosmet tum coram .Regia Maiestate, 
tum eciam coram ceteris Dominis et amicis nostris anteponeremus, que cum 
familiaris noster ordinasset, Et eo duci fecisset, vos nescitur unde moti, 
uina illa intromittere nequaquam voluistis, quod profecto non potuimus 
grato a vobis accipere animo. Interrogareque volumus, (pia racione id 
facere et attentare ausi estis. Ceterum intelligimus in multis locis illic —■ 
hospicia meliora occupata fore. Est igitur in medio uestri familiaris noster 
Paulus Balogdy cum quo renidete omnia ac nobis quoque hospicium aliquod 
commodum ordinate, nullisque curatis retinete, Et aliud nullo modo feceritis, 
Datum in Hwnyadh. Sabbatho proximo ante Dominicam Oculi | nuircz. 1 7. | 
Anno Domini 1571.

Stephanus Bathori de Somlyo m. pr.
Comes et Wayuoda Transsiluanus. '•)

') Az eredetiből, mely kétrétbe h a jto tt ivpapirra van Írva s közhiil fejedelmi 
pecséttel megerősítve. [Fasc. II. Nro 20. |

3) A sajátkeziileg i r t  eredeti levélből, mely Feyerdi István kolozsvári bíróhoz volt 
intézve, Báthory István ispán és erdélyi vajda által. |ld«sc. 11. Nro 21.]
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XLV.

[1572.1 ■

B áthory  Is tv án  enl«'*]yi vajda ós székelyek isp á n ja  K olozsvár váro s p o lgára inak  engedélyt ad 
a, tö rkölynek a szőlőhegyekből sa jto la tlan u l a v áro sb a  dézm am entes b ehozására .

Nos Stephan ns Bathori de Somlio Waiwoda Transsylvanus et Sicu
lorum Comes etc. Memorie commendamus tenore présem ti mu significantes 
quibus Expedit universis, Quod nos cum ad nonnullorum dominorum con
siliariorum intercessionem nobis propterea factam. Tum uero dignum 
habentes Respectum fidey, integritatum ac Animorum benevolorum uni
versorum civium et inhabitatorum et in posterum quoque declarandorum, 
Id eisdem civibus et inhabitatoribus Colosvariensibus gratiose annuendum 
duximus et concedendum, Vt Ipsi instantibus diebus uindemiationis eorum. 
Vuarum quarumlibet vitilius suis decerptarum, et prius bene ac ad plenum 
more consueto pedibus expressarum fragmenta seu feces, Si quidem illa in 
ipsis promonthorys torcularibus imponere et amplius musta earundem 
extorquere noliuerint [sic/| Absque Vila decimarum pensione in Vrbem 
deportandi habeant potestatis facultatem, praevideant tamen ut ita expressas 
inferant, ne Musta eiusmodi fecis importandi, in Wasis quibus importantur 
altius quam ad latitudinem quattuor digitorum emergant. Alioquin qui
cunque contra hoc egerint privatione eiusmodi musti seu fecis puniantur. 
1’rout Annuimus et concedimus per presentes: Quocirca vobis Egregio 
Stephano horwat lassync/ky prouisori castri Gyalu moderno et futuris 
presentium notitiam habituris harum serie committimus et mandamus 
firmiter, quatenus Vos a modo deinceps praefatis Universis civibus et 
inhabitatoribus Colosuariensibus dicta fragmenta seu feces, Vuarum ad 
plenum pedibus expressarum: si easdem ut promissum est in ipsis promon
thorys torcularibus imponere et amplius extorquere Nollent, Juxta prae
scriptam latitudinem quatuor digitorum musta habentes absque Vila deci
marum solutione libere et pacifice in vrbem deferri et deportari permittere 
et per vestros permitti facere: Contraria vero his Agentes poena sub prae
missa punire debeatis et teneamini. Secus non facturi praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Albae Juliae Septimo die mensis Marty Anno 
Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Secundo.

Stephanus Báthory Franci sens Forgach
de Somlyo mpr. Caneellar. m. p r . ')

— 03 —

') Ax eredetihői, mely két rétbe tiirt papírra van Írva s köztiül a fejedelem
kisebb pecsétével megerősítve. | F tm \  V. Nrn 17.1
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XL VI.

11572.1

B&thori István erdélyi vajda szabadalomlevele a kolozsnumostori szabómestereknek árulás 
végett bárhová szabadon mehotése iránt.

Nos Stephanus Bathori de Soiulio, Vainoda Transsylnanus, et Sicu
lorum Comes etc. Memoriae Commendamus tenore ]>raesentinm significantes 
quibus expedit uniuersis. Quod nos cum ad instantem intercessionem 
Magnifici domini Francisci Forgach de (lym.es, Cancelhiry et Consiliary 
nostri, nobis pro parte Uniuersorum Magistrorum Sartorum, in oppido Colos- 
monostoriense degentium et commorantium factam; tum vero tam vsibus 
et emolumentis publicis huius Regni consulere, quam ipsum oppidum Colos- 
monostoriensium ampliari uolentes; ac ut ipsi quoque Magistri Sartores 
commodius multiplicari faciliusque vitae ipsorum prospicere queant. Id eis
dem Uniuersis Magistris Sartoribus in dicto oppido Colosmonostoriense 
commorantibus annuendum et concedendum duximus, ut ipsi praefati 
Magistri Sartores, instar aliorum Sartorum huius Regni Transsyluaniae, 
ubivis et in quibuslibet publicis nundinis et foris hebdomodalibus merces et 
operas suas tam in hoc Regno Transsyluaniae, quam in partibus Hungáriáé, 
sibique subiectis libere et citra quodlibet impedimentum vendere, commutare 
et extrudere, venumque exponere possiut et valeant; prout annuimus et 
concedimus praesentium per vigorem. Quocirca vobis vuiuersis et singulis, 
Magnificis, Egregys, Nobilibus, Comitibus Vioecomitibus et Iudlium quo- 
rnmcuuqne Comitatuum, item Praefectis, Prouisoribns, Castellanis et Offi
cialibus, Tricesimatoribus, Theloniatoribus , iudieibusque fori (jnorundibet 
locorum, eorumque Vicesgerentibus, necnon Prudentibus, Ciscumspeetis 
Magistris Ciuium, Indicibus et iuratis ciuibus quorumcunque Ciuitatum, 
oppidorum, villarum, et possessionum cunctis etiam alys qnocunque Officio 
et praefectura, ubivis in ditione nostra fungentibus ac commorantibus, 
modernis et futuris, praesentium notitiam habituris, harum serie commit
timus et mandamus firmiter, quatenus a modo deinceps, praefatis uniuersis 
Magistris Sartoribus, in praescripto oppido Colosmonostoriense degentibus, 
quaslibet merces et operas, iu quibuslibet nundinis et foris hebdomadalibus 
vendere, commutare, venum exponere, extrudereque permittatis, neque 
eosdem in hac fanorabili nostra annuentia impedire, turbare, seu qnonis 
modo molestare praesumatis. Siqui vero eosdem Magistros Sartores non 
habita ratione huiusmodi mandati nostri, in rebus et personis eorundem in 
praemissa annuentia nostra impedirent, turbarent, seu quouis modo damni
ficare praesumerent, extune tales temerary et contemptores mandati nostri 
ad quaerelam praefatorum Magistrorum Sartorum solito onere, duabus fisco 
nostro, tertia vero partibus ipsis Comitibus, ubi huiusmodi Mandata nostra 
non obseruarentur, cedentibus, per ipsos Comites, Vicecomites et Indices 
Nobilium solum vigore praesentium mulctari volumus et. iubeuuis. Secus
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non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in oppido 
Thordensi, die decimo nono mensis July Anno Domini Millesimo, Quingen
tesimo, Septuagesimo Secundo . . . J)

XLVTL 

11 574.1

lkíthori István erdélyi vajda és székelyek ispánja tiltó rendeleté az iránt, hogy Kolozsvár 
városban beeHíiletügybon itéletliozás előtt oskottetni szabad ne legyen.

Nos Stephanus Báthory de Somlyó Wayuoda Trans,syluanus et Sicu
lorum Comes etc. Memori« commendamus per presentes, Quod Prudentes 
et Circumspecti Indices ac lurati Cin es Ciuitatis Coloswariensis nostram 
venientes iu presentiam significare curauerunt nobis in hunc modum, (Qua
liter essent plerique hoc tempore qui contra libertatem consuetudinemque 
eorum antiquam et usitatam in medio eorum vigore simplicium tantum 
liturarum compulsoriarum, ante Juridicam Deliberationem causa etiam 
quandoque nondum inchoata, etiam in facto honoris inquisitiones seu 
Attestationes testium celebrare procurarent, neque eas ut moris esset coram 
ipsis Indicibus et Iuratis eiuilms Coloswariensibns, sed coram extraneis, et 
quidem non de curia nostra specialiter ad id iure admittente transmissis, 
in prejudieium libertatis eorum manifestum, Unde inter ipsos Ciues iam 
nunc quoque grauia odia subsecuta fuissent. Requisierunt propterea nos 
ydem Judices et lurati Ciues, petentes debita cum Instantia, ut ipsis iu hac 
parte, ne in libertatibus hactenus usitatis turbarentur, gratiose prouidere 
et si liceat unicuique ratione bonorum et rerum quarumcunque omni semper 
tempore inquisitiones testium et Attestationes cellebrare, [sfr] tamen cumin 
facto honoris ante iuridicam deliberationem et Exmissione[m] haud equum 
sit, neque vigorosa existat, praeterea in ipsa Ciuitate Coloswar inusitatum 
esse perhibeatur coram extraneis, nisi si qui forte de Curia nostra specia
liter ad id deputati et transmissi fuerint celebrare. Pro eo Vobis universis 
et singulis tam Nobilibus (piam ignobilibus quarumcunque Ciuitatum, 
Oppidorum et Villarum, inhabitatoribus in ditione nostra ubilibet, signanter 
iu Comitatu Colos et in dicta Ciuitate Coloswariensi, constitutis, modernis 
et futuris, presentes Visuris harum serie Committimus et mandamus fir
miter, quatenus acceptis presentibus, deinceps ab ejusmodi indignis et 
insolitis fassionibus et Attestationibus inter ipsos Ciues Coloswarienses ante 
Iuridicam deliberationem in facto honoris fiendam cessare et supersedere 
debeatis, neque etiam consvetas coram extraneis, nisi si qui forte specialiter

') Aláírva, a  fejedelem és kancellár által, s fítggő pecséttel megerősítve. Lát- 
liatd a Hmhú égéit levelén ltilAjáhmi. Meg van ennek átira ta  is, Káthori Zsigmoml 
fejedelemtől, hártyára  írva, maga. és kancellára aláírásával, s veres, zöld és fehér 
selyem zsinóron függő pecsétével megerősítve. [íktsc. sub 15. Nro G.]

— 95 —

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 95 2013.03.05. 22:18:39



per nos ad id transmissi fuerint cellebrari facere praesumatis, Salua tamen 
in hac parte Nobilium quoque extraneorum libertate et Consuetudine in 
talibus usitata. Secus non facturi, praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. 
Datum in praedicta Ciuitate Coloswariensi, Decima tertia die mensis lanuary, 
Anno domini Millesimo, Quingentesimo, Septuagesimo Quarto.

Stephanus Báthory 
de Somlyó mpra ')

xLvm.
. [lf»75.j

Fejedelmi parancslevél a kolozsváriaknak Gyalnban vámmontoHségo iránt.

Egregie fidelis nobis dilecte. Salutem et fauorem. Attak ertenewnk az 
Colosuaryak, hogy raytok az Cfyalwy wmnon, wamot wennenek, melyzabad- 
sagok es teorwenyek ellen wolna. Azért haggywk hogy meny wegere, az 
eleot ha weottek wamot raytok vagy nem, Es walamint az eleott wolt 
teorwenyek es sokasok, most is abba tarch eoket. Nec. secus facturus. 
Datum in ciuitate nostra Meggyes, die Í5 February Anno Dili 157-r>. 

Stephanus Bathorj 
de Somljo m. pra.

Kiilcsim: Egregio Emerico Zylwasv. l'rouisori arcis nostre C jalw, 
fideli nobis dilecto. -)

NL1X.

. [tr.7.r).|

S zultán i engedély a ko lozsváriaknak  török tartom ányokban  sz abad  keríbskcdlictéso tárgyában .

Traductio literarum Imperator. Turearum Ciuibus Coloswariensilms 
super libera questura concessarum.

Az Bwdai es Teomeoswary Beglerbegek alat való Hegeknek, vaydak- 
nak, kadiaknak es minden rendhely vitézeknek ty/.tartóknak.

Mykor ez en páráncholatom oda Jwt ty hozzatok igy twggyívtok 
meg, Erdély vaida nekem az en portámra levelet kwldeotte Coloswarat 
lakozo kalmárok kereskedeo emberek feleol, hogy miképpen ez eleot Zabat- 
saifok volt engettetwe zabádon iarnv kereskednv az on byrodalnomba, ez 
után is zabad utók es kereskedések lenne, minden hántás nelkwl es hogy 
senkit keozzwleok inas ember adósságáért meg ne fognának ne bantana- 
nak. Azért eu most attain az en parancholatomat, hogy az eo hozza tar

') Az eredetitől, mely kétrétű regál papírra van Írva s középen fejedelmi pecséttel 
megerősítve. [ F’asc. I. Nro 39.]

-) Az eredetihői, mely papírra, levélalakban van írva s a fejedelem gyiiriipecsé- 
tével megerősítve. \Fasc. T. Nro S9.|
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tozok mint ez eleot iartak es zabádon kereskettek ez után is zabádon Jar- 
ianak kereskedgienek az liarminchad helyeken harminczadot meg fyzetwen, 
Es hogy senky wket a/ en birodalmamba mas ember adósságáért meg ne 
logia, senkiteol hántások ne legyen, zabad legyen marhat vemív, adni 
senkiteol hántások ne legyen, ha pétiig Valakiteol hántások lenne aggtatok 
t vvttomra.')

L.

[1575.]
iSiíthori István, erdélyi vajda kiváltságlevele a kolozsvári m agvaszakadtak javainak a város

szükségeire engedélyezése iránt.

NOS STEPHANUS BATHORI DE SOMLIO Vainoda regni Transyl- 
uaniae et Sieti lorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore prntiuiu 
significantes quibus expedit uniuersis. Quod fideles nostri Prudentes et 
Circumspecti Laurentius Füstiek primarius Colomanns Nyreo regius indi
ces et Ladislaus Varga, inratus cinis, in suis ac caeterornm uniuersornm 
ciuium et inhabitatorum ciuitatis nostrae Colosuar nominibus et personis, 
nostram personaliter uenientes in prntiam, significare curauerunt nobis 
in hunc modum, Quomodo Ciuitas ipsa Colosuar hactenus ex indultu 
Serenis,simor, quondam diuorum regum Hungáriáé etc. certis libertatum 
prerogatiuis oh fidem et fidelitatem synceram, Sacrae Regni Hungarian 
Coronae ad omnes semper occasiones, in omnibus rerum euentibus exhibitam 
decorata fuisset, atque illustrata. Supplicantes nobis humillime, ut nos 
qumpm certa et speciali munificentia nostra eosdem eines ciuitatis Colosuar 
prosequi dignaremur, in eo uidelizet, ut uniuersa bona et fes ipsorum con
finium, in semine deficientium, quae alioqui |s»c] in fiscum nostrum denolui 
deberent, in emolumenta et aedificationem eiusdem Ciuitatis Colosuar con- 
uerterentur. Proinde nolentes nos quoque ipsos Ciues dictae Ciuitatis 
Colosuar, ob fidelia et gratuita seruitia eorum, erga nos cum alias quoque 
cum summa constantia, sed eo potissimum temporis discrimine, quo Caspar 
Bekes, aemulus et aduersarius noster, clam et fraudulenter aestate proxima 
nos et Regnum nostrum armis hostilibus adortus fuerat declarata et 
contestata certa et speciali munificentia prosequi. Id eisdem Indicibus iuratis 
cinikus et toti communitati Ciuium et inhabitatorum Colosuariensium 
eorumqne successoribus uniuersis, de mera et plena auctoritate nostra 
annuendum et concedendum duximus, ut a modo deinceps, siquis ex ipsis 
cinikus et inhabitatoribus eiusdem ciuitatis Colosuar quandocunque et 
quotiescumque absque haeredum solatio decesserit, eorumdem bona et res 
uniuersae, quae alioqui in fiscum nostrum denolui deberent, in emolumenta 
et aedificationem publicam Ciuitatis cedant. Salnis tamenib legus et eon

') A magyar tudom, aka Innia h'.ziratíár-ú.ban levő egykorú fordításból, melyre 
kívül ez van Írva: „1575 Die 17. .Tuny hozta Be. Az Thanaczba Tawaly Byi’o uram 
Ferenczy Antal.“

Ih 7
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suetudinibus successionis et testamenti alias in talibus ab antiquo1) eadem 
Ciuitate obseruari solitis. Imo annuimus et concedimus2) nostrarum uigore 
et testimonio literarum sigillo nostro autentico et impendenti communi
tarum. Datum in Ciuitate nostra Alba Julia uigesima die mensis Decembris 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Quinto.

Stephanus Báthory
Vaiuoda Transsilu. in. pria ')

LT.

[1570.]
Báthory Kristóf erdélyi vajda és székelyek ispánja felliivása a török katonai parancsnokok
hoz a parancslevele a m agyarországi Ítészek hcli és erdélyi vármegyei, várbeli, harminezadi 
és vámtisztekhez, hogy a török császár kolozsváriaknak adott engedélylevele értelmében 

őket birodalmában mindenfelé szabadon kereskedni engedjék.

Ohristophorus Bathori de Somlio Vaiuoda Transsiluanus et Siculo
rum Comes etc. Vniuersis et singulis Illustrissimis Illustribus Magnificis 
Egregiis nobilibus. Beglerbegho Budensi ac Thómósiensi, Zanchiak beghis, 
Zolnokiensi Lippensi, ac Vaiuodis, Aghis Kadys, Emingis ac alys quo
cunque officio et praefectura in ditione potentissimi Imperatoris Thur
earum fungentibus; item Beslys Janiczeris ac alterius cuiuscunque condi
tionis militibus turcicis, Item Comitibus Vicecomitibus quorumcunque 
Comitatuum, Capitaneis, Castellanis Pronisoribus Officialibus Tricesima- 
toribns Theloniatoribus pontium passum et vadorum Custodibus vicesque 
eorundnm gerentibus. Item Prudentibus et Circumspectis, Magistris ciuium 
Villicis Judicibus ceterisque iuratis ciuibus Ciuitatum oppidorum uillarum 
et possessionum, Cunctis etiam alys cuiusuis Status et praeeminendae 
hominibus ubique in hoc regno Transsiluanie ac partibus Hungáriáé 
dicioni nostrae subiectis nec non ditione Potentissimi Imperatoris Thur
earum constitutis et commorantibus praesentes nostras uisuris modernis 
et futuris Salutem et beneuolentiae nostrae commendationem Subditis vero 
nostris fauorem nostrum. Quoniam potentissimus Imperator Thurearum 
mediantibus literis suis mercatoribus institoribusque duitatis Colosuarien- 
sis hoc elementer annuendum duxit, ut ipsi in ditione suo imperio subiecta. 
ubique libere questus sui exercendi gratia ire et redire possint, eadem -

') Egy szó elkopás miatt nlvashatla.ii, a/. 1038. foria, :i-a in festo b. JVIri 
et Pauli apostolor. [Péter és Pál, jun. 29.] költ konventi átiratban: in.

-) Egy szó olvashatlan, az előbbi konventi átiratban : harmn.
'J A város levéltár-'Áhaxi levő ereietihűl, mely finom fejér hártyára volt írva s 

a fejed, függő pecsétével megerősítve, hártya és Írás ép, de a, pecsét zsinórostul 
hiányzik. Kívül rá ez van Írva: „Exhibitae in Sessione Tabulae Region, Maros-Vásár
hely, die 12-a április 17(19.“ [Látható I'hsr. E. Nro l.|

A k. monostori konventnek 1(538. a kolozsvári fő és kir. bíró s a többi esküdt 
polgárok kérésére kiadott átirata látható [ Í W . E. Nro l.|

—  9 8  —
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que libertate ubilibet ydem solutis tamen de iure soluendis merces sua.s, 
ueliere vendere et distrahere contractusque suos exercere possint et 
valeant, neque ob aliena delicta et debita usquam ad instantiam quorumuis. 
eosdem mercatores et institores Colosuarienses detineri damnificari uel 
arrestari permittere clementer dignata sit. Cum autem iusti pro iniustis et 
debitis aliorum non debeant impediri turbari et damnificari, Proinde 
illustres Spectabiles Magnificentias uestras petimus diligenter, ut dum et 
quandocunque praefati Mercatores institores Colosuarienses in terras et 
ditionem potentissimi Imperatoris Thurearum, dominiaque tenuta honores 
officiolatus, uestri denique in medium peruenerint, Eosdem ubique solutis 
tamen uti praemissum est de iure soluendis, absque omni difficultate quiete 
et pacifice dimittere et per oestros dimitti facere. Neque eosdem homines
que res et merces familiaresque ipsorum ad quorumuis instantiam detinere 
arrestari seu prohiberi nusquam et nequaquam uelint, nostri autem Subditi 
debeant et teneantur signanter nero pro delictis aliorum. Siqui autem 
quippiam actionis cum ipsis praefatis ciuibus Colosuariensibus se habere 
praetenderint, id coram prudentibus et Circumspectis iudicibus et iuratis 
ciuibus praetactae Ciuitatis Colosuar Judicibus scilicet ipsorum ordinariis 
uia iuris prosequantur, ubi ex parte eorundem, omnibus querulantibus 
iustitiae et debiti [sm| satisfactionis complementum impendetur quod iuris 
dictauerit ordo Secus igitur amicitiae vestrae ne facere uelint. Subditi uero 
nostri minime debeant nec sint ausi modo aliquali. Praesentibus Praesen
tibus') perlectis exhibenti restitutis. Datum in Wy war trigesima die mensis 
Augusti Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Sexto.

Christophorns Bathori 
de Somljo ppa )

LII.

11576.]

EslictCsi jelentés a Szent Erzsóbot-kórliáz Mórában levő Száldohos nevű erdője iránt.

Öröké való Flywseges zolgalatunkat Ayanlvnk nagisagodnak mvnt 
kegyelmes urunknak. Hoza mynekiink Lakathos Janos, zent ersehet belv 
espotíil mester Colosuary, nagisagod paranczolatyat, Mellbe nagisagod 
paranczola mynekünk, Hogy el mennénk Meraba, az kiket my elünkbe 
Hvna, azokat megvallatnok, azért wöven az nagisagod paranczolatyat 
mvndenben engedelmesek lünk, el menenk, és az kyket my elünkbe Hywa 
íny azokat erős Hyttel megesketük.

Első valló Somay Myhal Nemes zemel Meraban lakozandó, meg eskü
nek az e\v Hwity zerent, ezt valla. Hogy az Zaldobos espotal mesteré

') Az eredetiben is kétszer van Írva,
-) Az ere Jeliből, mely kétrétű regál papírra van írva s a fejedelem kisebb

rányomott pecsétével megerősítve. \Ptw . M. Nro 5.]

—  0 9  —
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too
tylalmas erdő, a hwn fekete tamas az Irtowant czynalta azt ys valla hogi 
az hun most az Zenat be ') rakta az ys ugyan azon erdőhöz való, es az 
attya Somay János, kert volt egy zal zaldok tat Orgonas benedektöl Zele- 
men fanak, [_?] es bogi attya le vagta Janre [?] byronak nem volt hyrevel, es 
attyam mond neky azért ne haragugjal, mert az benedek uramtol kertem, 
azért meny el kérd meg tőle.

Második vallo Erdős Georg Meraba lakozo nemes zemel, meg esköwek 
az ő liwty zerent ezt válla, bogi tugja hogy espotal mestere az Zaldobos a. 
hwn Fekete Tamas Irtot őzt ys tugja hogi tilalmas volt faluval nem eltek.

Harmadik vallo Zep Tamas meray Erdős Georg Jobbagya megeskö- 
wek az ő hwty zerent ezt valla hogy w Illyés benedek zolgaya volt negi 
eztende g Illyés benedek byyrta zallogul es kazaltata, az erdőyg de my az 
erdőben az Zaldobosban soha nem Irtotunk es nem kazaltatot mert az erdő 
az Zaldobos espotal mestere volt es tvlalmas erdő volt gyermekségemtől 
fogva meg az espotaly mester Jobagy sem vyttek benne, hanem az kynek 
adva adót benne.

Negyedik vallo Illyés benedekne Zent paly Janos .Jobbagya meraban 
lakozandó megesköwek az ő hwty zerent ugyan azont vallya az Zaldobos 
felől a ínyt Zep Tliamas.

Ottödyk vallo Phylöp Péter meray Maczkasy boldysar Jobbagya 
megesköwek az ő hwty zerent, azt vallya, az mvt Zep Tamas, azt ys tugya 
hogy tylalmas erdő volt az Zaldobos most is tvlalmas es az attyat ys Phy
löp Tstvant behoztak az espotal mester hazahoz az tylalmas erdőből.

Hatodyk vallo Phylöp Pál meray Maczkasy Holdvsar Jobbagya meg
esköwek az ő hwty zerent ezt valla hogy ínyolta en tudom myndeltvgy 
espotal mestere volt az Zaldobos erdő tylalmas volt.

Hetedyk vallo Kys Neatte zentpaly Janos Jobbagya meray megeskö
wek az w hwty zerent ezt válla a myt Zep Tamas.

Nyolczadyk vallo boczy János meray Zentpaly János Jobbagya meg
esköwek az w hwty zerent ezt valla, hogy tugya hogy espotal mestere volt az 
Zaldobos, es fekete tamas felyeb írtota, hogy nem ínynt Illyés benedek elte.

Kylenczedyk vallo Nagy Orbán meray Zentpaly János Jobbagya 
megesköwek az w hwty zerent ezt valla hogy tugya hogy Zaldobos espotal 
mestere. Ez lewel költ Zent marton nap vtan való Zonbaton |nov. 18. |
Meraban 157(3. Somay Lwkacz, Somából 

Tomory Janos, Zutezakből 
ezt az my Hwtwnk zerent 

Irtuk Nagyságodnak. ")

') Az c betű mindenütt úgy irva, a mint fennebb az nr-m'A meg volt jelölve. 
2) Az eredetűiül, mely egy iv papírra,, zártan, jelentéstétel |Relatoria| alakjában 

volt irva s két helyt megpecsételve. Ozime : Illustrissimo l ’rincipy Dno l)no Clirislo- 
phoio Báthory de Somlyo Waywode Transsilv. et Sioulornm Comiti etc. nobis semper 
Gratiosissimo Dno. Alább : 157G. Aperta per Magistrum Stephanum Dobzay m. pr. 
Prothonotar. \Fnse. 11. Nro 5.|
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Báthori Kris tó í‘ vajda azon korábbi kod vcz mónylc veiét megerősítő levele, melyben megen
gedte, hogy Kolozsvár bírája és esküdtei a város nagy és kis pecsété a la tt a maguk kebe
léből ügyvédet nevezhessenek ki és állíthassanak mind a világi, mind az egyházi törvény
székek elé ; az d törvényszékök e lő tt azonban csak oly ügyvéd lehessen, a k it a konvent 

vagy káptalan előtt vallottak be.

Nos (Ihristophorus Báthory de Somlyo Waiuoda Transsyluaniae efc 
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signifi
cante« quibus expedit universis, Quod Prudentes et Circumspecti valentinus 
Kolosvari et Joannes Teycli Jurati dues civitatis Colosuar in suis ac caete- 
roruin iuratorum Civium ac Universorum Incolarum eiusdem Civitatis 
Kolosnál' nominibus et personis exhibuerunt nobis et praesentaverunt 
quasdam 1 iteras nostras in dupplici papyro regali, patenter confectas, sigil
loque nostro Judiciali in inferiori earum margine Communitas continentes 
in se, Quomodo nos habito et assumpto Consilio praematuro et sana deli
beratione, Magistrorum nostrorum Protonotariorum et iuratorum sedis 
nostrae Judiciariae assessorum decrevissemus et judicantes commisissemus 
more aliarum liberarum civitatum, Judicem et duratos eines Colosuarienses, 
sub Sigillis eiusdem civitatis majori minorique, literas procuratorias libere 
pro se ipsis et necessitate totius civitatis confici emanarique facere eisdem- 
(juc literis in indicio, coram nobis, ac coram quouis Judice Ecclesiastico 
videlicet et Seculari uti posse, tenoris infra scripti. Supplicantes Nobis 
humillime ut nos easdem literas nostras, ac omnia et singula in eisdem 
contenta, ratas, gratas et accepta habentes gratiose confirmare dignaremur. 
Quarum quidem literarnm tenor sequitur in haec verba: Nos Cliristophorus 
Bathori de Somlio Waiuoda Transsyluaniae et Siculorum Comes etc. Memo
riae commendamus per praesentes, quod nobis feria tertia proxima post 
Dominicam Letare [ mare/.. 19. ] instante scilicet termino celebrationis Judi
ciorum diei Dominicae Reminiscere, proxime praeteritae, ad quem utputa 
terminum Universae causae dominorum nobilium Transsyluaniensium, ah 
obitu Serenissimi quondam Principis et Domini Ludovici Regis Hungáriáé 
etc. felicis reminiscentiae ex publica eorum constitutione adjudicari solitae 
per nos generaliter fuerant prorogatae, una cum Magistris nostris Proto- 
notarys et iuratis assessoribus sedis nostrae Judiciariae, pro faciendo cau- 
santibus indicio moderativo in sede nostra Judiciaria pro Tribunali Seden
tibus Prudentes et Circumspecti Valentinus Kolosuari et Joannes Teycli 
iurati eines ciuitatis Colosuar, nomine et in persona totius Civitatis Colo- 
suariensis, nostram venientes in praesentiam, exhibuerunt nobis quasdam 
literas procuratoriae constitutionis Circumspectorum quondam Stepliaui 
Fodor Judicis et duodecim iuratorum ciuium praescriptae ciuitatis Colosuar, 
in eadem Civitate Colosuar, feria secunda ante festum Sancti Nicolai Epi
scopi, [decz. 5.] in Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo
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octavo, sub sigillo minori eiusdem ciuitatis Colo suar confectas et emanatas. 
Hisque exhibitis et praesentatis ijdem Valentinus Colosuari et Joannes 
Tejeli, per modum interrogationis nobis proposuerunt in haec verba : 
Qualiter bene appareret ex praescriptis literis procuratoriae constitucioiiis 
coram nobis exhibitis Judices iuratosque eines ciuitatis Colosuariensis, se 
se mutuo ac alios quoslibet, si quorum nomina in eisdem literis denotas- 
sent, de consuetudine reliquarum liberarum Ciuitatum pro necessitate 
et usu totius ciuitatis Colo suar constituisse, nihilominus tamen pro
pter varia disturbia, mutationesque temporum, non ita pridem eiusmodi 
procuratoriae Constitutiones per silentium et taciturnitatem abusumque 
neglectae pene et omissae fuissent. (Supplicantes ydein Valentinus Colosuari 
et Joannes Teich nobis humilime ut iuxta morem et consuetudinem reliqua
rum liberarum ciuitatum, prout etiam antea moris fuit eisdem indicibus et 
iuratis ciuibus dictae ciuitatis Colosuariensis procuratorias constitutiones 
liceat pro sese et usu totius ciuitatis Colosuar facere, ordinareque ac literas 
procuratoriae constitutionis, sub sigillis eiusdem ciuitatis emanatas, in suo 
vigore relinqui, atque commiti debere dignaremur, A nobisque in prae
missis indicium Justitiaeque complementum postularunt elargiri. Unde nos 
habito superinde et assumpto consilio praematuro et sana deliberatione, 
.praefatorum magistrorum nostrorum protonotariorum et Juratorum asses
sorum sedis nostrae Judiciariae nobiseum in discussione et examine prae
sentis interrogationis modo quo supra coram nobis tactae constitutorum 
et existentium, ex quo eadem ciuitas Colosuariensis sigillum auteuticum 
habeat more reliquarum liberarum ciuitatum eosdem Judices et Juratus 
dues Colosuarienses, sub sigillis eiusdem Ciuitatis majori miuorique literas 
procuratorias libere pro se ipsis et necessitate totius Civitatis confici, ema- 
narique facere, eisdemque literis in Judicio coram nobis, ac coram quovis 
indice, Ecclesiastico videlicet et Seculari, uti posse, nihilominus tamen 
singularem personam eiuitatensem, coram eisdem procuratores constituere 
non posse, sed in loco credibili constitui debere, Judicantes decrevimus et 
commisimus prout decernimus et committimus per praesentes. In cuius 
rei memoriam praesentes literas nostras, sub sigillo nostro Judiciali, eisdem 
Judicibus et iuratis ciuibus ciuitatis Colosuar dandas duximus et conce
dendas, communi iustitia requirente. Datum in Civitate Alba Julia Feria 
quinta proxima post Dominicam Letare, [márcz. lib | Anno Domini Mille
simo Quingentesimo, (Septuagesimo Septimo Subscriptum autem erat eisdem 
Literis, Lecta et Extradata per Magistrum Stephanum Dobzay de Kerezthwr 
Protonotarium Illustrissimi Principis Transylvaniensis manu propria. Nos 
itaque eorum humillima Supplicatione exaudita et admissa proscriptas 
literas nostras, non abrasas non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspec
tas sed omni prorsus vitio et suspitione carentes praesentibusque literis 
nostris de verbo ad verbum insertas et inscriptas quoad omnes ear undem 
continentias, clausulas, articulos et puncta, eateuus quatenus eaedem rite 
et legitime sunt emanatae viribusque earum veritas suffragatur, accep
tamus, approbamus, ratificamus et perpetuo valituras gratiose confirmamus
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harum nostrarum vigor« et testimonio literarum, pendentis et authentici 
sigilli nostri munimine roboratarum mediante. Datum Albae Juliae Vige
sima, secunda die Marty. Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septua
gesimo Septimo.

Christopherus Bathorj 
de Somljo mpr. ‘)

LIV.

[1577.]

A kolozavári «ötvös ezéhnek a szeljeni czéli ellenében m egnyert peritélete, azért, liogy 
ezólmkba m agyar legényt és inast nem fogadtak be.

NOS 0HR1STOPHORUS HAT HOKI DE SOMLIO, WAY WO DA 
RED NI TRANSI LU ANTAE ET SICULORUM COMES etc. Memoriae 
commendamus per praesentes. Quod prudentes et Circumspecti Gregorius 
Valaztho, Paulus Zeochy et alter Gregorius ‘ Bornemizza, Cives et Inhabi
tatores Ciuitatis Colosuariensis nominibus et in personis universorum 
Magistrorum Auritabrormn totius fraternitatis Cecbae Aurifabrilis in dicta 
Ciuitate Colosuar residentium, ut Actores ab una. Item Prudentes et Cir
cumspecti Paulus Bak, Einer iens et Petrus Eotwes dues Ciuitatis Cibi- 
nieusis similiter nominibus et in personis reliquorum Magistrorum Auri- 
tabrorum et Confratrum suorum totius fraternitatis et Celiae Aurifabrilis 
iu dicta Ciuitate Cibiniensi commorantium velut in causam attractis parti
lius ab alia, coram nobis constituti, sponte et libere sunt confessi retulerunt- 
que in hunc modum, Quod licet Annis superioribus inter ipsas partes 
ratione et praetextu non admissae operaciouis et exercicy artis Aurifabrilis 
Tyronibus et famulis Hungaricae naciouis Artem ipsam Aurifabrilem ad
discere et exercere volentibus factae, quaedam causa et Litis differencia 
primum coram prudentibus et Circumspectis Regio ac sedis Judicibus Cibi- 
nieusibus mota fuisset atque suscitata, liincque per viam appellacionis iu 
Senatum eiusdem Ciuitatis Cibiniensi» sanioris revisionis gravia deducta et 
per eosdem renisa exindeque iu praesenciam Vniuersitatis Saxonum Tran- 
sylvaniensium prouocata, exindeque in Curiam Serenissimi Principis et 
Domini Stephani Dei gracia Regis polouiae magni Ducis Lyttwaniae et 
domini fratris nostri obseruandissimi, tunc Waywodae huius Regni Tran- 
sylvauiae et Siculorum Comitis, suam videlicet via appelacionis deducta 
fuisset in praesentiam Ibique Judicium et Judiciaria deliberacio praenar- 
rata ex eo, quod Ipsi iu causam attracti in Contemptum et derogamen 
famae naciouis Imius hungaricae, contraque generalis decreti regni con
tenta statuta et Articulos publice constitucionis Ipsis Juuenibus et adole-

') Az eredetűtől, mely hártyára van írva és sárga, zöld, veres zsinóron függd 
pecséttel megerősítve. Kivül ez volt rajta : „Privilegium noxium et per Civitatem 
renunciation. | Fase. P. Nro 12.) '
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scentibus hungaris Vitra duas septimanas in officinis ipsorum Aurifabro- 
rum Cibiniensium Labores eius artis necessarios exercentibus et continuan
tibus dari et concedi non debere potestatis facultatem in Ardumo Ipsorum 
Statuto atque decreto conclusissent, Cum hungarica (dens inter omnes 
Christiani nominis naciones hactenus recepta approbataque et ad quod
libet Artificium assumpta esse quotidiana experienda comperiatur, in omni
bus suis punctis emendata et cassata fuisset, Ob ho eque eosdem in causam 
attractos sub gracia dicti domini principis existere et mancipari debere et 
eosdem Aurifabros in causam attractos per singula Capita in singulis 
emendis Capitum singulos Sexaginta sex florenos facientibus conuinctos 
et aggrauatos fore Judiciaria dicti domini Renis deliberacione adiudicatum 
fuisset, Istaque Judiciaria commissio Regia pro finali et debita eius execu
tion« per alias Literas adiudicatorias Remissionales rursus in presenciam 
Annotatorum Judicum Juratorumque Ciuium et Consulum praetactae d u i
tatis Cibiniensis remissa exstitisset. Quae quidem Judiciorum commissio 
debitum finem sortiri nequiuisset, Ex eo, quod per eosdem in causam 
attractos mediantibus alys Literis graciosis noui Judicy obuiatmn fuisset, 
factaque noua per partes responsione, ydem Judices et Jurati ac Senatus 
dicte Ciuitatis Cibiniensis Judicium administrassent. Quo Actores tanquarn 
sibi moroso non contenti, Illud Judicium per successivas appellaciones 
nostri deduxissent in praesenciam. Ista igitur Causa in sede nostra Judi
ciaria per magistros nostros prothonotarios et juratos sedis nostrae Judi
ciariae assessores leuata et discussa, ac Judiciaria deliberacione sedis 
nostrae Judiciariae ydem iu causam attracti granati, in solius tandem prae- 
senciae nostrae reuisionem maturioris reuisionis gracia causam hanc pro- 
uocassent. Quae quidem causa et Judiciaria deliberacio sedis judiciariae in 
omnibus suis punctis, clausulis et Articulis Approbata et ratificata fuisset. 
Et sic inter easdem partes variae Lites controversiarumque materiae et 
fomites ortae fuissent et suscitatae. Eaedem tamen partes tum ad nostram 
piam et clementem admonicionem, tum vero ex nonnullorum dominorum 
Consiliariorum nostrorum ac aliorum praestandum virorum ordinacionibus, 
Litibus, quorum exitus incertus est, finem iiiponentes, ad talem pacis et 
concordiae devenissent Vuionem, prout nostri devenerunt in praeseucia. 
Iu primis, quod 8anctio et Statutum Illud, in qua ydem Saxones Aurifabri 
ue Juvenibus hungaricae nacionis Vitra spácium duarum hebdomadarum 
in Ceha seu consortio Ipsorum Auritabrili Artificium seu labores auri- 
fabriles dare debeant, sed neque Tyrones hungaricae nacionis ad erudien
dam et discendam artem Aurifabrilem In medium eorum Vllo unquam tem
pore recipiant, Statuissent, penitus et in toto abolita sit, et de medio Ipso
rum tollatur, Viribusque destituta habeatur, Neque Vllo unquam tempore 
iu posterum lmiusmodi eorum statuto Vti eisdem liceat. E conuerso ivero 
Annotati Actores quoque Vniversas literas eorum causales in processu 
praesentis causae emanatas Vna cum Judiciaria nostra deliberacione prae
notata, Vanas, cassas, friuolas et exhibenti in Judicio nocituras reliquissent 
atque commisissent, prout reliquerunt et commiserunt nostri in praesentia
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tali modo. Quod ydem in causam attracti a modo in posterum Tyrones et 
famulos hungaros in societatem sen Ceham Aiirifabrorum recipere admit- 
tereque ct erudire et non solum infra Spácium duarum hebdomadarum, 
sicut prius soliti fuerant, Verum etiam Vitra, Juxta seriem Videlicet et 
contenta Literarum Cehe eorundem Aurifabrorum his, quibus quoad neces
sitas exigit, opus fuerit, apud se retinere debeant, ac ydem Tyrones quoque 
famuli et duuenes haue Artem exercere addiscereque ac operari Valeant 
atque possint, in mediumque eorum recipere ad erudiendum et docendum, 
ydemque Magistri Aurifabri Cibinienses Baxonicae Nacionis assumere 
debeant et teneantur. Praeterea in recompensam omnium expensarum ad 
prosecutionem Imius causae per actores expositarum Laborumque et fati- 
giorum eorundem ydem iji causam attracti ad festum beatae Margarethae 
Virginis I jul. 22.] proxime venturum in eadem Ginitate Colosuar memoratis 
Aurifabris eolosuariensibus llorenos trecentos et quinquaginta in paratis 
pecunys praesentis monetae Vsualis et nunc currentis persolvent atque 
dabunt. Tali obligaminis vinculo interposito, Quod si praefati in causam 
attracti praemissam compositionem sine transactionem in toto vel in parte 
obseruare nollent, non possent aut non curarent quouismodo, Extunc 
contra praefatos Aurifabros Colosuarienses in solutione oneris duorum 
Millium florenorum Auri puri et Justi ponderis conuincantur et conuincti 
habeantur eo facto, ydemque Aurifabri Colosuarienses super huiusmodi 
Vinculo, seruato duris ordine, debitam atque omnimodam satisfactionem 
sibi Ipsis impendi facere possint atque valeant. Harum nostrarum uigore 
ct testimonio literarum mediante. Datum in oppido Thorda, die dominico 
dululate | ápril. 28. | Anno Domini Millesimo Quingentesimo septuagesimo 
septimo.

Coram me Magro Stephano Dobzay de Kereszthur,
protonotario lllustrism. principis Tranniae m. p r . ')

—  1 0 5  —

LV.

[1577.]
Báthori Ki'intól' erdélyi vajda ón székelyük ispánja megerősíti Kolozsvár részére a vajdai 
törvényszék ítélete következtében adott ama kiváltságlevelét, hogy bírói én esküdt polgárai 
egyházi én világi törvényszékekhez a váron kisebb és nagyobb pecsété alatt ügyvédet állít

hassanak n ngyvédbevalló levelet adhassanak ki.

Nos Christopherus Bathori de Somlyo Waiuoda Transsylvanie et 
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signi
ficantes quibus expedit universis, Quod Prudentes et Circumspecti Michael 
Berzete et Ladislaus Brey her .Jurati Ciues Ciuitatis Colosvar in suis ac

') A ezéh ládájában levő eredetiből, melyen a fejedelem kisebb pecsété veres, 
zöld és kék selyem zsinóron függ’. Látható terjedelmesen feldolgozva Deák Farkas ily 
czimil m. tud. akadémiai értekezésében : A  kolozsvári öt.ees legények strike-ja 1573. és 
1070. XIII. köt. 111. sz. '
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caeterorum Juratorum Oiuiuni nominibus et personis Exhibuerunt Nobis 
et praesentauerunt quasdam literas nostras, in dupplici papiro Regali, 
patenter confectas sigilloque nostro iudicialj in inferiori earum margine 
Communitas Continentes in se. Quomodo nos habito et assumpto Consilio 
praematuro et sana deliberatione Magistrorum nostrorum prothonota- 
riorum et Juratorum sedis nostrae Judiciariae assessorum, deereuissemus 
et indicandum Commisissemus, Judicem et Juratos Ciues Ciuitatis Coloswar 
more reliquarum liberarum Ciuitatum sub sigillis eiusdem Civitatis maiori 
minorique literas procuratorias libere pro se ipsis et necessitate totius 
Ciuitatis conficere emanarique facere. Et nihilominus quoslibet ex Ciuibus 
et Inhabitatoribus quoque eiusdem Ciuitatis Coloswar tam intra maenia 
quam vero extra in suburbvs degentes coram eisdem indicibus juratis 
Ciuibus Ciuitatis Coloswar singulos eorum pro privatis rebus eorundem 
procuratorem constituere posse eisdemque literis Juditio | s/r] Coram Nobis ac 
Coram quibusuis Judicibus et iustitiariis huius Regni Transiluaniae Eccle
siastico uidelicet et seculari uti posse tenoris infra scripti. Supplicantes 
nobis humillime ut nos easdem literas nostras ac omnia et Singula in 
eisdem Contenta ratas gratas, et accepta habentes gratiose Confirmare 
dignaremur. Quarum quidem literal*um tenor sequitur in haec verba. Nos 
Christophorus Báthory de Somlyo Waiuoda Transsylvanus et Siculorum 
Comes etc. Memoriae commendamus per praesentes. Quod nobis feria sexta 
proxima post festum beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum [május (i. | 
instante scilicet termino celebrationis Juditiorum octavii diei festi Beati 
(ieorgy Martiris proxime preteriti ad quem utputa terminum uniuersae 
Causae Dominorum Nobilium Hungarorum ab obitu Serenissimi quondam 
principis et Domini Ludovici Regis Hungáriáé necnon Nobilium etiam 
Transsylvaniensium factum minorum maiorumque poteutiarioruin trans
missionum tangentium Concernentium ab obitu Serenissimi quondam prin
cipis et Domini Joannis Secundi Electi Itegis Hungáriáé etc. felicis remi
niscentiae e publica eorum Constitutione adiudicari solitorum per nos 
generaliter fuerunt prorogatae. Una cum Magistris Nostris Prothonot.hariis 
et Juratis assesoribus sedis nostrae Juditiariae pro faciendo causantibus 
Juditio moderatiuo in sede nostra Juditiaria pro tribunali sedentibus. 
Prudentes et Circumspecti Laurentius Phylstech primarius et Colomunnus 
Nyreo Regius Judices et Joannes Theychy ') Juratus Cinis Ciuitatis Colos- 
uariensis nostram uenientes in praesentiam exhibuerunt nobis quasdam 
literas procuratoriae Constitutionis Circumspectorum quondam Stephani 
Fodor Judicis ac duodecim Juratorum Civium praescriptae Ciuitatis Colos
war In eadem Ciuitate Coloswar feria secunda ante festum Sancti Nicolay 
AEpiscopi [dec. 5.] in Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quinqua
gesimo octauo sub sigillo minori eiusdem Ciuitatis Coloswar confectas et 
emanatas aliasque quam plurimas similiter procuratoriae constitutionis 
Eisdemque exhibitis et praesentatis ijdem Laurentius Phylstech Colonum nus

') Máshol csak igy jő elé : Tei/ch.
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Nyreo et Joannes Tlieycliy, per modum interrogationis nobis proposuerunt 
in liner, verba ; Qualiter bene appareret ex praescriptis literis procuratoriae 
Constitutionis Coram nobis exliibitis Judices et Juratos Cives Ciuitatis 
Coloswar sese mutuo ac alios quoslibet si quorum nomina in eisdem literis 
denotassent de Consuetudine reliquarum liberarum Ciuitatum pro neces
sitate et usu totius Civitatis Coloswar sed et singulam quamlibet personam 
Civitatensem coram eisdem Judicibus et Juratis Ciuibus procuratorem 
constituisse. Nihilominus tamen propter varia disturbia mutationesque 
temporum non ita pridem eiusmodi procuratoriae Constitutiones per silen
tium et taciturnitatem abusumque neglectae pene et omissae fuissent 
Supplicantes Idem Laurentius Phylstecli Colomannus Nyreo et Joannes 
Teychy nobis humillime, ut .Juxta morem et Consuetudinem reliquarum 
liberarum Ciuitatum prout antea etiam moris fuit eisdem Judicibus et 
Juratis Ciuibus dictae Ciuitatis Coloswariensis pro sese et usu totius Ciuitatis 
Coloswar ac alys etiam Inhabitatoribus eiusdem Ciuitatis Coloswar pro 
privatis necessitatibus Ipsorum liceat procuratorias Constitutiones facere 
ordinareque ac 1 iteras procuratoriae Constitutionis ipsorum sub sigillis 
eiusdem Ciuitatis emanatas in suo vigore relinqui atque committi debere 
dignaremur. A Nobisque in praemissis Juditium Justitiaeque complemen
tum postularunt elargiri. Unde nos habito superinde et assumpto Consilio 
praematuro et sana deliberatione praefatorum Magistrorum nostrorum 
Prothonotariorum et Juratorum assessorum sedis nostre Juditiariae Nobi
scum in discussione et examine praesentis interrogationis modo quo supra 
coram Nobis facte constitutorum et existentium. Ex quo eadam Ciuitas 
Coloswariensis sigillum Autenticum habeat more reliquarum libera
rum Ciuitatum eosdem Judices et Juratos Ciues Coloswarienses sub 
sigillo eiusdem Ciuitatis maiori minorique literas procuratorias libere 
pro se ipsis et necessitate totius Ciuitatis confici emanarique facere. 
Et nihilominus quoslibet ex Ciuibus et Inhabitatoribus eiusdem Civitatis 
Coloswar tam intra men ia quam vero extra in suburitis [smj degentes 
Coram eisdem Judicibus et Juratis Civibus Civitatis Coloswar singulis 
eorum pro privatis rebus eorundem procuratores constituere posse eis- 
demque literis in judicio Coram nobis ac coram quibusuis Judicibus et 
Justitiariis huius Regni Transsyluanie AEclesiastico [sic] uidelizet et seculari 
uti posse Judicandum decrevimus et columissimus prout decernimus et 
committimus per presentes, IN Cuius rei memoriam presentes literas 
nostras sub sigillo nostro Juditiali eisdem .Judicibus et Juratis Ciuibus 
Civitatis Coloswar dandas duximus et Concedendas Communi Justitia 
requirente. Datum in eadem Civitate Coloswar foria sexta proxima post 
festum Beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum [május O.J Anno Domini 
Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Septimo etc. Subscriptum autem 
erat eisdem literis. Lecta et extradata per me Magistrum Stephanum 
Dobzay de Kerezthwr, Protonotariurn Illustrissimi Principis Transsilvaniae 
manuppria. Nos itaque eorum humillima supplicatione exaudita et admissa 
proscriptas literas nostras non abrasas non Cancellatas nec in aliqua sui
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parte suspectas sed omni prorsus vitio et snspitione Carentes preseiitibus 
literis nostris de verbo ad verbum insertas et inscriptas quoad omnes 
earundem Continentias Clausulas Articulos et puncta eatenus quatenus 
eedem rite et legitime sunt emanate viribusque earum veritas suffragatur 
acceptamus, approbamus, ratificamus et perpetuo valituras gratiose confir
mamus Harum nostrarum vigore et testimonio lite rar uni pendentis et 
Autentiei idgilli nostri munimine roboratarum mediante. Datum in Civitate 
Alba Julia die quarta mensis Junii Anno domini Millesimo Quingentesimo 
•Septuagesimo Septimo.

Christophorus Báthory Entericus Sulyok
de Somljo ppa. Cancellarius1)

IA'I.

I .1 5 7 7 . J

Kolozsvár törvénykezési helyhatósági szabályzata lJáthory Kristóf erdélyi vajda és széke
lyek ispánja által megerősítve.

Nos Christophorus Báthory a) de Somlyo, Wayuoda Trausyluamis Et 
Siculorum Comes etc. Memorie commendamus tenore presencium Signi
ficantes Quibus expedit Uniuersis Quod nobis feri» quarta proxima post- 
festum natiuitatis beati loaimis Baptiste [jun. 27.] Instante scilicet termino 
celeltracionis Indiciorum primi Diei Mensis Tuny proxime preteriti Ad quem 
utputa terminum Universe cause Dominorum Siculorum Transsiluaniensiuui 
Ab obitu Serenissimi Principis et Domini Domini Ludovici. Dei gracia Hun- 
garie Regis pie memorie,3) Necnon dominorum eciam nobilium Traussilua- 
nensium Ac Regii i quoque Hungáriáé dicioni nostro subiectorum minorum ‘) 
scilicet ac maiorum Actuum potentiariorum ab obitu Serenissimi Principis 
et Domini Domini Ioaimis Secundi dei gracia Electi Regis Hungarie etc. 
grate reminiscende ex publica eorundem constitucione Adiudicari solite, 
]»er nos generaliter Inerant prorogate, una eum Magistris nostris Protono- 
tarys et luratis Assessoribus Sedis nostre Judiciarie pro faciendo modera- 
tivo Indicio causantibus in Sede nostra Judiciaria pro tribunali sedentibus, 
Prudentes et Circumspecti Columanus Nyreo Index Regius, Ac (Iregorius

') Az eredetiből, mely hártyára vau írva s veres, sárga és kék zsinóron függő 
pecséttől megerősítve. | Fase. P. Nro 11.|

Ugyanez a fejedelemtől megerősítve látható | Fase. P. Nro 12.| alatt, kérték 
Kolozsvári Bálint és Teycli János esküdt polgárok; az eredeti kiváltság kelt (lyula- 
Fejérváratt Laetare vasárnap után ötöd nappal, |márcz. 10-én) a, megerősítés márczius 
22-én 1577. szintén Gyula-Fejerváratt. Az utóbbin kívülről levő felírás az LV. okle
vélre tett jegyzésben látható.

-) Az y  felett az oklevél eredetijében mindenütt pont van ; én a takarékosság 
és egyszerűség érdekéért szedettem a nélkül.

:l) Az ac legtöbbnyire úgy van leírva, a mint fennebb már megjelöltem,
!) Az eredetiben hibásan : nonorum.

-.. lo s  —
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ííerlthel -') Iu ratus Ciuis in suis Ac Prudentum Circumspectorum Lauren ty 
Fylsthich indicis Primary, ceterorumque Inratorum Ciuinm, Senatorum ac 
vniuersor. inhabitatorum Civitatis colo suar nominibus et personis, nostram 
personaliter venientes in presenciam, Exhibuerunt et presentarunt nobis 
(juosdam Articulos sine Municipales Consuetudines, in ludicys ipsorum ob- 
seruari solitos paribus ipsorum votis conclusos et in medio Eorum iam rece
ptos, Tenor, inlrascriptos. Buplicantes nobis humillime vt nos Eosdem Arti
culos sine Municipales consvetudines si vdem Articuli et consuetudines Iuri 
consona [sm| dinoscerentur, Ac omnia et singula in eisdem contenta si que 
communibus Regni Legibus et Decreto generali non preiudicarent, Iudiciali- 
ter comperiremus. Ut Autem In ludicys Administrandis aliquis legitimus et 
furidicus processus obseruari queat: Cui tam Indices quam lurati Ciues ipso
rum pro tempore constituti et constituendi, quam etiam Litigantes se se acco- 
modare possent, Multisque et varijs expostulacionibus, inanibusque et super
fluis Ac intolerabilibus Expensis per litigantes sepissime et Creberime Ali
quando propter negligentiam et incuriositatem Procuratorum, Aliquando vero 
prorogatione sine dilacione Indicum ipsorum contra Decreta et Consuetu
dines Civitatis colosvariensis Erogatis, e medio Inhabitatorum colosuarien- 
sinm tolli et Eradicari, finisque imponi possit, Ne tam impie dilaciones et 
varie mutationes quottanis existentes et voluentes in Administrandis 
I ndiciis Accidere contingant, Indices quoque Ac etiam causantes propria 
ipsorum Autoritate nouitates quam plurimas in preiudicium ignominiam 
contnmeliamque predecessorum suorum excogitare minime presumant, pre- 
terea ne etiam Causantes tam creberrime Nostram presenciam Exiguis Ad
modum et parvi momenti querelis impedire et requirere cogerentur. Hys 
Quam plurimis obstaculis et impedimentis Euitandis, hunc ordinem et 
modum atque hanc consuetudinem in infra scriptis Articulis denotatis in 
Administrandis ludicys observandam ad postulata et petita ipsorum decer
nimus. Quorum quidem Articulorum sive Municipalium Consuetudinum 
Ciuitatis colosuariensis in ludicys obseruari solitorum ordo sic sequitur: 
Et Primii Quemadmodum in Anno Domini Millessimo Quingentesimo Septua
gesimo Transacto, in Administrationibus indiciorum Singulis Hebdomadis 
i res dies certos feriam videlicet terciam, feriam Quintam et diem Sabbati 
ordinassent, nunc quoque Dies Eosdem pro Administration e Iudicy in una 
quaque Hebdomada inter eos obseruari debere, Sed Indicia pomeridiana 
penitus tamquam noxia et litigantibus nociua e medio ipsorum tolli volumus, 
nisi forte Casus criminalis vel speciale Mandatum Nostrum Accesserit. 
Secundo Quia in Citationibus Indiciorum inter Causantes quam plurimo 
fraudes, vnde etiam expense quam plurime euenire consueuerunt, Adeo ut 
sepissime in quibusdam causis, ne intra unius Integri Anni quidem Curri
culum Actor suum Adversarium in presentiam sui iudicys Attrahere possit, 
unde sepius Expense Ad citationem Indiciorum Erogate, summam rei et 
Acquisitionis superare soliti fuissent. Ut igitur Causantes in eiusmodi eita-

’) A fejedelem egy, e» évi, másik megerősítő levelében, e név mindenütt tisztán 
Így van Írva: Jlerthel. 1

— 109 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 109 2013.03.05 . 22:18:50



cioilibus certum modum et ordinem obseruare et retinere in iodiey.sqin
debito modo procedere possint, Hunc ordinem sequi debebunt. Actor Sigil
lum quo in causam Attractum in Indicium citare valeat, a Indice impetrare 
debeat, quod quidem Sigillum Actor Seruitori Communi Ciuitatis, sine Preconi 
solutis prius duobus denarys assignare teneatur, Ac per Eundem Preconem 
ipse Actor In causam Attractum luri citari faciat, In termino Autem et 
die iudicy immediate post citationem sequenti Iudex ad instantiam Acqui
sitionemque Actoris, in causam Attractum non Expectato tine sedis ludi- 
ciarie proclamari faciat, Ac si non comparuerit publicus Notarius in proto- 
colo seu regesto Ciuitatis Assignet, Ac propter Contumaciam et non eom- 
paricionem in causam Attractus, iuxta consuetudinem pristinam in decem 
Marcis in duabus ludiciarys, in tertia partibus Actoris partis Adverse 
manibus prouenientibus conuincatur, Secundario quoque contra In causam 
Attractum per Actorem et Indicem modo predeclarato cum onere decem 
Marcarnm procedendum esse. Adueniente iterum secundo termino vel die 
Iudicy immediate Subsequenti tertiaria quoque vice ad eundem modum in 
Citatione procedendum erit, Et si tum quoque Contumaciter non compa- 
ruerit, tunc Iudices Ciuitatis scilicet Primarius et Regius Sententiam per non 
venientium contra In causam Attractum pronnnciare debebit cum onere 
decem Marcarnm, florenos tres et denarios sexaginta sex facientium semper 
in duabus ludiciarys, in terein vero partibus Partis Adverse manibus pro
veniendis et applicandis, perpetuum tamen silencium In causam Attracto 
non est imponendum; Sed in causam Attracto Iuridicis remedy» prout 
novo Indicio et Alys uti licebit, depositis prius oneribus Bir,sagiorum, Nam 
AI io quin non solum periculosum sed etiam legibus in generali Decreto con
tentis preiudicare videtur, Actores continuis lioris et diebus Iudicy in 
Causam Attractos Indicium recepturos expectare, Si autem onus prescription 
Indiciorum per non venienciam et non comparicionem Indices vel Actor 
condonare et relaxare voluerint suo Adversario, quoad porcionem suam 
erit in Arbitrio Eorum. E Contra in citacionibus quoque per Actorem factis 
sepe sepius dolus et fraus Euenire solet, nimirum quod Citatione facta ]>er 
Actorem Idem in Causam Attractus citacioni obtemperans in Aliquott Ter
minis ludiciarys personaliter compare bit, Actor suam Causam negligens pro
sequi, in causam Attractum fatigando, In causam Attractus Indicibus ciui
tatis protestatur se presentem esse, Actorem vero absentem, Index simpli
cibus solummodo verbis absoluens, nihilominus deinceps quoque Adveniente 
Termino Altero ut compareaiit, mandans. Quod preter ius et Aequum fieri 
consueuit, Ac in detrimentum damn unique et periculum rerum suarum maxi
mum, Tandem vero idem In causam Attractus propter crebras ipsius Actoris 
non compariciones expectare non valens, sed res suas domesticas ac fami
liares curans vel Qaesturam suam exercens prius Judici protestando se 
absentare cogitur, Quod cum per Actorem Animadversum est, mox in ter
mino futuro Judicij proclamacione facta per Actorem iterum citatur, Et si 
comparere non poterit, Actor indici protestatur se iam Aliquocics dictum 
lu causam Attractum citari fecisse, niehilominus Eundem in causam Attra-
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etum non comparuis.se, Qui cum non habeat quemquam, qui Causam suam 
Ageret, Actor testimonium superin producen coram indice sieque mise
ros in causam Attractos, Cum antea decies vel Amplius Comparuerant, in 
iustis suis Causis opprimere nituntur, Et non solum liquidum debitum si 
Causa racione debiti controuertatur, verum etiam Expensas interea tempo
ris erogatas Ac Etiam pecunias Citatoria« Preconi datas ab Tu causam 
Attracto Toties fatigato atque. Exhausto recuperare soliti sunt, Quod non 
solum Illegitimum verum etiam impium et Juribus Diuinis Ac Humanis 
preindicat, Quemadmodum enim Judex in causam Attractum, qui in Con
temptum Sigilli sui citacione facta, per Actorem Ad primam et secundam 
et terciam proclamationem comparere recusauerit tribus vicibus in tri
ginta Marcis et Sententia per non Veniendam convictum et Aggravatum 
reddit, Ad Eundem modum illi quoque qui modo supra Allegato in causam 
Attractos toties citatos et Comparentes fatigare non cessant, Imo Actores 
existentes Causam prosequi negligererit, pari poena vel iuxta contenta decreti 
maiori [s?Y] eonuincendi sunt, Atque aggrauari debent. Super hoc defectu 
nobis ex Judiciaria Deliberatione nostra visum est, Quod Actor tam tempore 
prime proclamationis, quam secundarie proclamaeionis, per Tu Causam 
Attractum facte comparere teneatur, Alioqnin semper in duplo conuincatur, 
prout reus propter suam non comparicioneni convinci debebat, hoc est 
Viginti Marcis tempore prime proclamaeionis et non comparicionis, simili
ter et tempore secundarie proclamationis et non comparitionis in Viginti 
Marcis, Tempore vero terciarie proclamaeionis quoque in viginti Marcis 
convincatur. Ac In causam Attracto dentur litere Absolucionales, Actore 
enim non comparente Ileus Absolvitur, Eidem tamen Actori Juridica Reme
dia Ad prosequueionem et resuscitacionem sue cause non sunt deneganda. 
Tertio. Qnia in proposicionibus liesponsionibusque per procuratores in pro- 
seqnucionibus Causarum ultrocitroque factis, plerumque varie Inanes Ac 
frivole Exce;iciones in medium proferri consueuerunt, quibus suam Artem 
ostentare et Causam in longum protrahere, causasque in preiudicium mani
festum partis alterius prorogare possint, quod propterea nituntur facere, 
ut per Causantes plus Extorqueri queant, in damnum maximum Litigan
tium. Propter Evitandas has pestes hunc ordinem sequi consultum est : 
Quilibet Causandum proposicionem suam, sine causa racione Bonorum et 
Hereditatum, sine racione Debitorum, sine quacunque racione controuerta
tur, [exceptis causis criminalibus, que Scilicet manifestum Homicidium et 
similes concernere dinoscantur, quandoquidem y Causam ipsorum per scripta 
stabilyre nusquam possunt | in scriptis Exhibeant, In causam Attractus 
quoque si noluerit Paria Ear undem pro se statim in facie Sedis Notario 
solutis prius solitis suis pronentibus Excipere poterit, ut Ad diem tercium 
respondere promptus et paratus esse valeat, Preterea ipse quoque in causam 
Attractus suam responsionem si Eidem consultum fore videbitur in scriptis 
Adueniente termino et die Judicy immediate sequentis, si proclamatus per 
Actorem fuerit, exhibere poterit, quod si vero comparere contra Actorem 
neglexerit, in decem Marcis in duabus Judiciary« in tertia parte Adverse |>«f|
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manibus persolvendis conuincatur et insuper Senteneia per non uenien- 
ciarn adversus in causam Attractum pronuncietur nisi forte Notarius 
publicus implicitus Alys negotvs ciuitatis neglexisset Paria proposicionis 
Actoris exarare. Si qui nero causancium Paria proposicionis tempore pre- 
sentacionis non expetiuerint, sed eciam Aliarum Quarumlibet Literarum 
tempore Exhibicionis Earundem pro se non postulauerint, Expost Paria 
Earuudem illi non conceduntur, Sin Autem In causam Attractus Paria pro
posicionis Actoris extraxerit, deinde Actor in primo proclamationis termino 
per In causam attractum facta non comparuerit, Idem Actor mulctetur 
propter suam contumaciam non venientiae et non comparicionem, Actori al
tero termino Comparicionis non conceden et senteneia per non veniendam 
adversus illum pronuncietur, ipsaque senteneia debite Exequucioni deman
detur, nisi legitimo Aliquo remedio per Actorem fuerit obviatum, si qui 
Autem in huiusmodi Birsagys convincuntur, illis nulla via est Admittenda 
appellacio, Quia in Birsagys non Admittitur Appellacio. Quarto, Negocium 
Procuratorum Colosvariensium Eo deuenit, ut iam Causantes penitus 
exhausti sint propter superfluam Exactionem sallarv Eorundem Procura
torum et insolenciam, qui iam tandem Eam potiti sunt facultatem, ut si qui 
litigandum habuerit Causam, que in valore decem florenorum controver- 
tatur, non Aliter illam Invigilare quam dimidiam partem acquisite rei vel 
Ad minimum pro tercia parte rei acquisite sibi danda se obtulerit, Et ob 
hoc si etiam Causantes inter se se concordare voluerint, Tamen Procurato
res Amantes Lucri, concordiam inter Eos communem iusticiam negligent«» 
inire non permittunt, Ne igitur tam insolenter Procuratores Causancium 
erga Principales suos sese gererent, Eosdemque causantes ad huiusmodi 
Exactiones et Expilaciones cogere et compellere Ausint, Atque permittan
tur, hunc ordinem et modum observari inter Eos volumus: Si Causa in 
facto Debiti controuertatur usque summam Quinquaginta florenorum, 
Procurator pro suo Salario non plus quam Ex quolibet floreno Denarios 
Decem, Ad eundem modum si summam quinquaginta florenorum aliqua 
Summa acquirenda excelleret, ex quolibet floreno singulos denos denarios, 
Ita ut ex centum florenis decem, ex Ducentis florenis viginti, usque ad 
Summam Quingentorum florenorum si summa debiti Extenderet, supra 
Autem quingentorum florenorum summam ex singulis florenis singulos 
Quinos Denarios Procuratores recipiant et sic consequenter pro suo sallario 
recipiat, Propter huiusmodi Autem solneionem limitatam Procuratores 
solummodo in sede.colosuariensi curam gerere sint Adstricti coram Judi
cibus eorundem. Si vero Causa racione bonorum sive Hereditatum contro- 
vertatur, Juxta valorem Eorundem bonorum fiat solucio Procuratorum, Hi 
vero Causa factum honoris concernit, ex ([uo mortuum Ilomagium subse
qui posset, quia Causa factum honoris concernens Aliam quamcunque 
Causam, tam Actione quam vero Exequucione exinde subsequenda supe
rare videatur, Et onera Exinde promanancia solummodo Partem Adver
sam Causantem scilicet ipsum solum proprie et precise concernerent. 
Procurator ex prosequueione huiusmodi cause decem florenos pro suo
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sallario Accipere valeat, Si Autem Causa super vivo Horn agio aut 
Emenda Liugue controvertatur, quia onera exinde proueniencia, in tertia 
tantum sui parte cedunt Actori vel ileo, Extunc tercia tantum pars eius 
Partis, que Causanti cedit, Procuratori cedat. Similiter est senciendum De 
Alys eciam Causis factum potencie, que pecuniaria solucione mediante 
Horenis viginti tantum Aestimatur, tangentibus et concernentibus, Visum 
est preterea in negocio Procuratorum hoc quoque annectere, ut ydem 
maiori cum fidelitate et solercia erga causantes sese declarare et officia 
sua Exhibere possint et valeant, Ne etiam Causantibus varia et maxima 
damna inferantur, Si Causantes propter negligenciam et Incuriositatem 
Procuratorum suorum Aliqua damna perpeti dinoseerentur, puta si Paria 
Propositionis debito tempore excipere vel responsionem in Scriptis Ad 
propositionem Actoris exhibere negligereut vel in termino competenti non 
comparerent, unde Aliquid damni Causantibus evenire posset, Procuratores 
Jure mediante super damnis illatis conuieti soluant ex proprio, Nam esset 
Inconveniens Procuratori suum salarium exolutum esse, Causamque liti
gantium negligenter procurasse, Quin imo cum Procuratores per Causantes 
solicitentur super procurandis Causis Eorum verbis contumeliosis et illi
citis Eosdem ex ipsorum insolencia Ausi sint Afficere, unde etiam non 
parva Incommoda subsequi et exoriri possent, primum quia Causa propter 
negligenciam Procuratorum in longum quasi sine fine protrahitur, Deinde 
id quod in Protocolum ciuitatis Cum Notario Assignari facere debebat, 
negligunt, unde in posterum propter hanc negligenciam Judices et Juratos 
Ciues, senatoresque colosuarienses fateri et Attestari cogere consueuerunt 
cui ydem non essent de Jure Adstricti, ut de rebus intra spácium Aliquot 
Annorum retroactum, coram ipsis versatis recordari et fateri tenerentur. 
Cum publicum habeant Notarium, qui omnia queeunque necessitas In 
indiciis postulaverit Assignare et Adseribere ex officio suo tenetur, excepto 
tamen Casu isto, quod si Causalis vel Notarius signaturam quandam, super 
Causa quacunque necessariam quoqnomodo deperderet, vel amitteret, eo in 
Casu quilibet Judicum et senatorum Adstringitur Causanti periclitanti in 
sua insta Causa Rei veritatem et Justicie recognicionem fateri, periclitan
tique iusticie subvenire. Cantorum. Quia In Celebrationibus Communis inqui- 
sicionis vel vero simplicibus Attestacionibus Alterutri parcium per Judicem 
Ciuitatis Adiudicatis, vary defectus suboriri consueverunt, Quare hunc mo
dum et ordinem in celebranda communi inquisitione efc Attestatione flenda 
observari volumus, ut terminum quem Judex ciuitatis Alicui litigancium, 
ad comprobandam responsionem, vel vero replicacionem parcium, primo 
quoque tempore prefixerit, Interim quousque dies prefixus comparitionis 
aduenerit, si quid poterit in sue Assercionis Documentum proferre, non 
pretermittat quouismodo, Si vero aliqua parcium prepedita Aliquibus publi
cis, uel prinatis impedita negotys; huiusmodi Communem Inqnisicionem 
celebrare non potuerit, extunc vel per se vel per Procuratorem suum super 
ea re Judicem eiusdem Ciuitatis requirat, Ac certificet, et sic secundario 
et terciario quoque Casibus in premissis exmittatur Ad comprobandum, 
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Si vero non prepeditus ant non impeditus in primo termino huiusmodi 
celebrationi Communis Inquisicionis per Judicem prefixo. Eandem aliqua 
Parcium celebrare omiserit et Contumacia Aut nero negligencia praeter
miserit, Extunc isto Casu ulterior terminus Ad probandum eidem non con
ceditur, nisi Aliquo Juris remedio scilicet noni Judie.y Aut Proeutratoris 
sui revocatione vel Deposieionis Cause sue solutis prius oneribus Ear undem 
obviare huiusmodi sue negligencie voluerit. Freieren Quia creberrime solet 
Accidere, quod utraque Pars Causandum Literas preeeptorias sine Man
datum nostrum legitimum in facie Sedis Judiciarie eorundem Judicum 
exhibere soleant contra Alterutrum emanatas, Et confestim vigore illarum 
et Juxta tenorem et continendam earumlem Exeqnudonem debitam postu
lant, Pars vero Altera cupit Juridice decerni per Judices, utrum potuerit, 
Easdem impetrare nec ne, Ut igitur velem Judices et Jurati dues eiusdem 
Ciuitatis super huiusmodi Mandatis Rebus ipsorum et communi .1 usticia 
Consulere valeant atque possint, Ex deliberacioue sedis nostre Judiciarie 
deliberatum est, Quod quandoermque litere nostre preceptorie sine Man
datorie, in quibus Clausulae istae: „Rebus-sicut praefertur stantibus et se 
habentibus,“ — preterea: „nisi legitimum aliquod obsistat impedimentum“ 
— inserte fuerint, Judices et .1 (irati dues Coloswarienses discussionem 
superinde faciant, Literasque preeeptorias bene discutiant, an sint legitime 
emanate nec ne, E t si compertum fuerit easdem legitime emanatas fuisse, 
neque quicquam legitimi mandati obstare videbitur, fiat Exequutio debita 
iusticie, Si nero non comperte fuerint Litere legitime emanate, Judex pro
liiméiet super ea re, et si qua Parcium non fuerit contenta Judicio Judicis, 
Causa transmittatur in nostri presenciam. Accessit hoc quoque, quod qui
dam Nobiles (pii in duitate Colosuar Hereditatem possident, litem cum 
inhabitatoribus Ciuitatis colosuar ingrediuntur et litis intermedio testes 
Alterius partis Conuicys uel uerbis illicitis Afficiunt, qui testes cum Con- 
nicia illius Nobilis tollerare non possent, in instanti citari faciunt eosdem, et 
Judicium ex parte ipsorum Administrari postulant. Nobiles Autem ad sedem 
nostram Judiciariam vel ad revisionem Comitatus Allegant, Bona autem 
sine locum residende unde Euocatio et Acquisitio fieri legittime posset, 
non habent. Quare ex Consilio prematuro sedis nostre Judiciarie conclusum 
est: Quod si nobilis persona in duitate colosuar habeat locum residendo, 
et residendam specialem, et extra duitatem  nusquam locorum, sine Comi
tatuum Imius Regni Transsilnanie habeat Bona et Jura Possessionaria, 
semper et in omnem eventum coram Judice colosuariensi Ad quorumwis 
Instantiam conquirere Ac Ad Aetionem contra se propositam respondere 
tenetur, Judexque Judicium Administrare ex parte illius, parti qiierulanti 
teneatur, Appellacio si subsequuta fuerit, in locum interrogadonis ipsorum 
Colosuariensium iuxta Consvetudinem antiquam transmittatur. Si voro 
habeat Hereditatem in civitate Colosvar Aliqua persona nobilis, tamen 
personalem residendam extra duitatem habeat in bonis videlicet suis, 
vel ubicunque Intra Ambitum huius Regni Transsilnanie, coram Judice 
Colosuariensi saltem radoné Hereditatum in duitate colosuar uel torri-
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torit) suo habiturum contra partem quernlantem respondere tenetur et 
litigare, neque index habet Autoritäten! detinendi talem personam nobilem 
Casu in premisso, nisi in Causis Criminalibus, iuxta contenta Decreti Parte 
Prima, Titulo Nono. < 'oetermn si nobilis persona in Ciuitate colosuar 
Hereditatem habens et possidens, vel non habens et non possidens, coram 
ludice illius loci lites moverit ibique verba injuriosa et contumeliosa vel 
Adversus Iudicem, vel Iuratos Cives, aut Adversarium suum proferret, Qui- 
ditas verborum prolatorum est consideranda, puta si violationem sedis in 
poena violacionis Sedis, Si vero Homagium concernit in Homagio convin
catur, Si vero factum Honoris coueermit, cuius discussio Curiam nostram 
Militarem spectaret, Talem nobilem coram suo ludice Pars querulans luris 
via prosequatur, Si Hereditatem in Ciuitate Colosuar talis Nobilis qui in 
praescriptis poenis Yiolacione videlicet Sedis et Homagio convictus fuerit 
habeat, ibidem satisfactio Impendatur, si vero non habuerit Hereditatem, 
in loco ubi Bona et Hereditatem vel locum residende habere dinoscitur 
radoné proscriptarum poenarum secundum pronunciacionem Iudicis Colos- 
uariensis et Literis eiusdem super ea confectis vigore Literarum Nostrarum 
preceptoriarum Exequucionalium per Comitem et Iudicem Nobilium eiusdem 
Comitatus, ex Parte convicti plenaria ac debita satisfactio impendatur, ser- 
uato tamen semper luris ordine.

Quibus Exhibitis et presentatis, Continentiisque earundem ad puncta, 
Clausulas et Articulos diligenter perlectis et intellectis, digesteqne rumi
natis et Ad Amussim trahentes, Quia ijdem Articuli siue Municipales Con
suetudines Annotatorum Colosuariensium nobis porrecte in nulla sui parte 
luribus Ac consuetudinibus Regni Hungarie sed neque Decreto eiusdem 
Regni derogare et quicquam preiudicare dinoscerentur. Nos de Consilio 
prematuro et Deliberatione prefatorum Magistrorum Nostrorum Protono- 
tariorum et luratorum Assessorum Sedis Nostre Iudiciarie, nobiscum in 
discussione et examine presentis Cause Constitutorum et existencium, pre- 
inissa Supplicatione Annotatorum Columani [sic] Nyreo Iudicis Regy et 
(iregorii Hertthel Iuratus [sic | in suis ac prefatorum Laurenty Fylsthych 
Iudicis Primary caeterorumque luratorum Ciuium, ac Senatorum, nec non 
uniuersorum Inhabitatorum Ciuitatis colosuariensis Nominibus et personis 
modo premisso Nobis porrecta exaudita et admissa, eosdemque Articulos, 
seu Municipales Consuetudines ipsorum Ac omnia et singula in eisdem 
contenta, quoad omnes earum continendas, tanquam luribus et Legibus 
Regni Communibus in generali Decreto Regni Hungarie contentis in nulla 
sui parte derogatas sed ijsdem luribus Assencientes et Accedentes, modo 
in tenoribus eorundem Articulorum superius denotato ratifieauimus, robo- 
rauimus et Approbauimus, presentibusque literis Nostris patentibus inseri 
et inscribi facientes, memoratis Laurentio Fylsthych Primario, Colomano 
Nyreo Regio Indicibus ceterisque Iuratis Ciuibus Ac senatoribus, nec non 
Universis Incolis ac toti Communitati Ciuitatis Colosuariensis, suisque 
Heredibus et Posteritatibus universis in perpetuam rei Memoriam Ac futu
ram lurimn suorum Ad cautelam ludicialis Sigilli Nostri munimine robo-
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tatas dandas duximus et concedendas, Communi Iustitia et Aequitate sua1- 
dente. Datum in Oppido Zekel Wasarhely, feria Sexta in Vigilia Beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum, [jun. 28.] Anno Domini Millessimo Quingente
simo Septuagesimo Septimo etc.

Lecta et extradata per me Magistrum 
Stephanum Dobzay de Kereszthwr pro
tonotar. Illustrissimi Principis Trans- 

silv. manu pjiria. ')

LV1I.

11577.]
Kolozsvár törvényszóko helyhatósági szabályzatának Báthory K ristóf erdélyi vajda és szé

kelyek ispánja által módosítva újabban megeró'sitéso.

NOS CHRISTOPHORUS BATHORI de Sornljo Wajvoda Transvl- 
vaniae et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus per praesentes, 
Quod Prudentes et Circumspecti Colomanns Nyreo, Judex Regius ac Gro- 
gorius Herthel iuratus cinis ciuitatis Coloswar, iu suis, ac Prudentum et 
Circumspectorum Laurenty Kilstich Judicis primary ceterorumque iura- 
torum ciuium, Senatorum ac uniuersorum inhabitatorum ciuitatis Colosuar 
nominibus et personis, nostram uenientes in praesentiam, exhibuerunt nobis 
et praesentauerunt quasdam literas nostras, in simplici papyro maiori seu 
regali patenter confectas et emanatas sigilloque nostro Judiciali, in infe
riori earum margine impressive communitas : Continentes in se qualiter 
feria quarta proxima post festum Natiuitatis Reati Joannis Baptistae 
instante scilicet termino celebrationis indiciorum primi diei mensis Juiiy, 
proxime praeteriti, ad quem utputa terminum uniuersae causae dominorum 
Siculorum Transyluanensium, ab obitu serenissimi principis et domini 
domini Ludovici Regis, Dei Gratia Hungáriáé Regis, piae memoriae, nee- 
non dominorum et nobilium Transyluauiensium, ac Regni quoque Hungá
riáé ditioni nostrae subiectorum, nonorum |sm| scilicet ac maiorum actuum 
potentiariorum, ab obitu Serenissimi principis et domini domini Joannis 
Secundi Dei gratia Electi Regis Hungáriáé etc. gratae reminiscentiae ex 
publica eorum constitutione adiudicari solitae, per nos generaliter fuerunt 
prorogatae, nobis una cum magistris nostris protonotarys et iuratis sedis

') Az ereietiböl, mely nyitott alakban nagy negál papírra vau írva s alól a. 
szokásos helyen vörös viaszszal rá nyomottan megpecsételve. Kívül rajta ez írá s: 
„Articuli et modi celebrandorum Indiciorum per Indices Colosuarienses, iu (juibus 
agitur etiam de Nobilibus, Item de salario Procuratorum et. Procurator, officio.“
IJfasc. i. Nro 28. | Ennek módosított példánya — nem eredeti alakjában — ki van 
adva a Magyarországi Jogtörténeti Kmlékek czitnii forrásmü I. kötete 1 SO — 194 lapjain.

En már busz év előtt., müvem tervezésekor, abba fölvenni elhatározva, lemá
soltam, s közlését most is szükségesnek látom, Kolozsvár város akkori jogélete ismer
tetése végett. A különbözések oka az, hogy némely szó többképen Íratott le eredeti
leg is. Az itt-ott homályos helyek az eredetiben is úgy vannak.
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nostra« iudiciariao assessoribus, pro laciendo causantibus indicio, pro tri
bunali sedentibus, lidem Calmanus Nyreo et Gregorius llertliel certos 
quosdam intra scrijitos articulos sine municipales consuetudines, in Judicys 
ipsorum obseruari solitos, paribus ipsorum votis conclusos, medio eorum 
iam receptos produxissent, supplicarentque, ut eosdem articulos si iuri con
sonarent et regni legibus et decreto generali non derogarent iudicialiter 
renidere et cognoscere dignaremur. Quos nos revidentes et singulos eorum 
articulorum iudicialiter emanantes conperisseiuus eosdem i turibus et con
suetudinibus, sed neque decreto regni Hungáriáé vel Transylvauiae dero
gare, nec quidquam praeiiulicare imo eidem consentiri. Quibus exhibitis et 
praesentatis supplicarunt nobis, ydem Colomanns Nyreo et Gregorius 
llertliel, ut nos easdem literas ac omnia et singula iu eisdem contenta, 
ratas gratas et accepta habentes nostrum consensum superinde praebere, 
ac gratiose confirmare dignaremur. Quarum quidem literarum nostrarum 
tenor sequitur in haec verba.

NOS CHK1STOPHORUS sat. | szóról szóra az, a mi a 38. sz. alatti 
older ól, csak jobb orthographiával Írva, eddig: Septuagesimo Séptimo. | Suhscrip- 
tuimpie erat in inferiori margine earum. Lecta et extradata per me Magi
strum Stephanum llohzay de Ivereszthwr protonotarinni Illustrissimi prin
cipis Transylvauie manuppria. Nos itaque praemissa Supplicatione dictorum 
Colomani Nyreo et Gregory Herthel, nominibus quorum supra, facta, 
benigne exaudita et admissa, praescriptas literas nostras non abrasas non 
cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vitio et 
suspitione carentes, praesentibusque literis nostris de Verbo ad Verbum 
sine dimimitione et augmento aliquali insertas, et inscriptas quoad omnes 
earundem continentias, articulos, Clausulas et puncta [excepta ultima parte, 
ubi de Causis nobilium agitur et tractatur) eatenus quatenus eaedem rite 
et legitime existnnt emanatae, viribusque earum ueritas suffragatur, acce
ptamus, approbamus, et pro memoratis Judice, Juratis Ciuibus, Senatoribus, 
et uuiuersis inhabitatoribus civitatis Colosuar perpetuo valituras gratiose 
confirmamus, nostrunique consensam superinde praebemus. Quod autem ad 
Causas nobilium quaslibet, sine ratione personae, sine bonorum, siue hono
ris attinet, Volumus libertates nobilium et usitatum Juris eorum processum, 
inviolabiliter et per omnia observari, nec quidquam eorum Juribus prae
judicari. Ita videlicet, ut ipsi nisi prius citati et ordine Judiciario eonuicti 
ne usquam et per neminem detineri possint, nisi in causis criminalibus, 
juxta contenta decreti, parte prima, titulo nono. Item in instanti et de 
repente conuinci et aggravari nequeant, nisi in Causis litis intermedio 
suburtis. Cum autem nobilium aly possessionati sint, aly impossessionati, 
tertium etiam genus sit, quoddam medium, qui videlicet bona nobilitaria 
non habent, sed tantum aliquas iu illa civitate haereditates possident, prae
terea in persona etiam stint nobiles. Itaque qui sunt possessionati, et in 
illa civitate nullas haereditates habent, In eos Judices Colosuarienses nihil 
iuris habeant, nisi forte in causis criminalibus | ut. praemissum est\ depre
hensi fuerint, quo casu procedatur iuxta contenta decreti, ut praemissum
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est, parte prima, titulo nono. De impossessionatis, qui nec in ei ui täte, net
extra eiuitatem qiiicqnam Haereditatis habent; si extra ciuitatem degant, 
idem est indicium quod de possessionatis, quod nimirum indicio et iuris- 
dictioni ciuitatis illius non subiaceant, nisi in causis criminalibus depre
hensi fuerint. Qui vero nobiles eiusmodi sunt ut in illa ciuitate, et mansio
nem et Haereditates habeant, extra autem nihil possideant, illi in omnibus 
causis tam ratione Haereditatum, item verborum ignominiosorum, iniuria- 
rum, tpiam debiti mutui, pignoris, contractuum et aliarum quarumcunque 
actionum, extra factum honoris, et maioris potentiae, in omnibus coram 
Judice, respondere tenentur, sed tamen non de repente, necque in instanti, 
verum, iuxta citationem et processum iudiciarium illius civitatis communem 
et usitatum, jiisi forte causa litis intermedio subortu fuerit : in illis enim 
etiam in instanti quilibet nobilis, sive possessionatus sit, sive impossessio- 
natus respondere tenetur. Qui vero Haereditates ibidem in ciuitate Colosuar 
habent, alibi tamen locorum habitant, illi extraneis et peregrinis causanti- 
bus, nonnisi ratione Haereditatum et debiti mutui, pignoris, et id genus alio
rum, usque quantitatem et iialorem bonorum, ac Haereditatum sűaríím,') 
coram iudice Colosuariensi respondere tenentur. Actoribus autem seu Cau- 
santibus Colosvariensibus, praeterea etiam ratione incuriarum, ignominia
rum, eonvitioriun et id genus aliorum quorumlibet Casuum, extra factum 
honoris, et maioris potentiae, nempe invasionis domorum, interemtionis. 
verberationis, vulnerationis, et sine justa Causa detentionis nobilium, prae
terea praetextu occupationis quorumlibet iurium possessionariorum, ei 
eorum pertinentiarum respondere tenentur. Factum enim honoris et casus 
maioris potentiae, contra quoslibet nobiles, in curia nostra tantummodo 
discuti et determinari solet. Postquam vero eiusmodi Causae per omnes 
iuridicos processus finaliter decisae, et sententia finalis superinde lata ei 
pronunciata fuerit, de borris et Haereditatibus illius nobilis, in civitate 
Colosuar habitis, executio legitime fiat. Ubi vero bona pro Summa acquisi
tionis vel poenae et gravaminis Sufficienter in illa civitate non habuerit, 
unde satisfactio per omnia impendi possit; tali Casu vigore literarum seu- 
tentionalium indicis et inratorum civium civitatis Oolosuariensis de.resi- 
dnitate pars triumphans nos requirere debebit, ac impetratis a nobis literis 
nostris praeceptoriis et exemptionalibns, Comites, Vieecomites et Judices 
Nobilium Comitatuum vel judices et eines eiuitatum, oppidorum, villarum, 
et possessionum, ubi nobilis convictus residentiam habuerit, satisfactionem 
legitimo ordine impendere debebunt. Hi vero appellationes in his omnibus 
intervenerint, semper suo modo in curiam nostram transmittendae erunt. 
Tn quorum omnium praemissorum, memoriam , firmitatemque perpetuum, 
praesentes literas nostras sigilli nostri autentici et impendentis munimine 
roboratas, memoratis Judicibus, Juratis civibus, Senatoribus, et universis 
incolis civitatis Colosuar, ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis,

') Az „u‘;-nak lágyítva n betűvel írása ez oklevélben valamely olasz vagy 
franczia átiróra mutat. Sok évi kutatásaim alatt ez csak itt fordult elé.
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iiiriiini suorum lutum pro cautela dandus (luximus et concedendas. Datum 
Albae Juliae, quinta die. July Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sep
tuagesimo Septimo.

Oristopliorus llathorj Einericus Sulyok
de Somljo npr. Cancellar npr. ')

LV 111.

I i r , 7 7 . |

A kolozsvári szabó czéh ós Kötvös Orbán kozó it  a „Kzuut Egyod hegye“ nevű szőlőhegy bon 
lovíí egy darab szőlő örök eladása irán i költ szerződés.

Nos Laurentius Filstecli, Primarius, et Colomaiinus Nywreo begins 
indices Ciuitatis Colosnariensis. Memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes quibus expedit uniuersis. Quod prudentes Circumspecti 
Vrbanus Eötvös concinis noster ab vna ac Michael Wagner, Ambrosius 
llalasty, Laurentius Éppel et Nicolaus Zagariehy, similiter commansores 
nostri in suis ac Vniuevsorum Magistrorum Sarctonim in liae (duitate in 
una ronfraternitate degentes, nominibus et personis partibus ab altera 
coram nobis constituti, Idem Vrbanus Eotvves oneribus et quibuslibet gra
vaminibus cunctorum liberorum, fratrum, proximorum et consanguineorum 
suorum, (pios infra scriptum tangeret et concerneret, seu quouis modo tan
gere et concernere posset negocinm, super se assumptis et leuatis, sponte 
et libere confessus est, pariterque retulit in hunc modum. Quomodo ipse 
certis ipiibusdam et arduis negoeys, ipsumque ad praesens summe urgen
tibus necessitatibus euitandis, vineam suam in promontorio Colosuariensi 
/ent Etjietl Jtcffte vocato penes vineam profatorum Magistrorum sarctorum 
existentem pastinatam, ipsis Magistris Harctoribus in et pro florenis Centum 
et yiginti Imngaricalilms bone scilicet et usualis monete ab ipso Vrbano 
Eotwes plene et integre, ut perbibetur, leuatis et perceptis, una cum torcu
lari quodam manuario paruo, seu cireumductitio et vase uno vinario Contum 
vrnas capiente iure ))crpetuo et perennalis venditionis titulo vendidisset, 
inscripsisset et perpotuasset, Nullum jus, nullamqiie juris et dominy pro
prietatem in dicta vinea sibi sed neque suis haeredibus et posteritatibus 
uniuersis reseruando. Hed omne Jus omnemqne iuris et dominy proprie
tatem in ipsos Magistros Sare tores successoresque ipsorum legitimos trans
ferendo. Ipsos vero Magistros Sarctores super jdenaria et omnimoda prae
fate summe pecuniarum centum viginti florenorum quietos, expeditos, 
modisque omnibus absolutos reddidisset et pronunciasset. Assumens insu
per Idem Vrbanus Eotwes predictos Magistros Sarctores in pacifico dictae

') Az ereilctihűl, mely hártyán könyvalakban van kiállítva, szépen és szabatosan 
írva s a fejedelem veres, fehér és zöld zsinóron függő kisebb pecsétével megerősítve. 
Kívül rajta ez Írás: „Nova Confirmatio Articulorum sive Municipalium Consvetudinum 
Civitatis Kolosvar in Judiciis ipsorum observari solitorum per Christophorum Bathori 
facta, A. 1577“ | Ease. I. Nro ‘29.| En a módosításért láttam közlendőnek,
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Vineae dominio contra quoslibet legitimo» in petitore», turbatore», Causi
dicos et actore» propres suis laboribus et inpensis defensurum, protecturum 
et coiiseruaturum esse. Prout vendidit, inscripsit et perpetuauit modo prae
misso et sese obligauit coraiu nobis personali astantia et vive vocis oraculo, 
liarum nostrarum vigore et testimonio literarum. Date in Ciuitate predicta 
Colosuariensi fer ia secunda proxima post festum Beati Aegidy | sept. 2.] 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Septimo.')

- 120  —

LIX.

[1578.]

Báthori K ristóf civi, vajda ós székelyük ispánja mogeró'siti Kolozsvár városának a vajdai 
törvényszékre beadott s ott helybenhagyott azon helyhatósági rendszabályát, melynél fogva 
a gyilkosok és paráznák m egbüntetésében az ország köz törvényét s a vármegyéken gyakor

latban levó' eljárást fogadta el.

Nos Oliristophorus Batliori de Somlyo, Vaiuoda Transsylnaniae et 
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium Signifi
cantes quibus expedit universis Quod Prudentes Circumspecti Michael 
Igjarto et Stephaniis “) Pulacher iurafci ciues in suis, ac Prűdén tum Cir
cumspectorum , Judicis, eaeterorumque iuratorum ciuium ac senatorum 
ciuitatis Colosuar nominibus et personis, nostram nenientes in praesentiam, 
exhibuerunt nobis et praesentariint quasdam literas nostras , in simplici 
papyro patenter confectas et emanatas sigilloque nostro iudiciali, in infe
riori earum margine iinpressiue communitas Continentes in se qualiter feris 
secunda proxima post Dominicam Letare | nnircz. 10. | instante scilicet 
termino celebrationis indiciorum diei Dominicae 1 {.eminiscere, nonissime 
transacto, ad quem videlicet terminum Uniuersae Causae dominorum et 
nobilium regnicolarum Trains vluaniensium ab obitu Serenissimi quondam 
principis et Domini Ludovici Regis Hungáriáé, colendae memoriae, ex 
publica eorum constitutione adiudicari solitae, per nos generaliter fuerant 
prorogatae, nobis una cum Magistris nostris protonotarijs, et iuratis sedis 
nostrae Judiciariae assessoribus, pro faciendo Pausantibus indicio, in sede 
nostra iudieiaria pro tribunali sedentibus ijdein Michael Igjarto et Stepha
nus Pulacher, per procuratorem suum certos quosdam infruscriptos arti
culos, super peculiari eorum consuetudine, in puniendis moechis et adul
tery’s, in medio eorum post inuestigationem repertis et deprehensis produ
xissent, Supplicassentque ut eosdem articulos, si i uri consonarent et regni 
legibus et decreto generali non derogarent iudicialiter revidere et cogno
scere dignaremur. Quos nos revidentes et singulos eoruiu articulorum iudi
cialiter examinantes, comperissemus eosdem articulos iuribus et publicae

'J Látható papírra írva s a város kisebb pecsétével megerősítve a szabó ceélt 
levéltárában.

2) tíz oklevélben is többször fordul elő az „?(“-nak a-vé lág y itása .
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constitutioni, sed neque decreto Regni derogare, uec quidquani praeiudi- 
csire, sed publicae constitutioni conformes esse. Quibus exhibitis et prae
sentatis, supplicarunt nobis i jeleni Michael Igjarto, et Stephanus Pulacher. 
ut nos easdem literas ac omnia et singula in eisdem Contenta ratas, gratas, 
et accepta habentes, nostrum consensum Superinde praebere, ac gratiose 
confirmare dignaremur. Quarum quidem literarum tenor Sequitur in haec 
Verba. Nos Christophorus Bathori de Somlio Waiuoda Transsiluaniae et 
Siculorum Comes etc. Damus pro memoria, quod nobis feria Secunda pro
xima post Dominicam Letare, instante scilicet termino celebrationis indi
ciorum diei Dominicae Reminiscere, nonissime transacti, ad quem videlicet 
terminum Uuiuersae Causae Dominorum et nobilium regnicolarum Trans- 
syluaneusium ab obitu Serenissimi quondam principis et domini Ludouici 
Ilegis Hungáriáé etc. colendae memoriae, ex publica eorum Constitutione 
adiudieari solitae, per nos generaliter fuerant prorogatae, una cum Magi
stris nostris protonotarijs, et iuratis sedis nostrae Judiciariae assessoribus 
liro faciendo Causantibus indicio, in sede nostra iudiciaria pro tribunali 
sedentibus Egregius Lukas Pistaky de Bongart, nominibus et in personis 
Prudeiitum et Circumspectorum Primary et Hegy iudieüm caeterorumque 
iuratorum ciuium Consulumque et Senatus duitatis Colosvariensis, uirtuto 
literarum procuratoriarum nostram personaliter ueniens in presentiam 
allegavit hunc in modum, Quod licet annotati iudex et iurati eines ac Sena
tus praedictae duitatis Colosuuriensis, in puniendis moechis, Scortatoribus 
et adultery», in medio eorum post inuestigationem repertis inuentisque et 
deprehensis certam et peculiarem quandam habuissent Consuetudinem, ad 
cuius normam, omnes eiusmodi homines, vitiis et Sceleribus pollutos, iuxta 
eorum demerita hactenus Castigassent, debitaque poena affecissent, Cum 
tamen Si ipsa Consuetudo in medio eorum hactenus observata, a publicis 
constitutionibus dominorum regnicolarum nostrorum plurimum discrepare, 
et publicae Constitutioni penitus contraria esse videatur, deinceps si nostrum 
etiam iuridicum accederet Suffragium, iurique et iustitiae conveniret, in 
puniendis et castigandis scortatoribus et adulterys, in medio eorum prae
sertim et praecipite post solitam investigationem repertis, publicae consti
tutioni prout scilicet in Sedibus comitatuum huius regni passim obseruare- 
tur, adherere non recusarent. Et his dictis idem Lucas Pistaky nominibus 
ct in personis (piorum supra infrascriptos articulos super puniendis et debita 
poena afficiendis Adulteris, unanimi parique dictorum Judicis et iurato- 
rrtm ciuium et Senatus dictae civitatis Colosvariensis consensu et uoliintate 
aeditos [smj publicae Constitutioni dominorum regnicolarum per omnia 
conformes, questionis seu discussionis solummodo erga, coram nobis in 
indicio exhibere et praesentare curavit, tenoris iufrascripti. Mierthogy e 
my alat megírt kouansagímkrol keozeonseges articulusok edaltattanak, 
kyt urunk eo Naga, az erdely országban lakozo barom, nemzettel, commu
nibus Votis eluegezet, azokaert ertuen ezt hogy Lex communis plus semper 
ualeat municipali, mys kyk yt Colosuarat lakunk, az Urunk eo Naga byr- 
tokaba, az Orzag tagai leuen, az my egy néhány ideoteol fogva való Con-
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suetiuloiikiit melliel ke<>zeonsegesképcn oltewnk, neminemew wetkekbe. 
úgymint parazuasagba, es egieb effelehez hasonló bewneokbe talaltatol 
keoztewnk való embereknek meg bewntetesebe az Orzagul el uegezet arti- 
culusokhoz. teoruenyhez es modlioz akarink zabni es illetny, Et jirimum 
juxta continentiam publicorum articulorum in generalibus Oomitys et con
stitutionibus Regni semper observatorum. I. Valamely parazna zemely talál
ta tyk a Uarosba vagy egieb gonoz teueo zemely, mint zinte a Uarmegiekbe 
az Ispánok. Azonkepen a Colosuari byro is tartozzék meg cirkálni, es ha hét 
iambor meg hihendeo zemely bijzonsag es a bet bizonsag egy niomon yar, 
tehat arra senkinek nem zewkseg eskenny, hanem juxta demerita puniatur, az 
ky myt erdemel. II. Ha penig bet byzonsag egy uo.xon nem yar, miért hogy 
bet byzonsaggal egy embert megeolnek es meg is zabadui bet byzonsaggal, 
tehát az byro teorvent tegien es heted magaual maga mik liasonloual menche 
meg magat az alperes. III. Az kynek penig peresse vagion tehat a üaros 
teoruene zerent larion el dolgába, es byzonycha meg es azután eo maga is 
az actor heted magaval allion reá es eskeggiek fejéré. Petens nos debita 
cum instantia, nt nos articulos iam praeexliibitos, renidere, ruminare Seu- 
tentiamque Sedis nostrae iudiciariae, eisdem superi tide proferre, proniin- 
ciare, ac super eo nostras quoque literas adiudicatorias iurium eorum 
uberiorem ad Cautelam necessarias dare dignaremur Unde nos habito et 
assumpto praefatorum magistrorum nostrorum protonotariorum et i uni
torum Sedis nostrae iudiciariae assessorum nobiscum in discussione et 
examine praesentis quaestionis existentium et constitutorum superinde 
consilio praematuro, diligentique tractatu praemeditationeque et sana 
deliberatione. Ex quo articuli, in tenore praesentium inserti super puni
endis et castigandis moechis adulteris et scortatoribus ac alys eiusmodi 
sceleratis hominibus editi, publicae constitutioni per omnia conformes fore 
videbantur, praefatos etiam indices et iuratos Cives, ac Senatus praedictae 
duitatis Colosnariensis, eisdem articulis in medio eorum per omnia consi
militer, prout passim in Sedibus comitatuum huius regni Transyluaniae 
comites utuntur, uti, gaudere, procedereque, et adulteros punire, et casti
gare posse, ac ualere judicando decrevimus et comi simiis, ‘) decernimusqne 
et committimus per presentes. In cujus rei memoriam praesentes literas 
nostras sigillo nostro iudieiali communitas eisdem indicibus et iuratis 
civibus senatoribusque praedictae civitatis Colosuariensis iurium eorundem 
futura pro cautela necessarias dandas duximus et concedendas, Communi 
lustitia et aequitate Suadente. Datum Albae Inline feria Sexta proxima 
post Dominicam Letare [márcz. 14. | Anno Domini Millessimo Quingen
tesimo Septuagesimo Octavo. Subscriptum autem era t: Lecta et extradata 
per Magistrum Nicolaum de Vysselen, eiusdem Principis Transylvanian 
protonotarium manu propria. Nos itaque praemissa Supplicatione annota
torum Ciuium exaudita et admissa praescriptas literas nostras non abrasas, 
non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus ultio

_ I ■ )■> _

') Itt is a« ,,«“-vé van lágyítva.
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ist siispitione carentes, praesentibusque literis nostri« de Verbo ad Ver
bum sine climiuutione et augmento et variatione aliquali insertas et inscriptas 
quoad omnes oarundem continentias. Articulos, Clausulas et )»uncta ratifi- 
caudas roborandas confirmandas nostrümque Superinde Consensum adbi
bendum duximus. Hoc quoque tamen adjuncto et per expressum declarato. 
(Quod index et i urat,i Cives prescriptae civitat is Colosuar caveant, ne praeter 
formam articulorum praescriptorum finior aliquis aut personarum delectus 
in puniendis praescriptis malefactoribus per eosdem admittatur, sed aequa
liter universi, tam scilicet tenuis sortis homines, quam potiores ipsi puni
antur. Imo confirmamus nostrum consensum superi de adhibemus, ac per
petuo praescriptos articulos literasque nostras obseruandas ratificamus 
praesentium literarum nostrarum pendentis et autentici Sigilli nostri muni
mine roboratarum testimonio mediante. Datum Albae Inline decima Septima 
die Marty Anno Domini Millessimo (Quingentesimo Septuagesimo Octavo.

Christopliorus Bathorj 
de Somljo ppra ')

LX.

11578.1 .

r);»vid Ferenc,/ vjUóperbeli Ítéletének kolo/.s-moliostori konventi hiteles átirata.

Transsumptum Literarum Catharinae Barath etc.

Nos etc. Memoriae commendamus per praesentes. (Quod Egregius 
Lucas Pystaky de Boiigartli nominibus et in personis prudentumet Circum
spectorum Petri et Ioannis Barath, Neonon honestarum Mulierum Catha
rinae Petri Bachy et Sophiae Ste])hani Volpliarth Colosuariensium Circum
spectorum Consortum, nostram personaliter accedentes in praesentiam Exhi
buit et praesentauit nobis quasdam literas patentes Ex honorabili Synodo pa
storum Ecclesiarum Huiigaricaruin et Saxonicarum Eniedini pro parte hone
stae Mulieris Actricisque Catharinae Barath, Consortis Venerabilis Erauciuci 
Davidis, confectas et emanatas, duobusque Sigillis in Margine inferiori ob
signatas, In earundemque literarum altero margine erant etiam Ista uerha 
signata [Verba principis] prout ex literarum Continentiis clarius apparebit, 
petens nos idem Lucas Pystaky debita cum Instantia, vt Easdem de verbo ad 
verbum transscribi et transsumi faceremus, transscriptumque et transsum
ptum Earundem sub nostro Sigillo Eisdem, quarum nominibus exhibet et 
praesentat, dare et concedere vellemus lurium suorum ob Cautelam uberiorem. 
(Quarum tenor talis est: Sententia Synodi/ Eniediensis de Causa Domini 
Francisei Dauidis. Nos infrascripti vocati et delecti ad Indictam Synodum 
Eniediejisem Vtriusque Nationis, Autoritate S. R. Mttis ob propositam

') Az fíredeti'iől, mely hártyára van irva, s veres, fehér és zöld zsinóron függő, 
ma is egészen éj> pecséttel megerősítve. |Fuse. I. Nro 30. |
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Actionem Matrimonialem, inter Frtwciseuiu Dauidis Ipsiusque Con intern 
Catharinam penitus cognoscendam et definiendam Talem secundum Deum 
eiusque Justitiam tulimus Sententiam. Literae Traussmissionales et Testi
monia prolata manifeste ostendunt neque Franciscum, neque Coniugem 
Eiusdem Culpa vacare, cum in connubio satis Amarulenter et odiose colia- 
bituaerint, Et tanto quidem odio exacerbati, continuis dissidys '), ut nullum 
reconciliationis remedium Tuueuiri potuerit Et ne nunc (piidem vlla spes 
piae inter Ipsos coniunctionis haberi possit. Imo peiora peioribus metuenda 
sint, nisi mature legitima diutiisione separentur. Licet enim Uxor Francisco 
plus Insto procax petulans et virulenta fuerit in maritum, dignaquo 
llepraeliensione et Castigatione ob inobedientiam et conuicia, quam etiam 
maritus pro sua prudentia, debito et legitimo modo compescere cohercereque 
poterat, Et ut in viam rediret, omnibus modis operam dare debebat, abi
gendo nimirum e domo Juliani") famulum, que fomes domesticarum con
tentionum fuit, Cum Id oliin fecisse non ignoraret virum longe Sanctis
simum Abraliamum, qui Ancillam procacem et domesticum pacem atque 
concordiam turbantem Dei Autoritate domo eiecisset, Ipse tamen Fran- 
ciscus suis rebus pessime consulens, prohibitis et illegitimis modis vindictam 
quesiuit, violata nimirum fide et foederibus Coniugy, sicuti quindecim 
Testhnouys palam conuincitur, Quod nimirum uxoris famae, honestati, 
vitae atque membrorum mutilacioui, quae morte turpior est, insidiatus sit, 
Atque Julianum famulum ad litem :') Intendendam uxori propriae lustiga- 
uerit, conductoque procuratore, data pecunia et tritico in ilis Eandem 
pertraxerit. ‘) Merito conuincitur ipsum debitum Coningule violasse et 
proinde dicto Pauli condemnari, (pii 1. Ifim. Ö, Ait: Siquis suorum et maxime 
domesticorum Curam non habet, fidem negauit et infideli") est deterior. 
Secundo et Crimen desertionis incurrit, dum uxori legitime non modo litem 
intendi curat, sed in litem Attractam et in periculo honestatis, famae, 
vitaeque existentem, atque Mariti fidem, Auxilium et defensionem Implo
rantem inhumanissime et contra legem naturae in Summa Necessitate 
deseruit, suam illi opem et defensionem denegando. Cum autem nemo 
unquam Carnem suam teste Paulo odio habuerit, sed eam fouet et nutrit, 
sicut et Christus Ecclesiam,1') nemo non auimaduertit, quanta inpietate 
debitam defensionem legitimae coniugi denegauit. Licet enim haec desertio 
non mutatione Cohabitatiouis admissa esse videtur, Tamen eandem hostili 
prorsus Animo voluntate crudeli et Astorgia ‘) erga sexum debiliorem cui

’ ) Az ágostai hitvallásnak mp TiiUendemsi leoéltáráhúl vett s „Dtíoi l /<’. Emlék'“ 
eximii müvemben közölt másolatomban, itt — egészen helyesen — e kiegészítő mon
datrész á l l : se mutuo laceraucriut s a t.

*) Említett másolatomban : Julianam.
■•) A másikban itt e szó van: Herae, az : uxori propria,' helyett, a mi nincs meg.
4) A másikban itt még ez egybekötő szó van : unde . . . .
■'') A másikban : Hihniao . . . .
") A másikban : Simít et Christus Ecclesiam ki van hagyva. Oldalvást írva : Eph. ö.
7) A másikban görög betűvel Írva: tluiooyiu . . . .
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parcere debebat, euidenter declarauit, voluntas enim actu expressa pro 
lacto habetur.

Cum igitur Franciscus euidentibus testimony« conuictus sit tanquam 
desertor, vitae uxoris Insidiator et fidei Coniugalis violator, Iustis de causis 
de Diuorcio Synodus in bane Sententiam conclusit, ut Catbarina Earatb 
deinceps marito seiuneta libera sit, non enim Infideli viro mulier alligata 
e s t '), propter ipsius tamen Contumaciam Ipsi a Synodo imponitur, vt a die 
latae Sententiae integri Anni spacio Innupta permaneat, tandem si conti
nere nequit, in domino nubat.

Franciscus vero ob violatum foedus Ooniugy in signum penitentiae ab 
eodem die latae Sententiae toto biennio a contrahendo -) abstinere piohi- 
betvr coniugio. Ac licet Franciscus remoueri Jure poterat ab Ecclesiastica 
functione secundum Pauli dictum, qui | inquit | propriae Domui praeesse 
nequit, quomodo Ecclesiam Dei gubernabit ? ') Item dicit Episcopum Irrepre- 
liensibilem esse etc. ') Sed cum nihil commune nobis sit cum eo, suspendant 
si velint Magistrum sui condiscipuli, sin minus, habeant, recognoscant et 
sordescant adhuc.") Die Marty 3. Anno 157(5.'') Literis vero praeinsertis his 
verbis subscripserunt in dicta Synodo: Pastores Ecclesiarum Hungaricarnm 
et Saxonirarum, Enicdini in Synodo Congregati. Nos igitur petitioni Lucae 
Pystaky uti .Justae et legitimae Annuentes, praescriptas literas modo prae
misso nobis exhibitas non abrasas non Cancellatas nec in aliqua sui parte 
viriatas aut suspectas, Imo Juri consonas et merae veritatis Integritate pol
lentes, de verbo ad verbum sine diminutione et Augmento aliquali praesen
tibus literis nostris Inseri facientes, transscriptumque et transsumptum 
Earundem sub nostro sigillo Conuentuali duximus extradandum et conce- 
d end mu pro futura cautela ] urium eorundem, quorum nominibus et personis 
sunt porrectae et exhibitae, Jure et Justitia Communi quoque sic requirente. 
Datum foria sexta proxima post festum Pisati A ml reae Apostoli |decz. 5. | 
Anno domini 1 578. ')

LXL

I 1580.]

ltáthovi Kristóf óvd. vajda és székelyek ispánja az iránti biztosítása, hogy a jezsuita Collo- 
giumot Kolozsvár díszére1 állította használni akar vele, nem ártani.

Nos Christophoi'us Pathori de Sémiin Vaiuoda Transsilvaniae et
S ic u lo ru m  Comes, e tc .  M e m o r ia e  c o m m e n d a m u s  t im o r e  p r a e s e n t i u m  s ig n if i -

') Oldalvást ox van írva: 1. Coriiit 7.
-) A másikban itt e szó van: MtUrivinnii . . .
") Oldalvást : 1. Tini.
4) Ugyanott.

Oldalvást: Verba l'rineq jis. A másikban igv van: Sin minim, | Verba sunt 
ipsius Princip isI luiheant et recognoscunt eum, n t magis adhuc sor 'escant . . .

") A másikban a záradék ez: A tium  Jingetlm i A n n o  lö lß .  tl. 10. J  tum or iL Tcutsili 
püspök ezt jegyezte rá: tl. 10 J a n u a rii  fehlt in Ö Uodic. daíiir hat einer : die incerto...

T) Az országos levéltárban levő, volt kolozs-monostori levéltárosztálya ..P roto
col! Ulll Anni lö 'S .” t'eliratn K. M. 81. jegyi! eredeti jegyzőkönyve 4 0 —41 lapjairól.
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cantes quibus expedit uuiuersis, Quod cum nos ex singulari studio promo
nendae in hoc Regno nostro eruditionis instituendaeque in liberalibus 
disciplinis iuuentutis, Collegium societatis Jesu, in Ciuitate Coloswar eri
gendum atque construendum statuerimus, propter ea ne liaec res Ciuitati 
ipsi, cuius maxime decori atque vtilitati consultum semper esse cupimus, 
fraudi ac incommodo esse possit, In hoc eandem Ciuitatem Colosvar asse- 
curandam et certificandam duximus, nihil nos antiquis libertatibus, immu
nitatibus et praerogatiuis praedictae Ciuitatis, hac Collegy fundatione 
derogaturos atque incommodaturos esse, quin potius easdem in suo loco 
reliquendas, ludum hunc literarum eo potissimum animo in i]»sa vrbe ape
rire volumus, vt et ornamento et commodo illi sit. Itaque hac de re literis 
hisce nostris illi canere eamque propositi huius nostri certam reddere volui
mus, quemadmodum reddimus, harum nostrarum vigore et testimonio lite
rarum mediante. Datum Albae Juliae quinta die Mensis May, Anno Domini 
Millesimo, Quingentesimo, Octoagesimo.

Christophorus Bathorj Voltfgangus Kowachoey.v
de S o m l jo  m. p r .  Can  cell.  in. p r .  ')

LXTI.

11080.1

.Hátbori K ristóf erd. vajda és székelyek ispánja a jezsuitáknak k. monostori dézmabonik 
városka behozására engedélyt: azon b iztosítás mellett, ad, hogy ka a birtokban változás lesz. 
e jog az uj birtokosra ki nem tevjedliet, valam int semmi más sorsú és állapota embereknek

hasonló engedélyt- adni nem fog.

Nos Christophorus Bathori de Somlio Waiuoda Transsilvaniae et 
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signifi
cantes quibus expedit uuiuersis, Quod nos cum ex certa nostra voluntate, 
et consensu cum Serenissimo Principe Domino Stephano, Dei gratia Rege 
Poloniae, Magno Duce Lithuaniae, domino et fratre nostro observando, 
superinde habito, tum vero Studio benigno de iuuentute huius regni bonis 
artibus et liberalibus disciplinis instituenda bene merendi, Patres Jesuitas, 
Viros cum vitae innocentia et sanctimonia, tum multiplici eruditione 
apprime insignes, in hoc ipsum regnum nostrum vocavimus, ac eorundem 
collegio sedem in Ciuitate nostra Coloswar constituimus, pro quorum 
necessitate quotidianaque Vitae Sustentatione vina decimalia promontory 
Oppidi et Castri Colosmonostor in Ciuitatem ipsam Coloswar inducenda 
ipsis in alimoniam deputauimus. At cum ipsi incolae Ciuitatis praedictae 
nostrae Coloswar, certa et antiquissima priuilegia super non inductione 
Vini peregrini in eandem Ciuitatem habeant, n osque ea sic uti et caeteri

') Az ereiHUml, moly kétrétű vogál papiviu van írva s kö/.bül a fejedelem 
kiselih pecsétével megerősítve, melynek küvirata ez: Sl<!. OIIKIST. l’ATOlíI. VO| V< II >,4-', 
TKANSl * ET * 17'Yfjtr. I’. Nrn 4(1.1
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omnes praedecessores nostri Principes et Beges Hungáriáé per omnia firma 
atque rata habere velimus. Ne igitur hae inductione vini decimális promon
tory dicti Oppidi Colosmonostor per nos in alimoniam dicti College depu
tati, aliquam occasionem seu Viam quispiam sibi ad inducenda in eandem 
Ciuitatem vina peregrina contra priuilegia Ciuitatis praeparatam putet 
seu usurpet. Ideo eosdem universos Oiues Coloswarienses in hoc gratiose 
assecurandos atque affidandos duximus, nulli nos penitus cujuscunque 
Status et conditionis hominibus seu Magnificis seu Baronibus Egregiisque 
ac Nobilibus aut etiam ignobilibus ullo unquam tempore concessuros, ut 
ulla ratione aut modo, uel sub quocunque exquisito colore, Vina peregrina, 
uec in suo, nec in filiorum filiarumue aut familiariorum suorum quorum
libet usus, in quacunque quantitate contra praetactam immunitatem dicto
rum eiuium, in eandem Civitatem Colosvar inferre audeant. Praeterea ipsi 
etiam patres .lesuitae nulla alia Vina quam praemissa decimalia promontory 
Colosmonostoriensis, et ea etiam nullius quaestus sub quocunque colore 
Hendi, intra vel extra cenobium eorum exercendi, sed in ipsorum saltem 
quotidianam necessitatem \nt quae illis pro sustentatione sunt, sicut praemis
sum convertendi gratia inferre et erogare possint. Caeterum quod si 
temporis in successu aliqua dominy Colosmonostoriensis accideret mutatio 
et .Tus patronatus adeoque possessio et dominium a desuitis ad alios quos
cunque seu Beculares Ecclesiasticas transferretur personas, extunc ydem 
illi possessores, quicunque tandem futuri essent, praetextu huius inductio
nis vini decimális Colosmonostoriensis pro Elemosina Jesuitarum nullam 
viam et praetextum eadem vina decimalia Oppidi Colosmonostor inferendi 
importandi atque importari faciendi contra praedicta priuilegia et immuni
tates Ciuitatis habeant seu habere debeant et valeant potestatis facultatem, 
sed in omnibus et per omnia sicuti nunc, ita etiam deinceps semper, prae
dictae illorum libertates et immunitates firmae, inviolatae permaneant et 
robur suum sortiantur perpetuum. Imo eosdem Ciues Coloswarienses, atque 
eorundem succedentes uniuersos assecuramus, et affidamus, Harum nostra
rum vigore et testimonio liturarum mediante, quas secreto sigillo nostro 
communiri fecimus, Datum Albae .Juliae tertia die Octobris Anno Domini 
Millesimo, Quingentesimo Octogesimo.

Christopherus Bathorj Volfgang. Kovachoc/.v
de Somljo ni. pr. Caneell. ')

j  Az erede tibő l,, mely kctrct.be fogott regii,1 papírra, va.ii írva, s kö/.biil fejedelmi 
pe.-.séHe! m ogerősitvo. Külső fe lírása  e z : .JANII. l)ie <|uinía. octobris In tro se rip tae  
literae, suiier inductione vinorum dee.iinali.um Oolosmoiiostoriensinm desuitis solis 
concessa Conforto, sunt  apporta tuo p e r I t  (irogorinm Uornemisza e t  S tephanum  
Wolffard etc.“ \ I ,1anr. V. Nro IN.|
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LXIII.

11 5 8 1 . 1

liátliori István  lengyel király és érdély i Ívj cdelem által lvolozaváratt ii Ferenez-nnxliek 
lárkíis-ntczai egykori zárdájában a jezsuiták  ( ‘ollegiuma felállítása végett te tt alapítólevél

konventi átirata .

Nos Paulus Zeghedy, Electus Episcopus Ecclesiae Csanadiensis, ac 
Praepositus et |? | Conventus Ecclesiae Sanctae Crucis deLelez et Sacre Cae
sareae Regiaeque Majestatis Consiliarius, memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes, quibus expedit, universis: Quod Reverendus 
Dominus, Pater Leonhardus llubenus Essedieusis Academiae, et Collegii 
Societatis Jesu nominibus, et personis, exhibuit, et praesentavit coram 
nobis, quasdam literas Serenissimi quondam Principis, et Domini Domini 
Stephani Dei gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Eituaniae, Russian, 
Prnssiae, Masoviae, Samogitiae, Kyowyae, Woliuiae, Podlachiae, Rivoniae- 
qne etc. Domini, nec non Transilvaniae Principis etc. sanae ') et felicis 
recordationis, super fundatione, institutione, ordinatione et erectione Col
legii Societatis JESU in eiuitate Claudiopolitana, alias Koloswar nuncu
pata, ubi antea Monasterium desertum, olim ordinis tYauciscauorum fra
trum, liberalitato Regum Hungáriáé, in platea Farkas-utcza sic vocata, 
muro Ciuitatis contiguum , extractum fuisset, ac domus ibidem, proxime, 
iu qua religiose Virgines inhabitabant, ut videlicet in ea Schola aedifica
retur, aliis certis donationibus, et immunitatibus, in eisdem literis clari' 
specificatis et denotatis, per eundem quondam Dominum Regem Poloniae, 
et Principem Transilvaniae eidem Collegio et scholae, eonsequenterque 
Patribus dicti Collegii Societatis Jesu gratiose, clementer datis et con
cessis, tenoris infrascripti, patenter iu pergameno privilegialiter in arce 
ejusdem Regia Vilnensi duodecima die Mensis Maji iu anno Domini mille
simo, quingentesimo octuagesimo primo, jam antea praeterito, regiminis 
vero ejusdem quinto, confectas, et emanatas, pendentisque sigilli munimine, 
ac manus subscriptione a sinistra parte ejusdem Domini Regis, et Principis, 
a dextra vero Magnifici quondam Domini Martini Rerzovieii ]sir| per Tran- 
silvauiam Cancellarii, omnino in inferiori loco confirmatas et corroborratas. 
petentes nos debita cum instantia, quatenus easdem transcribi et transumi, 
praesentibusque literis nostris inseri facere dignaremur. Quarum quidem 
literarum tenor est talis :

„Nos Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus dux Litvániáé. 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kyoviae, Voliniae, Podlachiae, 
Livoniaeque etc. Dominus, nec non Transilvaniae Princeps, ad perpetuam 
rerum, teiuporumque memoriam, universis, et singulis, quorum interest et 
intererit, in posterum, harum notiam [$?V| habituris, haec significamus. 
Duo sunt, in quibus Principis munus potissimum consistit, quorum alterum

') Ii SZ(> té v e se n  van írv a  navitae h e ly e tt..
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est, nt cultus divinus, verus et genuinus, inter suos retineatur, qui liominis 
precipuus statuitur finis: alterum ut cuique jus suum reddatur, quod civilis 
vitae fundamentum judicatur. In utroque ab initio regiminis nostri in Tran
sylvania etiam praestare aliquid conati sumus ; imprimis autem in depel
lendis erroribus religionis, quibus illa Provincia divino munere nobis oblata 
implicata est, quibus in rebus nulla praestantior ratio se nobis obtulit, 
quam ut exemplo caeterorum Principum doctos viros, pietate, ac vitae com
mendatione insignes in Transylvaniam accerseremus, quorum doctrina, piis 
institutis vera pietas in suam antiquam possessionem restitueretur et sacra
rum literarnm, atque humanitatis studiis juvenes instructi, alii ad trac
tandas res sacras, alii ad civilitatis studia aptiores redderentur, quarum 
quidem rerum causa nostrae gentis homines, longissimas peregrinationes, 
magno sumptu suscipere sunt coacti: cum neque in Transylvania, neque 
in ipsa Ungarin, collegia, aut academiae ullae haberentur; imo saepe per
multis praeclaris ingeniis alio ob sumptuum inopiam proficisci non liceret,
[ Häms Hungáriáé, Turcica potentia aucta, vehementer afflictis,] hinc inter
missis honestis literis inter militares homines scientia destitutos, etiam 
pietatis studia refrixerunt, et omnis vitae elegantia sublata est. Quamobrem 
ut et Deo et hominibus vixisse, atque adeo de posteritate bene mereri vide
remur, ex certa scientia, et multa deliberatione nostra cum Beatissimo in 
Christo Patre et Domino Domino Gregorio Papa, decimo tertio Pontifice 
Maximo et Illustrissimo Principe Domino Cbristophoro Batory de Somlyo, 
Vajvoda regni Transylvaniae. et Siculorum Comite, Fratre nostro charis- 
simo, communicato consilio, scriptis praeterea ad Venerabilem Patrem 
Laurentium Magium, Sacrae Theologiae Doetorem, Provincialem Societatis 
•IESU per Bohemiam, et Austriam literis, visum est Claudiopoli, alias 
Kolosvár, Transylvaniae urbe, in Provincie limine sita, et hominum aditu 
ex Hungária, Polonia, aliisque locis frequenti, Collegium Societatis JESU 
instituere, Qua de familia Societatis JESU eo potissimum nomine suscepta 
nobis est cogitatio, quod testatum jam illa, apud omnes fere populos 
Christianos fecerit, de suo praedaro, ntilique in Ecclesia, et Republica 
instituto et munere, quo ex praescripto ordinis sui, tum bonis, human io- 
ribusque literis, disciplinis omnibus, quam moribus bonis juventutem im
buere et erudire, et tam in Ecclesia, quam Scholis piis ministeriis, studiis
que, quibus assiduo ejus Societatis Patres incumbere debent, ingeniorum 
cultui, ac animarum saluti studere tenentur. Ac ne hujus consilii fructus 
subditis nostris Transylvanicis, caeterisque vicinis locis diutius deberet, 
i#»VJ nil nobis prius putavimus, quam ut vel ad ipsum bellum abhinc bien
nium praecincti, et jam Vilna urbe nostra relicta, versus Poloniam cum 
exercitu nostro profecti, Venerabilem olim Patrem Franciscum Sunnyerium. 
per Regnum nostrum Poloniae Societatis JESU Provincialem, in castra 
nostra evocaremus, et cum eo de mittendis sumptu nostro in Transylvaniam 
e Societate JESU,- aliquot doctis viris ageremus, quod ipse pro suo studio 
erga Rempublicam Christianam non modo promovendum suscepit, sed 
etiam so aliquos «x Societate in Transylvaniam deducturos recepit; quam

II. 9
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quidem voluntatem nostram paullo post [dum nos obsessa arce Polocensi, in 
ea recuperanda a Masco hoste nostro, magnique Ducatus nostri Litvániáé labo
raremus] deductis duodecim, vel eo amplius, ad docendum interioris doc
trinae et probitatis Viris, qui in Vinea Domini cum fructu operarentur, 
perfecit, minime longinquitate itineris, multo minus vario discrimine, cui Im
mines interdum peregrinantes sunt obnoxii, deterritus. Quam nos respectu, 
et causa istius muneris praedictae Societatis JESU, quod ex ordinis sui 
legibus et institutis, cum literis disciplinisque tradendis, tum pietatis, 
religionis, ac bonorum morum propagatione ab ea praestari debet, pro 
nostra in religionem, humaniores literas, et ipsam Provinciam nostram 
Transylvaniae, cujus saluti, uti libertati, humanitati, ac ornamentis, con
sulere hac in re voluimus, ex certa scientia nostra, animoque bene deli
berato, et maturo consilio, in JESU Christi Domini nostri ,Sacro sancto 
nomine, in civitate nostra Olaudiopolitana, alias Kolosvar nuncupata, Colle
gium Societatis JESU fundamus, facimus, instituimus, ordinamus, et erigi
mus, et bonis, redditibusque infra scriptis afficimus. Quam fundationem, 
perpetuis futuris temporibus in omne aevum valere volumus, attribuentes 
praedictae Societati JESU, accedente auctoritate Apostolira, Monasterium 
desertum, olirn Ordinis Franciscanorum fratrum, liberalitate Regum Hun
gáriáé extructum, in platea Farkas Utcza, muro Civitatis contiguum, cum 
templo, hortis, areis, turribus, atque adeo locis omnibus circumjacentibus, 
juxta niaenia civitatis, in quorum usu, ac possessione praedicti fratres Fran
ciscan i antiquitus fuerunt, praeterea domum proximam, in qua olim reli
giosae Virgines habitabant, ut in ea Schola aedificaretur cum omnibus rebus 
ad eam quomodocunque pertinentibus, liberando eadem loca et ipsam Socie
tatem JESU ab omni jurisdictione, onere et servitute civili, causarum omnium 
saecularium, et earum, quae fori Ecclesiastici non erunt, notionem tantum 
Illustri,simo praedicto fratri nostro Charissimo, reliquisque successoribus 
nostris reservantes. Ut vero isti Collegio, a nobis, ut supra dictum est, insti
tuto, n e 1) ad ju ra , ornamenta, praeeminentia», ad consuetudinem, reli
quarum in orbe christiano Academiarum desit, ex Regia nostra singulari 
gratia, vigore praesentium, statuimus, et decernimus, ut qui in humanio
ribus literis haebraeis, graecis et latinis cum laude versatus fuerit, et postea 
ad alterutrius facultatum sive Theologiae, sive Philosophiae fastigium 
argumentis prius doctrinae suae editis, judicio Collegii pervenire voluerit, 
ad gradus et Raccalaureatus et Magisterii et Doctoratus promoneri possit. 
Quae quidem promotio tantum dein juris, dignitatis, praeeminentiae orna
menti habeat, quantum istiusmodi promotiones in Italiae, Galliae, Hispa
niae et Germaniae Academiis de jure et consvetudine habere solent, et 
possunt. Quod ut auctoritate Pontificis Maximi sanciatur, et privilegia justae 
universitatis hoc collegium, omni ex parte obtineat, apud sedem Apostoli- 
cam contendemus. Pro Societatis autem ejusmodi sustentatione Abbatiam 
Beatissimae Virginis Mariae de Colosmonostra, cum antiquo pago, qui

') Valami hiány scani látszik, vagy a ne „nihil“ helyett áll.
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jitíne conjunctus est suburbio Civitatis praefatae Colosvar, et aliis totalibus 
et integris possessionibus in Comitatu Colosensi existentibus, sitis, quae 
cuncta bona Abbatiae praescriptae, post novissimum reditum in regnum 
Transylvaniae Serenissimae olim Dominae Isabellae Reginae Hungáriáé etc. 
et filii sui Serenissimi quondam Principis Domini Toannis II. Electi Regis 
Ung ariae, felicissimarum recordationum, in comitiis generalibus ad festum 
lleatae Catharinae Virginis, anno Domini millesimo quingentesimo quin
quagesimo sexto in Civitate Colosvar celebratis, una cum aliarum Eccle
siarum Transylvanicarum bonis , consensu omnium statuum et ordinum 
ejusdem regni Transyl vaniae ad publicum Fisci usum applicata et redacta, 
liuicque ad dispositionem et facultatem Serenissimae dictae Reginae Isa
bellae, et filii ejusdem domini doannis II. praefati Electi Regis Hungáriáé 
translata fuere, denique consequenti tempore, ex gratia et liberalitate ab 
eodem Joanne Rege jure perpetuo ad magnificum quondam Franciscoiul 
Forgács de Dymes peruenere: eo vero in Italia nullis relictis liberis defuncto, 
cum ad fiscum publicum iterum recidissent, postea ex commemoratis posses
sionibus, tres totatos I totales, helyett | et integrae excellenti Georgio Blan- 
drata Doctori medico nostro, piro suis in nos praestitis fidelibus servitiis, 
jure perpetuo collatae, porro per eum Georgium Blandrata eaedem tres 
praefatae possessiones consensu nostro, summa quinque millium florenorum 
fidelibus nostris Magnificis Alexandro KendydeLona, et Wolffgango Banffii 
Lossonci venditae, ac postremum propriis nostris sumptibus dinumerata ac 
soluta eadem quinque millium florenorum, commemoratis Alexandro Kendi i 
et Wolffgango Banffii summa, ad praedictam Abbatiam, possessiones a 
commemoratis Alexandro Ken dii et Wolffgango Banffii recuperatae eidemque 
Monasterio de Colosmonostra restitutae sunt simul cum cunctis suis utili
tatibus et pertinentiis quibuslibet etc. commemorato Collegio Societatis 
•I ESU dedimus, donavimus et contulimus quemadmodum vigore praesen
tium damus, donamus et conferimus etc. In quorum omnium fidem diploma 
hoc nostrum manu nostra subscripsimus, et sigillo nostro, quo in rebus 
Transylvanicis utimur, piendenti mandavimus sigillari. Datum pier manus 
Magnifici fidelis, nobis sincere dilecti Martini Berzevicey, equitis, et nostri 
per Transylvaniam Cancellarii, ac Capitanei Stargas dicti, in arce nostra 
Regia Vilnensi, duodecima die Mensis Maji anno Domini millesimo quin
gentesimo, octogesimo primo, regni vero nostri quinto. Manus uero sub
scriptio a laeva Domini Regis talis era t: Stephanus Rex m. p. Cancellarii 
vero a dextra: Martinus Berzevicey per Transylvaniam Cancellarius.

„Unde nos praemissis petitionibus, et requisitionibus, dicti Domini 
Ratris Leonhardi Rubeni, nominibus, et in persona, quorum supra factis, 
tanquam justis et legitimis, jurique consonis, favorabiliter inclinati, prae
scriptas literas annotati Domini Regis Poloniae, et Principis Transylvaniae 
super praemissa fundatione, institutione, ordinatione et erectione supra 
scripti Collegii Societatis JESU de notata Civitate Claudiopolitaua, alias 
Kolos var nuncupata, per dictum Dominum Regem et Principem facta, non 
abrasas, non cancellatas, aut vitiatas, vel suspectas, de verbo ad verbum,

9 *
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sine dimimitione variationeque et augmento aliquali transcribi et transumi 
fecimus, eidemque Domino Patri Leonhardo Rubeno de Patribus Societatis 
JESU in transumpto, sub sigillo nostro Conventus patenter extradandas 
modis omnibus duximus, et concedendas; Communi svadente justitia et 
aequitate. Datum feria quinta proxima post festum Conversionis Beati 
Pauli Apostoli [jan. 30. |, Anno Domini millesimo quingentesimo octua- 
gesimo nono.“ ')

LX1V.

[1581.1

Nyer« bőrök nagyban m egvételét a az országból kivitelét, m int a azó'csük régi szabadságai 
ellen való tényt tiltó  fejedelmi parancslevél.

My Báthory Sigmond, Somlyóról, Erdély wayda es zekelyek Ispannya, 
Mindeneknek, Nagyságos uraknak, witezleoknek, Nemeseknek, Ispánoknak, 
Vice Ispánoknak, kapitanoknak, tiztartoknak, wdwarbyraknak, hannincza- 
dosoknak, Wamosoknak, akar mely hellyen lakoknak, Azonkeppen, kalmá
roknak, factoroknak, kereskedeoknek es akar minemew Rendbely Emberek
nek, Mind Nemeseknek, mind Paraztoknak, mindenewt kik az mi Birtokwnk 
alatt wadnak es ez íny Jelen walo lewelewnket lattjak, keozeonetewnket es 
jo Akaratunkat Irywk. Találtának meg minket nagy Panazolkodassal, az 
ezes es tizteletes Coloswary szeoch Mesterek mind feyenkent, hogy Jóllehet 
eo nekik az teobb ivarosok szeoch Mesterywel itt Erdélyben, wolt Regtol 
fogwa Hlyen meg Regzett zabadsagok, Az Regj zent Kjrallyok es feyedel- 
mek adomanyabol, hogy senkj, se azok ha kiket | A mint gyakorta zokott 
lenny, I titkon valami szeocheok ahhoz Rendelnének, itt Erdély orzagban, 
se eomaganak ne werme Beoreoket, se ne foglalna, se Idegen orzagra Kj ne 
winne, hanem csak eo magok a szeocheok wennék, tudny illik Az Bárány 
Beort, nyerset es chawalatlant; Mindazaltal sokan wolnanak ollyaten 
emberek, kik az Beoreoket, Bárány Beoreoket es egjebfele wad Beoreoket, 
magoknak foglalnának, es nem csak azokat hanem wgian az falwy szeo-

') Kaprm ni: Hungária Diplomatien gat. P. I. 40—40- 1. Hátiam István lengyel 
király és erdélyi fejed, ezen kiváltságáról a tudós Mike Sándor, erdélyi kir. kormány
széki levéltárigazgató 1855. yyia,',’ 1854. es. kir. helyhatósági 1854. szám alatti
rendeletre tett jelentésében igy nyilatkozott: „K kiváltság a kir. kormányszék levél
tárában nincs m eg; a jezsuiták bírták 1602-ről való konventi átiratban ; hihető teliül, 
hogy az eredetiben hozzájok tétetett be, s a rend 177,‘1. feloszlatásakor a kamarai 
levéltárba került. Szeyetli jezsuita rendi pap kiadta ezt: , Decreta et Vitae Hegum Unijn- 
riae, cju-i Tranninm ‘possederunt etc. 1703. pag. 377 — 382“ ; de előtte ez csonkának lát
szott; mert ő — úgymond — tudja, hogy az eredeti kiváltsági adomány levélben 
szabad kir. Kolozsvár városa Torda-, belső király- és belső farkas ntezáiban levő 
telkekről is van emlékezés, a mi Szegedi kiadványában hiányzik . . . Ez átirat szerint 
az eredeti adománylevél 1589. Kuben Lénárd jezsuita akadémiai főnök vagyis igaz
gató birtokában volt. Hová tette le azután? hová lett? — igy végződik a jelentés 
nem tudom.“

— 132 —
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cheokteol is meg wenuek az Beoreoket, mellyeket azok, eppen íueeg kj nem 
kezdtettek wolna, Es Innen Erdélyben] más orzagba winnek, Eonekik 
lgassagok Ellen, es nagy karokra. Azért keonyeorgeuek Minekwnk, ez 
meg Newezett szeocheok, liogjNe engednénk eoket az eo Kegj zabadsagok- 
ban meg Bantattny es liaborittattny, Az okáért ez Jelen walo lewelewnk- 
nek Rendiben haggyuk es parancbollywk ereossen tinektek, bőgj wewén 
ezt az lewelet, igj lewén a dolog a mint mongiák, senkj keozzewlletek 
Beoreoket, Bárány Beoreoket es egjeb féléket, feokeppen wad Beoreoket, 
Nyerst es megli eppen kj nem kezzittetteket, wagj kedig Azokat, mellyeket 
az falwy szeocheok walamenyire kj kezitettenek wolna, az mint fellyewl 
meg mondunk, az meg Irt zeoeheok zabadsaga ellen meg ne wegjetek, El 
ne foglallyatok se Innen Erdelybeol kj ne wigjetek wagj massal kj ne 
witessetek, oly Bewntetes alatt, bőgj az féle Beoreok el wetessenek teolle- 
tek, Mely dolgot my Mindenewtt publicalny akarwnk, kewleomben ne 
ebelekeggyetek, ez Jelen walo lewelet el olwaswan, es az wiweonek wizza 
adwan. Keolt feyerwaratt. kilenczedik napjan karácson hawaiiak. Ezer, 
eotszaz, Nyolczwan égj eztendeoben.

Báthory Sigmond Bomliorol m. pr. ')

LXV.

1158J —- tévesen — 15J7 helyett.]

Kolozsvár váron 1537-ik övi latin helyhatósági szabályainak m agyar fordítana 1583-ból.

Decreta Dominorum Centum Ratrum B. R. Civitatis ( 'LAUDIOPOLITA
NAE. In Articulos sub Sigilo pendente redacta Anno MDLXXX1II.

Mi kolozsvári választott Száz emberek. Adgyuk emlékezetére mindenek
nek a kiknek illik. Hogy mikoron mi az mi városunknak régi jó szokása 
szerint, minden esztendőnként uj Bíróságnak választására a mi Tanács Há
zunkban bégyiiltünk volna, akarván e városunknak rendtartását és álla- 
pottyát megjobbitani és reformálni, melly jobbítás után, mindenféle vissza
vonás és alattomban. való gyülölség közülünk kigyomláltatva lóvén, a váro
sunk közönséges javainak gyarapodására lenne, és mindenek az ő rendtar
tásokban igazittatnának. Annakokáért, minden következendő Bírókat és 
esküdt Polgárokat örökösképpen, minden jövendő időkben, az ide alább 
megirt Articulusokban és Czikkelyekbeu az utolso Articulusban megirt 
büntetés alatt, végeztük éltetni. Melly Articulusok igy következnek :

') A szőrs cseh birtokában levő példányból, mely iró papírra volt Írva, mint hi
telesítetlen másolat. A fejedelmi aláírás is idegen kéz írása, a mi az oklevél magyar 
eredetiségét kérdésessé teszi. Csaknem szó szerint ily  értelmű parancslevele van a 
fejedelemnek 1508. május 1-ről, kétrétű simitott papírra Írva s annak veres viaszba 
nyomott kisebb pecsétével megerősítve, melyen legalól jobbra ez á llott: Lect. Eredeti 
és teljesen hiteles, de ezt mint magyar szövegűt — még ha nem eredeti is — köz
lésre méltóbbnak véltem.
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1-mo. Hogy a Bíró és esküdt Polgár uraim KAKAÓSON Napja 
estin, egymástul Tisztekben elvályanak és mindgyárást azoknak a Száz 
embereknek, kik azon esztendőben e világból kimultanak volna, mások 
rendeltessenek és választassanak helyekbe, és annakntánna Szent István 
Napján a Czinterembe az ö Bíróságát s Tisztit letenné, mindgyárást haran
gozzanak és a választott Száz emberek begyülyenek és minekutánna a Bird 
a Petsétet letette volna, ottan azon napon, addig el ne vállyanak egymás
tul, miglen ujj Bírót és Bolgárokat választanának. Ha pediglen azon időn és 
Napon a Bird a választásban jelen nem lenne, tehát tiz forinton maradgyon, 
ha jelen nem voltának méltó okát nem adgya vagy adhattya. Melly tiz 
forint a város szükségére költessék.

2. Art. A választott Száe Uraim az ö Tanáts Házokban Rend szerint 
üllyenek úgy hogy egy Szász egy Magyar mellett mind a képpen mint a 
Tanáts ül.

3. Art. Hogy minden pénzt, mellyet az adóba szednek, a Tanáts Házba 
vigyenek és az Sáfár Polgároknak kezekbe adják, hogy senki azokat el ne 
sáfárollya, hanem tsak a Sáfár Polgárok.

4. Art. Hogy az Adószedésben, mindenkor az esküdt Polgárok közül 
ketten járjanak, hogyha pediglen a Társa nem mehetne, mindjárást az 
esküdt Nótárius járjon vélle ; mikor pedig a pénzt meghozzák, a két adó
szedő Polgárok közül edgyik mindgyárt a Pénzt bepetsétellye, Holott tsal< 
egy Polgár járna a Hűtős Nótáriussal, tehát akkor a Nótárius is az ö 
Petséttyét a Pénzre nyomja, egyik Polgárnál a Pénz állyon Petsét alatt, a 
másiknál a Regestrum ugyan Petsét alatt.

5. Art. Hogyha történnék, hogy edgyik Sáfár Polgárnak a másik 
Polgár társa a városnak bizonyos és különb dolgaiban volna íoglalatos, 
mindgyárást Bird uram a Tanáttsal edgyiitt más esküdt Társat adjanak 
melléje, hogy egy önnön maga semmit ne sáfárolhasson és el ne költlicssen, 
hanem mindenkoron ketten légyenek.

tí. Art. Hogyha valaki a mi feleink közül valami gonosz hiruévben 
avagy paráznaságban találtatnék és azzal sulyosittatnék, terheltetnék, a 
Bíró mint az ollyan emberen Tiz (lira felett venne, tehát a városnak épüle
tére tartozzék azt költeni. ■

7. Art. A városnak széna Rétét és Füvét az öt Fertály szerint min- 
denik fertályban Lakoknak az ő adójok és vonások szerint oszszák és adgyák.

8. Art. Valamelyiknek a városi Lakos feleink közül Dijjokig való 
örökségek vagyon, azt meg ne foghassák, hanem ha az előtt Törvény sze
rint megsullyosodott, vagy főbenjáró büntetésben, vagy közönséges vérnek 
kiontásában dolga, avagy fenyegetésben találtatnék.

.9. Art. Senki a kívül való emberek közül az ő Barmokat a városén ne 
hizlallya s ne legeltesse.

10. Art. A Száz választott emberek közül senki ki ne irattassék, ha 
nem bűnnek tselekedése, avagy nagy szegénysége miatt, avagy ha minden 
marhájától megfosztatva találtatik.

11. Art. Hogy a Bíró és Bolgárok az ő tulajdon Lakó Házoktul az adó

—  l . 'H  -. .
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fizetőstül szabadosok legyenek, lm pedig több Házaik is volnának, mellyek- 
ben nem laknának, azokíul tartozzanak az adót megadni.

12. Art. Valamit a Száz emberek elvégeznek, tartozik azt a Bird, a 
Tanátssal edgyiitt, megfej the tétlenül megtartani és kiszolgáltatni.

12. Art. Mindenféle Czéhek az ő igazságokban és Törvényekben meg
tartassanak.

11. Art. Ennek ntárnia tsak egy Biní is Procuratort ne tarthasson 
semmi okkal.

18. Art. A Bírák és Bolgárok mindeneknek előtte az A. Szentegyházi 
dolgokra visellyonek gondot, és a L’lebánus, káptalanoknak és Prédikáto
roknak, főképpen a Magyar renden lévőknek tartására.

Ki. Art. Vasárnap és egyéb nagy Jnnep Napokon semmi Törvény ne 
szolgáltassák az idegen embereken kivül.

17. Art. A vásár Birák a Száz emberek közül választassanak.
18. Art. A Törvények szolgáltatásának Napján a Bird és Tanáts 

reggel j<> idején begyüljenek hamarsággal.
UK Art. Bird Uram és az eskütt Bolgárok a Törvény Napján kívül, 

minden hétben rendellyenek. egy bizonyos Napot, vagy Keddet, vagy Szer
dát, a. mely Napon tsak az községnek dolgait -és a városnak szükségeit 
igazíthassák és akkor semmi pert elé ne végyenek.

80. Art. Minden esztendőben a Határ Dombokat eljárják minden 
szomszédok felöl, és Ifjakat végyenek mellé jek, hogy azok is azután a határt 
megismerhessék.

.21. Art. A mely Disznó, Barmok szőlőkben, ve töményekben és kertek
ben találtatnak, és be nem hajtathatnak, levágattassanak, az öreg féle Bar
mok pedig behajtassanak és Bird Uram a. kárvallott embereket megelégitse.

22. Art. Ivét Bolgár választassák a Malmokhoz és azoknak jelenléte
lekben vétessék ki a Bnza, és ketten ő nékiek két forint légyen mnIl
kájukért.

22. Art. A Malom, vagy osztó Bírónak s az ő Birds ágának Tiszti 
Keresztelő Szent János Napig adattassék. Melly nap mikor eljövend, íniud- 
gyárást számot adgyon. Annakutánna a ki választatik, annak is azon Nap
tól fogva esztendeig az az ugyanazon ív. Szent János Napig adattassék a 
Malom Bíróság.

24. Art. Senki a Bird és Eskiittek közül, a vajdát, avagy király emberét, 
vagy akarinely Nagyságos urat e városnak dolgaiban meg ne talállya ő 
maga egyedül, hanem harmad vagy negyed magával.

28. Art. A Bird Tanáts Uraimmal edgyiitt a városi Lakos Feleinket 
az ő dolgokban és ügyökben a Privilégiumnak tartása szerint törvény ellen 
meg ne nyomorittsák.

2ti. Art. A Száz Uraim közül, hanem ha ki e városi Fiú volna, és nem 
másunnan jővén, itt telepedett volna meg, ha jámbor Nemzetiségéről való 
Levele nintsen, kiirattassék.

27. Art. Senki az Papok, Barátok, se pedig Nemesek semmi némii 
örökséget: úgymint Házat, Szőlőt, Kertet miközöttünk ne tarthassanak.

—  !■>•"> —
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se vehessenek- Ha kinek volna is, tehát tartozzanak mindgyárást eladni, 
kivévén az ollyan házakat belölle, a mellyeket régi időtől fogva taináltaliak 
volna. Ha ki pedig a mi városi Feleink közül efféle személyeknek Házokat 
és örökségeket eladnák, tehát e városnak régi szokása szerint, illendő bün
tetése légyen, az az hogy tőlle az ő Javai elvétessenek és a városnak szük
ségére költessenek.

38. Art. A Mészáros Mesterek a városon kívül, a vizen egy Mészárló 
Hidat és kamarákat tsináltassanak.

,29. Art. Senki a Birók és Polgárok közül, tsak egyet is a Száz embe
rek közül semmi módon meg ne botránkoztasson.

30. Art. Senki az Száz emberek közül a Hátra embert ne adgyon. 
hanem ha a városon valami nagy munka esnék.

31. Art. A Bird és Polgárok eunekutánna ollyat válaszszanak és 
tegyenek Száz emberré, hogy méltó légyen, a mint a Privilégiumban is 
meg vagyon, hogy eunekutánna a Száz Uraim között semmi visszavonás e 
dolog miatt ne indullyon.

3,2. Art. Az Atyafiak és vér szerint való Atyafiak egyszersmind se a 
Tanátsban, se a Száz Uraim köziben ne választassanak s iiltettessenek. 
hanem azok közül edgyik, vagy az Apja, vagy Fia, vagy Báttya, vagy Öttse, 
egyiknek valamelyiknek holta után mindazáltal a másik elválasztathatik.

33. Art. A Polgár Uraim az Adónak beszedését háromszor járják el, 
anuakutánna gyűljenek az Tanátsházban és az Fertályoknak egyik Regestru- 
mát elővévén, a kik abban a Fertályban tartoznak az Adóban, behivassák, 
kiknek megfizetésére egy rövid időt adgyanak. Holott pedig az idő eljő, és 
az Adót be nem akarná valaki hozni, mindgyárást személy válogatás nél
kül akarki légyen, megfogattassék.

34. Art. A kik e városban idegenek volnának és kereskednének, azok 
közül senkit e városnak könyvében, úgy mint mi Lakos feleinket be ne 
Írjanak, hanem ha Házat és örökséget vészen magának.

35. Art. Biró Uram és az eskütt Polgárok szüntelen minden Idegenek- 
ti'il megtudakozzák, a kik e városban Adófizetetlen élnének és azoknak 
minden javokat elvegyék és foglallyák.

36. Art. Valakik a. városi Feleink és Lakos Társaink közül Feleség 
nélkül avagy Nőtelenül élnének, azoknak megizennyék, hogy Húshagyó 
keddig megházasodgyanak, ha művelik, jó, ha nem, tehát mindgyárást min
den késedelem nélkül a város könyvéből kiirattassanak, és Fejeknek s min
den javaknak elvesztése alatt, e városban ne kereskedhessenek.

37. Art. A városi Feleink közül Feje és jószága vesztése alatt senki 
ne merészelyen kívül való emberrel akárkivel kereskedni.

38. Art. A tízén a Főnek megosztásakor senki a Bírák és Polgárok 
közül magáinak füvet ne tulajdonítson, Hanem valamikor a Regestrum olva
sása az ő Házára jut, mindgyárást ugyan ott, és nem egyéb helyen, az ő 
Adójok és vonások szerint való füvet kiadgyák. E felett ugyanazon helyen 
Biró Uramnak, a ki akkor lészen Biró, 16 vonást adjanak, Polgár uraimnak 
mindeniknek a vonások felett e megirt mód szerint 10—10 vonást adjanak.

— 160 —
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89. Art. Valaki az város tS/eiia Füvében Barmot hajt lm, es az polgárt, 
a ki a Barmot oda hajtotta megkaphattyák, feje essék el érette. Ha pedig 
a szolga elfutna, mindgyárt az szolgának az urán 25 forintot vegyenek a, 
város szükségére.

40. Art. A Fűznek megszedése először nyilván, mindenek hallására 
megkiáltassék, másodnap után nagy Misekor harangozzanak reá, és ekkép
pen mindeneknek szabadsága légyen a megszedésre. De ez idő előtt se Bird, 
se Polgár a fűzben ne merészellyen szedni. Ha ki pedig az harangozás előtt 
a Füzet meglopja, és ott megtaláltatik, sem egy, sem más Lakos Feleinket 
ki nem vevén belölle, mindgyárást félkezének elvágatásán maradgyon.

41. Art. Ha valaki a mezőben másnak rakásban vagy kalougyában 
lévő fiivet avagy szénáját szent Miklós nap előtt elhordaná, az is fél kezé
vel érje meg.

42. Art. Bird Uram minden esztendőnként Polgár Uraimmal a vonáso
kat Lelkekesineretek \ igy \ szerint meglátván, reformállyák és megigazittsák.

43. Art. Valaki a mi városi Feleink közül az Adót meg nem akarná 
adni vagy meg nem adhatná, tehát azoknak minden jószágok is, Házak is 
eladattassék, a város könyvéből kiirattassanak, úgy hogy adófizetés nélkül 
e városon meg ne maradhassanak.

44. Art. Valaki e városi Feleink közül e városi Dézmát vészen, fején 
és jószágán maradgyon és annak elvesztésével bűntettessé]?.

45. Art. Valaki az Bírák és eskiitt Polgár uraimék közül e megirt 
Articulusok ellen tselekednének, avagy meg nem tartanák, mindgyárást az 
ollyan meg nem tartó személy a városnak és a communitásuak eedálamhí 
20(1 forinton maradjon.

Melly végezésünknek és abban való minden Artikulusoknak örökké 
való erősségére a mi városunknak nagyobbik és Méltóságos függő Petséti 
alatt való Leveliinket Írattuk Krisztus Urunk születésétől fogva 1537. 
Esztendőben. *)

LXVL 

11583. |
Bátliorí István lengyel király ős érd. lejed. iilapitváiiylcvole, niulylyel a kolozsvári jezsuita 
('■ollegiumiüik a szász papoktól venni szokott niegeró'sitési dijakból | Census Catliedratieus | 

ezer magyar arányút adományozott.

Nos Stephanus DEI Círatia Ilex Poloniae, Magnus Dux Litwaniae, 
llwssiae, Prwssiae, Masowiae, Samogiciae, Kiowiae, Voliniae, Podlaehiae, 
Livoniaeque etc. Dominus Nec non Transsilvaniae Princeps. Memoriae

') tin ezt egy, tisihufyi Háu'lor egyet, könyvtárnok urnái volt példányból másol
tain ; de máshol is láttam és olvastam. A kímélet, azt tételezheti fel velem, hogy a for
dító nem mások félrevezetése vagy üntudákossága mutatása végett, de jóhiszemüleg 
cserélte fel 15ö7-et 1583-mal. Menthető, de az ily tévedés a tudományban káros; mert 
sokakat visz tévútra, a kik nem bírván a, dologról alapos ismerettel, elhiszik s állítják, 
hogy Kolozsvár lőöo-ban is alkotott egész polgári beléletét rendező, saját függő 
pecsétével hitelesített helyhatósági szabályzatot, — a mint a fordító a latin czimben 
Írja — a mi pedig nem való,
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commendamus tonore praesentium Significantes quibus' expedit universis. 
Quod Nos pro nostra imprimis in Deum Opt. Max. pietate, (piam rebus 
omnibus potiorem Semper ducimus, deinde pro ea cura et Studio, quod in 
promonenda religione Christiana libentissime impendimus, postremo pecu
liari etiam quodam gentis nostrae Ungaricae amore incitati, nihil hactenus 
earum rerum, quae ad provinciae nostrae Transsilvanine cultum, ornamen
tum, commodumque spectare arbitrati sumus, reliqui fecimus. Dedimus 
siquidem ante omnia operam, ut Juventutis in pietate et honestis discipli
nis, ex qvibus omnis humanitatis ratio petitur, instituendae gratia, com
plures doetj et py Viri ex Societate Jesu in illam patriam se conferrent, 
Sedes ibi figerent, ludos aperirent, et depulsa sensim barbarie, quae injuria 
temporum irrepserat, maxima hominibus illis commoda importarent. Ad 
(piae omnia eo rectius instituenda, atque perficienda, amplissimum ysdem 
Patribus Societatis Jesu Collegium attribuimus et fundauimus, Sumptus 
eis necessarios suppeditavimus, Scholas aedificavimus, ac omnibus in rebus 
eorum usibus aliunde prospeximus. Quibus ita ex ordine provisis, illudque 
nobis omittendum non fui", quin ingenuorum adulescentum et iuvenmn 
study« addictorum frequentiam, ceu segetem quondam uberem producere
mus eamque sumptu nostro, ad spem pietatis et litterarum, laudis continue 
aleremus. Cum itaque ad hoc tam praeclarum opus promovendum aequas 
nobiscum rationes Beatissimus in Christo pat:r et Dominus Dominus Gre
gorius decimus tertius Pontifex Maximus, pro sua in gentem nostram 
Ungaricam charitate et liberalitate, ferendas constituerit, praedicto Col
legio Societatis Jesu, Claudiopolj in Transsiluania, una cum Scholis jam 
erectis, Seminarium qvoque Juvenum et Nobilium et plebeiorum, qvi nempe 
ob tenuem eorum fortunam ingenium litteris excolere non possent, adyci
mus, ea forma, modo et ratione, qvam in Septerntrionalibus aliquibus pro
vinces, Reverendus pater Antonius Possevinus Societatis Jesu, qui nomine 
eiusdem Summi pontificis, tum de alys, tum de hac re ad nos missus solitus 
est constituere, et qvam hoc qvoqve loco ordinabit et constituet; ad qvos 
Sumptus annuos mille ducatorum Aureorum Ungaricalium summam, ex 
censu Catliedratico pastorum sine plebanorum Saxonum Transsiluauorunt 
perpetuo conferimus et adycimus, ea lege, ut haec pecunia collata cum 
pontificia, per eos, qvorum curae committetur, ad solos tantum Studiosae 
iuventutis egenae scilicet, et ope indigentis usus victusque rationem con
vertatur, et integre semper ac bona fide erogetur. Caeterum tibi fideli nobis 
dilecto Magnifico Ladislao de Sombor Consiliario nostro, et arendatori 
decimarum nostrarum Transsiluanensium, alys que in hoc officio successu 
temporum constituendis, modernis scilicet et futuris per praesentes serio 
committimus et mandamus, ut quotiescumque cum hisce literis nostris reqvi- 
siti fueritis, singulis semper annis praedictam pecuniae summam ex prae
scripto plebanorum censu, plene et integre praefati seminary praefectis et 
procuratoribus numeretis, ac deponatis, Secus non facturi. In cuius rei 
firmiter observandae perpetuam memoriam has litteras manu nostra sub
scripsimus, et sigillo nostro secreto pendenti, qvo in rebus Transsiluanicis

■— 1 MH —
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utimur, muniri jussimus. Datum iji Arce nostra Regia Nepoloniicensi,
decima tertia die mensis february, Anno Dominj Millesimo Qvingeutesimo 
Octogesimo tertio, Regni vero nostri Septimo. ‘)

— 1:59 —

LXV11.

[1585.]

Kötél verők czéhszabályai.

My kyk vagiunk. Coloswurath elvala/.tot. A/, keotelwereo (V.elmek. 
Czeh Meste^, Az teob keozeonseges keotelwereo, Mesterekei egyettembe; 
tiulny Illik Czeh mester keotelwereo Lcorincz, keotelwereo Bereck, keotel
wereo Tamas, es keotelwereo Jacab.

Wegessesünk keozeoseges Akaratból, egez Czeh akaratyabol nagiob 
by/.onsagnak okayert, egink a masinknak. Kezfogasunkal. meg by/.onitottwk 
bogi my my keozottuuk, eztendoreol eztendeonkent, egyenessegben. Aka
runk, elny es Zo fogadok. Akarunk lenny Az my meg Iratot Regestromunk 
/.mint, Az ínyképpen, keoúetkezyk.

Primus Articulus Mykoron Az Ozeli Mester az táblát Iartatya, Az 
mesterek tartozzanak. Minden engedelmesseggel, Az Czeh mesternek hazahoz 
•bmie es hegyülnie, A z 12 orara, holot pedig Az meg nevezett ómra. ot Az 
Czeh hazaban meg nem talalkozyk; Az Hun tettese lezen fl. ") — dr. —

Holot pedig Az mesterek keozeol valamelyk el nem Jö
hetne, hogy Az tabla hon erneye. tahag. tartozék melle az Czeh 
mesterhöoz Jonye eo maga es ugyy ha oly Zorgalmatos dolog, 
nem volna tahag az Czeh mester Zabadsagot Adhat nekye.

2. Artikulus Mikoron Az Czeh ellot Akar my vegezet 
lenne, Awagy mester felöl. Akar ínyképpen. Az Czeh vegezete 
vollna., oly mester Az tytok dolgot massot. Meg Jelenteneye 
es ky mondanaya. wagy 3) . . . . akar holot elvegezet dolgokat, 
az ky Czeh dolgát nezneye az meg bizonitatnek az Byrsaga lezen H. — dr. 50

• Articulus ha valamely az mesterek kozwl oly Czeh

!) A leleszi koncait 1589. január 29. [feria quinta prox im a  post festum Conver
sionis Heat i P au li Apostoli] költ átiratából, melyet Buben I.enárd a kolozsvári jezsuita 
Akadémia igazgatója | Pector\ vett ki, alá volt írva balfelöl a király, jobb felöl Bor- 
zeviecy Márton kancellár által s a király függő pecsétével megerősítve.

Ez összeg kifizetését meg is parancsolta a király Sombori László tizedbérlőnok 
azon évi febr. 12. maga és kancellára, Borzeviczei Márton aláírása alatt; közlése fölös
leges, minthogy lényege az alapítványlevél s annak végrehajtása iránti intézkedés.

Ez alapítvány levelet Carilly Alphons, Jézus társaságabcli atya és theologus 
kérésére Báthori Zsigmond fejedelem is 1595. deez. 27. Gyula-Fejérváratt megerősí
tette. Látható a k.-monostori konvent 100*2. jun. 20. [feria quinta ante fest. b. Joannis 
Baptistae! kelt átiratában.

'•) A szám kiszakadva.
') Olvashattam
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ellen vallo wetekben Lalalkozyk. meg Büntessenek wetke zeriut 
liollot pedig oly mester Az üzeh ellen mindiarast Az Bjro uram
hoz futna tahag az üzelmek Byrsagaban legyen mind addig 
mig az üzelmek keduet talalja de ennek fellette az .Byrolioz 
menetellert Byrsagon maradion ki tezzen . .......................... H. 1

Az íny Azért az Byro uramat nézné es az Thanatsiot azt az 
olyan vétkekért az biro uram eleybe Botsiatwk, Jelesben liollot 
wer Birsagot nézné.

4. Articulus Mykoron valamy Beresz Legenyek Joeoneuek
keozunkbe, Azzok tartozannak Az Itfjw üzeli mestert niegkeres- 
nye es ot Zallast kernye liollot pedig oly Idegen legeny inas 
mesternél Zallanays. taliag Azzon mester tartozzék. Azon 
legent az Itfyw üzeli mesterhez el Igazitan a, liollot el nem 
Igazitanaya ha meg tudhatny az B y r s a g a ...............................  dr. Iti

Towaba. Az Idegen legeny tartozzék az Itfyw üzeli mester 
haazanal etelleyert es Itallayert egy napra deponalnya . . . dr. (>

Az Itfyw üzeh mester tartozék olyan Idegen legei) nek 
Mywet kereszny, es mindenkori) az Idesbyk üzeli mesternek az 
legent killdeny, más legénnyel mind vgy, az teob Ideos meste
reknek Rendszerint az legenuek mywet adny. [ú/y. |

Az Itfyw üzeli mester, Az nagiob üzeli mester liyre nélkül 
ne ühyelekedyek, liollot meg cliyellekezzy az Büntetesse tezzen 11. 1 —-

Towaba valamely Beresz legeny Az my varosunkról el 
akarna mennye, effele legeny tartozzék Az eo mestherenek tyzen- 
eotod nap ellőtte megmondanya es az olyan mestheris tartoz
zék eo Zolgayaual Zamot vetnye es az legent meg fizetnye.

Hullott pedig az olyan mesther meg nem alkodnyek Az 
legenyeuel. tahag. Az üzeh elot oly mester duplaual meg Bünte
tessek es az üzeh Az legenuek inegfyzessen hogy oly legeny az 
eo ineneseuel meg ne tartoztassek hanem Zabádon el mehessen.

5. Artikulus liollot Az Úristen Az mesterek keozül vala
melyiket Betegségei meg latogatya, es Chyak egy Zolgaja sem 
volna mestersége Zerint, liollot az Beteg mester Betegsege mia 
meg fogiatkozot volna es Zolgat kewana, tahag Az Üzeh mester 
kyweolle ha legeny nem volna egyeb, tahag az teobykteol Az 
legeny el vetessek es az beteg mesternek adnya [ú/y | ; liollot 
pedig keuantatnek, ha teob legeny nem volna, hanem eliiak 
az két üzeh mesternek, meg Azokis oda Adyak legényeket, két 
hetyglen Awagy 4 hetiglen. Az Betegnek taplasara \jgy\ úgy 
azon négy hetnek vttanna mesternek haza mehessen Az legeny.

(>. Artikulus Mykoron. Az üzeh mester Az íffiw mestherek 
keozul egyket el hywatnaya mindthogy az üzelmek dolgába ; 
liollot Az üzeh mester Latnaya hogy oly el kywltheteo dolog
ban azon Iffvw mester nem eleg volna az elküldésre, tahag Az 
( '/.eh mesternek tellyes Zabadsaga legyen az elkwldesre, kival-

—  1 4 0  —
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képén Byro Uram parantsiolatyara Awag Az fejedelen paran
tsiolatyara, valamely engedetle lenne, Byrsaga .....................fl. 1 —

Towaba. Illyen mester az ky engedetlen lenne effele do
logban, wegeztnk hogy Az legenyeis elwetessek mind adig 
míg az mestereknek kednebe lezzen es kedueket talalya.

7. Artiknlns. Minden mester Az eoneon adatot hellyen Az
piazon Arolyon. Az eo mywet, es az eo Sarogliaya az eo helyen 
legyen es mywet ot adya el, hollott meg nem cliyellekezzi 
B ü n te te s s e ...................................................................................íl. — dr. 25

8. Artiknlns. Senky Az mesterek keozeol az másiknak my
wet, meg ne gialaza, Awagy az weoweot el ne ldegenitsye egyk 
az masyktol, nem chyak az piatzan meg hazanalis ne Chyele-
kedje, holot meg talaltatyk Büntetesse le z z e n ..........................fi - dr. 50

0. Artiknlns. My keozeollnnk Sem egynk sem masunk sem 
az my fellesegunktol ne legyen hogy egy mast a zabad piazo 
ne [futóivá Bezedeuel, awagy Zydalomal holot meg Byzony- 
tatik B ü n te te s s e ........................................................................ H. — dr. 50

10. Artiknlns. Senky Az íny mestlierunk keozwl ez my 
varosunknak es Czehúnknek kiweol vallo chin alt Idegen Istrán
gokat Ide Sokadalmunkra masonag Ide keozenk elhozni ne 
merezel je, eladny.

Valamely mester keozeollnnk Ide lioznáya Byro vram 
hatalmayaual el wetettessek es az Hlyen chinalt my ívnek két 
rézzé Byro vrame legyen, Az harmad rézzé pedig effele ínywnek 
Az Czehe legyen az keozeonseges haznara legyen az Czeluiek.

11. Artikulus. Mykoron. Az ivdeo Jelien vagion mykoron 
hogy (Jzeh mestert kellene valaztany eztendeonkent. Awagy 
teornenyunk zerintket eztendeoben eczer, de minden eztendeo- 
beu Az (Ízeli mesterek tartozzanak két hetnek elote mint hogy 
(Ízeli mestert választunk Zamot Adny. es az mestereket a Zam- 
adas melle valaztany, az kyk elegendeok az Zamuetelre.

Mind azonkeppen. Annakvtana az Zamuetel vtan. Az 
egez Özeket be gy'wtheuy ot egetemben minden vyzzavonasso- 
kat el Igazitany vgy oztan —

Az ki Búntetesst meg erdemely Büntetessek es Annak 
vtanna. uyollan (Jzeh mesterek valaztatassanak es Lato mesterek.
Az egez Üzennek elomenetelere es wyolan. Az mestereknek az 
az (Jzeh mestereknek. Az Özeknek Igassagat Prinilegiumaval 
kezekbe Botsvassak.

12. Artikulus. Mykoron, Byro vram Parantsiolla es az 
egez Thanatsy, es az fejedellem parancziolatya. Mykoron. Az 
So Aknara eoreg keotelet kel Ohynalny Awagy Az waros 
Zywksegere, es egyeb Zywksegekre, az warosnak. Akoron 
minden Jámbor mester Az Czeh mestereknek parancsiolatyat

— 141 —
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el ne halazza, liánéin Jelien legyen valaky ot nem lezzen. Az
Büntetesse lezen minden úttal ot nem le teken ..........................H. — dr. 50

13. Artiknlus. Mykoron Az mestherek Czeh mestereket 
valaztanak. Az Czehnek Joara. Akoron Az mesterek az Táblá
hoz Jarianak. Jól meg gondoluan, Az ky méltó lezzen az Czeh 
mesterségre. — elseoben valazak — Annak vtanna az hozza 
Lato mestereket.

Towaba, azt is wegeztük egez Czeh Akaratiahol walamely 
elwalaztot mester az Czeh mesterséget fel nem vénnyé s magat 
meg vonna es nem Akarna az Czehnek zolgalny Az Bün
tetesse ■ Lezen ............................................................................. H. 3

De mindazaltal, azon eztendeoben wres legyen az ezeh 
mestersegteol, az masykra vgian esmeg el valaztatassek Az 
ínyre méltó lezzen Zolgalny Az egez Czehnak.

Ázzon keppen valaztatassanak két mester minden ezten- 
deonkent. Az kik minden 4 lietten az kéz mywet meg latok- 
gassannak az piazon. hollot valamely mesternél megtalalkoz- 
tatyk olyan alawalo mywe, tahag minden forint zaintol vegyenek H. dr. 5 

Mykoron vyollan való Legenyek Idegenek Jonenek, ta
hag az lato mesterek minden két hetten az legemnek mywet 
meglássák, ha meg erdemly az legeny az hettybert awagynem. 
el Igazichyak. Az mit az Illyen legény

meg erdemly.
Wegezetre Az meg Iratot Articulusoknak reiuly zerint hollot pedig 

íratlan Artikolok [it/i/1 volnának is. Az Byrsagok melyek keouetkeznenek 
is es méltók volnának meg Bnntetnye. meg bűntettes,senek. .1 «Hősben Az 
wyzza vouokot Az egez Czeh ellen kyky mind az eo erilem« zerint.

Ezeket meg Iratotak | ?7/y] egez ezeh es Joalotak 
tlertzeg Gáspár vramnak 

Byrosaganak Ideyen Coloswarat 
1 Marty Anno 1585. ‘)

LXVIII.

[1587.]
A tím árok  ener tö rő  m aló m h elve ir á n ti  azerzölevól.

W ir2) Thomas Weisz Zeeli vatter, liannes Amendtt, Thomas Wendler 
vnd Georg Broser mitgenossen vnd viermeyster der Ersamen Zeeli lederer 
oder gerber Hantvverks zú Clausenburg thnn kluind vnd zn wissen einem 
ieden so es von mitten ist zn wissen: In Sonderheit fúr disem Ersamen 
vnd weisen Herren, Caspar Weisz, Caspar Schemel, (lennek \Bencdcl; |

') A hötéherő ezek leveles ládájában levő ere lettből.
*) 11/. oklevélben a  s n ém et ;l-ttel. az n hossza ú-val van írva,.
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Hentler vnd Steffan Adam etc. Wie das wir obengenannte personen mit 
willen vnserer ganzer Zech, zu vnseres hantwerks nottürfft von dem 
Kr.samen herren, Caspare Schesbeger [ SchesburgcrJ büchdrücker zu Olausen- 
bürg, vnd von der Ersamen frawen Barbara heltin verlassener witib vor
zeiten des Erbaren Peter hertels : Ein Húsz mit sambt einem baümgarten 
zwischen der Papirmül vnd der Jesuiten weinbaümgarten gelegen, zu einer 
Lnhmüll viub ein sum gelts Hundert vnd zehen gülden abkaufft haben, 
vnd den mit parem gelt beza.lt, welchen fl ász vnd baümgarten sie vns mit 
allen fray tum b geben vnd verkauften, wie sie den fúrmals kaüfft haben, 
von welchem kaufftümb vnd frayheit fúr langsher gewisse brieff vnd Sigil 
sein. Damit aber mitlerzeit zwischen vns vnd Inen, vnseren vnd iron noch- 
komen kein zanck noch hader entstehen mag, haben wir obenbeschribenes 
Erbtheil mit solchen (Jondicion vnd vnterscheyd kaúfft vnd genomeu, 
wie solches hernoch folget : .

I. Von ersten versprechen vnd uerheissen wir das wir in herbest
zeiten kein wasser noch winters in vnserem Aus vnd graben gemenliger 
weisz nit durchlassen wollen, damit der papirmül vnsers Aus halben kein 
abgangk vnd schaden entstehen mag. Sonder alle wegli zu gewenligen 
Zeiten im herbest den graben oder Ans zú ewigen zeiten werend zu geltal
ten sol werden.

II. Verheissen vnd verbinden wir vns, das wir das Aander an der 
papinnüll graben, vnd aiich den stegh über das selbige wasser beider Aus/, 
alle zeit das halbetheil halten wollen, diser vrsachen halben, das wir des 
Hutters vnd auch des steges nit weniger als die papinnüll Herren dürfftig sein.

III. Die darr, verheissen wir auch an solche őrt zú setzen vnd zu 
machen, das die selbige der papirmül keinen schaden noch verderben brin
gen wird, Wo es, da gott für behüt, mitlerzeit sich begeben vnd durch zü- 
fellig vnglück die von wegen des fevvers anging, vnd daher der papirmül 
vnsertwegen ein schaden entstünde, wir den schaden zü erstaten schuldig 
sein sollen.

IIH. Wir verheissen auch, das so die bei'uu iziger zeit die da zwischen 
den graben vnd der papirmül stehen, mitler abgingen, so wollen wir wey- 
denbefuu an. die stel auffzihen, da mit der staüb aüs vnserer lomül dem 
]tapir oder des selbigen werkzeüg nit schedlig sey.

V. Neben disem allem, damit zanck vnd vneinigkeit verhuet werden, 
versprechen wir auch, das vnszer gesind, wen wir zü gewenligen zeiten 
stossen, Inen irre baú vnd mül nit dürchlauffen sollen. Auff das wir als 
rechte nachtbar, wie es billig vnd christlig ist, bei einander gantz fridsam 
leben, vnd körnender zeit solch pact vnd bund zwischen vns vnd den unseren 
ewig bleibend : zu mehren glauben vnd sicher haben wir solches mit vnserem 
zech sigill verfertiget zü claüscnbürg am 25. tag Juny 1587 Jars.1)

') A tímár ezéh levéltárában levő, papírra, irt eredetűtől
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LXIX.

1588. ■

Kolozsvár város helyhatósági szabályzattá, alkotott szokásos törvényei 1588-ból.

LEGES CONSUETUDINARIAE
smi constitutionos puhlicoc solomiitor approhatao pro hono ot 
utili d u ita tis  huius ltogiao Oolosvariousis hactouus uhsuruatau, 
ac perpetuifl s(‘iu]mt futuris tuuiporihus iu omuihus punctis 
clausulis ct articulis iu Eoro contradictorio huius praenomina

tae Gin itatis ohseruandae 1588.

— 144 —

D e  C i t a t i o n  e.

T it u l u s  P r im u s .

1. In omnibus causis haemlitatum, debiti et aliarum quarumlibet, 
Prima citatio sit personalis, ubicunque reperiri possit citandus. Secunda et 
Tertia etiam de domo residential'. Omnis autem citatio utplurimum, pridie, 
diei Judicy fieri debet, per publicum seruum ad id specialiter ordinatum, 
qui rationem habeat, teneat, de die citationis, quo citatus est luctus, | ut | in 
Judicio certum et indubitatum possit ferre testimonium de citato In causam 
attracto.

2. Quia trinaria citatio observari debet, Prima fiat necessario per 
publicum ministrum, dubietatis circa citationem emergentis tollendae gratia : 
Secunda vero et tertia, quoniam de solita citantis residentia fieri potest, ea 
in actoris sit arbitrio, an ipse sumptibus parcens, sua in persona nel per 
publicum ministrum fieri uelit.

•4. Si contingat publicum ministrum, prima vice citandum seu luctum 
non reperire personaliter. Extunc idem minister, pro ysdem duobus munis, 
secuudoquoque tertioue, aut toties quoad citandus reperiri poterit, requirere 
debeat ac teneatur.

4. Qui citatus ad terminum praefixum, per se. uel per Procuratorem 
suum non comparuerit, ad primam citationem in Horeno, in secunda admo
nitione, altero fioreno, in duabus Judici, in tertia nero partibus Actorj per- 
soluendis convincatur. Ad tertiam vero admonitionem si contumax fuerit, in 
actione et accquisitione Actoris, propter non uenientiam, et non compa- 
ritionem convincatur.

5. Si citatus propter morbum validum aut aliam grauem necessitatem 
in Judicio eomparere non posset, et tunc Judicem de ys praesente adversario 
vel eiusdem Procuratore certiorem faciat.
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ß. Casu vero quo luctus Judicem quidem requireret, Actrix pars aut 
reperiri non posset, neque eius Procurator, statim Judex bona conscientia 
pensitet negotium, et ita causam differat, ne cum fraude et periclitatione 
Actoris fiat.

7. Quia nero in Citatione et prosequutionibus causarum per Actoremque 
fraudes ac dolj committj possunt et solent : Quo omnis fraus et dolus submo
veatur, visum est. Quod si Actor post factam orationem Inctj, causae suae 
prosequutionem in termino fiendam neglexerit, extunc in duplo eius poenae 
qua luctus mnlctatur aggrauari debet. Et Incto Actorem expectant] in 
Judicio, post tertiam, ‘) sed Judiciorum literae Absolut,ionales dentur iuxta 
regulam Juris. Actore non com]»arente Reus absoluitur. Hoc tamen obser- 
uato, quod partibus modo praemisso aggravatis iuridicia [s/V] remedia minime 
denegari debent.

8. Vbi autem Actor post citationem lucti factam, valida aegritudjne 
correptus, aut alia ration abii j necessitate praepeditus, prosequutionem causae 
suae, intermittere cogeretur, statim idem Actorque Judicem et Adversarium 
suum super eo certiorem facere debet, ne luctus Actorem frustra expeetare 
cogatur. Et sic aequalitas in omnibus obseruetur.

De Actore Reo et eorum  conditionibus.

T ituli s II.

1. Postquam in superiori Titulo de Citatione, et eius diversis annexis 
ac conditionibus tractatum est, considerandum deinceps venit, quibus Citatio 
competat, et quibus non, quilibet itaque citandus haereditatem in Ciuitate et 
eius territorio sufficientem accquisitioni Actoris habens, legitime secundum 
formam praescriptam semper de necessario citarj dicitur.

2. Si uero uti in factis debiti et mutui ac depositi, plerumque accidere 
potest, Reus seu Inctus sufficientem satis dationem [sm] non haberet: Extunc 
Actor talem Inctum, nisi fide iussores pro se statuerit sufficientes, capti
vum etiam detinere possit ac valeat. Nam in causis Haereditatum aut Tutelae 
bisque similium, ubi litis intermedio Inctus bona litigiosa in fraudem et detri
mentum Actoris dissipare aut alio quocunque modo deperdere compertus 
fuerit. Extunc Actor a Judicio et legitimo Magistratu bona eiusmodj ad 
manus sequestres petere poterit.

J. In factis porro Potentiae videlizet invasionis domorum, et persona
rum, ubj uulnerationes et verberationes nullae intercesserint. Si persona 
patrans civilis et possessionata fuerit, communis regula de citatione annotata 
nbseruari debet.

4. Vbi vero contingerent vulnerationes et uerberaque |,Jc] subsequerentur, 
quae tamen laethalia non sint, persona vero patrans Civilis et possessionata

') Itt a mondatban hézag van.
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fuerit, extunc capti nari non debet, sed modo praescripto convenire; [sic] si 
vero laetlialia indixerit quis vulnera, captivari de antiqua Ciuitatis lege et 
consuetudine potest ac debet.

5. Vagae personae quae liaereditatew sufficientes non habent, si quid 
praemissorum patraueriut de antiqua lege et approbata Ciuitatis consuetudine 
captiui I helyesen: captiuari] possunt et debent.

(j. Serui uero vel famuli famulaeque fugitiuj, semper per heros herasue 
detineri et captiuari possunt, neque tales -Index sine scitu dominorum, uel 
herorum suorum ad cniusnis instantiam dimittendj habeat facultatem nisi 
ini úriam personae detentae manifestam per haerum [s/Vf| fieri dejirehenderet. 
Sed sicut in alys sic in isto quoque casu -Juris sequatur tramitem.

7. Si quis alterius famulum famulamue [demptis causis criminalibus | 
captiuari facere volet [s/e], ille prius herum sine dominum eiusmodi famulj vel 
famulae, an pro eis fide jubere uelit, interroget. Quid | .s?c j si sufficientem fidei 
iussionem Herus uel hera promittat, extunc a eaptivationo abstineat. Ne 
auteiu fraus et dolus cuipiam suffragetur, Actor seu captivans famulis civi
tatis stipatus, dominum seu herum captivandj accedere possit valeatque.

S. In causis criminalibus manifestis sine personarum respectu quilibet 
detinerj possit debet atque.

De Carcere seu loco captiuationis.

T itu lu s  I U .

I. Postquam de captivationum modo et conditionibus actum est, sujier- 
est ut de carcere et eius pensione aliquid dicatur.

II. Omnis captivus in carcerem seu domum areamve captivationis dedu
ctus, -Judici pensionem carceris usitatam, uidelicet denarios quadraginta pendat.

HI. Quod si uero in captivatione captivum pernoctare contigerit, statim 
custodes carceris, pro singulis noctibus quinos et non amplius nummos exigan t.

IV. Captivus tempore captivationis, Ministro uni vel pluribus, non am
plius, nisi quatuor soluere debeat nummos.

V. Quia autem pensio carceris exigi non solet, nisi quis in carcerem 
deductus fuerit, si quis in ipso actu captivationis seu itinere antequam scilizet 
portas seu Januam carceris siue areae domus captivationis subintret, uel cum 
aduersario concordauerit uel fidei iussores statuerit sufficientes, pensionem 
carceris denarios videlizet 40 -Judex exigere minime debeat.

VI. Cum vero captivorum conditio difficilis esso soleat, ideo ut iurj ac 
communi iustitiae satisfiat. Omnis captivus quacunque de causa detentus ad 
tertium diem in Judicy conspectu, si dies -Judiciorum luerit, sin minus ad 
diem indiciorum tertium immediate sequentem, nisi grauissimum obstet impe
dimentum, captivationis cognoscendae causa omnino produci debet.

VII. Die Judiciorum praescripto, et captiuo in conspectum deducto, si 
captivans seu actor causam captivationis redditurus siue contumaciter seu
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iiegligenter a Judicio se absentauerit, neque'in persona neque per Procuratorem 
comparuerit, extunc Judex, captivum dimittendj plenariam habet facultatem, 
Actor enim semper debet esse paratus, quo absente reus absoluatur necesse est.

VIII. Quod si autem captivans absentiae et non comparationis [s/e[ suae 
sufficientes rationes coram Judice priuatim seu pro tribunali sedente allega- 
uerit, extunc non amplius quam unicus terminus comparitioni ex gratia sedis 
concedatur.

IX. Si autem captivans peregrinus uel extra [ven] persona fuerit, tunc 
Judex ad octaum [sir \ diem, uel ob loci distantiam ad decimum quintum diem 
et non ultra differat captiui productionem, auita ciuitatis consuetudine in hoc 
obseruata.

') X. De Nobilium ca])tiuatione singulariter agendum <‘t priuilegia reni
denda consulendaque erunt.

De Actionibus et Propositionibus.

T itu lu s  Illi.

I. Posteaquam ad actionem [.sic] prosequutionem peruentum est, de Pro
positionibus in seri]ito exhibendis primo loco dicendum venit. Quilibet itaque 
causautium in tacto, Bonorum, haereditatum, honoris et aliarum grauium 
causarum longum iuris processum, et ad sedes superiores tendentium propo
sitionem suam scriptam in facie sedis ne memoria Judicum longa serierun 
obseruatione graviter [helyesen: <jrauctii,r] exhiberi debet: Ubj luctus si 
eiusdem propositionis paria pro se excipere voluerit, id modo alias in talibus 
obseruato fiat.

II. Habitis vero partibus praemissae propositionis, Inetus ad tertium 
sedis terminum proxime subsequentem tertium videlizet diem Judiciorum, ad 
Actionem et accquisitionem Actoris, siue in scriptis sine uiva voce, nisi paria 
a Notario interim excipere ob causas rationabiles sufficientesque non potuisset, 
respondere teneatur. Hi vero ad tertium diem seu terminum Judjciorum pro
ximum oh Notary defectum respondere non posset, extunc ad terminum pro
xime venturum, sine omni tergiuersatione respondere debeat, cuius respon
sionis paria, Actor si uolet, pro modo supra declarato excipere ualeat.

III. Quod si Actor Incti responsionem ad meritum suae accquisitionis, 
minime directam esse perpenderit, sed friuolum effugium et causae seu accqui
sitionis, [minime directam | suae protelationem noxiam cognouerit, paria eius
dem excipere non tenebitur : Sed extempore, si uolet eiusmodi exceptionem 
viva voce refutabit. Et Judex mox hire mediante dirimet, viamque ad prose
quutionem meriti causae Actori aperiendum studeat, et Incto ad causae meri
tum ut respondeat imponet. Si autem Inetus, eiusmodj exceptionem friuolam 
per uiam appellationis producere nollet, tunc nonnisi cum processu causae 
principalis id concedi debet.

') Ka nincs m eg a m. tudom. Akadémia k iadványában .
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IV. Quod si aliqua pars causantium eiusmodi friuolas et dilatorias ex
ceptiones uigore mandatorum legitimorum, per viam appellationis auferre 
uoluerit. Tunc Judices diligenter clausulas legitimj impediment]’, et : rebus sic 
ut praefertur stantibus examinent et Judicialiter eiusmodi obstacula depla
nent, processumque causae principalis promoveant.

V. Si exceptiones emergent Peremptoriae et perpetuae quoniam hae 
agentibus obstant, et meritum causae penitus perimunt, ut quae considerari 
solent, in causis praescriptionis, infamiae, litis intermedy, facto calumniae et 
his similibus eiusmodi exceptiones per se et solitariae ad sedes superiores 
transmittj et possunt et debent.

VI. Post primarias propositiones et responsiones utrinque de merito 
causae Principalis in facie sedis praesentatas et exhibitas, singulae tantum et 
non plure« in scriptis a causantibus replicationes admittantur.

VII. Triplicatio tanquam inconveniens et processum causae praeter 
rationem extendens in scriptis nequaquam concedatur; Hi quis tamen in 
causis principalioribus, Propositiones, Responsiones aut Replicationes suas 
ad captum Judicis dilucidare et luculentiori oratione inculcare uoluerit, is 
uiva voce, et prompta memoria faciat, et si uolet Transmissioni adneetj, iu 
calamum Notary pronunciare poterit.

VIII. Causae criminales manifestae, etiam si inter causas graues nume
rari et censeri possint. Nihilominus cum breuibus Judicys terminarj soleant, 
nullo scripto processu ventilari debent, sed antiqua consuetudine terminentur.

IX. In Causis Debit], Mutui, deposit], Vadimony seu sponsionis, alys- 
que manifestis, et praesertim in quibus syngrapha, aut alia luculenta docu
menta vel testimonia producuntur; [quae omnia prudens Judex maturo Judi
cio pensitabit I actiones scriptae nequaquam admittantur. Indignum enim est 
eausantes in eiusmodj manifestis accquisitionibus longo tempore vel litis 
processu fatigari. Verum, si res in appellationem et literas transinissorias ver
geret. poterunt eausantes, sua dicta et allegata breuiter calamo Notary viva 
voce, uti praemissum est, ex prompta memoria committere.

D e P r o b a t i o n i b u s .

T itu l u s  V.

1. Quoniam Actiones omnes affirmationibus et negationibus constant; 
Ideo de Probationibus utriusque hoc loco dicendum venit. Quae quidem pro
bationes, quia vel per testimonia humana, vel par literalia, aut litoralium 
instrumentorum productionem perfici solet, primum tie humanis testimony* 
et eorum conditionibus tractabimus.

2. Vt autem omnis probatio, quae uel1) per testes fit, certis metis et ter
minis concludatur, neue causarum processus testimoniorum ambiguitate ob
scuretur, ideo antequam partes eausantes, ad colligenda testimonia, a Judicio

'j Helyesen igy kellene: videlicet.
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«emittantur, Judex de eo, quod partes litigantes confirmare vel refutare 
volent easdem examinent, et eaedem partes certis ac minime ambiguis verbis, 
utrum seu meritum probationis ad calamum Notary pronunciare debent, iuxta 
cuius seriem, omnia testimonia examinanda et recipienda erunt; de qua si
gnatura Notario iuxta laboris exigentiam saluatur, [helyesen: soluaturj.

De modo exam inandi testes.
T itu lu s  S e x t u s .

1. Omnis testis ad fatendum producendus sigillo Judicis authentico 
citari debet ad locum et tempus per citantem propositum, sine id per publi
cum ministrum fiat, sine ipse causans propria sua in persona id praestare 
uelit. Contumaces vero qui ad ueritatis fassiouem eomparere neglexerint in 
poena contumaciae supra denotata in duabus semper Judici, in tertia vero 
partibus parti citanti persoluendis conuinci debent.

2. Quicunque testis citatus per ministrum publicum se citatum fuisse 
negauerit, eum solo ministri testimonio Judex refellet, si quis vero per cau- 
santes citatus fuerit, et se citatum fuisse inheiabitur, is sacramento iuramenti, 
sose a poena contumaciae coram Judice absoluat. Post exactam vero eius- 
moilj poenam nihilominus idem testis sub poena dupli ad fatendum compellatur.

J. Omnis causans, lites coram huius vrbis Judice movens, et a Judice 
ad attestandum exmissus, universos testes ciuiles, non alio quam in praesen
tiam iuratorum Civium et Notary publicj pro ueritatis fassione cogere possit, 
alioqnin fassiones oiusinodj simpliciter considerantur, quandoquidem de antiqua 
vinitatis libertate et perpetua consuetudine alieni excquutores in territorio 
huius vrbis minime admittj consueverint.

4. Nobiles vero et exterae personae, si quae sua sponte in ciuilj sede 
fateri noluerint, corumque fassiones modo praescripto vigorosae habeantur; 
tales enim |per) Judicem nostrum, authoritate ad reddenda testimonia cogi non 
possunt, ideoque in praesentia Judicum suorum requirendj, eorunique testi
monia sub forma credibjlj reportanda sunt.

5. Vt autem omnia recto ordine fiant, omnisque suspitio tollatur in 
examine testium, iuxta nationum diversitatem, duo semper Cives iuratj, quo
rum alter saxo alter hungarus sit, cum iurato Notario in domum senatoriam 
solito tempore consideant, in quorum praesentia omnis fassio et attestatio 
celebretur; Ipsi vero Senatores testem productum, primum et ante omnia ad 
praestandum iuramenti Sacramentum cogere et compellere; deinde a parte 
causantium utrum seu probationis meritum recipere testemque iuxta eius con
tinentiam seorsim et singillatim examinare debent. Quam quidem fassiouem 
iuratus Notarius diligenter et fideliter conscribere, conscriptamque coram teste 
relegere debet, ne aliter scriptam, quam fassus sit, testis suspicari possit. In exa
mine porro testium Domini Senatores diligentem et accuratam habeant ratio
nem circumstantiarum, rerum gestarum, temporis, loci, et similium, item con
ditionum, personarum, et aetatum, prout ista in tripartita [s/c] parte. 2. Tit. 27
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luculenter habentur expracssa. [sie | Uhj ni testis ad deliberandum de quaesito ac 
de re proposita terminum postulaverit, proximus et immediate subsequeris dies 
seu terminus perceptionis testimoniorum concedatur, qui absque ulteriorj requi
sitione comparere teneatur. Testis nero de negotio obscure vel dubie testifi
caris, denuo examinari possit ac valeat.

0. Pro testium vero tassionibus conscribendis non amplius quam bini 
nummi exigantur, quorum recta dimidia pars pro laboris differentia Notario, 
altera uero duobus senatoribus, illj adiunctis cedat.

7. Cum autem omnes actiones in affirmatione et negatione versentur, et 
causantes iuxta meritum quisque suae causae attestandum exmittj postulent, 
Nihilominus quotieseunque se luctus, tempore quo Actor ad attestandum se a 
■Judicio exmittj petit probationi Actoris submiserit, et ad probandum exire 
neglexerit, nulla deinceps attestandj eidem facultas concedatur.

8. Omnis autem causaris tie in testimoniorum collectione temporis 
angustia deficiat a praesentia Judicis tribus et non amplius uieibus exmittatur, 
singulis autem uieibus decimus quintus dies praefigatur. Hi qua autem partium 
primum probationis terminum siue ex incuria, sine contumacia ductus negle
xerit; ei ulterior probandj terminus coram Judicibus duobus non concedatur.

9. Hi uero quis testimonia ex longinquis terris ac regionibus se addu
cere oportere allegauerit, ei ad reportandum sufficiens et competens terminus 
ex Judicis arbitrio, ne in iustis suis iuribus periclitetur, concedi debet.

X. Cum autem causantes de quadam ('initatis consuetudine mutuarum 
utrinque praeceptarum attestationum, paria excipere solitae fuerint, idque 
uigore mandati Principum, ut ab eiusmodj inanibus et superuacaneis sump
tibus causantes liberentur, a modo in posterum utraque pars litigantium fos
sionum et attestationum paria, pro sese a Judicibus, uel si causa in appellatione 
versetur, Senatoribus sub sygillo authentico patenter sine omni legitimo man
dato extrahere valeant. Notarius det operam diligentem, ne causantes ob 
fossionum extractionem in indicio recipiendo longiorem patiantur inoram.

XI. Lata et pronunciata per Judices Sententia, ac per uiam appella
tionis siue interrogationis, in praesentiam Henatorum deducta, si qua partium 
denuo et de novo ad testificandum exire cupiuerit, et | helyesen: ni ] unicus tan
tum et non ulterior concedatur terminus, iuxta modum et ordinem supra 
declaratum.

De conditione testium  quae uidelizet personae testimonium  
dicere uetentur atque reyciantur.

T it u l u s  S e it im u s .

1. Impuberes, insani, furiosi, mentecapti infames manifestis criminibus 
notati, testimonia dicere non debent, cum in cognitione uerj, integrae fidej 
homines requirantur. Impuberes autem intellige masculos, qui decimum quar
tum annum nondum attigerunt, foemiuas vero quae infra duodecimum sunt
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minum, eo quod tunc aetatem ingrediuntur legitimam, in qua lites etiam eum 
alys agere et instruere possunt.

2. Ad eum modum ex Consangvineis, Pater, Mater, lily, tiliae, Avus, 
Auia, nepotes, neptes, frater, soror, item ex affinibus, Maritus, Vxor, Socer, 
Socrus, (Jener, Nurus; nec pro se mutuo nec contra se inuiceni ad testifican
dum admittantur, quoniam si volentes fra tri') pro sese, interrogari non per
mittuntur, inuiti contra sese cogi non debent, nisi aduersa parte id conce
dente ; uolentj enim non lit iniuria.

‘1. Causam famosam | tactum scilizet honoris concernentem | patefaciens, 
et Actori litis ansam praebens, in eadem causa testimonium dicere non per
mittatur. neque enim aequum esse uidetur, \ ut,\ idem testis et accusator in 
eadem causa sit, secus tamen in causa Ciuilj, ut bonorum accquisitione, suc
cessione, obligatione, et his similibus sentiendum.

1. Si testis aduersae parti sit infensus, et probetur esse capitalis inimi
cus a, dicendo testimonio arceatur.

5. 'Pestes qui in alicuius sunt conuictu, vel dominio eiusdem subsunt pro 
eo testari non debent. Non enim uidentur idonei testes y, quibus ut fateantur 
imperari potest. Tn causis tamen adultery vel veneficy inter coniuges pro
priam etiam familiam in. testimonium producere non uetatur, suprascriptis 
tamen examinandj conditionibus diligentissime obseruatis.

(i. Cum autem coactae stipulationes nullius uigoris et firmitatis esse 
censeantur, Passiones etiam quae torturis extorquentur eum contra quem 
dictae fuerint per se et simpliciter [eorundem | | V | condemnare et aggrauare 
non debent.

De Productione Literarum et literalium  instrumentorum.
T itu lu s  V J1J.

1. Quoniam generalis omnium sedium Judiciariarum huius Regni consue
tudo haec est, ut omnium Interamni et Literalium instrumentorum in Judicio 
pro documento alicuius rei exhibitorum paria, pars aduersa, contra quam 
uidelizet producta fuerint excipere ualeat; In sede quoqe Judiciaria huius 
Ciuitatis eundem modum esse censemus.

2. Proinde, sj quis debitorem uigore clvyrographi obligatory, in Causam 
convenerit, et Inctus paria eius postulauerit, eidem sine impedimento concedj 
debent, hac tamen lege, ut ad diem Judiciorum proxime et immediate sequen
tem, ad accquisitionem et Actionem Actoris respondere absque tergiuersatione 
teneatur. Huiusmodj namque Literae obligatoriae plenam semper accquisitionis 
probationem habere consueuerunt.

J. Literae porro missiles sigillo mittentis proprio et usitato consignatae, 
si in his debiti obligatio expressiue contineatur, vim chirographi sortitur, si 
autem in calculo vel computo [sic] error fuerit commissus, Inctus exceptione 
iuvari poterit.

') Helyesen így kellene : fateri.
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■1. Si Debitor creditorem de accquisito debito manifestis probationibus 
conviucerit, |s/c] creditoribus amissio Literarum oldigatoriarum nocere non 
debet, cum quia Literae eiusmodj diversis expositae sunt casibus, tum quod 
i i be rab tatis humanae memoriae causa sunt inventae.

5. Regesta defunctorum negotiatorum et opificum sola ad accquisitionem 
debiti plenarie confirmandam non sufficiunt; sed Juridicis indigent fulcimen
tis, quae Judex maturo pensitabit indicio. Eiusdem iuris est, si in ultima 
voluntate defunctus certam pecuniae quantitatem, aut certas sibj res deberi 
significauerit.

(i. Ceterum Literae priuilegiales, aut alia instrumenta authentica, in 
sede Jnridiciaria, [.s/t-] loco probationis producta in paribus extradari ea solum 
in parte debent, qua meritum caussae [.s/c] in controuersia versantis concernunt.

D e S e n te n t i is  J u d icu m .

T itu lu s  O cta v us . *)

1. In Causis factum Potentiae et infamiae concernentibus, sicut in cri
minalibus, Inetus tempore sententiae per Judicem ferendae in facie sedis 
personaliter eomparere debet : in his enim graves et continue-* exequutioni 
damnandae saepenumero solent fierj Sententiae, quae ipsa personas luctorum 
necessario requirunt. Si nero sese contumaciter a conspectu Judicy [s/rj absenta- 
uerit, Judex nihilominus ad partis comparentis instantiam, sententiam ferat, 
et debitae exequutioni | nisi legitimis obstaculis obuiatum fuerit J demandet.

2. Jn omnibus autem rebus placuit Justitiae aequitatisque potiorem 
haberi, quam stricti iuris rationem. Proinde Judex recto rationis dictamine. 
Deus |.sm | et eius JVSTICIA prae oculis habita, utraque partium litigantium 
personaliter, uel per Procuratorem' legitimum in figura Judicy comparente. 
fauore, odio, timore alysque his similibus affectibus postpositis, veram et re
ctam nitatur ferre sententiam; in qua partem alteram absoluat, alteram autem 
iuxta causae exigentiam condemnet. In re quaque dubia benigniorem ferre 
sententiam, et sequi interpretationem, non minus iustius est. quam tutius, 
quo voluntas legum conseruetur.

D e  A p p e l l a t i o n i b u s .

T itu l u s  N o n u s .-)

1. Lata vero et pronunciata per Judices sententia, cum Appellatio a 
sede inferiore ad superiores sedes primarias sit refugium eorum, qui in causis 
suis succumbunt. Proinde prouoeatio in causis statim Judice adhuc pro tribu

’) liz másodszor van Írva — tévesen — A omms helyett,
-) Az eredetiben is igy van: Decimus helyett.
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imli sedento ad senatum primo, deinde in Curiam Illustrissimi Principis recta, 
iuxta receptam consuetudinem tierj debet.

2. Jn facto Birsagiorum autem etiam trium Horenorum a Judice Judi
catorum, si in appellationis transmissae reuisione, Judicium Judicis, Senatus 
approbaverit, extunc eius exequutio ad Judicem iuxta aliarum sedium supe
riorum consuetudinem reiuittj semper debet : Aequitati enim semper consen
taneum esse uidetur, ut qui in disquisitione causae prior collimauit, idem 
emolumentumque percipiat, antiqua consuetudine idem approbante.

■ i. Jn maioribus uero Judiciorum oneribus, ut sunt : Emendae linguae, 
Facti Potentiae, Calumny, [s/e | Hornagy niuj et his similibus, in quibus Senatus 
post ultimam et definitiuam sententiam in besse participat Judex sua parte 
competente videlizet triente fraudari non debet.

4. Appellandi vero facultas, non solum in maioribus sed etiam in mino
ribus causis concedatur, neque Judex existimabit sibi fieri iniuriam, eo quod 
causans ad prouocationis auxilium, tanquam sanioris reuisionis gratia con
fugerit.

5. Causae nihilominus ad summam trium Horenorum tantum sese ex
tendentes et debiti potissimum prouocatio ad Senatum a Judice transmitti 
non debet.

Ii. Etsi autem a Senatu etiam prouocatio detur ad sedem superiorem 
videlizet in curiam Principis, non tamen omnes causae transmittendae sunt. 
In causis siquidem criminalibus et debiti liquidj, in quibus nec negatio, neque 
ulla exceptio per luctum dari potest, verum Actorem frivolis dilationibus 
fatigare nititur Appellationis beneficium eoncedj non debet. Similiter causae 
quarum meritum quantitatem viginti Horenorum non excedit, a Senatu ad 
superiorem sedem transmitti debent : Neque enim consentaneum esse videtur 
suppremos Judices in causis minimis inquietarj aut causantes magnis fatigari 
dispendys.

7. Cum vero causarum progressus vel processus Literis trausmissiona- 
1 i bns rite confectis ad sedes superiores deferri soleant, causantes qui in causa
rum processu succubuerint Literas eiusmodj, consuetudine antiquitus obser- 
uata pro se excipere debent.

8. Quia vero saepenumero accidere consueuit, ut pars appellans vel 
Literas transmissorias extrahere negligit, vel extractas in damnum et pericu
lum hiris partis triumphantis manifestum renideri non curat, kleo si pars 
triumphans etiam nullatenus Causam appellans, paria Transmissionum pro 
se excipere voluerit, id ante obsignationem faciat.

A Quia vero saepenumero ') Pars appellans post extractas Literas prae
scriptas, si in debito termino causam reuideri non curabit, aut authentica 
Protonotary signatura eam non distulerit causa in adiudicatam abeat sen
tentiam etc.-)

') Az eredetiben ez összevonás vau: n{jo ,  a minek én jelentését nem tudom
-) E pontnak az eredetiben is első és utolsó mondata bevégzetlen.
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D e  E x  e q u u t i o ii e.
T itulus D ecimus. ')

1. Cum vero frustra fierent .Indicia, nisi quae Judicialiter decernuntur, 
debitae quoque exequutioui demandarentur : ideo Judex solertem adhibeat 
curam, ne causantes ob neglectas exequutiones damna patiantur. In quo Tri
ni legi a antiqua et antiquam obseruari placuit consuetudinem; et in exe- 
quutione talis ordo obseruetur.

2. Inprimis ut decimo quinto die a data sententia definitiva aut remis- 
,simialibus Literis in sede exhibitis computando; luctus ad exequutionem per 
.Judicem cogatur, seruato iuris ordine recto et antiqua consuetudine, prout in 
processu causae et lata sententia, Actio quaelibet denotata ac specificata fuerit.

3. Deducta igitur exequutiouis ratione iuxta praescriptum modum, bona 
aut res mobiles creditoribus assignatae, ad alterum item decimum quintum 
diem apud manus sequestres titulo pignoris manebunt, quo quidem die expleto, 
si debitor bona illa resque mobiles iusto precio redimere neglexerit, creditori 
eadem aestimatione peren ualj mediante hire perpetuo assignari debent, similis 
ratio tenenda est in bonis et Juribus immobilibus, et haeredi fatum, ubi sta
tutio legitima praecesserit. Nam si debitor, post statutionem factam infra, 
quindecim dies creditor] satisfacere neglexerit perpetuo i ure creditorj cedent.

4. Si quis domum alterius certa mercede conduxerit, et constitutam 
mércédéin solvere aut neglexerit, aut non curauerit, aut in indicio debiti con- 
uinctus fuerit, eius res antequam domo locata efferantur, titulo pignoris deti
neri semper poterunt. Nam illata et inducta in domum conductam uidentur 
tacite pignori obligata fuisse. Idem est tenendum de horreorum et cellarum 
uinariariim pensione.

5. Cuilibet famulo post absolutum seruity sui tempus, demeritam mér
cédéin Judex praesente hero adiudicabit, qui herus si debiti quantitatem non 
negauerit, tridui temporis spatium ad satisfaciendum concedatur. Si vero herus 
impedimentum aliquod seu compensationem allegauerit, id Judex aequitate 
componet, et auxilio sit, ne seruus sua insta mercede fraudetur. 1 labet vero 
seriius iain praerogativam, ut illi ex bonis heri ante omnes alios creditores 
satisfieri oporteat. Exceptis si qui ante herum debiti conuicissent. Qui enim 
potior est tempore, prior est et hire.

Ii. Quia autem ciuitas haec nostra magnis laboribus indefessa cura, con
stanti fide, et fidelibus obsequiis libertatem suam a diuis olim Hungáriáé Regi
fiús meruit. Dignum igitur est, ut pari diligentia ea a nobis tueatur. Obser- 
uet igitur Judex solertj cura, inter cue teras (-'initatis Praerogativus, ne ullo 
unquam tempore Exequutores peregrinos in Ciuitatem admittant, ys exceptis 
qui a Regia maiestate immediate transmittuntur. Et haec de Prima Parte 
dixisse sufficiant. -)

') Az eredetiben is igy : Undecimus helyett.
-) Aranka György gyűjteményéből. Ajándékul kapta Mike Sándor, tőle én. 

Czimlapján a másolás éve : A. D. M. DC. DIC. CID.
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A z  Procatorokrol ualo uegezes, es egy eb teoruenybelj 
uegezes rendel lé lseknek1)

Tizenkettődik Titulus]ti].

Hogy az Teorueny dolgában ualaini io rendtartás lehetne, kihez mind az 
teoruenyteuök, mind az peresek tudnak eo inagokot rendelni, es az nagy sok 
pauaszolkodasnak ueglie lehetne, azonkeppen az nagy sok heiahan ualo kölez- 
esegegnek ) kiket az szegény peresek gyakorta tesznek. Auuagy az Proeatorok- 
nak gonduiseletlensege miatt, auvagy az bíráknak sokfele haladékok mia, kik az 
Írott teoruenynek es uarosunknakis szokassanak ellenne lesznek. Az kössegh 
keoziil kjrekesztetnenek, teczet ez hogy nemű nemű io rendtartásokat ren- 
dellyenck. Kik ennek utanna ualo iideohen iol megh tartatnak, ne leintenek 
az teoruenyben annyi sok Istentelensegek haladékok, es esztendőnként ualo 
ualtozasok, az birakis eo magoktól ne gondolnának untalan külömb külömb- 
tele uysagokat, az elüttök ualo bíráknak boszszusagokra es gyalazattyokra. Az 
peresekis ne kenszerittesseuek un tahin minden kiezin dologhert az Feiedel met 
megh találni, mind ennyi sok hántásoknál? el tauosztatasaert illyen rendet es 
modot akarunk ennek utanna az Teoruenj teteiben tartani. Miképpen az 1010 
esztendőben az teorueny teteiben barom bizonyos napot rendeltünk nőit, 
keddet ezütörtököt es szombatott, mostan is azokot obserualni akariuk. De 
az del után ualo teorueny teteleket mint ártalmasokét tellvesseggel hatra liad- 
gynk, hanem ha olly Casusok köuetkeznenek auuagy Feiedelem paranesolattya 
kenszerittene kj mia egyel) ugyan nem lehetne; az Mezesben szoktanak nagy 
sokfele karok, es lelettel) ualo kolezesegek az peresekre köuetkezni. Úgy any- 
nyera hogy gyakorta olly perek tanúidnak, hogy egesz esztendeigh az Biro 
eleibe nem uihetik, sent gyakorta az idezesre ualo keoltsegh megh halatta az 
derek pereseket. Ez penighlen köuetkezett az szertelensegből, es az mű Atyaiak
nak szokásoknak hatra hagyásából, hogy penighlen az pereseknek is az idézet
ben io modgyok lehessen illyen rendet akarunk köuetni.

A peres négyén peczetet az Birotol, es hogy uetsegh abban is ne lehessen 
adgyon az Varos szolgaianak az peczet mellett két penszt, es az szolgaiad 
idéztesse eo magat az Alperest szemelve szerent, es az Teorueny nap elő iöuen 
az peresek keuansagara Biro Uram szolittassa az Alperest, auuagy Procura- 
torat nem uarvan mint az előtt az széknek felkőltesit, mert az nem tsak karos, 
de megh az megh irt Teoruenyeknek is ellenne nagyon. Hogy az felperes szün
telen minden szék napian ott uaria az alperest sok dolga lialadekiaual, itt az 
hellyen ha az Alperes ielen nem leszen, az felperes Notarius Urammal el uegez 
hesse; Az Biro penighlen propter contumaciam, az regln szokás szerent bün
tesse megh tiz Glhiraual, ha penigh megh akaria engedni eo szabadsagában 
legyen. Ez szolitás után maszszoris az felperes azonkeppen idéztesse az Al

') AV, eredetiben is így van. Ez 1010. utáni keletű.
■) Koltscijeknck helyett, a kiejtés szerint Írva,
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perest inas teorueuy napiara es ha akkori« szolittyak, es ielen nem löszén 
tselekedgyek úgy mint elöszszőr, ismegii leuen harmadik szék uapia megint 
idéztessék, ha ukkoris negligallya, tehat az Hivő Per non nénit Sentential 
pronunciallyon ellene, de az tiz Grhiraual az Hivő harmadszor mikor ellenne 
prouuncial megli ne büntethesse.

Másod renden ualo fogyatkozás ki esik az Idezeshen, melly leszen az fel
peresektől imez, mellyet másképpen ezalardsagnakis mondhatunk. Az felperes 
idezhetj az Alperest, latuan az Alperes az Biro peczetit engedelmes nekj ; ellő 
de az Felperes ninczen, kenszerittetik szegény mind az szék költeigh uarni, 
Protestal az Bírónak, hogy eotöt töményre hittak, es ielen uolna, de az másfél 
ninczen ielen, az Biro azt absoluallya hogy el mehet, es ha másodszor idézik, 
ismét eliíí, ez fele idézés egynéhányszor leszen az szegény emberen, ki miat 
gyakorta karokat uall, mert egy néhány napszámot kell szegénynek az idézés 
miatt elmulatni, minthogy annal egyéb kereset] szegénynek ninczen, azzal 
taplalya minden hazanepit, ebből epittj eo magat, minden uarosi szolgalatra, 
süketseghre az Biro peczetit nem meri uetni, az Felperes soha nem szolittattya, 
uegezetre nyaualyas az sok uáras keseskedes miatt, eo is megli keseredik es haza 
niegyen. Ez dologli igy lenen az Felperes meghint, megli gondollya magat, 
es az szegény embert ismét ideztetj. Az idézést penigli akkor tetetj, mikor az 
szegény embernek nagy szeoleoiben nagy egyeli szolgalatra keli menni, el nem 
ifi az Alperes, seot megli kérdj az szolgát, mit mondott az szegény ember, el 
iíi e nagy nem, az szolga megli mongya hogy nem ifi, ertuen az Felperes, az 
Teorueny házhoz megyeu, es mind az szék telkölteigh ott uarakozik, es latuan 
hogy az peresse ielen ninczen, az Bírónak megli mondgya, hogy egy szemelt 
idéztetett egy néhányszor, egyszer sem akar elinni, az Biro is penigli megli 
nem emlékezhetik rolla, hogy az előtt egynéhányszor comparealt, mert ninczen 
szegénynek kj forgassa dolgát, az Felperes megli bizonyittya, hogy egy néhány
szor idéztette, tisztaságot teszen reá, es illyen aluoksaggal nyomia megli az 
szegény embert, es nagy uolt adoss nagy nem uolt, meglirantya szegény em
beren, kj nyilván ualo teoruenytelensegh, es hamissagh, mert miképpen ászt, az 
kj az Biro peczetit latuan megh nem beezüllj, es az idezre [ időre] el nem iü, az Biro 
tiz ghiraual büntetj megh, es harmadszor Per non nénit Sententiat pronuncial 
ellenne. Azonkeppen azokot is méltó azon büntetesse! megh büntetni, kik igy 
farasztyak az szegény pereseket, az idézessél, eo magok penigli egyszer szem \j<jy | 
comparealnak, felperesek leuen, seot inkab megh érdemlik, az Decretum latasa 
szerent. Minthogy az feleletek dolgabanis, gyakorta az Procatorok áltál, sok 
heyaban ualo exceptiok, es költségek tetetnek, kik miatt az perek nagy sok 
ideigh el szoktanak uontatodni, seot sokan az Procatorok keozül minden mes
terségeket tsak abban mutogattyak, miképpen az Pereket, az más felek nyilván 
ualo karara, teoruenytelensegere, halogattathasák, észt penigli semmiért egyebeid, 
nem tselekszik, hanem hogy az szegény pereseken többet unhassanak, | igy | melly 
az pereseknek is karos, mert nem győznek az sok exceptiokert tsak tisztaságot 
is, az sok hituan exceptiokert az Bíráknak fizetni. Hogy ebbenis az keozönseges 
igassagnak előmenetele lehessen illyen rendet akarunk köuetni. Minden rend
beli peres az eo feleletit írna adgya be, akar adossagli, akar eoröksegh dolga
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legyen, kiueuen azfele causakot, kik manifesto homicidio et similis \_igy] casibus 
talaltatnanak, miért azok iras áltál az eo dolgokot instabiljalhattyak. Az 
mikor penigli az felperes az eo feleletit ima beadgya, az Alperes massara tarcza 
es mindgyarast az szék színin az Nótáriusnak az eo igassagat megh adgya, 
hogy hatod napra, elő »Ihasson, es az pereseknek feleletire, meghint írna ad
hassa be feleletit, kit ha negligálná. eonVINOATVR YNDEC1M, MARCIS, 
azonkeppen az másik terminuson is ha negligálná eodem onere aggrauetur. 
Harmadszor az Biro, azfele uakmerő ellen pronunciallyon, es az más felnek 
keresetin hadgya. Az kj penigh az keresetit massara nem tartya, tempore 
praesentationis, nagy egyeb Leneleknek pariaiat nem ueszi tempore exhibitio
nis, tehat azután kj nem adgyak. Ez illyen esetekbeol támadott, emanalt fize
tés kit nézzen, ide ala mikor az Procatorokrol szollunk meghmondgyuk, az kik 
peniglen ez fele [projcessusokban megh esnek, semmi utón appellatione enged
tessek. Az procatorok dolgabanis uagyon nagy szerenczetlensegh, kj miatt az 
szegény peresek tellyesseggel megh emosztetnek, el annyera ment immár az 
I'mentoroknak dolga, hogy majd nagyol) az eo fizetések, liogysem mint az 
peresek kereset j, sohult penigh az egesz országban, illyen nagy szerenczetlen
segh es szabadsagh az Procatorok keoszt ninczen mint itt Colosuaratt, mert az 
Procatorok annyera nagy szabadsagot nőttek magoknak az eo fizetősek dol
gában hogy ualamelly szegény embernek tiz forint erő pere uagyon, kiilönt- 
ben fel nem ueszi, hanem felben, auuagy leghalab harmadában, kj miatt ha 
szinten azutan az peresek meghakarnanak bekelnys, nem engedik az pro- 
catorok.

Mostanis illyen dologh esett az procatorok mia, edgy szegény nyomorult 
Aszszonynak nőit pere, melly per járt barom száz forintban. Az Procator nem 
akarta kiilömben gondgyat uiselni száz forintnál. Az Per alatt szegény Asz- 
szony az pereseuel megh edgyezett uolna, de az Procatora nem engedte. Hanem 
hogy az eo száz forintya megh legyen eppen, de kiilömben nem engedő az 
alkuast, hogy azért az peresek illyen nagy szertelenseggel ne regnallyanak, es 
illyen nagy szán ezol tatást az szegény nyomora keossegen ne tehessek, Az 
Procatorok dolgabanis illyen modot es rendet akarunk tartani. ElőszSZEOR, 
hogy minden ualakj Procatorsagot akar köuetni liüteos legyen hogy eo hiúén 
es igazan agai az principálissá dolgában, az más ellenkezeo felnek semmit nem 
engedyen nemis keduez, es hamis pert tudna senkj ellen persequalni \ igy\ nem 
akar. MÁSODSZOR,. Ha adossaghert perel florenis [igy1 50. adossagigh, teobbet 
az Procator az eo szolgai atyáért ne uehessen, hanem minden forintból tiz tiz 
penszt, ha penigh az adossagh tsak Zaz forint leszen, eot eot penszt uehessen, 
úgy hogy száz forintból eot forintot et sic consequenter, 200 fi. tiz forintot, 
es igy procedallyon rendel dolgában, de ez illyen fizetésért tsak itt Colosuaratt 
tartozzanak az peresek gondot uiselni. Azonkeppen ha az per eorőksegh dol
gát nézi, abbanis iuxta ualorem bonorum legyen az procatorok fizetések. Ha pe- 
niglen az per tisztesseghdolgát nézi mellyből holt din | <!ijj | fizetősek köuetkeznek, 
miért hogy az tisztessegh dolga megli haladgya az egyeb keresetet, es ez fele 
töménynek fizetőse, tsak egyedül az perest nezj abból az Procurator tiz forintott 
uehessen ; Ha peniglen az kereset eleo diutt, | dijjt] auvagy Emenda linguet \igtf\
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néz, miért hogy annak az fizetésnek tsak harmadrészé nézi az perest harmadat 
adgya az Procatornak. Igyi [«/«/] erezed az egyebfele pereket is, kik hatalom dolgát 
nezik, az Procatorok dolgához teczczik ez is [így] hozza ragasztanunk hogy az f'eo 
dolgokban az Procatorok hiuebben es serennyebben el iarianak, az perekre [igy1 
is kűlömb kűlömbfele karok ne köuetkezzenek. Ha az peresek az procatorok 
gonduiseletlensege miatt kart uallananak, tudni illik nagy felelet massat kj 
nem nenne, uagy az feleletre ualo irast el negligálná, aunagy in termino com
petenti nem comparealna, ha mi kart az peresnek tenne azzal, soluat ex pro
prio, mert alkalmatlan dolognak itillyük ászt hogy az procator az fizetést el- 
uegye, es semmi gondgya azután az szegény ember perire ne legyen, seot ha 
mikor az szegény ember az prókátort szorgalmasztattya, hogy dolgát éld 
uegye, fizetések felett megh szoktak nyaualyasokot rongálni, os kissebseggel 
szoktak illetni. Melly dologhbol sokfele nyavalyánk \jgy\ könetkeznenek | igy | az 
peresekre, EDGJK, [igy] mert az per az Prókátorok gonduiseletlensegek miatt 
nagy sokaigh elhalad.

Az Procurator is az mint kellene idézni negligallya, hanem annak utalnia, 
az Birakot es tanaczot szoktak erette esküttetni es uallatni. Mű penigh 
ászt mondgyuk, Miuel az Notarius arra ualo, hogy ha az teoruenyben ualami 
szó esik, az peresek keuansagara felírja. Az Biro penigh azonkeppen, es az 
Tanacz nem keotels \igy\ semmit az feieben tartani, hogy annak utanna egv 
néhány esztendeouel azokról uallyon: Excepto isto ca u, mikor az Notarius uagy 
az peres eluesztene az iedzest, igy kjkj keoteles szűkölködő felcbarattyanak szol
gaiul, utolszor miért hogy az bizonyítás dolgában is, kűlömb külömbfele szeren- 
czetlensegh es fogyatkozások szoktanak esni hogy eczczer kj tbgh egyik fel az 
bizonyságra, es néha egesz esztendeigh is silentiumban hadgya, es mikor solli- 
citallya az dolgot, es az teoruenyt az inas fel, úgy tbgh maszszor is kj, melly 
miatt az per nagy hoszszu ideigh halad, az bizonyos dolgokban is, Hlyen rend
tartást akarunk köuetni, hogy az melly terminust elseobben hadnak az. bizony- 
saghra, bizonyittasra ualamely felnek, bizonyítson addigii ) termino eleo allyou, 
az szék színin, es az peressel eertificallya hogy expiralt az eo nekj adatott ter
minus, es azonkeppen fogion másodszor kj, harmadszor is azonkeppen czele- 
kedgyek, ha penigh ualamellyik fél ászt negligálná, tehat ez után bizonysaglira 
teobbe kj nem boczattatik hogy edgyik nekj adatott terminuson is nem bizo- 
nyittott.-)

') Kihagyva : in.
-) lí p o n t m ag y a r szövegezése Kilo u tá n i eredet ii ; sok írá s i libája, azon időkoré. 

Az bV í és bXXXVI. szám a la tti  ok levelek  s azokra  t e t t  m egjegyzések  a  fo rrásra  
rám u ta tn ak .

— 158 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 158 2013.03.05. 22:19:30



LXX.

11588.1

Bátliori Zsiginoml c rdólyi vajda és székelyek ispánja úti védlevele nemes .Tacobinns Bénult 
vészére, hogy Kolozsvár közönségének M agyarországról vagy külföldről valamely jeles taní

tó t hívhasson be.

Sigismundus Bathori de Homlio Vaiuoda Transsiluaniae et Siculorum 
Comes etc. Uiiiuersis et Singulis tam Ecclesiasticis, quam Secularibus, 
lieuerendissimis, Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Strennuis, 
Egregys et nobililms dominis, Arclii Episcopis, Episcopis, Abbatibus, 
praepositis, praelatis, Baronibus, Comitibus, Judicibus et uniuersitati 
nobilium quorumcunque Comitatuum, Capitaneis praefectis prouisoribus, 
Castellanis arcium, et aliorum quorumlibet locorum officialibus, Tricesima- 
toribus, Teloniatoribus, pontium, passum, vadorum, viarumque custodibus, 
nec non prudentibus et circumspectis Magistris civium, Judicibus, villicis 
et iuratis ciuibus quarumcunque Urbium, ciuitatum, oppidorum, villarum 
et possessionum, earumque rectoribus, cunctis etiam alys cuiuscunque Sta
tus, Ordinis, dignitatis et praeeminentiae Hominibus, extra quidem ditionem 
nostram constitutis et commorantibus, amicis nostris honorandis, Salutem, 
et foelicium quorumcunque prosperum Successum, Subditis vero nostris 
fauorem nostrum. Cum prudentes et Circumspecti ciues ciuitatis nostrae 
Coloswariensis, opera alicuius docti et bene meriti viri pro erudienda inter 
eos iuuentute, hoc tempore apprime indegeant, Statuerunt mittere nobilem 
Bernardum Jacobinum. in partes Hungáriáé superioris, uel inde etiam 
ulterius, ubi scilicet liuiusmodi viri nancisi poterunt, vel si is morbo vel 
alia rationabili causa praepeditus ire non posset, alterum quempiam prae
sentium scilicet ostensorem ex annuentia nostra. Proinde nos ipsi de saluo 
securoque itinere prospicere volentes, dominationes vestras rogamus bene- 
uole, subditis vero nostris harum Serie committimus et mandamus firmiter, 
ut dictum praesentium ostensorem in eundo, tam eum, quam virum, quem 
instruende iuuentutis causa Hecum adfert, dum et quandocunque ad domi
nationes vestras, eorundemque terras, tenuta, dominia, honores et Officio- 
latus, seu denique vestri in medium peruenerint, una cum omnibus rebus 
et bonis eorundem libere, pacifice et citra quodlibet inpedimentum dimit
tere et per eos quorum interest dimitti facere velitis, Subditi vero nostri 
modis omnibus debeant et teneantur. Praesentes vero post earum lecturam 
semper et ubique reddere Volumus exhibenti. Datum in Ciuitate nostra 
Alba Julia, die decima quarta Septembris. Anno Domini Millesimo Quingen
tesimo Octogesimo Octauo.

Sigismundus Bathorj 
de Somlio ')

') A pppirra iit s közbiil megpecsételt eredetiből. A hátlapon ez egykorú írás 
volt: Joannes Jőmsmns liywatallia ex Annuentia Illustrissimi Principis leoth. \Fasc. 
II. Nro er,.I

— ir»o —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 159 2013.03.05. 22:19:31



LXXI.

[1589.]

Báthori Zsiginnml erdélyi vajda és székeivel; ispánja kiváltságlevele az iránt, liogy a kolozs
váriak Ssáss-Fenes határán  levő szőlőikről hegyvámot . érett szőlőgerezdekot és hort a 

gyalui várhoz adni soha kötelesek ne legyenek.

Nos Sigismundus Bathori de Somlio Vaiuoda Transsylvan iae et Sicu
lorum Comes etc. Memoriae Commendamus per praesentes, Quod cum supe
rioribus temporibus inter prudentes circumspectos indicem iuratos eines et 
uniuersos Incolas ciuitatis Coloswar ab una, parte vero ab altera prouidos 
incolas possessionis Zaz fanes uocatae ad arcem nostram Gyalu pertinentis 
in comitatu Colosiensi existentis nec non prouisorem eiusdem arcis Gyalu 
controversia non minima ob id orta fuisset, nempe quod, ipsi Fenesienses, 
in suam rationem ab incolis ciuitatis Coloswar, illis uidelic/.et, qui uineas 
in promontorio Fenesiensi habent, ratione uinearum, nnnuatim pro singulis 
iugeribus octenos denarios exigere conati fuissent, prouisor item Gyaluiensis 
ex eorundem Colosuariensium uineis botros maturos et immaturos ad usum 
arcis praescriptae Gyalu annualem, nec non ad uina in dolys aut colore 
tingenda aut uetera recentibus acinis emendanda colligi facere noluisset, 
indigne id ipsi cives Coloswarienses ferentes, Nosque ea causa ipsorum 
precibus humilimis requisiti fuissemus, quatenus hanc inusitatam exactio
nem, cum et alioqni ratione earundem vinearum decimas persoluant, tollere 
dignaremur, assumpto superinde consilio dominorum consiliariorum nostro
rum praematuro, ex illis ipsis dominis consiliarys nostris Magnificos 
Ladislaum Sombori et Wolffgangum Bamffy ') ea authoritate duximus eo 
transmittendos, ut omnem eam controuersiam cognoscerent, dirimerent, 
atque id demum statuerent, quod aequum foret et conveniens, qui comm
eatis ambabus partibus controuertentibus, lustratoque promontorio, et omni 
controuersia cognita et pensata, ipsos eines Coloswarienses ab illorum 
octenorum denariorum solutione absolutos et immunes pronunciassent. 
botrorum autem collectionis cognitionem reiecissent in solius nostri arbi
trium. Sub his igitur praesentibus Comitys partialibus Thordensibus una 
cum Dominis Consiliarys nostris, nobiscum existentibns proposito hoc 
eodem negotio visum nobis fuisset, omnem tam botrorum maturorum et 
immaturorum, ad quemuis usum collectionem, quam denariorum Octenorum 
exactionem ex uineis Colosuariensibus in dicto promontorio Fenesiensi 
habitis uineasque eorum ab omni alia preterquam decimarum exactione 
liberas et immunes esse, prout per praesentes ]iteras nostras cum Uineas 
Colosvarieuses in dicto promontorio Fenesiensi habitas, tum eos ipsos 
Colosuarienses ratione earum uinearum a pensione denariorum Octenorum 
et botrorum ad arcem Gyalu collectione in perpetuum eximimus Ubertamus 
et immunem reddimus. Proinde Vobis Egregio Alberto Literaro Provisori

') Így van az eredetiben is.
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Arcis nostrae Gyalu, nec non providis Indici iuratis et universis incolis 
dictae possessionis Zaz Fenes modernis scilizet et futuris, praesentes visuris, 
harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus a modo in poste
rum a praefatis Colos war ien sibus ratione uinearum suarum in promontorio 
Fenesiensi habitarum, nihil preterea pensionis nisi iustas et ante consuetas 
decimas exigere debeatis et teneamini. Secus non facturi, praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis, Datum in Oppido nostro Thorda, uigesima 
quinta die Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octua- 
gesimo Nono.

Sigismumlus Báthory mpra. Volffgangus Kowachoezy
Cancell. mpr. ')

LXXII.

[1 5 5 )1 .1

Eötvös legények rend tartási szabályai.

■) Bathori de Somlo Waiuoda Transsaniae et Siculorum Comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes quibus expedit 
vniuersis. Quod Prudentes et Circumspecti Michael Kathonay Magister 
Cehae, item Joannes Giulay, Gregorius Balasfy, et Petrus Filsticli iunior, 
omnino Colosvarienses Magistri Aurifabri suis ac caeteroruin Magistrorum 
aurifabrorum in eadem Civitate nostra Colosvariensi residentium, nomi- 

• uibus et in personis, nostram personaliter venientes in praesentiam, exhi
buerunt et praesentaverunt nobis quasdam Literas Prudentum et Circum
spectorum Primary et Hegy Indicum, caeterorumque iuratorum ciuium 
praedictae civitatis nostrae Colosvariensis, in papyro in forma libelli patenter 
confectas et emanatas sigilloque maiori eiusdem civitatis impressive robo
ratas, continentes in se transumptive quosdam articulos in usum roburque 
et firmitatem Cehae et eontuberny ipsorum ab eisdem Magistris aurifabris 
nominibus tam utiliter, quam necessario sancitos et tandem a praefatis 
Indicibus et iuratis Civibus dictae Civitatis Colosvariensis loco priuilegy 
eis extradatos, tenoris infrascripti. Supplicantes nobis demisse, ut nos 
easdem literas omniaque et singula in eisdem contenta ra tas, gratas et 
accepta habentes, praesentibusque literis nostris verbotenus, inseri et 
inscribi facientes, nostrum illis consensum praebentes benevole, approbare 
ratificareque et confirmare dignaremur. Quarum quidem Literarum tenor 
talis est. Nos Petrus Munich Primarius et Thomas Bwday Regius Indices 
oaeterique iurati cives civitatis Colosvariensis. Memoriae commendamus 
tenore praesentium literarum nostrarum quibus expedit vniuersis, Quod 
Prudentes Circumspecti Domini Michael Kathonay et Petrus Filstich senior,

'j Az eredetiből, mely kétrétű regál papírra van írva s közbiil a fejedelem veres 
viaszba nyomott kisebb pecsétével megerősítve. |Fase. V. Nro 20.]

-) A fejedelem keresztnevének az első sorban hely van hagyva.
I I .  11
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Rectores Celiae aurifabrorum et cum ipsis D. Thomas Bwday alias Iudex 
noster primarius, Franciscus Keomiwes ac Gregorius Bonchiday similiter 
Magistri aurifabri seniores, iuratique confratres nostri, e medio nostri 
astantes, in suis proprys ac totius communitatis praedictae Cehae Auri
fabrorum Magistrorum nominibus et personis, allegaverunt isto tenore: 
Qualiter tota fere inventus Aurifabrorum scilicet famuli mercenary et 
Tyrones usque adeo magnam sibi ipsis nsurpassent licentiam et insolentiam, 
ut ob affectuum suorum dominium, honesta alias inter ipsos observata disci
plina dissolutionem perennem cepisset parturire. Volentes itaque huiusmodi 
rebellium famulorum ac Tyronum aurifabrorum libidinibus illicitis, incur- 
sationibus, incommoditatibus aliisque eorundem obliquis et nefarys actibus 
mature occurrere, certos quosdam articulos vnanimi totius Cehae delibera
tione et consensu pro honesto perpetuoque iuuentutum regimine ac disciplina 
futuris dehinc temporibus inter ipsos obseruandos congessissent, statuis- 
sentque. Betentes nos debita cum instantia, ut eosdem articulos beneuole 
perlegere, cognoscere, emendare, et renouare, emendatosque et renouatos 
ratificare, confirmare ac ipsis totique communitati Cehae ipsorum, sub 
maiori sigillo civitatis nostrae, per formam privilege perpetui extradare 
dignaremur. Cum autem dignum et iustum est, vt omnes Magistratus ac 
Communitates authoritatis suae dextera, proteruam iuuentutem rectis legibus 
subyciant, ne ipsorum immaturis placitis, sed maiorum regantur iudicys : 
Articulos itaque nobis exhibitos cognoscentes, et ubi opportunum verita
tique consonum esse nobis visum fuit, emendantes, adaugentes, atque 
diminuentes, ex certa nostra scientia ac matura deliberatione, roborauimus 
ratificauimus et confi minuimus extradedimusque pro faciliori intellectu 
lingua eorundem Hungarica isto tenore: Mely iglien szükséges légién az 
Isten teorvenienek paranchiolaty mellett ez wilaghy io rendtartás es fenyi- 
teek feokeppen az iffyvvsagh keozeoth: minden tisztes seges giwlekezet niegli 
tapasztalhattia. My es eghesz Cehewl lathwan ez warosban az Eottwes 
rendnek Istennek áldásából mind eleomenetelitli s mind sokasodását, az 
sokaságban wyszontagli a leghenieknek es ifliaknak artalmas zertartatlan- 
sagokat, alkalmatlansagokat, wegheztewnk egesz Cehvvel feokeppen az 
legheniek f'eleol illien Articulusokat. 1. Elseoben szewksegh minden szolga 
rendnek arra wigiazni, bogi iftiusagat Isten parauchiolattia szerent tiszta 
iarnbor fegihetetlen eletben vvisellie, es liyevv szolgalatban szorgalmas 
ííondvvi.sebesben mind Vra liazaban, s mind azon kiweul. Ila azért 
Valamely leglieny felettébb walo nappaly vagy ejjely reszeghseghben, 
vtzarol vtzara való tautorgasban, kijaltasban, Vra házánál ideje korán 
le nem takarodasban, feslet szemeliekheoz cekalasban meg tapasztaltatik, 
flor, quattuor bewntessek, kit ha meg nem akarna adny, eghesz esztendeigh 
rnywe fel tiltwa legion, és wthanna Írhassanak, a meeg a Cehet megli nem 
engesztelj. Az Wetek penig ha szarwasabb lenne, vgymint ky waltkeppen, 
orsagh, paraznasagh es egieb effele, az bwntetesehez a Céh ne niwlhasson, 
hanem az Byro es tanatsy authoritassa ala tartozzék ereszteuy. 2. Másod
szor is tekintuen az [ffywsagnak isten szerent walo elethwisselesenek infor-
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malasara, Wegeztetett, hogyha melyEottwes legeny ezewsteot vagy aramat 
vinne walamely mesternek ky myweltetny, az a Mester négy forint bewn- 
tetes alatt tartozzék hywen megli twdakozny, hol, kyteol s mint veotte 
légién az ezewsteot, A raniat; Ha ighaz vrath adhattia, io, de ha igaz vrat 
nem adhattia, az Mester aggia az Cehmesterek kezekheoz, es a derek Cell 
level szerint cliielekeUjenek ehben, meghtartvan mindazonaltal, ha nagy 
vetek tapasztaltatik, a Byro authoritasat. Harmadszor wgyan erre nezuen 
wegeztetet, hogy walamely legeny orsagban talaltatik, az kaart megfizet- 
wenn is wgyan meg bwntessek az eleobbi mod szerint a Céhtől. 4. Negied- 
Hzer Wegeztetett, hogy az Eottwos leghenieknek Atthiok es keozeonseghes 
gazdaiok, wgyan az walasztott es az Céh igazsagara megh eskwttetett Céh 
mestereknek egyike légién, kyheoz a leghensegh mindenben halgasson. 
5. Valamely Eotweos legheny ez Varosban jeowend, ha ez Varossy fyw, az 
legheniek atthia hyrewel meghszalhat attianál, annianal, wagy weer 
szerbit walo atthiafianal. De ha idegen legheny leyend, egienesen a leghe- 
uiek atthia hazahoz tartozzék menny, ha kyleombet tselekednek, atthiok 
akarattia kyweol fi. 4 bewntessek. f>. Valamely legheny az neki rendelt es 
mutatoth Mesterheoz nem akarna menny es oth íuywelny, az Athiok négy 
forintal bwntesse megh. Azonkeppen ha walamely Mester a legent Atthiok 
akarattia nelkewl nalla tartana es lewltetne mywelny, ugvan fi. 4 büntes
sek. 7. Az legheniek atthia minden személy válogatás nelkewl annak az 
Mesternek oszszon rend szerint leghent, a ky eleob kerthe, es szewkeol- 
keodwen legen nélkül, kiwantha theole. 8. Senky a legeniek keozzewl, 
haragból, boszusagbol gazdaiath el ne hagyhassa, az atthiok hire nelkewl, 
ha penigh el akaria hadny, eleob ne lehessen, hanem az eo gazdaianak fel- 
fogadot myweth kett hetigh szorgalmatossan igiekezze kesziteny. Ez kett 
hett után viszontagh kett hetigh tartozzék wgyan ottan butsu hetre my
welny , es igy egy holnapot egietembe, onnét elmenesenek Szándéka es 
meghielenthese wthan el teoltwen : úgy mennien oztan az atthiokhoz más 
gazdat keerny , Mely legheny ha ez egy holnapot setalassal teoltene el, 
walainennyszer mywely, mind annyszor kett kett forintal kedwezes nelkewl 
bewntesse az legheniek atthia. 9. Valamely Legheny Gazdaianal bekesseges 
lenen, egy hetben kett napoth elsétálná, eghesz hety beret elweszesse. Ha 
penigh erre walo boszszwyabol Vranak karara azon az hethen nem myweine, 
egy forintal bewntesse a Legheniek atthia. 10. Myert hogy az hywalkodo 
es sétáló Legheny, más leghent is szokott Gazdaia hire nelkewl es karara 
vvele el liinya, vagy Inas áltál elhywatny. Azért ez clielekedetyert is Vala- 
meniszer mywely anuieszer bewntettessek flór. egy. 11. Holoth az Mesterek 
a leghenieknek nem chak fizetéssel és asztal tartussal, hanem minden 
oltalommal is tartoznak. Azonkeppen keozeonseghes igassagh kivannia, 
hogy az legeniek is hywen, ighazan, szorgalmatos gondwiselegsel, vigiazas- 
sal szolgaliak az Vrokat, mely mellett terhet is illient tartozzanak visselny : 
Hogy mikoron a Gazda az araniath ezewstwt be wiszy a Mihelben, ighaz 
mértekkel szamlallia, aggia a Legeny kezebe, az Inasok is oth akkor szem
ben lewen. Az legheny annak vthanna az Inassal vgy tartozzék arra

II*
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wigiazni es eorizny es gyakorta fel meerny, hogy az apadhasnak ighaz hy- 
baja kyweol, az ezewstreol, aranyról ighaz Zamot adhasson, Mert ha az 
kezibe meert Aranyba ezewstbe kara leszen a Gazdanak, tartozzék mingia- 
rast arról eleghiteny, valamennies zer ez kaar teortenendenek. Ha penigh 
nem akarna meg eleghiteny, az Attiok mindenszer egy egy forintal bewn- 
tesse a wakmereosegheert, es ezen kyweol az Gazda kara is meg fizeteod- 
giek. Mindazonaltal szwksegh az io ehalados Gazdanak is vgymint házánál 
vigiazny, es io gondwiseleonek talaltatny. 12. Hogy az Legensegli wdeonek 
eleotte sehol magúnak seniniy szynek alat ne mywelliessen, Végeztetett, 
hogy a mely Mester twdwan ezt, megli nem Jelentene, hogy a Legeny 
maganak mywel, tehat az Mester négy forintal bwntessek. Holot penig ez 
tilalom ellen való chelekedet megli Eoregbednek, az az Az Mester vagy 
társul vagy egieb keozeoseggel lenne az myw dolgában a Leglieniel, myel- 
beol kewleomb kewleomb szynek es foghasok alath mind az Gazdanak es a 
leghennek egyaránt vagy rész szerent való haszonvételek tapasztaltatnek 
megli, Hz a Mester egy Gira ezwstel bwntettessek, mely az Geh keozeon- 
seghes ladaiaba iaryon. 13. Valamely Mester az Leglient velle való deoseo- 
leseuel wagy szokatlan Heer fizeteseuel nylwan vagy titkon leghenie wagy 
Inassa áltál hozza hytegeteseuel valamely Mesterteol az Atthiok akaratia 
kyweol hozza igieohitene [?], az illyen Mestert az Geh minden engedetem 
nelkevvl négy forintal bwntes.se. 14. A Legheny rend semmiképpen se eo 
maga, se gazdaia áltál, se más akar kichioda altul, se titkon, szynek es 
fogasok alat, se nilwan Eotwesy mywet ne arwlhasson, ha penig ebben 
kyleombet tselekednek, a Geh Mesterek a Eiro es tanaehy ereieuel elwegiek 
eleobbi mod szerent. Efféle mywet penigh ha Eotwes Mester arwlna, egy 
Gira ezwstel bwntessek, uielliek mind egietemben a Geh ladaiaba tetesse
nek. 15. Ha mely iffiu Mester be akar a Gelibe allany, wegeztetett, hogy 
ínyképpen az Zabo Gehen, Mas ideghen Gehbely kett ember keowesse be, 
Azok legienek kezesek erette, hogy a Gehnek minden rendtartásában enge
delmes szofogado leszen ; Ahoz tartia magat a mit az eghesz Geli akar, es a 
mit az Gehmesterek paranclndnak Geh akarattiabol, Hatkor a Gehnek min
den igassagat áltál vitte volna ys, ha itli való hu is, kyleomben be ne vetes
sek, Mester ne lehessen. 16. Az Gehen kyweol való kantárokról azTanachial 
egietembe wegeztetett, hogy semmykeppeu ne mywelhessenek ezwstbeol 
Aranyból a mint ez eloth wolt, Ha penigh ezwstbeol Aranyból mywelnenek, 
el wehessek a Geh Mesterek teolleok, De a Geh is ezeknek dolgait, wagy 
szwkeolkeodeseoketh irgalma,son megh tekinchie, es ha be akar walamellik 
allany, egy ideigh Varia, es promoueallia dolgát a szeghenynek. 17. Végez
tetett ez is, hogy holot az sok kantar lielien tanolt leglieniekre walo vigia- 
zasban a Gehmesterek meglifogiatkoznanak, mint azért reeghen volt, most 
is a legheniek gondwiselesere hagiattatott, hogy az ollian Legeniekre vigiaz- 
zanak, io gondwyselessel megértekezzenek, minden kedwezes nelkwl my
wet fel tiltsiak, es ighazitsa magat. Ha bírságot fizet a gondwiselesert, féle 
a Legenieké légién, es fele a Gehe légién, hogy mindennek dolga a ketseg- 
beol kvigazodwan, a legeniek bekesegesben szolgálhassanak. 18. Ez Eelliewl
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megli irt bwntetesek wegezesek aki valaky raagat nem eresztene, es ez, Arti- 
culusoknak nem engedne, Elseoben meghinchiek, és ha wgyan nem myweli, 
mingiarast my wet fel tiltehiak, soha Coloswarat, se egieb tysztesseges 
Cehes helien ne mywelhessen, Wtanna irianak minden beliekre, mind az 
kedigh, ') a megh it a Cehet megh nem engesztelj : In cuius rei memoriam, 
firmitatemque perpetuam, praesentes literas nostras privilegiales sigillo 
maiori civitatis nostrae impressive roboratas, ex merae author itatis nostrae 
plenitudine confirmantes, universae societati dominorum Aurifabrorum 
perpetuo ualituras extradandas duximus. Datum in praedicta ciuitate nostra 
Coloswar, Vigesima Die Mensis May Armo domini Millesimo Quingentesimo 
Nonagesimo Primo. Et paulo inferius subscriptum erat Gregorius Diossy m. 
pr. [inj praemissis dictae duitatis publicus notarius m. pr. Nos igitur prae
missa supplicatione nominibus et in personis quorum supra nobis porrecta, 
timentor exaudita et admissa, praescriptas literas Caehales non abrasas 
non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio 
et suspicione carentes, praesentibus literis nostris de verbo ad verbum sine 
diminutione et augmento aliquali inseri et inscribi facientes, quoad omnes 
earundem continentias, clausulas, puncta et articulos eatenus quatenus 
eaedem rite et legitime existunt emanatae, viribusque earum veritas suffra
gatur, ratas gratas et accepta habentes, acceptamus, approbamus et ratifi- 
ramus nostrumque illis consensum benevolum prebemus, ac pro praefatis 
uniuersis magistris Aurifabris in dicta ciuitate nostra Colosvariensi degen
tibus, modernis et futuris eorumque successorum universis perpetuo valitu
ras confirmamus, harum nostrarum pendentis et authentici Sigilli nostri 
munimine roboratarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
Ciuitate nostra Alba Julia die Vigesima tertia Mensis Augusti, Anno Do
mini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo primo.

Sigismundus Bathori m. pr.
Wolftgang. Kowachoczy m. pr.

Cancellar 2)

LXXUI.
11592.]

Szabó Istvánnak, Gálfti János, fejedelmi tanácsos udvari szabójának szabaditó levele, melyet
Köpcezi Szabó G áspárnak adott.

En Szabó István, az Nagyságos Galffy Janos szabója, adom emlé
kezetre (is mindeneknek tudtokra, az kiknek illik, kiváltkepen az Szabó 
Mester uraimnak, kik czehes helien laknak: hogy ez levelmutató Keopeczy 
Szabó Gáspárt, ez elmúlt esztendeokben, tudniillik 1584 esztendeoben, 
szerzettek vala en hozzam szabó mívre, ielenntek [ki niluan vagion is] hogy 
az Attya szabó volt, kinek neve Keopeczeon Szabó Balas volt, mely Szabó

') Mind az ideifjh.
-) A szahó ezek eredetijéből, mely fejér hártyán, nyitott alakkan van kiállítva

rajta a fejedelem kisebb pecsété viaszba nyomva kék, sárga, fejér és veres zsinóron függ.
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Balas teolteotte volt A prod esztendeiét ki kiralne As,szőni szaboianal Szabó 
Jánosnál. Ez feolliwl meghnevezeot Szabó Gáspár, Keopeczi Szabó Bal ás
nák es Sebestien Orsolianak iambor es tiszta agyból szwleteot fiók tamilt 
az Szabó mivben az Attiatol is valami keveset. Azért en ezeoket megh- 
tekentven, hozzam fogadam, es az eo iambor szolgalatjáért, minthogy nalam 
igazan es iamborul hiúén kiteolteotte Apród esztendeiét, es azutan az migh 
nalam akart lakni es szolgálni, heti bért fizettem nekie, seot en utannam 
Fejerwaratth sokat szolgait heti bérré égi nehani feo Szabó Mester uraim
nál ;— Kérem azért tw kegyelmeteket mind feienkent, hogy valamely 
uarosban ez fellyeol meghnevezeotth Keopeczi Szabó Gáspár Szabó Czéh- 
ben akarna allani letelepedvén, tw kegyelmeteok bizwast befogaggia, kelt 
adgion kegyelmeteok neki, es az ő igassagaban megli ne hadgia kegyel
meteok fogyatkoztatni, hanem mindenekben oltalommal légién kegielmeteok 
neki. Wiszontagh en is aianlom tw kegyelmeteoknek magainot, hogy vala
mikor Isten az tw kegyelmeteok fiait en hozzam hozza, minden segítséggel 
es oltalommal akarok lenni.

Ez levelemet adom saiath peczetem alat, illien iambor feo Szabó mes
terterek eleot, tudniillik Szabó György, Feiedelem eo Nagysaga Szaboia es 
Szabó Matias, Cancellarius uram Szaboia eleot, kiknek peczetek az en 
peczetem után ieleon vannak az lewelen. Actum Albae Juliae die decima nona 
Mensis Aprilis, Anno Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Secundo.

[P. H.] [R H.] [P. H.J ')

—  KW —

LXXIV.
[ 1 5 9 4 . ]

Káthori Zsigmond, Erdély fejedelme és székelyek ispánja Kendi Sándor bulsd-MZolnukvárincgyti 
birtokait, m elyeket felségsértési bűne m iatt elvesztett, Kolozsvár városának adományozza.

NOS SIGISMVNDVS Báthory de Somlio Princeps Transsylnaniae et 
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signifi
cantes quibus expedit uniuersis, Quod nos rationem habentes fidei, con
stantiae obsequy et seruitiornm fidelium nostrorum Prudentum Circum
spectorum Judicum Juratorum ciuium ac Vniuersorum Incolarum ciuitatis 
nostrae Coloswariensis, in eodem comitatu Colosiensi existentis, cum antea 
semper, tum turbulento hoc tempore Statuque nostro aduerso nobis prae
stitorum ac in futurum quoque praestandorum. Totales et integras portio
nes Possessionarias in possessionibus Véczk, Georgykepataka -), Lak, 
Chiaka, Hagymas, Hozzumezeo, et Guczfalua :;), alys ') Kabolapatak 5) * 4

') A szabó czch levéltárában levő eredetiből, mely papírra van Írva s alól három 
pecséttel erősítve. [Fuse. Sub. G. Nro 5.1

'-) A k-monostori konvent beigtatásról készült jelentésébeu: Gyuriid,pattiba.
:i) Mihály vajda megerősítő levelében : Buczfalva.
4) A konventi eredetiben így van : als. a mi „alias:‘-t jelent.
A Egy 1608-ki oklevélben IOKLEVÉLTÁR, XCVII1. szám.| K ubuláspatak  néven 

jő elé.
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vocatis omnino in comitatu Zotnok interiore existentibus habitas, quae 
alias Alexandri Ivendy de Bona praefuissent, sed ex eo, quod cum diebus 
superioribus, quidam ex Consiliar s nostris et praecipuis regni huius 
Nobilibus, qui scilicet Dini Parentis nostri et nostro etiam beneficio, 
honore et opibus excreuerant, repentina insolentia correpti, contra Per
sonam Dignitatemque nostram conspirassent, idque seeurn clam de nobis 
constituissent, ut regno et sede nostra ablegarent, Vel si id pro Voto 
ipsis non succederet, astu quodam nos circumuenirent, Vitamque nobis 
eriperent. Nosque his cognitis, Paucorum saltem fidelium nostrorum 
comitiua stipati, uitae nostrae seruandae causa in arcem nostram Keowar 
contendendum duxissemus, idem Alexander Kendy amplis a nobis et diuo 
genitore nostro fortunis auctus, tot meritorum, fideique et fidelitatis 
suae nobis debitae immemor, non solum factiosis illis consensisset, sed ad 
praedictam arcem nostram Keowar proficiscentibus, et intra limites adhuc 
regni huius constitutis nobis, praeter dignitatem et authoritatem nostram, 
de nono Principe eligendo, cum alys infidelibus clandestina consilia habu
isset, uitaeque nostrae insidiatus fuisset, ob i<l crimen lesae [s/’c| Maiestatis 
nostrae, ac notam perpetuae infidelitatis et amissionem omnium bonorum, 
tam propriorum, quam Vxoris et liberorum suorum incurrisset, ad nos 
consequenterque collationem nostram rite et legitime deuolutae esse per
hibentur et redactae. Totum item et omne ins Regium si quod in dictis 
Portionibus Possessionariis, qualitercunque existeret aut eaedem et idem nost
ram ex quibuscunque causis Vys modis et rationibus concernerent collatio
nem, simul cum cunctis suis Vtilitatibus et pertinentys quibuslibet terris scili
cet arabilibus, cultis et incultis, agris, Pratis, Pascuis, campis, foenetis, 
Syluis, nemoribus, montibus, Alpibus, Vallibus, vineis vinearumque Pro
montoriis, Aquis, fluuys, Piscinis, Piscaturis, aquarumque decursibus, 
Molendinis et eorundem locis: Generaliter uero quarumlibet utilitatum et 
pertinentiarum suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, ad 
easdem et idem, de i ure et ab antiquo spectantes et pertinere debentes sub 
suis veris metis et antiquis limitibus existentes praefatis Incolis dictae dui
tatis Ooloswar, ipsorumque heredibus posteritatibus et successoribus Vni- 
uersis, de manibus nostris clementer dedimus, donauimus et contulimus, 
prout damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter 
tenendas, possidendas pariter et habendas Saluo iure aliorum, harum 
nostrarum uigore et testimonio litterarum mediante. Datum in duitate 
nostra Alba Julia die decima Octaua octobrls. Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Nonagesimo quarto.

Sigismundus Bathori m. pr. Stephanus Josica
Cancell m. pr. ')

') Ax eredetiből, mely kétrétű papírra van írva s közepén a fejedelem pecsé
tével megerősítve. [Fase, D. Nro 3-1]

— 167 —
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LXXV.

[1595.1

Báthori Zsigmond crd. fejedelem és székelyük ispánja Kendi Gábor bolso-szolnok vármegyei 
birtokrészeit, melyeket felségsértési bűne m iatt elvesztett, Kolozsvár városának adományozza.

NOS SIOISMUNDUS BATHOlil DE S0ML10, Princeps Transsyl- 
uaniae et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit vniuersis. Quod nos rationem habentes fidei 
constantiae obsequy, et seruitiorum fidelium nostrorum Prudentum Circum
spectorum Judicum iuratoriun ciuium ac uniuersorum incolarum Ciuitatis 
nostrae Coloswariensis in eodem Comitatu Colosiense existentis, cum 
antea semper, tum turbulento hoc tempore statuque nostro aduerso nobis 
praestitorum ac in futurum quoque praestandorum. Totales et integras 
quindecim sessiones iobagionales populasas, duas quidem in Hagymas, in 
quarum una Jeremias Ztoriaf, in altera honesta mulier relicta quondam 
Matthaei Lupiane, tres in Chiaka, in quarum una Elias Vaida, in altera 
Blasius Syma, in tertia Joannes Mark, quinque item in Hozzumezeo, in 
quarum prima Petrus Torogas, in altera Joannes Pap, in tertia Petrask 
Torogas, in quarta Petrus Derse, in quinta Joannes Lawicz, item duas in 
Giurkapataka, in quarum una Stephanus Sak, in altera Joannes Salt, neo
non tres in Veczk possessionibus vocatis omnino in Comitatu Zolnok inte
riori existentibus habitas, in quarum una Marcus Pap, in altera Triffan 
Giurka, in tertia honesta mulier relicta quondam Thodor. ad praesens per
sonales faciunt residentias, praeterea quinque sessiones iobagionales prao- 
diales, duas quidem in Chaka, unam in Giurkapataka iam fatis possessioni
bus, similiter unam in Kabolapataka, unam etiam in Vyfalu ‘) possessi
onibus in annotato Comitatu Zolnok interiori existentibus habitas, quae 
alias quondam Gabrielis Kendi praefuissent, sed ex eo, quod cum diebus 
superioribus quidam ex Consiliariis nostris ac praecipuis regni huius Nobi
libus, qui scilicet Dini parentis nostri, et nostro etiam beneficio, honore et 
opibus excreuerant, repentina insolentia correpti, contra personam digni
tatemque nostram conspirassent, idque secum clam de nobis constituissent, 
ut nos regno isto, et sede nostra ablegarent, vel si id pro voto ipsis non 
succederet, astu quodam nos circumvenirent, vitamque nobis eriperent, 
nosque his cognitis paucorum saltem fidelium nostrorum comitiua stipati 
vitae nostrae seruandae causa, in Arcem nostram Keowar contendendum 
duxissemus, idem Gabriel Kendi, summis licet a nobis honoribus cumulatus, 
tot meritorum nostrorum fideique et fidelitatis suae nobis debitae immemor. 
non solum factiosis illis consensisset, sed ad praedictam arcem nostram 
Keowar proficiscentibus et intra limites regni nostri constitutis nobis, de 
nouo Principe contra dignitatem et authoritatem nostram eligendo cum

') Egy ltíOtf-iki oklevélben [OKLEVÉLTÁR XCVill-ik száma. | Újfalu, máskép 
Tormapatáka név alatt fordul elő.

— lt>8 —
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tilys infidelibus clandestina consilia habuisset vitaeque nostrae insidiatus 
fuisset, ob hoc crimen lesae Maiestatis nostrae notamque perpetuae infideli
tatis, et amissionem omnium bonorum tam propriorum, quam uxoris et 
liberorum suorum incurrisset, ad nos cousequenterque collationem nostram 
rite et legitime deuolutae esse dinoscuntur et redactae. Totum item et 
omne ius regium si quod in ipsis sessionibus iobagionalibus populosis, 
ac praedialibus, etiam aliter qualitercunque existeret, aut eadem et idem, 
nostram ex quibuscunque causis v.ys modis, et rationibus concernerent [colla
tionem], simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentes quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, 
Syluis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis vinearumque promontoriis, aquis 
Huuvs, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem 
locis, generaliter nero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum sua
rum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem et idem 
de iure, et ab antiquo spectantes et pertinere, debentes sub suis ueris 
metis et antiquis limitibus existentes, praefatis incolis dictae Ciuitatis 
Coloswar ipsorumque haeredibus, posteritatibus et successoribus vniuersis, 
de manibus nostris, clementer dedimus, donauimus et contulimus, imo 
damus, donamus et conferimus, hire perpetuo et irrevocabiliter tenendas, 
possidendas, pariter et habendas, saluo i ure alieno, harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante, Quas nos in formam priuilegy nostri 
redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in Ciuitate 
nostra Alba Julia die vigesima sexta mensis January. Anno Domini, Mille
simo, Quingentesimo, Nonagesimo, quinto.

Sigismundus Bathori mp.

— It >9 —

LX XVI.

[1 5 % . I

A Koloznváratt lakó ezimores nemesek adózás, katonáskodás és közteherviselés tekintetében 
nem a vármegyéhez, de a városi polgárok egyeteméhez tartoznak.

aj Serenissime Princeps et domine domine nobis naturaliter (jratiosisissime.

Fidelium Perpetuorumque Seruitiorum nostrorum iti favorem Ser: 
Vestro humilimam oblationem. Kegielmes Vrunk feiedelmeünk Nagyságod 
paranchiolta, hogy a kyk ez Varosban ollyak volnának, kyknek nemessegek 
volna azokatt kenzerytheneok menny a Nagyságod taboraba hadba yllendeo 
zerrel De kegielmes Vrunk meghemlekezewnk arra hogy soha ez Varosban

') Az eredetiből, mely kétrétbe hajtott regál papírra volt írva s középen a feje
delem kisebb pecsétével megerősítve. Teljesen ép oklevél. [Fase. ü . Nro 37.]

Stephanus Josica 
Cancell.

Joannes Balassi 
Secretar ')
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egy feiedelemis ezzel senkit nem terhelt Az Bodogh emlekezetew Istwan 
király penigh beolchy tanachyawal Consiliariussiual ezt ugyan discutialta 
es valazt teott a Békés Hadakor erreol hogy valakyk kolchios varasban lak
nak es chiak oh varia virtutum genera Nobilitaltattanak az kegielmes 
feiedelmekteol Azok hadban menesteo] zabadosok legienek, hanem azon 
kolchios varosban, az kolchy alat mutassak tanquam cives a fejedelmekhez 
az eo hewsegeket. Okát megh magiarazta eo felsege Lengyel király mond
wan akkor : Mertt wgymond az kolchios varossy nemessek chiak nomine- 
tenus nobilisok nem úgy minth Az Eniediek Thordayak Desiek Vassar- 
heliek és egiebek Mert úgymond ezek adót dezmat hazuktól zolgalatot sem- 
myth nem adnak hanem per totum zabadosok De az Colosuarban való 
nobilitatusok adót adnak, dezmat adnak, lowakot posta ala es magokat es 
hazokat hazok nepewel egietembe minden rendbely zolgalat ala tanquam 
plebeos homines kenzerytik eyel nappal. Annak okaiért kegielmes Vrunk 
invert hogy az Nagyságod eley Istwan király ygaz yteletebeolis, re ipsa is 
megh tapaztalta hogy ezek chiak oh diversas virtutes newel chiak nemesek 
nem úgy minth Az teob mezei Varasbelyek kyknek mind magok hazok 
mayorsagok zabados.

Keoniergeunk alazatosson niynth kegielmes feiedelmeunknek hogy 
Vysaggal ne terhellien Nagyságod, mert ez zabad Varosban senkyt kcoz- 
tunk nem tartunk mi zabados nemesnek hanem Nagyságod subditusinak 
tartiuk myntt zynthe generaliter my magunkat Azt akariuk, hogy oda 
allyon yth a Varosban a howa allitiuk eyel nappal otth wygiazzon zol- 
gallyon Adót adgyon terhett vysellien a mintth ez orayglan volt. Ez dolog
ban my ez oraygh ez orzagban minden kegielmes feiedelmeunk ydeyben es 
lladwyseleseben prescribaltunk, Az kegielmes feiedelmek soha edredkke 
ezth meg nem változtattak, egy Corpusok membrumok lewen az Varasban, 
megh nem zaggattuk, mert ugyanys egymással vagiunk m yok az menyre 
az Ur Isten ereot ád. iSeotli kegielmes Vrunk ha ezeket Nagyságod ynneth 
ky kenzerytene, magoknak nagyot tulaydonytwan magokat ez varosban 
oztan zabadosoknak kiwannak tartatny, Aky ha eleomenne ottan ez varos
nak zabadsaga abrogaltatvan megh romlana. Es ez lenne az Varos romlá
sának elseo occassioia, fundamentuma megh romlana, mert yth soha nem 
lakhatot sem lakyk zabados ember ky nemes legyen, Azért kegielmes feie
delmeunk kegielmesen erthwen supplicationkbol az dolgot alázatosan 
keoniergeunk hogy ez Vysagnak eleytth uegye kegielmessen, romlasunkatt 
a my hewsegeunkert ne akarya, ytthys Nagyságod wygyazo liywey vagiunk, 
az orzagnak magunknak is zolgalunk, Az orzagbely Vraknak nemeseknek 
haza nepetth magzatyth marhaytt kyket yde be hoznak yth tártnak tem
poribus disturbiornm eorizewk es az magunkewal egietembe oltalmazzuk 
ereunk zereth Isten wthan. Iliién mutatiot keozteunk ha Nagyságod eleo 
erezthene Az tyzenketh tanachy polgárok ys es keozteunk egieb tyztwyseleok 
ottan felbomlananak, kyk keozzewl nem kewesen vadnak nominetenus 
Nobilitatusok. Hyzzewk azertt hogy Nagyságod mint kegielmes feiedelem 
keowethy mind az Nagyságod zerelmes eleynek ez dologban beolch ertliel-
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mett Sententiaiat e« deliberatioiat, Mind penigli megh gondollya aztis 
Nagyságod, hogy az iol rendeltetet Varosnak prescribalt tranquilitasokat 
nem yllik nem yllik \i<jy\ méltatlan Vvsaggal megh liaborytany ieouendeo 
megliromlasokra, kyert az Vr Isten Nagyságodnak eleteti hozzabychia es 
tarchia megh boldogül eleottheunk zerelmes hazánkban.

Eiusdem Serenitatis Vestre
Judices et iurati cives 

Coloswarien.
Hátlapján egyik felől ez volt Írva:
Ad Serenissimum D. Principem pro Judicibus et iuratis ciuibus dui

tatis Coloswarien.
Anno 1594 ti. Novombr. — In causa Coloswarien.
Deliberatum. Hogy az Coloswar'ak ■ az kiknek chiak czymer levelek 

vagion az irot Decretum zerynth tarchak magokat es az varos keozibe 
zolgallianak, nem tartoznak azok sem lowast sem gialogot allatny, zeme- 
liekben feleolny az varmegie nemessy keozeot. De az kiknek iobagiok 
vagion azok tartoznak lowast allatny zemelyekreol, es iozagikrol is sol
dost zerzeny.

Másfelől : Judices et arbitri praesentis causae:
Balthasar Bogathy, Joannes Sygher, Wolfgangus Kornys, (labriel 

Ebeni, Andreas Bogathy, Joannes Zolthay assessor, Joannes Királyiad vy 
Director, Georgius Zalanczy, Joannes Boronkai, Christopherus Orbay, 
Georgius Cheke, Joannes Gyereoffy, Franciscus Galteoy, Georgius Literatus 
Gyarmathy *)

b) Serenissime Princeps, et Domine Domine
Nobis clementissime.

Post fidelium servitiorum Nostrorum in gratiam Serenitatis Vestrae, 
humilimam subiectionem etc. Deus altissimus Serenitatem Vestram, in 
salute totius Christianitatis diutissime viuere, ac sanum et incolumem 
felicissime regnare concedat.

Ertesere adgyuk felségednek kegielmes Vrunk, hogy hozak myne- 
kwnk, az felseged parancholattiat, melyben paranchol vala mynekwnk 
ielseged, hogy az mynemw Suplicatioiokat, az Coloswary nemességnek, 
felseged, ez elmúlt 1594 eztendeoben 6 Novembr. eleonkbe adatta vala, 
hogy my az teorweny zerynt megh latnilk, [igy\ ha orzag teoruenye zerynt 
való dolgot kewannake, awagy nem, mostan my arról való ertelmewnket, 
es deliberationkat, minden reze zerynt, zokot pechetunk alat kyadnuk, 
\jgy] es felségednek megh irniik. [w/y]

My azért az Felseged parancholattianak engedelmessek lewen, es 
ugian azon suplicatiot, in specie megh kereswen, rayta illien formán való 
deliberationkat találtuk irwan. Hogy az Coloswary nemessek, az kiknek 
chak czymer levelek vagion, az irot Decretum zerynt tarchak magokat. 
Holot igy vagion irwan, par. 1 Tit. 6. Armorum collatio simpliciter facta

') A papírra irt eredetiből. [Fase. B. Nro 4.J
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non nobilitat quemquam, cum etiam civium et plebeorum hominum, multi 
habeant armorum insignia, per Principem donata, per haec tamen, in nume
rum Nobilium non computantur. Azért my is ez mellett zemwnk eleybe 
vewen, es Suplicatioikbol megh ismerwen, hogy Coloswarat az Czymeres 
nemes emberek Adoot es dezmat adnak, kapukat es variakat eoryznek es 
minden nemew terheket es zolgalatokat az keosseggel eggywt visselnek, 
teorweny zerynt, nem itileok hogy az varmegie nemessiliez zaralaltassanak, 
vagy azok keozeot zemely zerynth fel wllyenek, seot sem lowast sem gyalo
got nem tartoznak zemelyekreolis allatny. Hanem azok, az kiknek iobagiok 
vagion es iozagot birnak, zemelyekert lowast, iozagokról soldost állassanak. 
Mely íny deliberationkat pronuntialwan, sem az (Joloswarmegie Ispannya, 
ki ellenek felelt vala, sem az Coloswary nemesseg, nem Apellala. Kyt my 
felségednek hyt zerynt megh irtunk és pechetwnk alat kyattunk. In cuius 
gratiam nos et fidelia seruitia nostra humilime commendamus. Datum in 
Egyhazfalwa 21 die Mensis Augusti Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Nonagesimo quinto.

Balthasar Bogathy mpr. Joannes Boronkay mpr. Joannes Zolthay, 
Comes Albensis. Assessor, in causa supra

scripta delegatus Judex.
Emericus Zikszay Idem mpr.

Provisor Albensis mpr. ')

—  172 —

LXXYIÍ.

[1598.] •

Báthory Zsigmond fejedelem adománylevele Kolozsvár város részére harminezad- és huszad-
m entességc iránt.

NOS SKxfSMUNDUS Dei Gratia Transsilvaniae, Moldáviáé, Valachiae, 
Transalpinae et Sacri Romani Impery Princeps, Partium Regni Hungáriáé 
Dominus, Aurei Velleris Eques et Siculorum Comes etc. Memoriae com
mendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, Quod 
etsi alias quoque semper varys rerum vicissitudinibus et difficultatibus, 
quibus hoc Regnum nostrum, Nosque ipsi hactenus fuimus expositi, fidem 
erga Nos indubiam in omnem eventum, integritatemque Prudentum Circum
spectorum Judicum et Juratorum Civium ac universorum Incolarum Civi
tatum Colosvar fuerimus experti, adeo, ut nihil ad eorum fidem amplius 
addi, aut iis requiri posse videretur, Tamen cum in hoc praesenti etiam 
cardine, et mutatione rerum, quo denuo Nos reduces in patriam nostram 
facti, fides et charitas erga nos, officiumque omnium ordinum huius Regni 
apprime tempestineque requirebatur, Prudentes Circumspecti Michael Ka

') Az eredetiből, mely papírra van írva s a három első bíró pecsétével megerő
sítve. Van még öt zöld ostya pecséthely, de azokra nincs pecsét nyomva, hihetően a 
kinevezett bírák a törvény tételre mind nem jelentek meg. [Fasc. B. Nro 5.]
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thonay Primarius, ac Emericus Boghner, alio cognomine Gellien, Regius 
Judices, Caeterique Jurati ciues et uuiuersi Incolae dictae Ciuitatis nostrae, 
Studium suum erga nos, omni officiorum genere, quod ab ipsis proficisci 
posset, tam mature et in tempore, abundeque contulerunt et declararunt, 
iit iam cumulatis fidelitatis suae anteactae speciminibus, hoc postremum 
nonnisi summa gratitudinis nostrae contestatione in memoriam nostram 
venire possit. Quare ut extet nostri etiam grati animi et clementiae aliquod 
erga eos testimonium, Nos eisdem Judicibus, Juratis Ciuibus, ac universis 
dictae Ciuitatis nostrae Coloswar modernis et futuris, atque eorum haere
dibus, posteritatibus et successoribus Ooloswary. habitantibus, annuendum 
et concedendum duximus, hocque beneficy genere eos afficiendos, Imo hoc 
illis donandum et concedendum duximus, Ut ipsi inquam Judices ac Jurati 
Ciues, uniuersique Incolae Ciuitatis Coloswar moderni et futuri, Successo
resque et haeredes, ac posteritates eorum Ooloswary residentes, ratione 
quorumlibet boum, vaccarum, equorum, equarum, Jumentorum, ouium et 
cuiusuis generis pecorum et pecudum, Necnon vini et tritici, mellis, aliarum- 
que cuiusuis generis mercium, rerumque quarumlibet quouis nominis voca
bulo vocitatarum, quos [svc] ipsi Coloswarienses vel in hoc Regno, aut 
vicinis Provineys, Regnisque quauis honesta ratione comparauerint, ac 
negociationis vel quaestus et quacunque causa, ex hoc Regno, seu ditione 
nostra Transsilvanica et partibus Hungáriáé, ditioni nostrae subiectis, 
in Germaniam, Hungáriám, Polonium, utramque Yalachiam, siue in quas
cunque partes non vetitas eduxerint; Sic etiam ratione eorum pecorum, 
siue ab eisdem pecoribus, pecudibus et cuiusuis alterius generis mercibus, 
quas et que ex alienis Provineys, Regnisque et ditionibus, vicinis scilicet 
et remotis, in hanc ditionem nostram Transsiluanicam et Hungaricam 
induxerint, ydem inquam Coloswarienses communiter et singillatim in 
nostram et successorum nostrorum rationem [etiamsi a nobis, alys fuissent 
aut forent Tricesimae arendatae et arendandaej nullas Tricesimas, et Vige
simas, quas in nostram et successorum Nostrorum rationem soluere debe
bant, in rationem seu usum eiusdem Ciuitatis Coloswar publicum Tricesi- 
matori eorum, per ipsos ad id deputato successiuis semper temporibus depen
dant, prout per praesentes annuimus, concedimus, donamus, et conferimus. 
Quocirca vobis Magnificis. Generosis, Egregys, Nobilibus, Comitibus, Vice 
Comitibus, Judicibus, ac Uniuersitati Nobilium, quarumcunque Comitatuum 
huius Regni Transsilvaniae, et partium Regni Hungáriáé ditioni nostrae 
sublectarum, Judicibusquae Regys Sedium quarumlibet Siculicalium et Saxo- 
nicalium, Capitaneis, Provisoribus Arcium et quorumlibet locorum officia
libus Prefectisque, Tricesimarum, Vigesimarumque et Vectigalium exacto
ribus, eorumque vices gerentibus, Item Prudentibus Circumspectis Magistris 
Ciuium, Judicibus, Juratis Ciuibus, et Rectoribus quarumlibet Ciuitatum, 
Oppidorum, Villarum et possessionum, ubiuis in ditione nostra Transsil- 
uanica et partibus etiam Hungáriáé ditioni nostrae subiectis existentibus 
et constitutis : Cunctis etiam alys subditis nostris , modernis scilicet et 
futuris presentes visuris, harum serie committimus et mandamus firmiter,
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quatenus a modo in posterum, prefatis universis incolis dictae Ciuitatis 
Coloswarieusis, eorumque haeredibus, posteritatibus et successsoribus uni- 
uersis liberam mercium suarum quarumlibet circumferendi, efferendi, infe
rendi, emendi, vendendi facultatem praebere debeatis absque solutione 
Tricesimae et Vigesimae, Neque ab eisdem, ratione earundem rerum et 
mercium, pecorumque ullam Tricesimam et Vigesimam exigere, aut eosdem 
propterea, in personis, bonis, rebusque quibusvis turbare, molestare et 
damnificare praesummatis, Imo neque huiusmodi merces eorum gratia Inve
stigationis, perlustrationis aut expectatione munerum subvertere, dissoluore, 
remorari, arestare ausitis: Sed earundem Tricesimani et Vigesimam ydem 
Coloswarienses ad publicum eiusdem Civitatis usum et rationem juste 
dependant ad id per eosdem Coloswarienses seu senatum Coloswariensem 
deputato Tricesimatori, secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. In cuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam presentes literas 
nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas memoratis 
Primario et Iiegio Judicibus et Juratis, ac universis Civibus et Inhabitato
ribus sepe [s/V:] dictae Civitatis Nostrae Coloswar eorumque haeredibus, 
posteritatibus et successoribus universis clementer dandas et concedendas 
duximus. DATVM in Ciuitate Nostra Alba Julia tertia die septembris. 
Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Nonagesimo Octavo.

Higismundus Princeps m. pr. Demetrius Napragj
El. Eppus et Cancell. Trans, m. p.
Joannes Jacobinus, Secretaries 

m. p r.* 1)

— 174 —

LXXV1J1.

[1000.]
Mihály havasalföldi vajda, császári királyi tanácsos és erdélyi helytartó Kolozsvár városát 
a Kendi Sándor és Gábor-féle birtokokban megerősíti, illetőleg azokat njból neki adományozza.

Nos MICHAEL, Valachiae transalpinae VAIVODA, Sacratissimae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarius, per Transsyluauiam Locum- 
tenens, eiusdemque cis Transsyluauiam, et partium ei subiectarum fines 
exercitus generalis Capitaueus etc. Memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes quibus expedit uniuersis, quod etsi in proximis domi
norum Regnicolarum Comitys generalibus, ad vigesimum diem Novembris 
[ 20—28.] Anno proxime praeterito Millesimo Quingentesimo Nonagesimo 
nono, ex edicto nostro hic Albae Juliae celebratis, uniuersae et quaelibet 
Donationes Serenissimi Sigismundi Bathori etc. alias Principis Transsyl-

') Az eredetiből, mely hártyára van írva, s lilnszin és fejér selyem zsinóron függő 
pecséttel megerősítve. | Faxe. T. T. Nro 25.J

Van ebből konventi átirat is lGléí. deczemb. 2-ról, regéül papírra Írva, konventi 
pecsét alatt, kértek Minthler István és Kadnóthy Miklós kolozsvári esküdt polgárok.
I Fnsc. TT. Nro 1.]
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vaniae etc. reieetae, annihilatae, viribusque cassae et inefficaces sint redditae 
et pronunciatae (7. a 14-iJc pontban] et alioquin etiam ins belli, in nninersis 
bonis et iuribus possessionarys habuerimus, Nos tamen dignam habentes 
rationem fidei praeclarae, et fidelium seruitiorum Prudentum, et Circum
spectorum primary, et Regy Iudicum, caeterorumque Iuratorum, et uniuer- 
sorum ciuium et inhabitatorum ciuitatis Regiae Coloswariensis, quae ipsi 
l)inis quondam Hungáriáé Regibus Principibus Transsylvaniae et huic 
Regno summo semper studio, et indefessis laboribus eximia cum constantiae 
laude, et dexteritate exhibuerunt, et impenderunt, ac in futurum nobis 
quoque eadem fidelitate, exhibituri, et impensuri sun t: Totales et integras 
portiones ipsorum possessionarias, in possessionibus Veczk, Giurkapataka, 
Chaka, Hagimas, Hozzumezeo, Buezfalua [sic] ') alias Kabolapataka, et 
Uyfalw vocatis in Comitatu Zolnok interiore existentes habitas, per prae
fatum Sigismundum Principem eisdem nomine et titulo infidelitatis quondam 
Alexandri et Gabrielis Kendi eisdem iure perpetuo donatas, et collatas, et 
hactenus per eosdem insto ac legitimo titulo teutas, et possessas. Totum 
item et omne Ius Regium si quid iu Uisdem [sic] portionibus possessionariis, 
etiam alias qualitercunque existeret, et haberetur, aut eadem et idem nostram 
ex quibuscunque caussis, vys, modis, et racionibus concernerent collationem, 
simul cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentiis quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus, cultis, et incultis, agris, pratis, pascuis, campis facnetis 
|.svc| syluis, nemoribus, montibus, vallibus, uineis, uinearumque promon
toriis, aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarum decursibus, molendinis, 
et eorundem locis generaliter vero quarumlibet utilitatum, et pertinen- 
tiarum suarum integritatibus, quouis nominis uocabulo vocitatis, ad easdem 
et idem de iure, et ab antiquo spectantes et pertinere debentes, sub suis 
veris metis, et antiquis limitibus existentes, praemissis tamen sicut prae
fertur stantibus et se habentibus, memoratis primario et Regio Iudieibus 
caeterisque iuratis, et universis ciuibus, et inhabitatoribus praedictae ciui
tatis Regiae Coloswariensis, ipsorumque successoribus uniuersis nouae 
nostrae donationis titulo clementer dedimus, donauimus et contulimus. Imo 
damus, donamus iit conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas 
possidendas paritor et habendas. Saluo iure alieno. Harum nostrarum uigore 
et testimonio litterarum mediante. Quae tunc in formam Priuilegy redigen
tur, cum fuerint reportatae. Datum Albae Juliae, die decima quarta mensis 
.January Anno Domini Millesimo Sexcentesimo.

') Az OKLEVÉLT. LXX1V. száma alatt.: Ouczfalm.
-) Az eredetiből, mely kétrétbo fogott papírra van írva s közből a vajda, mint 

császári helytartó pecsétével megerősítve Czimere : fenyőfa, kétféléi két életnagysága 
alak, a többi részek és körirat elmosult [ífasc. D. Nro 40.J
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LXXIX.

[1000. J

Csákv István és az erdélyi nemesség felszólítása Kolozsvárhoz, hogy álljon pártjokra.

Prudentes et Circumspecti Domini Amici nobis honorandi. Salutem 
et Seruitiorum nostrorum paratam semper commendationem. Isten kegyel
meteket kevansaga szerint való sok io Zerenchickel [igy] látogassa feienkint.

Akarok kegyelmeteknek ez levelünkben bizoniosan megh ielenteny, 
hogy az mit my keozeonsigesen az mi Istenunkteol kivautunk, hogy minde
neknek eleotte az eo Zent neuenek, annak utanna hazánknak, es az my 
kegelmes vrunknak zolgalhassunk, azt ümarou zintin ireolegh uiselliuk, 
mert bizonosan irhattiuk azt tü kegyelmeteknek hogy Mihály Vaidanak 
valameny magiar fizetett zolgay voltának, azokban egyis el nem maraduan. 
immáron az Marosan áltál keolteoztenek, az eyel Hadrewen lezen halasok, 
es holnapp (igy | igen io reggel huzonharom zazloval ieonek ide keozinkben es 
elny halny velünk együtt akarnak. Az Kozak hadnagioknak is iob reze 
hozzánk eskütt, es azok is mellénk ieonek. Az egez Aranios zeki gialogh, 
lovagh hadnagiok is nekünk mind egyigh meg eskwttenek, es holnap eok 
is feienkint mellénk zallanak táborban. Annak felette az Uduari Drabant 
hadnagiok is mind egyigh keozinkben eskwttenek. Mind ezek igy lewen 
akarok esmet kegyelmeteket zeretettel megh talalny, es inteny kegyelme
teket, hogy immár mind ezekben megh bizoniosodvan tw kegyelmetek az 
minemü dolgok feleol tiv kegyelmetekett bízott atyankfia áltál megh találtuk, 
hazánknak megh maradasaert, életünkért, zabadsagunkert, hogy a my 
Istenwnknek az kereztiensignek, es eo felseghenek az Eomay Chiazarnak 
az my hwtwnknek tartana zerint zolgalhassunk, azokról az dolgokról tw 
kegyelmetek minekünk adgion io es eoruendetes valazt, igen io reggel, es 
az ezer gialoghost meliett tw kegyelinetektül keretewnk kesedelem nelkewl 
bochiassa kegyelmetek táborunkban meg keserivluen tiv kegyelmetek hazunk
nak magunknak illien nagy es siralmas allapattiat, ki az hálálnál is keservesb, 
melliel tw kegyelmetek mind eo felsegenel nagy bechwlletett eskeduet talal, 
mind az kereztiensegnel is hirtt es nevett nier maganak. Ha my fiielme volna 
is tiv kegyelmeteknek eo felsegeteol, arról is assecuraliukmy tiv kegy elmetekett 
orzagul, hogy eo felsegenel az tiv kegyelmetek dolgát meg zerezzwk es az 
kegyelmetek terhitt my magunkra vezzivk eo felseghe eleott, arról az dolog
ról penigh tw kegyelmetek tarchia megh az my leveliinket bízonsagul. Az 
egez tízazsaghis [kjy\ mind meg eskivtt az eo felseghe hwsegire, hogy elny 
halnv velünk akarnak. Keouesse kegyelmetekis az eo io példáinkat.

Erreol is akarok tiv kegyelmeteket orszaghul megh talalny, invert 
hogy az leoueo zerzam felette igen zwkseges az hadakozásban, kegielmetek- 
nek megh zolgalliuk, kegielmetek az gialoggal egiwtt kwldgieon táborunk
ban négy taraczkot minden zersamostul, poraual, goliobisaval egivtt. Tarchia 
megh az Ur Isten kegyelmeteket feienkint io egessegben. Datum in Castris

—  í  76 —
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ad lv(!i'f‘/.t"s positis »lio ;’>-a Septembr. Anno 1 GOO Prudentum Cireumspecta- 
rmn Dominationum Vestrarum Servitores amici benevoli

Proceres, Comites Nobilium, ac Uniuersa Nobilita» 
liegtii Transsiluaniae. ')

LXXX.

[1600.]

A/ <*i*<lélyi lovondck ás cgcsz iioiupshp# karai ás ioikIcí Kolozsvár városát harmiiiczad- 
íizotósi m entességéin1» megerősítik.

Nos Proceres, Magnates, eaeterűpie status et ordines Universitatis Nobi
lium ref/ni Transsyluaniar. etc. Notum facimus tenore presentium Significan
tes quibus expedit nniuersis, quod nos dignam habentes rationem insignium 
meritorum Egregy Prndentum et Circumspectorum, Primary et Regv Judi
cum, coeterorumque Juratorum ac uniuersorum ciuium et Inhabitatorum 
ciuit,-itis Regie Coloswariensis, que -) ipsi tum alias semper, tum vero hoc 
potissimum tempore, quo omnes ordines atque status regni ad vindicandam 
pristinam libertatem impotenti dominatu et Tyrannica libidine Michaelis 
vayuode et spurcissime nationis valaehiee pressam, arma viresque undique 
conferunt, ipsi etiam Coloswarienses hanc synceram erga communem hanc 
patriam affectionem testatam reddiderunt, ut facultates Viresque suas in 
largienda pecunia, et suppeditatis auxiliaribus Copy« ultro liberaliter et 
summo Htudio obtulerunt. Ut igitur huius praeclari animi aliquam a nobis 
etiam habeant renumerationem, in eo ipsos assecurandos, affidandos et cer- 
tificandos duximus, quod immunitatem illam tricesimarum superioribus 
temporibus ipsis concessam, et peculiari diplomate,:!) et priuilegio superinde 
contecto uberius expressam et denotatam, nos quoque et successores nostri, 
in perpetuum illibate et inuiolabiter conseruabimus, et per alios, quorum 
interest conseruari faciemus, prout assecuramus, affidamus, et certiticamus 
ac conservabimus harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum in Gastris in campo kereztes positis, decima die Mensis Septembris. 
Anno Domini, Millesimo, Sexcentesimo.

Idem qui supra
Stephanus chiaky m. pr. B. bornemvzza m. pr.
Franciscus Alard m. pr. Stephanus Tholdi de Zallo m. pr. l)

’) A papírra irt s liat pecséttel hitelesített eredetiből. | /disc. II. Nro 84.| E/, 
oklevél addi«', mig én e fáradságos müvemmel gyakori betegség és sok viszontagsá
gaim közt elkészülhettem, kiadatott ugyan az Kedélyt Orszá'igyülétti Emlékek V-ik kö
tete 582 -88. lapjain; de én már lmsz évvel ezelőtt lemásolván, részint az OK
LEV ÉLTÁR  teljességéért, részint mivel az enyémben az eredeti ortograplna is meg
van tartva, közlését szükségesnek ítéltem.

s) Az e itt is úgy volt írva, mint, fennebb több helyen megjelöltem.
'-) E szélt kolozsvári oklevélben it t  láttam legelébb előfordulni.
') Az eredetiből, mely kétrétbe hajtott, regál papírra, van Írva, s bat. pecséttel 

megerősítve. | /'Vise. TT. Nro l.|
II. "  12
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LXXXI.

[1600.]

Csálty István belső-szoliiokvármegyei húsz johbáffytclkút Kolozsvár apaliidai birtokrészeivol 
■ elcseréli.

Nos Stephanus Chiaky cie Kere/./.egh, Consiliarius, et Generalis Capi- 
taneus Exercituum Transsyluaniensium etc. Fatemur et recognoscimus per 
praesentes. —• Quod cum Prudentes Circumspecti primarius et Regius Judi
ces caeterique iurati Senatores, ac uniuersitas ciuium duitatis C<»loswar. 
certis rationibus, et respectibus moti, quasdam portiones possessionarias in 
posseesione Apahida, una cum dimidia parte molendini ibidem super decur
su fluuy Zamos aedificati, ac domo et Curia nobilitari ibidem de nono extra
cta, omnino in Comitatu Coloswariense ‘) existente, quae omnia alias titulo 
pignoris iuxta literas superinde dinersas in Conuentu Beatae Mariae Virgi
nis de Colosmonostra datas, et emanatas, prae manibus eorundem ciuium 
Coloswarieusium praefuissent, extitissentqne, una cum literis ac toto et 
omni eo hire, quod in ijsdem portionibus haberent, et habere possent, nobis 
dedissent, remisissent et manibus nostris assign assent. Volentes eosdem 
eines iam dictae ciuitatis Coloswar pari gratitudinis compensatione prae- 
uenire, totales et integras portiones nostras ad numerum uiginti sessionum 
iobbagionalium populosarum se se extendentes districtus Gorboiensis puta 
in Chiaka, (incsfalua , alias Kabolapataka, et JFagymas portionibus possessio- 
narys omnino in Comitatu Zolnok interiore existentibus habitas, eisdem 
ciuibus ac uuiuersitati ciuium Coloswariensium i ure perpetuo, et irreuoca- 
biliter dedimus, concessimus, ac contulimus, prout damus, concedimus, et 
conferimus, appropriamusque praesentium per vigorem. Assecurantes eosdem 
vigore harum nostrarum literarum, quod quamprimum Deo fauente Coloswa- 
riuin redire poterimus, fassionem vigorosam et perennalem coram Requisi- 
toribus praescripti Conuentus, suis modis superinde facturos esse, et consu- 
maturos, Alioquin praemissa reciproca collatio irrita, cassata, et uiribus 
perpetuo destituta sit, et maneat eo facto. In quorum praemissorum fidem, 
firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras sigilli nostri authen
tici, ac manus subscriptione roboratas, memorato primario, et Regio .Indici
bus, caeterisque in ratis Senatoribus, ac uuiuersitati ciuium, et incolarum 
praedictae ciuitatis Coloswar, eorumque heredibus, et legitimis successori
bus, dandas duximus, et concedendas. Datum ex possessione Lec/.falwa, die 
uigesima prima mensis Octobris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo.

Stephanus Chiaky m. pr. ■)

') Fm alakot „Comitatus Coloawnrknsis“ itt láttam legelőször.
-) As eredetiből, mely kettőbe hajtott papírra vau írva s középen megpecsételve. 

Egészen ép oklevél. | Fase. I). Nro (1.|
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LXXXI1.

Li 701.1

A kolozsvárink liarminczsidáiuik Kolozsvár közszükségeire adományozásáról kelt fejedelmi
engedménylevél á tira ta .

Transumtum literarum Colosuariensium super relaxatione Tricesimae.

Nos Requisitores etc. Memoriae common per prentes. Quod nobilis 
Michael Literatus, Juratus Notarius Ciuittis Colosuar, nostri personaliter 
veniens in conspectum Nominibus et in personis Prudentum et Circum
spectorum Primary et Hegy Judicum eeterorumque Juratorum Civium et 
Senatorum eiusdem Ciuitatis Colosuar, exhibuit et praesentauit nobis quas
dam literas Serenissimi Domini Sigismundj Dej Grau Transylvaniae et Sacri 
Romani Impery Principis, Partium Regni [Hungáriáé | Domini, Aurei Velle
ris Equitis et Siculorum Comitis, etc. Dni nostri clementissimi praeceptorias 
in duplici papyro patenter sub sigillo authentico eiusdem confectas et ema
natas, quarum quidem literarum in inferiori margine ad leuam praetitulati 
Domini Sigismundi Principis, ad dextram vero Caneellary Demetry Napragy 
Electi Episcopi Transyluaniensis et .Toannis Jacobjni secretary propriae 
manus [sic] videbantur, continentes in se tenorem aliarum quarunden lite
rarum eiusdem domini principis super relaxatione solutionis Tricesimae pri- 
vilegialium, petens nos debita cum instantia, ut paria eorundem Transumpto 
literarum nostrarum inserentes sub sigillo huius Conuentus .Turium suorum 
futura pro cautela extradaremus. Quarum (juidem literarum tenor et conti
nentia verbalis sic sequitur. Sigismundus Dei gratia Transyluaniae, Moldá
viáé, Valachiae, Transalpinae et Sacri Romanorum Impery princeps, par
tium Regni Hungáriáé Dominus, Aurei Velleris Eques, et Siculorum Comes 
etc. Universis et singulis, Spectabilibus Magnificis, Generosis, Egregys, no
bilibus, Comitibus, Vice-Comitibus et Judlium, quarumcunque Civitatum 
Capitaneis, praefectis, provisoribus Castellanis Arcium, ac aliorum quorumuis 
locorum officialibus, Tricesimatoribus, Teloniatoribus, pontium, passuum, ua- 
dorum et viarum Custodibus, Item Prudentibus et Circumspectis Magistris 
Ciuium, Judicibus, villicis et Juratis Ciuibus quarumlibet Ciuitatum, oppido
rum, villarum et possessionum. Cunctis etiam alys, quolibet officio, dignitate 
aut praefectura fungentibus, eorumque vices gerentibus, modernis scilicet 
et futuris quoquo pro tempore constituendis. Salutem et gratiam nostram. 
Quoniam omnes bene constitutae Respublicae ita demum florere et consistere 
possunt, si in ea et virtuti sua tribuantur praemia, et supplicia plectantur: 
Nos etiam fidelium subditorum nostrorum peculiarem erga nos fidem et con
stantiam dignis et convenientibus praemys afficiendas censemus. Quod 
quidem hoc tempore erga fideles nostros Prudentes et circumspectos, 
Michaelem Kathonai, primarium, et Emericum Bogner, alias Gellyen Re
gium Judicem, Ceterosque universos Ciues et Inhabitatores Ciuitatis

12*
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nostrae Colosuariensis testatum reddere noluimus, quorum studium, fidem et 
in tuenda dignitate nostra constantiam, tam secundis, quam adversis in 
rebus nostris abunde satis et sufficienter in multis iam occasionibus, prae
sertim autem proximis diebus cum principatui et pristinae nostrae restituere
mur dignitati, experti sumus. Horum intuitu, cum nos mediantibus aliis 
literis nostris id eisdem .Judicibus et Juratis eaeterisque universis successo
ribus, einibas et Inhabitatoribus dictae eiuitatis nostrae Colosuariensis 
eorumque haeredibus et posteritatibus universis id annuimus et concessi
mus, ut ipsi Colosuarienses, merces et res cuiuscunque generis, bones, 
equos, equas, pecudes et pecora, ac alias quaslibet merces, quocunque no
minis vocabulo vocitatas, tam ex hoc Regno nostro Transyluaniae et par
tibus Hungáriáé nobis subieetis, educere, quam etiam ex alys regnis, vicinis 
scilicet et remotis huc advehere, et sine omni Tricesimae solutione no
bis et successoribus nostris pendenda distrahere, vendere, ean deni que Trice
simam in communem et publicum Oiuitatis Colosuariensis usum conuertere 
possint et valeant, Ideo committimus vobis et mandamus harum serie fir
miter, ut visis praesentibus a modo in posterum suecessinis semper tempo
ribus a praedictis Colosuariensibus ratione quarumcnnque mercium et re
rum, tam ex hoc Regno educendarum, quam etiam huc advehendarum, nul
lam penitus Tricesimam aut Vectigal quodcunque exigere, neque liuius- 
modi merces eorum, gratia investigationis, perlustrationis, aut expectatioue 
munerum dissoluere, subuertere, remorare arrestare ausitis, nec sitis ausi 
modo aliquali- Verum eandem omnem Tricesimam dictorum Judicum et 
Juratorum ciuiuui Colosuariensium in usum conuertendum permittere modis 
omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi, praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Albae Juliae die tertia septembris Anno Domini 
1598. Nos itaque praetactarum literarum praeceptoriarum tenorem Tran
sumpto praesentium literarum nostrarum de verbo ad verbum sine diminu- 
tione et augmento variationeque sine omni inserentes, sub sigillo huius Oon- 
uentus usitato Annotatis dominis Judicibus et Juratis (finibus ac Senatori
bus dictae Oiuitatis Colosuar, Jurium eorundem futura pro Cautela neces
sarium, fideliter et conscientiose extradandum duximus. Jure et Justitia 
quoque communi sic requirente. Datae feria quinta proxima post Domi
nicam Rogationum [márcz. 10.1 Anno Domini Sexcentesimo primo supra 
Millesimum. ')

') Az országo* levéltár kol.-monostori konveuti levéltári-észében, regi Ii. B. új 
0 . jegyű eredeti Jegyzőkönyv 75 -7 li. levelein levő első fogalmazványból. \M'muta.\
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• Lxxxm.
11 HOI. I

A jozHuiták tiltakozás», szomszédaiig! jogon, Kórogy birtoknak Kolozsvár város áltál
m egvásárlása ellen.

Nos etc. Memoriae commendamus per praesentes, Quod Circumspectus 
Callus Chazkay Judex dictae possessionis Colosmonostra vocatae, in Comi
tatu Colosiensi existentis, nominibus et in personis Reuerendi Patris Dni 
Petri Malory, Rectoris Collegy societatis Jesu Claudiopolitani, neonon to
tius Universitatis eiusdem Collegy, nostri personaliter veniens in praesen
tiam, per modum solenuis protestationis, contradictionis et inhibitionis 
nobis significari curavit. Quod ipsi Reuerendi Dni Patres certo et reuera 
intellexissent, Qualiter Egregias Stephanus Hauasely alias Nagy totalem 
et integram possessionem suam Korogj nuncupatam, in profato Comitatu 
Colos existentem simul eum ciuictis suis utilitatibus et pertinentiis quibus
libet Prudentibus et Circumspectis Dnis Judicibus et Senatoribus huius 
Ciuitatis Colosuar, certa summa pecuniae vendidisset et abalienasset. Cum 
tamen ipsi Dni Patres uti vicini Jure suae vicinitatis parati fuissent, si 
modo praeseiuissent eandem possessionem eodem precio, quo vendita fuit, 
ad sese recipere, prout parati essent etiam de praesenti. Unde facta buins- 
modi protestatione Dims Gallus Chazkay nominibus quorum supra Jure 
dictae vicinitatis annotatos Duos Judices et Senatores dictae Ciuitatis, ab 
emtione, occupatione et detentione praescriptae possessionis Korogj ac per- 
tinentiaruin eiusdem, Item dominio, usuum fructuum atque utilitatum per
ceptione seu percipi factione, sibypsis | .sic] statutione seu statui factione, quo
modocumque iam factis vel flendis inhibet contradicendo et contradicit 
inhibendo ac reclamando publice et manifeste coram nobis. Harum nostra
rum vigore et testimonio 1 iteraram mediante Datae feria secunda prox, 
post Dominicam Quasimodo |apr. 20. | Anno Uni Sexcentesimo primo supra 
Millesimum. ')

EXXXTV.

I l(i02.]

Basta György, a császári felség erdélyi főkapitánya védlevelet ad ki Kolozsvár város részére, 
hogy a széki sóbányákat háborítatlanul bírhassa és m iveltethesse.

Georgius Basta Dominus in Suit Eques Auratus Sac. Caes. Regiaeque 
Maiestatis ac Hispaniarum Regis Catholici Consiliarius bellicus, eiusdemque 
Caes. Maiestatis in Transsiluania generalis Capitaneus etc. Vniuersis et 
singulis Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Egregys et Nobilibus Comiti

') Az országos levéltár k.-monostori konventi levéltárrészében régi B. B. uj 0  
jegyű eredeti Jegyzőkönyv 124—25 lapjain levő első fogalmazásból.
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bus, Vice Comitibus ct .Judicibus Nobilium quoriimcunque Comitatuum, 
Capitaneis, Praefectis, Provisoribus, Castellanis arcium, ac aliorum quorum- 
uis locorum officialibus; Signanter vero Capitaneis, Provisoribus et Castel
lanis Praesidy Zamosuywar, modernis scilicet et futuris quoque pro tempore 
constituendis. Item Capitaneis, Praefectis, Belliduetoribus, Campiductoribus 
Ductoribus, et Centurionibus quarumcunque exercituum tam Equestris 
quam pedestris ordinis, et quarumcunque gentium aut nationum Sae. Caes. 
Eegiaeque Maiestatis, nec non Prudentibus et Circumspectis Magistris 
Ciuium Judicibus, Villicis, et Juratis ciuibus quarumcunque Ciuitatum 
oppidorum Villarum et possessionum Cunctis et alys quolibet officio, digni
tate et praefecturis fungentibus eorumque vices gerentibus, Vbiuis in 
ditione Transsiluanica Sae. Caes. Regiae Maiestatis constitutis existentibus 
praesentium notitiam habituris, dominis et amicis nobis honorandis Habi
tem et nostri benevolam commendacionem, Quoniam nos vigore plenipoten- 
tiae nostrae a Hac. Caes. Maiestate nobis attributae Halis fodinas Zekienses 
prae manibus Prudentum et Circumspectorum Primary et Regij Judicum 
caeterorumque Juratorum ciuium Colos war iens ium relinquimus. Postularunt 
ijdem a nobis, ut nos eisdem de Via protectionis et defensionis liberaque 
dictarum Salis fodinarum cultura prospiceremus: Quorum petitionibus et 
postulatis suffragare volentes nos eosdem in Sacrae Caesareae Maiestatis 
et nostram recipientes protectionem ac tutelam specialem, viceque et in per
sona nostra Vestrae committentes tuitioni ac defensioni : iniungimus nobis 
authoritate a Sacra Maiestate nobis attributa, ut eosdem contra violentas 
quorumlibet impetitiones tueri protegere ac defendere debeatis, operarios
que eorum citra omne impedimentum suis muneribus ac laboribus fungi 
praetactasque Salis fodinas libere colere permitatis, authoritate nostra, 
nobis hac in parte, attributa, Jureque et iustitia requirente. Secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum ex Ciuitate Za/, 
Sebes decima terein mensis July. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 2-do.1)

LXXXV.

11602.1

Machkási Menyhért és neje Móra óh Magyar-Nádas községekben és Andrásliáza |)raediurnban 
levő birtokrészeiket, Olczovai Gergely tízent-Erzsébet kórházi mesternek zálogosította el

száz m agyar forintban.

Nos Requisitores literarum et literalium Instrumentorum in Sacristia 
siue Conseruatorio Couueutus Monastery Beate Marie virginis de Colosmo- 
uostra repositarum et locatorum ac aliarum quarumlibet Judiciariarum

') Az eredeti el van veszve ; az egykorú másolat papírra van hitelesítés nélkül 
kiállítva. I Fase. I. Nro 5,|

Hátlapján 1602. jul. 13-ról azon jegyzés van, hogy akkor még két példányban 
volt meg. A kiváltságok között, az ezekről készült Jeyysék szerint |P. -IS. szám alatt] 
volt felvéve; de mikor én 1662—63-ban tanulmányoztam, már hiányzott,
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deliberationum legitimorumque man (latorum Exequutores. Memor ie com
mendamus ]>er presentes. Quod Egregio Melchiore Machikassi de Zenth- 
marton Machikassa ab una, et Circumspecto Georgio Olczouai, magistro 
Xeuodochy Colosuariensis Sanctae Elizabete partibus ab altera, coram nobis 
personaliter constitutis. Idem Melchior Machikassi oneribus et quibusuis 
grauaminibus, generosae Dominae Catharinae Kolon consortis suae; item 
nobilium Stephani et Casparis filiorum, necnon Elizabet et Judit filiarum, 
Liberorum eiusdem Domine Catharinae, ex Egregio quondam Caspare 
Eolyuethi |? | procreatorum penitus et per omnia Super se assumptis et 
leuatis, matura primum inter se deliberatione praehabita, sponte et libere 
vivaeque vocis suae oraculo, fassus est retulitqne in hunc modum. Quod 
ipse pro arduis et Ineuitabilibus suis necessitatibus ad presens summe 
urgentibus euitandis, praesertim vero cum hoc periculoso tempore uniuersa 
et quelibet Jura sua possessionaria desolata essent, bonaque sua mobilia 
omnia hic in Transsylvania habita amisisset, ad summam redactus fuisset 
paupertatem. Unde coactus fuisset petere mutuo a praefato Georgio Olczo
uai, Summam florenorum centum hungaricalium coram nobis per eundem 
Georgiám Olczouai depositam et per dictum Melchiorem Machikassi integre 
1 enatam. Pro qua quidem Summa, Totales et integras portiones suas posses- 
sionarias in possessionibus Mera, Magiar Nadas, et praedio Andrashaza, 
omnino in Comitatu Colosiensi existentibus habitas, simul cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus cultis 
et Incultis, Agris, Pratis, Pascuis, Campis, foenetis, syluis , Nemoribus, 
montibus, vallibus, vineis, vinearumque promontorys, Aquis, fiuuys, piscinis, 
piscaturis, Aquarumque decursibus, Molendinis et eorundem locis, generali
ter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum Integritatibus 
quocunque nominis vocabulo vocitatis ad easdem de Jure et ab antiquo 
Spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limi
tibus existentes memorato Georgio Olczouai Successoribusque suis uniuersis 
pignori duxisset obligandas, nostrique obligauit in praesentia usque tempus 
redemptionis possidendas, hac conditione mediante, ut dum et quandoeun- 
que temporis in processu, dictas portiones possessionarias ipse Melchior 
Machikassi, aut consors, vel praenominati orpliani, reposita |s/c] Summa, 
redimere voluerint, extunc dictus Georgius Olczouai, vel eiusdem successo
res, leuata primum dicta summa, remittere teneantur et sint adstricti. Si 
vero remittere nollent, tunc deposita eadem Summa vel coram nobis Requi- 
sitoribus, vel apud aedes ipsius Georgii Olczouai uno Vice Judice Nobilium 
praesente, easdem, Solum vigore praesentium, Contradictione, Inhibitione, 
Repulsione vel alio quouis Juridico remedio non obstante, reoccupare possint 
et valeant. Assumens nihilominus et obligans se prelibatus Melchior 
Machikassi, memoratum Georgium Olczouai successoresque suos uniuersos 
in pacifico Dominio dictarum portionum possessionariarum in praetactis 
possessionibus et praedio habitarum, contra quoslibet legitimos impetitores 
causidicos et Actores proprys suis expensis laboribus et curis, tueri, prote
gere et defendere, harum nostrarum vigore et testimonio literarum
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mediante. Date die dominica proxima post testum Meati Petri ad vincula, 
[aug. l .j  Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Secundo. ')

• -  184 —

I,XX XVI.

Kolozsvár város helyhatósági örökösödési rendszabályai.

D e S u c c e s s io n e  q u id  s it  e t q u o tu p le x .

T itu l u s  P r im u s .

Cum liberarum omnium Civitatum leges duobus potissimum nitantur 
fundamentis, Priuilegys nimirum et Vsu receptis consuetudinibus, praeclare 
maiores nostri inde statim a fundatione liuius Reipublieae, in id omne studium 
iudustriainque contulerunt, ut ne peculiares Leges, quibus a promiscua multi
tudine segregata Respublica, priuato quodam I). D. Regem | s/c] Hungarian bene
ficio et liberali]täte] insigniretur, consequi possent. E t approbatas longe | só’] usu 
consuetudines, quibus eo laudabilius consisteret, et inconcussa libertatem 
suam tueretur, in communem hanc Civilem societatem introducerent. Verum 
quia consuetudinis usus diuturnitate temporis partim in abusum transire, partim 
oblivionis tenebris facile iiivolui potest, operae pretium fuerit, dare operam, 
ut quae de successione, tum divisione bonorum, multis iarn abhinc annis qnun
quam in usu habita, varie tamen a varys pro ingeniorum diversitate agitata 
atque interpraetata sunt, in scriptae legis formam certis adstricta Literis in 
ordinem redigantur. Ac ut rem ipsam de qua agendum est cognoscamus con
veniens est primum intelligere quid ea sit, ut eius praeliabita eius | só' | cognitione, 
de reliquis deinde sibj annexis, ex ordine et singillatim, quae requiruntur, in 
medium proferri possint.

Successio igitur nihil aliud est, quam universorum decidentis |s/c| bono
rum mobilium ac immobilium in haeredes deuolutio. Huius quidem Successio
nis de communi Juris regula duae ponuntur species : Successores enim aly 
dicuntur legitimi siue ab imtestato qui nullo intercedente Testamento, sed ob 
coni unctionem duntaxat et sangviuis progeniem ad baereditatein bonorum 
defuncti accedunt : Aly vero appellantur Testamentary qui successionem in 
bonis alicuius decedentis ex uigore Testamenti consequentur, [sic] De quibus 
ordine dicendum et considerandum est.

') Así eredetiből, mely papírra vau írva s a. konveet pecsétével megerősítve. 
Kívül legal ól ni Írva: li!13. IU. July furia quarta, ante festum 1). .Insumis Baptistae 
Ijim. 21.1 medio C. Stephani Kirssner et Joannis Czanadj bona introseripta remissa 
sunt Generoso Nicolao Matskasio, fratri introscripti Melehioris Matskasj. | Vase. II. 
Nro 4 .1
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De triplici successionis diuisione quae est, descendentium, 
Ascendentium, et Collateraliarum.

T itu l u s  S e c u n d u s .

Vt igitur de haereditatibus, quae ab intestato deferuntur initium rapiatur, 
notandum primo est haeredum tres omnino constitui solere ordines, quorum 
primus est I tescedeutium. alter Ascendentium in linea recta, tertius est Colla
teralium in Linea obliqua. Descendentium nomine intelliguntur fily vel filiae, 
nepotes et neptes, pronepotes et proneptes, et reliqui qui recto ordine subse
quuntur. Ascendentes sunt Pater et Mater. Avus et Auia, Proauus, Proauia. 
et sic deinceps ad priores semper ordine recto procedendo. Collaterales nero 
nuncupantur fratres et sorores eorundeinque liberi, ipsi defuncto, siue Paterna 
sine Materna ex prosapia sanguinis coniunctione ex latere proximiores, qui 
communiter agnati ex Paterna, Cognati autem ex Materna linea appellari 
consueuerunt.

Post decessum itaque cuiuspiam, primary haeredes Descendentes ante 
omnes alios ipso ordine naturae Bonorum successionem sibi vendicant. Qui 
quamdiu supersunt, nunquam collaterales ad haereditatem bonorum accedere 
possunt; sed vs tandem cessantibus, vel non existentibus, ita tandem Colla
terales, si ramum genealogiae suae ad truncum prosapiae ipsorum deficientium 
in linea recta deducere, et maiores ipsorum condivisionales fratres extitisse, ac 
divisionem inter se mutuo celebrasse poterunt comprobare, ad successionem 
dcuire \demnire] admittantur. .

Adscendentes vero nonnisi ante diuisionem cum filys aut filiabus fa
ctam, in bonis liberorum suorum deficientium succedunt. Pater enim filio et 
filius vicissim Patri, ante divisionem duntaxat tenetur, quicquid bonorum 
potest accquirere. Secus autem intelligendum est, ubi diuisio aliqua inter 
Parentes, et Liberos facta fuerit : Tali enim casu, non in ascendentes, sed in 
Collaterales, siue Condiuisionales eiusmodi Bona in toto rite et legitime deuol- 
uuntur. Nam usus ille Saxonnm quo post divisionem semel factam bona defi
cientis pupilli in parentem reflectuntur, nullum in iure communi locum habet: 
Bonorum enim successio per sangvinis propagationem, non in Parentes, sed 
in Collaterales fratres una cum accquisitis ab intestato deuolvuutur |s-te|.

De Diuisoribus eorundemque officio.

Titulus Tertius.

Vt autem omnis Diuisio rite et Legitime peragatur decretum est publico 
Senatus consulto : ut eiusmodj diuisionibus, designati Octo uirj praesint, quo
rum nomina publicis sunt inserta tabulis. Qui quidem Diuisiones | sicj quoties ad

—  1 8 .')  —
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peragendum aliquam Diuisionem luerint vocati iuxta numerum quem partén 
diuidentes uolent; aut pro quantitate negoty quot sufficere uidebunfcur, tot
idem accedant; Et priusquam ad divisionem accingantur, ante omnia ab ys 
quorum interest, solenne iuramentum super eo, quod omnia ad Diuisionem 
comportabunt, et diuidenda afferent pro ratione officy sui exigent. Deinde de 
debitis inquirent deque eorum solutione dispicient. Tum de Legatis et Testa
mento sciscitabuntur. Inde praerogatiua aliqua [sic | partium percontabuntur. 
Mox sternendae mensae rationes secundum ordinem infra scriptum expedient. 
Demum ad Diuisionem iuxta praescriptam accedent. Si voro contingeret ut 
partes diuidentes in principali diuisionis membro conuenirent quidem inter se; 
verum ex parte tantum alicuius haereditatis, aut alterius rej in particulari 
concordare non possunt, extunc nihilominus ipsi Diuisores officium suum exe- 
quentur, et in reliquis, quae extra controuersiam sunt, diuisionem debito 
modo peragent, Illud uero de quo conuenire fratres non possunt Judicio sena
tus et .Judicum determinandum relinquent. Neque enim conuenit totalem 
diuisionem particularis alicuius dissensionis interuentu turbari aut intermitti. 
In omni autem diuisione Diuisores sine Octouiri ualde attenti sint, ne tales 
haeredes ad successionem admittant, de quorum genealogiae ramo non constet 
unde publico ciuitatis aerario detrimentum aliquod accedere possit.

— 186 —

De diuisione bonorum quae ab intestato deferuntur.

T itu lu s  IV.

1. Cum successionis quemadmodum etiam propagationis fundamentum 
sit legitimum coniugium: Antiquitus sancitum et huc usque constanter obser
icatum est, consociatis per coniugium corporibus, bona quoque coniugatarum 
personarum mobilia aeque ac immobilia utriuque coniuugi debent, aut potius 
debere(nt.] In quo quemadmodum virilis sexus maior est dignitas, ita bonorum 
quoque communium usus, et dominy proprietas maior est apud virum : ita 
nimirum ut vix in besse siue dualitate, foemina uero in triente duntaxat bono
rum participet.

2. Quapropter si uxorem cuiuspiam sine liberis decedere contigerit, 
tenebitur uir ipse fratribus et sororibus collateralibus defunctae uxoris iuxta 
genealogiae ipsorum ramum, trientem de uniuersis bonis suis extradare atque 
exsequestrare. E t hoc idem est tenendum etiam in extradanda dualitate post
quam maritus uxore superstite in semine defecerit, eadem enim ratione uidua 
quoque de universis bonis communibus bessern fratribus et sororibus collate
ralibus mariti excidere, eorundemque manibus assignare [saluis tamen priui- 
legys et constitutionibus Ciuitatis] debebit.

o. iSi vero post decessum parentum liberi superuixerint, antequam su
perstes Pater uel Mater ad secundas transeat nuptias, pater quidem trientem 
maternam; Mater uero superstes dualitatem paternam iuxta legitimum diui
sionis ordinem puppillis extradere [sic] tenebitur.
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4. Verum enim vero antequam inter uiduam pupp illos defuncti diuisio 
per I (illisiones | sic | ad id ordinatos peragatur, hanc praerogativam, uiduae de ap
probata huius Ciuitatis consuetudine obtinuerunt, ut nimirum de infra specifi
catis rebus singulas partes modo subsequente extra omnem diuisionis sortem 
consequantur. Primum omnium tapete cum mensa nili linteo *) mensa super
sternitur, cui imponuntur de rebus infrascriptis, non quidem praestantiora, 
neque uiliora, sed mediocris prety de singulis singula hoc modo. Cantharus, 
patina cum disco, poculum argenteum, mantile, ceruicale, puluinar cum duo
bus lectisternys et una culcitra, ipsa interim uidua in usualibus uestimentis, 
ex quotidiano cultu existente, quae omnia seorsim er separatim, extra omnem 
diuisionem ipsi Relictae cedent et prouenient.

5. Vbi interim diligenter animaduertendum erit, quod si talium rerum 
mobilium numerus in singulis quaternarium tantum attigerit, uel inferior 
quaternario fuerit, tunc de paucioribus aut quatuor nihil prorsus extra diui
sionem ipsi Relictae assignandum erit; sed haecobseruatio tunc tantum locum 
habebit, cum ultra quaternarium eiusmodi res superius specificatae repertae 
fuerint. Et hoc idem tenendum est quando eum fratribus collateralibus de
functi diuisionem Relicta faciet.

(5. Ad uestimenta porro muliebria quod attinet, illa siue plura, siue pau
ciora fuerint singula ex singulis in mediocri ualore sin unum tantum, hoc etiam 
ipsumRelictae extra diuisionis sortem cedet, uestis nimirum, siue tunica muliebris 
una cum duabus fibulis argenteis, et mastruca una, vel pallium muliebre unum.

7. Quibus peractis ita tandem reliqua universa decedentis bona, in me
dium diuisionis producta, mobilia aeque ac immobilia quocunque nomine 
uocitentur, in tres rectas coaequales, et condecentes partes dividentur, quarum 
triens ipsi Relictae uiduae bessis autem filys uel filiabus aut fratribus collate
ralibus, si in 2) descendentes non extiterhit in omnibus assignabitur possi
denda pariter et habenda.

8. In. haereditatum autem diuisione domus paterna semper iuniori filio, 
filys nero non existentibus filiae iuniori, qui scilicet, et quae uno eodemque 
Patre geniti sunt ad «inhabitandum assignabitur possidenda, itautius electionis 
in utroque sexu Juniori permittatur, ea tamen conditione ut reliquos fratres 
sorores et uiduam condiuisionales iuxta condignam aestimationem pro tem
poris ratione fiendam de suis portionibus, unius integri anni et trium dierum 
spatio excontentet. idque vel pecunys paratis uel alys rebus pecuniam aequi- 
valentibus. Quod si nero iunior redemptionem recusauerit uel propter inopiam 
sufficiens esse nequeat, extunc aetate proximus praerogatiua tamen sexus 
masculini semper praecedente paternam domum retinendi, ad seque redimendj 
facultatem habeat.

9. Vbj autem duae sunt domus ex ys quae melior fuerit masculo iuniori, 
altera nero tbemellae, iuniori etiam, si sint plures fily cedere debet. Si uero

') Az eredetiben hibásan: menscMli. Legelébb as asztalt szőnyeggel vagy vékony 
takaróval megtérítik — ez akar lenni.

-) Talán inkább : nisi.
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lőtt I sic I sinfc domus, quot diuideutes fuerint, singulis singulae attribuentur 
i ure tamen electionis semper penes iuniores permanente.

10. Si uero domus sit ampla et sumptuosius exaedificata, ita ut a pluribus 
simul commode inhabitari possit, illi autem quorum interest, redemptionem, 
uel recusauerint, uel praestare non possint tali in casu domus illa in tot quot 
commode ad inhabitandum diuidi poterit diuidatur partes, et una quaeque 
pars illis quorum interest incolenda pariter et possidenda assignetur.

XI. Cum autem iuxta contenta Decretj diuisio inter fratres et sorores 
carnales, non longo litis processu, sed medio duntaxat eorum qui ad id desi
gnati sunt, íiei’j atque peragi debeant, [sic] hoc quoque obseruari debet, quod si 
quispiam fratrum bona diuidenda prae manibus habens, diuersis cautelis reli
quos fratres et sorores eludere, bonorumque diuisionem longo litis processu 
retardare niteretur extunc senatus extunc |.sve| diuisores comperta rei veritate, 
contradictione talis fratris minime obstante divisionem debito modo inter illos 
peragere poterunt et debent, neque enim convenit, ut quispiam ius suum ab 
eo praesertim cum quo aequalem habet successionem longo litis processu 
prosequatur.

De casibus quibusdam circa diuisionem  obseruandis.

T itu lu s  Q u in t u s .

1. Accidit non raro ut pauperes et impossessionati homines, qui omnino 
nullas haereditates immobiles habent ducant in matrimonium foeminas dota
tas, et sic in aliena bona per Coniugium condescendant. De quibus obseruan- 
dum est, si eiusmodi mariti, sine haeredum solatio decedant uel etiam post- 
modum collateralis') intestato succedant licet dualitás dignitate quantitatis ex
cedat trientem, nihilominus tamen habenda est ratio originis bonorum, ut 
proprietas non in collaterales fratres impossessionata2) defuncti transferatur, 
sed in trientem possessionatae foeminae reflectatur, soluta tamen fratribus 
collateralibus dualitatenr1) iuxta condignam aestimationem uel peeunys paratis, 
uel alys rebus aequiualentibus ne patrimonia quorumpiam in alienam stirpem 
cum tali praeiudicio transferri contingat, antiqua huius Ciuitatis consuetudine 
integre conseruata.

11. Si mariti ad secundas tertias quartasue transeuntes nuptias in aere 
alieno sint, et debitis tempore aliarum vxorum contractis teneantur, tales si 
mori contingat superstes et ultima, cuius tempore nulla sunt contracta debita 
tempore diuisionis uidens bona auita, et alia uniuersa quael) maritum per con- 
nubium transtulerat, ita periclitari, ut si cum mariti bonis commisceantur 
eorum omnium propter multitudinem debitorum iaeturam faciat, ob idque cum 
suis bonis inde diuertere cupiat : in tali casu antiquitus obseruatum est, ut si

') Helyesen : collaterales.
-) Helyesen : impossessionati
•*) Helyesen : dualitate.
') ad — kimaradt.

— 188 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 188 2013.03.05 . 22:19:57



mulier eiusmodj bonis suis patrimonialibus et alys quibuslibet ad maritum trans
latis contenta trienti ex bonis mariti defuncti sibi cedere debentj nuncium ') re
mittere ac suis tantum bonis et haereditatibus contenta esse noluerit, libera [s/V | 
in utramque partem habebit arbitry facultatem : Neque enim inconveniens 
est, si ipsa omnia sua servitia marito praestita gratuito remittat, nec ullam 
inde merendem postulet ut sua libere sicut antea possideat in quo casu res 
quae ob deflorationem eius maritus dotis et sponsality nomine dederit mulieri, 
per Diuisiones [sm| restitui debent. Vbi illud quoque notandum est, post de
functa (m| talem foeminam soli Liberi ex utero suo procreati, illis non 
existentibus fratres condiuisionales in bonis succedere debebunt.

■ >. Vsu venire solet vt mariti nonas saepius uxores et nouercas liberis in
ducendo domum quae potior est haereditatis pars tempore prioris uxoris uel 
accquirat, uel etiam ab uxore ex matrimonio habeat. Si igitur ex diuersis 
uxoribus diuersos habeat liberos hoc perpetuo obseruatum est, ut domus 
haeredes flant illj liberi quos ex ea matre suscepit polygamvs cuius domus 
fuit, uel cuius tempore accquisita est, illi enim cum sint priores haeredes sua 
praerogatiua fraudari non debent.

4. Marito in semine deficiente quando collaterales fratres a relicta bes
sern excipere voluerint, uideautque relictam laudabiliter administrationis bono
rum officium praestitisse, ab ea requisiti, si seruitia eius praeter sortem tertia- 
litatis compensare aliqua liberalitate voluerint ipsorum erit liberi arbitry 
simul et humanitatis.

De sustentatione Orphanorum.

T itulus S kxtijs.

1. Porro neque hoc praetermittendum est, quod saepe parentes amore 
liberorum ducti non desiderent ad sustentationem orphanorum aliquid sibi 
deputari, uidentes nimirum illos sibi fore successores. Quod si igitur contingat 
einsmodi parentes talibus orbari liberis, quibus collaterales fratres ex besse 
succedunt, tempore diuisionis, cum illis flendae poterit, parens suas allegare 
expensas. In quo casu diuisores iuxta conscientiosam limitationem, ex bonis 
liberorum ad fratres collaterales deuolutorum debebunt querunti |s?7;] parenti 
sat isfactionem impendere. »Si autem nulla intercessit diuisio ante liberorum deces
sum et ex communibus bonis sustentatio facta est, nulla opus erit satisfactione.

2. ( 'ontingere saepe solet ut parentes liberos elocent in matrimonium, et 
iuxta condecentiam status nuptias illis celebrent, eosque sumptuosius vestiant, 
interim nero caeteris in domo permanentibus liberis, parentes e uiuis excedant. 
Quia vero inter aequaliter succedentes, aequalis deberet fieri diuisio, opere pre
tium erit considerare quomodo ista aequalitas inter liberos obseruetur. Vbj 
sciendum quod antiquitus obseruatum est, aut [ rectius: ut] ante diuisionem 
communium bonorum liberis reliquis tantundem deputetur, ad nuptias et 
amictum solenniorem, quantum in alium est erogatum.

') Ily érteleim]élkiili a/, eredeti is.
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3. Casu uero quo tam exigua res foret, ut omnibus aequalis nuptiarum 
apparatus, et uestium excoutentatio fieri non posset, extunc ea quae elocata, 
uel (jmaritatus haeres accepit teneatur referre ad communia bona, quae diui- 
sioni subiacent, et in sortem suam tantum accipiat, quantum caeteris con- 
diuisionalibus cedere comperietur, aequalitate quae fratres non conturbat, 
semper illibate permanente.

4. Si uero impuberes, id est illegitimae aetatis liberj supersint illis pro 
substantiarum quantitate, in sustentationem ratione aetatis cuiuslibet sensus 
[rectivs: sexus] expensae de communibus et nondum diuisis bonis: Masculis 
uidelizet usque duodecimum, faemellis usque septimum aetatis eorum annum 
hoc modo deputentur : Yt primo aetatis anno ubj tenuis est res, Masculis 
duodecim floreni, secundo undecim, tertio decem, et sic deinceps semper dimi- 
nutione unius floreni in singulos annos progrediendo. Foemellis uero primo 
aetatis anno septem, secundo sex, tertio quinque, et sic in singulos annos, 
singulos florenos detrahendo expensae ad constitutum usque terminum in 
sustentationem ordinentur. Vbi uero locupletiores sunt substantiae ibj iuxta 
conscientiosam Diuisiorum [swí] fiat limitationem.

5. Elapso autem post diuisionem tempore debitae sustentationis si 
parens in liberalia studia filiorum notabilem aliquam summam erogauerit, illa 
non minus filiorum in quorum studia expensae factae sunt, quam parentis por
tioni iuxta uniuscuiusque successionis gradum accrescet.

—  1 9 0  —

De relictis aut puellis Ciuilibus quae Nobilibus extraneis
nupserint.

Titulus Septimus.

1. Laudatissimi olirn Reges, qui Regnum Hungáriáé in tres praecipuos 
ordines partiti sunt, in Nobilitatem Ciuilem et Hebeam, ita alterum ab altero 
seiunctum esse voluerunt, ut cum diuersis inter1) Legibus uterentur, nulla inter 
eos Legum Juri unique fieret confusio. Nam posteaquam Nobilitarem et Re- 
baeum ordinem a Ciuili segregrassent diuersa iura et priuilegia, diuersasque 
consuetudines ys indulserunt, qui moenium praesidio se continendo peculiarem 
sibj ab reliquis statum sunt consequutj. Quem quidem statum communi voca
bulo ab unitate Giuium Ciuitatem appellavero, propteren quod aequabili Legum 
atque consuetudinum vinculo adstricti aequabili etiam authoritatis praeroga
tiva Rempublicam administrarent. '

2. Nobilitarem uero ordinem utpote ampliori dignitate eminentem, am
plioribus quoque praerogatiuis - Condecoraverunt, ut rura et patentes campos 
incolendo cum pro defensione Regni excubarent, tum etiam redditus atque 
emolumenta Prouinciae perciperent, imo Principes quoque administrandj regi
minis ex ordine suo diligerent. | ,w'] Unde factum esc ut Nobiles prae caeteris

') Jigy szó : se k im aradt.
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omnibus emínentiori Libertatis praerogatiua insignirentur. Nobiles igitur 
quibus plebius [sic | ordo subiectus est, ea ratione a Ciuili conditione fuerunt 
segregati, ut in hac potissimum Tranniae Prouincia, nullum eos in Ciuitatibus 
locum obtinere sapientissimi illi Eeges uoluerunt. Ciues etiam ipsi summam 
inprimis diligentiam adhibuerunt, ne unitas illa Ciuilis societatis, quae in 
aequabili et pari personarum conditione consistit, si eos qui se dignitate ante 
eellerent in suam recepissent societatem, conuelli labefactarique posset. Quam- 
obrem Nobiles extraneos nequaquam in societatem Ciuilejn admittendos esse 
consuerunt, ne scilicet pulcherrima ciuilis concordia confusione interveniente 
detrimentum aliqua sui in parte caperet.

3. Hanc porro unitatem quemadmodum haec Respublica inde statim 
a condita ciuitate ita semper curata est, ut nonnisi civiles ordinis homines 
iu eam receperit, reliquos uero omnes extraneos Nobiles excluserit, nulla 
otiamnum ratione quocunque sub praetextu in partem societatis eos ad
mittere, uel ius aliquod haereditarium, et perpetuum illis indulgere aut potest 
aut debet, ne unionis et concordiae ciuilis rationes perturbentur.

4. Cum autem usu venire soleat, ut Nobiles extranei aliqua ex necessi
tate proprys sedibus relictis per Matrimoniales contractus huic se societati 
ingerere, et propriam sibj in ciuitate iurisdictionem usurpare tandemque 
Ciuilem istam concordiam successu temporis labefactare satagant, ne ulterius 
malum superet1) sicut maiores quoque nostri inde statim a condita ciuitate 
hucusque obseruarunt, nunc quoque communibus notis et paribus suffragys 
inuiolabiliter conclusum est, quod sicuti Ciuiles personae a dominio bonorum 
nobilitariuiu sine iurium possessionariornm decedentium nobilium fratrum 
suorum arcentur, neque ea possidere permittuntur: eadem quoque ratione 
uidua siue virgo ciuilis extraneo Nobilj nubens, uel hactenus nuptui data in 
domibus alysque haereditatibus ciuilibus successionis aut propagationis cuius
libet praetensione nullum ius perpetuum ullo unquam tempore ad maritum 
suum etiam susceptis ex eo liberis praeter portionem de rebus duntaxat 
mobilibus ipsam concernentem transferendi habeat facultatem. Imo ne in 
haereditates quidem defuncti genitoris uel mariti, talis nobilis condescendere 
possit, sed neque nuptiarum solemnitatem in eisdem celebrare permittatur, 
ne postmodum aliquam occupationem aut iuris proprietatem praetendere 
ex eo possit. Hac enim ratione foemina Nobili nubendo omnem ciuilem statum 
exuere, et ratione Nobilitatis illius quam ex marito consequitur non Ciuilis 
sed nobilis persona esse dignoscitur.

fi. Quod si uero foemina talis contra praescriptam constitutionem quip- 
piam attentaverit, extunc in amissione portionis suae haereditariae conuincatur 
eaque de facto Aerario ciuitatis applicabitur. Ne autem contra praemissa in 
occulto quippiam committatur, aut ignorationis uelamine se tueri possit, 
cautum esto ne matrimonia occulte contrahantur praeter antiquum usum et 
consuetudinem ciuitatis. Verum antequam iuramenti copula interueniat, ante 
hebdomadam in Ecclesia praeconio concinnatoris omnia matrimonia pnblicen-

') Tévesen írva ig.y : serperet helyett.
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tur, ut palam fiat an quis matrimonium contrahit, sit Cinis patricius ucl extra
neus Nobilis, idque sub poena illegitimarum nuptiarum in contumaces con
stituta, quae apud Ciues est proscriptio ex civitate tanquam incestuosorum 
hominum. Ipsi etiam conciouatores inscys Judicibus et Senatu tales extraneos 
publicare minime praesumant sub poena amissionis otficy ut hac ratione reális 
vnitas ex qua publica pax dependet, ex omnium unitate parique concordia 
firma sit atque perpetua.

■ — 15)2 —

De haereditatibus ex  testamento et prim um  de testamentis
Contractibus.

T itu lu s  VIII.

1. Hactenus de Successionibus ab intestato dictum est, nunc iam ordine 
requirente de successionibus ex Testamento alysque eodem pertinentibus 
dicendum occurrit. Fit enim saepenumero ut quispiam uidens se legitimis 
haeredibus destitutum super bonis suis testamentariam laciat dispositionem 
aut cum quispiam superinde contractum per fossiones instrumentarias ineat 
et quos uelit sibj haeredes substituat. In quo diligens cautio est adhibenda, 
et qualitas ipsius Testamenti aut contractus perpendenda, ne illi quorum 
interest in úriam damnumque accipiant. Proinde testans ille aut latens, etiam 
atque etiam caueat ne de auiticis bonis quicpiam testetur, quae uidelicet 
ipse non accquisiuerit, tale enim testamentum inualidum et nullius firmitatis 
reputabitur.

2. Verum quia de bonis suis proprys laboribus, industria, uel etiam per 
Matrimonium accquisitis quilibet libere testari, et transigere potest, si de acc- 
quisitis testamentum condiret [svV | semper et ubique robur sortiretur firmitatis, 
sine per uirum, sine per foeminam celebretur contradictione aut inhibitione 
quorumlibet minime obstare ualente.

Et hoc idem tenendum est in contractibus etiam et fassionibus super 
mutua et reciproca bonorum in alterutram partium deuolutione celebratis. 
Nam quemadmodum omnis testamentaria dispositio, contractus et Iassio, ex 
libera testantis, contrahentis, et latentis uolnntate pendet: ita is qui testatur, 
contrahit aut fassionem celebrat, ut liberam super bonis illis disponendi, et 
transigendj facultatem habeat necesse est.

4. Quia uero saepe contingit ut coniuges cum ob amorem coniugalem, 
tum etiam alys de causis post obitum gratam sui memoriam relinquere ct sibj 
inuicem gratificari cupiant tales si de bonis suis accquisitis post suum libero
rumque decessum alter alteri praeter portionis suae sortem legare noluerint, 
extunc super eo uel testamento uel fassione mediante tempestille prospicere 
poterunt, ne post eorum decessum superinde postmodum discordiae et differen
tiarum materiae inter successores suboriantur.
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D e  T u t e l i s .

Titulus IX.

1. Quandoquidem saepe contingit utrosque parentes e uiuis discedere, et 
impuberes post se haeredes relinquere uel quandoque tales habere uxores 
quibus Tuitionem liberorum pater committere dubitet, aut etiam utroque 
parente extincto nullum esse qui tutelae sese immiscere uelit, ne haeredes 
sui uel iu educatione, uel in bonis ab se relictis damnum capiant, solet eos 
testamento, cui mauult tuendos committere. Unde triplicem antiqui tutelam 
constitutam esse noluerunt, Legitimam, Testamentariam, et Datiuam, de 
quibus in specie dicendum occurrit.

2. Ac legitima quidem tutela est eorum qui propagationem sanguinis 
iu bonis tuendis, puppillisque defendendis successionem habent cum mortuis 
puppilli parentibus aequalem, uti sunt fratres demortuorum parentum usque 
gradus consanguineitatis licitos, et illis non existentibus, auunculi siquidem 
mulieres propter sexus fragilitatem, et quod iuri alieno maritorum uidelicet. 
subsint ad tutelam non admjttuntur. E t hi primum habent locum, nisi certis 
de causis, quae in generalibus constitutionibus, siue Decreto requirendae sunt 
a tutelae administration e remoueantur.

3. Et quamuis mulieres ad officium tutelae non admittantur si tamen 
Matres eius sint conditionis quae pupillorum suorum bona non dilapident, 
etiamsi ad secundas nuptias sese conferant a tutela non sint arcendae. Si uero 
contra eueniat, et parentes de testamentario tutore non prouiderint, legitimo 
non existente, Magistratus cuius interest, de datiuo tutore prouidere debebit.

4. Testamentaria autem tutela est, cum quispiam Pater uel ante mor
tem, uel in ipso agone constitutus cernens se idoneis fratribus, uel alys conue- 
nientibus personis in sua prosapia destjtutum de peregrino aliquo et extraneo 
qui sit jdoneus quem liberis suis tuendis defendendisque praeficiat, solemn i 
confessione constituit. Quae quidem testamentaria dispositio ac constitutio si 
affectibus careat, et rationabilibus de causis fiat, locum habet et obseruntur.

Ő. Si uero legitimae tutelae manifeste derogare et praeiudicare compe
rietur, uti frequenter fit etiam inter fratres, ut frater fratri successionem in 
bonis auiticis, etiam puppillo decedente inuidens odio quodam erga fratrem 
ductus, peregrino officium tutelae in derogamen honestae existimationis et 
legitimae successionis illius testamentaliter deferat, in tali casu legitimus Tutor 
non est repellendus, in quo tamen Judices communes Regni scrutabuntur leges.

fi. Jam uero prioribus duabus cessantibus Datiua tutela sequitur. Ubj 
si testamentario omnino non existente legitimus Tutor desit, uel si sit ob 
certas causas admittj non debeat, tenetur Magistratus rei ueritate comperta ex 
officio a Deo sibj commisso eiusmodj defectui puppillorum prouidere, et aliquem 
idoneum uirum, qui bona puppillj administret, eorumque rationem liabeat, et 
tueatur ordinare: ac eidem pro authoritate publica hoc negocium imponere.

7. Omnes nero tutores qui tenentur ex communibus Legibus fideliter 
Tutelam exercere, antequam ad tutelam accedant, uniuersa bona haereditates, 

II. K!
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et alia domus clenodia, aurum, argentum, pecunias paratas, et quocunqué 
nominis uocabulo uocitentur medio duorum Senatorum, ex Senatu legitime 
commissorum per publicum Notarium, aut eius uices obeuntem, annotari et 
diligenter inventuri facere procurabunt: exacto si opus sit firmissimo jura
mento ab ys, qui tempore agonizantis, et morientis parentis usque ad sepul
turam in domo fuerunt, et aut claues domus, aut aliorum repagulorum reti
nuerunt, quod omnia quae moriens reliquit fideliter, et sine occultatione, 
uel dissipatione producent, Quibus omnibus bis habitis, quandoquidem puppillj 
in tenera aetate sint constitutj, dominj Inventatores indicabunt quae debeant 
in specie annotari, quibus scilicet diuturnitas temporis obesse non possit, et 
quae iuxta ualorem in aestimationem consignare conveniat.

S. Quia autem haereditates, ut vineae, terrae arabiles horti et eiusmodj 
alia, non reddunt gratuitos prouentus, de ys Tutor nullam tenetur reddere 
rationem, uerum ne desolentur, curam adhibere debebit singularem, alioquin 
si sua negligentia puppillj domum dederit, quod rationabiliter excusare non 
possit, tenebitur refusione damni.

9. Quiequid autem ad domus aedificationem exposuerit acceptandum 
erit, hac cautione ut si domus talis sit, quae prouentus sine expensis gratuitos 
proferat, unde census annualis sine contributio solui, et eius etiam integritas 
a desolatione praeseruarj possit, ex talibus prouentibus Tutor debebit talia 
sarta, tecta conseruare, et de eiusmodj prouentibus rationem reddere, ut sunt, 
Cellariorum, pistoriorum, et his similium.

10. Hortorum porro pomeriorum, quorum prouentus incertus est, et 
custodia sepiumque conservatione indiget, quia eorum usus cum puppillis 
communis est, nullam tenetur Tutor reddere rationem. Dignum enim eorum 
laborum, curarum et uigiliarum suarum aliquem fructum percipere.

-  194 —

De uenditionibus im pignorationibusque bonorum deque 
legitima amm onitione praemittenda.

T itulus X.

1. Etsi in alienis bonis saepe necessariae et rationabiles causae subesse 
possunt, plurimi tamen gulae tantum et luxui inseruientes, interdum etiam 
successionis Jus legitimis haeredibus liuore quodam et maligno spiritu ducti 
inuidentes diuersis sub titulis et quaesitis coloribus malitiose bonorum 
immobilium auitoruni, pariter et accquisitorum, inter quae antiqui quan
tum adesse reale perexiguam differentiam posuerunt, alienationem uel per
petuo uenditionis uel impignorationis titulo instituere praesumunt. Ne igitur 
legitimi successores iustis suis iuribus fraudentur observatum antiquitus fuit, 
et in futurum perpetuo observari debet e t1) super lmiusmodj alienatione quo- 
modocunque fienda legitimi et proximiores haeredes utriusque sexus legitime

') Helyesen : ut.
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admoneantur, bona enim Civilia, qualitercnnque parta masculinum aeque, ac 
foeminiimm sexum sequuntur. Qui si talia bona et haereditates ad se redimere 
voluerint, ante omnes alios emptores ad se redimenda habebunt, facultatem 
seruata tamen proportione genealogiae ut qui proximus fuerit, is etiam 
priorem in redemptione locum obtineat.

2. Hin autem redemptionem recusauerint tenebitur nihilominus, ipse 
uendens uel iiupignorans talem alienationem in tribus diebus Dominicis con
comitantibus finita concione matutina, in foro per Praeconem proclamari 
facere, ut sic uicinj ac com metari ei, qui post legitimos successores secundas 
partes obtinent, et alv quorum interest certiores superinde fiant. Et si quis 
emptor apparuerit tempore emptionis praesentibus uicinis mereipotus celebrari 
et sic uenditio terminari solet, saluo tamen iure absentium, sed in captiuitate 
liostilj existenti tempus liberationis praefigitur, qui etiam post duodecimum 
annum Jus redimendj habent. His quoque emtionem recusantibus, poterit 
tandem quibus voluerit illas haereditates vendere aut impignorare, saluis 
tamen privileges, et constitutionibus duitatis.

3. Si uero uenditor aut impignoracor liuiusmodj admonitionem aut 
proclamationem praehabere neglexerit et alys quibuspiam praeter scitum 
legitimorum haeredum bona liaereditaria alienabit, extunc successores san
guinis coniunctionc proximi deposita, inxta condignam arbitrorum aestima
tionem valoris summa, haereditates illas non obstante quantumuis magna 
pecuniarum summa quae aestimationem excedat ad se redimendi habebunt 
potestatis facultatem.

4. Vicini autem et commetanei nonnisi deposita capitali summa in 
fassionis superinde factae serie denotata siue admoneantur, siue non, redem
ptionem talium haereditatum consequi possunt.

5. Contingere illud etiam solet, ut legitimi successores super alienatione 
haereditatum admoneantur quidem, sed ea tanta inuolvantur pecuniae summa 
quantum, neque condigna eorum aestimatio aequiualere neque fortunae 
successorum persufferre possunt Talj itaque in casu obseruandum est, ut si 
haeredes illj admonitj ad quos successio de Jure spectabat, uidentes tale 
ipsorum praeiudjcium, cum alienatore concordare nequeant, sicque haereditates 
illae in alienas deveniant manus, extunc haeredes ipsi, facta superinde coram 
Senatu Juridica reclamatione et contradictione easdem iuxta condignam 
aestimationem iure mediante postmodum recuperare ualebunt.

6. Cauti itaque sint foeneratores ne pro eiusmodj bonis tantam summam 
erogent, cuius tandem non leuera iacturam facere cogantur, et causas maxime 
inquirant, quibus inductj alienatores, bonorum alienationem instituant, ut 
nonnisi necessarys de causis eos adductos essi1 manifeste percipi possit. 
Nam cum tres sint omnis alienationis species: Prima simplex, altera Rationa
bilis, tertia necessaria, sola tantum necessaria alienatio locum habet, et 
semper obseruatur. Reliquae duae nimirum, Simplex alienatio nunquam, 
Rationabilis aliquando ualet, saepius retractarj potest.

7. Vlii tamen quispiam bona liuiusmodi liaereditaria post praehabitam 
legitimam ammonitionem, ei trineforensem proclamationem cuipiam uendi-

-  195 —
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derít, aut oppignorauerit, isque fassioné coram Senatu utrinque superinde 
celebrata in dominium eorundem se introduci, statuique fecerit tempore huius- 
modj statutionis, siquis aliquid iuris in illis se habere praetenderit, et suffi
cientes neglectae redemptionis causas assignauerit, contradictionis velamine 
obuiando poterit ius suum hire mediante coram Judicibus ordinarys prosequi, 
dummodo ne praescriptio aliqua intercurrat.

8. Quod si nero post huiusmodj alienationem nulla vel admonitio, vel 
statutio subsequuta fuerit, sed simpliciter tantum et malitiose in praeiudiciuut 
legitimorum haeredum peracta extiterit, illj autem qui admonendj fuerant 
partim inopia, partim alys difficultatibus praepediti Jus suum prosequi 
nequeant, ne praescriptio aliqua interueniat, poterunt singulis annis coutra- 
dictionem solenniter coram Senatu instituere, eiusque seriem in protocollum 
Civitatis annotari facere, ac tandem cum uisum fuerit, foeneratorem siue 
emptorem iuri conveniendo actionem contra eum mouere.

9. Si quando fratres condivisionales haereditatem aliquam tempore diui- 
sionis ex fraterno affectu tolerabilj saltem aestimationis ualore alicui fratrum 
redimendam concesserint is uero postea grandiori pecuniae summa illam alienis 
uendjderit, tali casv fratres et sorores, illa tanium pecuniae summa, qua frater 
uendens ipsorum concessu beneuolo ad se redimerat, deposita, talem haeredi
tatem ad se redimere ualebunt. Excepto si frater ille uendens notabile aliquod 
aedificium postea ibj erexisset, quod iuxta condignum ualorem, aestimari 
superindeque uendenti seorsim satisfieri posset, ltecusantibus uero Redemp
tionem fratribus quantacunque pecuniarum summa haereditas illa uendita 
fuerit, qua scilicet priorem summam excederet, de tali superflua summa 
[haereditas illa, | nullam fratres uel sorores portionem habebunt, nam post 
diuisionem frater ille haereditatis suae damnum ac lucrum sustinuit.

10. Vsu venire solet ut quispiam alienator onera fratrum sororum, libero
rum et consanguineorem suorum per assumendam Expeditoriam siue euictoriam 
cautionem in se recipiat. Si itaque enitor aut foenerator ille in ius citatus 
ad statuendum euictorem tempus sibj prorogari cupiat, tenetur ad summum 
usque decimum quintum diem, si extra ciuitatem intra ambitum huius regni 
fuerit, si uero in civitate praesens fuerit ad tertium diem contra aduersam 
partem euictorem suum producere iurique statuere. Sin autem illum ad exteras 
regiones peregre profectum esse asserat, competens terminum |s»V| per Judices 
praefigendus erit, ad quem is redire ad accquisitionemque ad nersae partis respon
dere possit ac debeat.

— 196 —

D e  C o n c a m b y s .

Titulus XI.

1. In alienationibus porro haereditatum illud quoque euenit ut uidens 
quispiam maiorem tam sibj quam alteri commoditatem subsequuturam, et 
emolumenta utrinque uberiora fore haereditatum inter se concambialem 
faciant permutationem. Ubj tenendum est, quod si aliquis bonorum suorum
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utilem et proficuum, aut necessariam cum alio fecerit permutationem, extunc 
eiusmodj concambium semper ualet, et obser liatur, contradictione quorum
libet non obstante.

2. Sed quia prout in uenditionibus, ita in permutationibus quoque saepe- 
numero fraudes et dolj committj possunt et solent, ideo etiam siquis titulum 
vel colorem iustae et legitimae concambialis permutationis fossioni inseri 
procurauerit, et bona aliqua se in coneambium accepta, uel ad exiguum 
tantum tempus, ut fucum tantum dolo facere possit; uel nunquam in reale 
dominium uendicavérit, poterunt legitimi successores ad quos redemptio haere- 
ditatis, per legitimam sanguinis propagationem spectare dignoscitur illum [qui] 
haereditatem talem obtinet perennalj aestimatione mediante exinde excludere 
dummodo huiusmodj fraus et dolus, quae nemini debent patrocinarj, mani
feste comperta habeatur.

3. Ybi tamen reale concambium celebratum fuerit, et illj quorum 
interest aequivalentes haereditates se daturos in concambium asseruerint, hoc 
etiam casu aequi valentis haereditatis assignationi excludj alienus ille poterit, 
sicque proprietas illius concainbiatae haereditatis penes fratres consanguineos 
legitime permanebit.

4. Quod si vero legitimi successores eiusmodj concambium negligenter 
et surdis auribus praetereuntes iuridicain superinde reclamationem et contra
dictionem in tempore facere praetermiserint, imo scienter eo concambio usi 
fuerint, bonorumque concambiatorum realiter usum fructum perceperint, 
nunquam postea tale concambium retractare, neque bona in concambium 
data quae ipsos antea concernere poterunt amplius ad se redimendi habebunt 
facultatem, nisi consentiente aduersario.

5. Vbj hoc quoque diligenter considerandum ueuit, quod si in aliquibus 
fassionibus nonmodo super perennalj uenditione, sed etiam concambialj 
permutatione celebratis clausula illa qua uendentes aut concambiantes, nullum 
ius uullumue Juris et dominy proprietatem in talibus bonis sibj reseruare, 
sed totum et omne in alteram partem transferre fassi fuerint quomodocunque 
inseratur, extunc talia bona uen dita aut concambiata nunquam amplius in eum 
cuius antea praefuerunt, sed neque in haereditates | s-ic | et posteritates eiusdem 
reflectentur aut redundabunt. Verum etiamsi is in quem tale ius translatum 
fuerat in semine defecerit, ad ius et proprietatem Aerary Civitatis deuoluen- 
tur, et condescendent. In quibus praemissis si diuersi casus occurrant, commu
nia Regni inra inquiri et secundum ea Judices commodius stakiere poterunt.

197 -

De Jure Aerary.
T itulus XII.

Quoniam supra aliquoties Juris Aerary mentionem fecimus iam pos
tremo quid et quale illud sit considerandum superest. Cum itaque de communi 
Regni iure universorum et quorumlibet cuiuscunque status et conditionis 
hominum ab hac luce sine haeredibus pure et simpliciter decedentium Princeps
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Regni pro tempore constitutus uerus et legitimus successor habeatur, maiores 
nostri qui, hanc Rempublicam pulcherrimis legibus, libertatibus, et praeroga- 
tiuis stabilitam per manus nobis tradiderunt, inter alia priuilegia constanti 
fidelitate obsequys et indefessis seruitys hanc quoque gratiam a Diuis quon
dam Hungáriáé Regibus retulerint, ut optimi illi Reges hanc suam in bonis 
deficientium personarum successionis praerogatiuam huic Civitati donarent 
atque permitterent, ita nimirum ut si quispiam Ciuium summi, medy et 
infimi status absque haeredibus decederet, non in Reges amplius, sed iu 
aerary ius, idest, in Rempublicam nostram talia bona deuoluerentur atque 
condescenderent, idque peculiari priuilegio, superinde confecto cautum esse 
noluerunt.

Quod quidem ius Aerary sicut; in haec usque tempora sartum, tectum 
est habitum: ita perpetuo in posterum quoque obsoruari debet. Si igitur talis 
casus aliquando occurrat Directores ad id ordinatj Priuilegio se accommo
dabunt et quae ipsorum erunt offiey rite exquentur.

F IN IS . ‘)

Hütlesnek formaia.
Eskeszem az elő Istennek az feoldiiek menynek teremptőienek az mű 

Urunk Jesus szent Attyanak, hogy ualami iok az megh holt Vrara után 
maradtanak mindeneket igazan ele neuezek, es elő adok akar mi nettel neuez- 
tessenek, mind az háznál, es mind másutt leueokőt, es hogy sem en; sem 
penigh massal el nem hordattam hazamtul sem arany, sem pénz, sem ezüst, 
es semmifele ingo es ingatlan marhat: Adossagomot is mind be uarandokot es 
másfelet is előmondok es előnevezek, es semmifele gonosz indulatból titkon 
nem czelekedem sem utassal nem tselekedtettem.

Articuli ab Ampliss. -)

LXXXVII.

[ll)03.1

Básfca G yörgy a S zon t-E rzacbct k ó rh á z a t m órai b irtoka  adóm ontcsaé^óbcn biztosítja .

Georgius Basta Dominus in Suit Eques auratus Sacrae Caesareae 
Regiaeque Majestatis et Catholici Regis Hispániámra Consiliarius bellicus, 
eittsdemqtte S. C. R. q. Mattis in Transiluania Generalis Capitaneus etc. Gene
rosis Egregys et Nobilibus Comitibus Vice comitibus et Judicibus nobilium, 
Dicatoribus, Connumeratoribus, Decimatoribus et Exactoribus contributionum

') Ezután más kézzel ez volt irv a : Anno Domini 1050 die 20 April], Gregorius 
Beoleoni, m. pr.

") Aranka György-tői ajándékul kapta Mike Sánior, tőle én. Az eredetiben hátul 
Aranka kezével ez van irva: „15SH. szereztetett“. Ez év a LXXXVí. sz. alatti helyható
sági szabályzat keletkezési éve, m elylyel ez össze volt varrva. Tovább szintén általa 
ez van Írva : „löttít. Kolomír Várossá Constitutioja1'. Ez téves — akkori tán a másolat.
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Comitatus Oolosiensis eornmque ilices gerentibus modernis et futuris quo
quo tempore Constituendis, Salutem et nostri beneuolam commendationem.

Az Oolossuary Ispotály mesterek ielentek nekwnk keonieorgisek altal, 
hogy az regy bodogk eralekezetw feiedelmek az ott ualo ispotály Hazbaii 
leuei) Niomorultaknak Subuenialni akaruan. Colossuanneinben Mera neun 
faluban az mely JoszagotU azon ispotalnak Segitsigire conferaltanak unit, 
azon iozagoth, mind rendszerint ualo adókról \igy\ mind rendkiveol ualok- 
rolis I /if//] eximaltak uolna, mely ellen mostan kegelmetek, ngian az megli 
neuezet iozagot ado fizetősre kenszeritne, keouieorgeóttek nekwnk, hogy 
előbbi Allapattiok | \ kegyelmessen Prospicialnank nekik kiknek mys nem
akaruan fogiatkozni. Az dologh igy linen haggiuk czasartul \ igy \ eó felsege- 
tool nekwnk adatot plenipotentialis Autoritásunkból es paranczolliuk is, 
hogy ennek utanna a kegelmetek az megh neuezet Colossuary Ispotalyhaz- 
hoz ualo és tartózó Meraba lened iozagot semmi rendbely ado fizetésre 
sedt egyeb helyen ualokat is ha hul uolnauak, ez tereh uiselesere ne eredl- 
tesse so pedegh edket szemilyekben azuagy marhayokban azért megh ne 
haborícza s karosiczia hanem minden rezyben az eleöbbely exemptionak, es 
immunitásnak meghtarczia mégis otalmazza Sens [sm] non factur. praesen
tibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Albae Juliae die Vigesima quarta 
mensis January. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Tertio.

G. Basta. Georgius Kereztury Secretarius.')

—  1 9 9  —

LXXXVIIT.

[160:5.]

Székely Mózes erdélyi vajda engedély-levelének á tira ta  fejedelmi aranyváltó Fylstieli Péter 
részére, liogy a czementezés és arany váltás Erdélyben az ó' kizáró joga legyen.

Transumptum literarum annuentionalium Moysis Székely pro parte Petri 
Flysticli Golosuariensis exaratarum.

Nos etc. Memoriae commendamus. Quod Prudens et Circumspectus 
Petrus Füstiek de Colosvar, praefectus Camerae Auri nostri, personaliter 
ueniens in praesentiam, exhibuit et praesentauit nobis quasdam literas 
Domini Domini Moysis Székely de Semyenfalva, Vaiuodae Transylvaniae 
et Siculorum Comitis etc. Dni Dni nostri gratiosissimi super auri caiupsnra 
seu solita massarum aurearum commutatione ad rationem praefati Illustris
simi Dni Principis fieri debente, annuentionales in Castris ad Zamosfalva 
positis duodecima die mensis Juny Anno praesente confectas, sigillo usuali 
manusque subscriptione eiusdem Illustrissimi Principis in margine inferiori 
impressive communitas, petens nos debita cum instantia, quod ex quo easdem

‘) A kolozsvári Szent Erzsébet agg-ház levéltárában levő eredetiből, mely papírra 
van írva s alólról rányomott pecséttel megerősítve. [2'’«sc. A. Nro 44.J
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certis in partibus istius regni Transylvanian circumcirca transmitti, more
que solito publicari facere necessum haberet, formidaretque, ne in huius- 
modi circumportatione in tanta rerum et omnium statuum confusione quo- 
quomodo periclitari contingat, nos easdem de verbo ad verbum transcribi 
faciendo, paria earundem sub sigillo nostro conventuali Jurium suorum 
futura pro cautela necessarias extradaremus, quarum quidem verbalis 
continentia sequitur hoc-ordine : Moyses Székely de Semyenfalva, Vaiuoda 
Transyluaniae et Siculorum Comes etc. uniuersis et singulis, Magnificis, 
Generosis, Egregys, Nobilibus, Comitibus, Vicecomitibus et Judlium quo
rumcunque Comitatuum, Capitaneis, Prefectis, Prouisoribus, Castellanis 
Arcium, ac aliorum quorumvis locorum Officialibus, Tricesimatoribus, Telo- 
niatoribus, pontium, passuum, vadorum, viarumque custodibus eoruinque 
vices gerentibus; Item Prudentibus et Circumspectis Magistris Ciuiuin, 
Juclicibus, Villicis et Juratis Ciuibus quarumcunque Ciuitatum, Oppidorum 
Villarum et possessionum, cunctis etiam alys quocunque Officio et prae
fectura fungentibus, ubiuis in ditione Transylvanica existentibus et commo
rantibus, praesentes nostras visuris. Salutem et fauorem. Minthogy a cemen
telesnek es az aranynak verését, váltását is az aranynak, kolosvári Plistich 
Tetemek conferáltuk, liadgiuk azért es parancsolliuk serio, minden rendbeli 
embereknek, hogy a mint azelőtt való időben tiltva volt az aranynak vál
tása, mostanis pedigh se nagy, se kicsin rend, az megnevezett aranyválton 
kivül aranyat az egész országban váltani ne merézellyen, seot a kinél afféle 
Bányából jeott arany volna ys, feje jozaga elveztese alat az orzagbol ki ne 
vigie, hanem tartozzék az Cementre adny, mert ha valakj efféle aranyat 
venne, tudnia illik plikben, kineseokben, es mosott, auagy porond bányából 
csinált aranyat, mellv az orzagban találtatik, tehát mind az ^eveoteol. 
eladótól, nem csak az arany auagy az arra elvetetik, de feiet jozagat is 
vezti el, kinek harmad része jozaganak az fiskuse, harmada a ki bemondia, a 
harmada pedig az arany valtojé lezen. Mellieket kegyelmetek ez szerént 
minden helieken publicaltasson fogiatkozas nélkül, az my arany váltónk 
instantiaiara. Secus nulla ratione facturus, praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum in Castris nostris ad Zamosfalva positis, die duodecima 
mensis Juuy. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo tertio. Quas nos de 
verbo ad verbum sine diminution e et augmento variationeque aliquali, 
transumi et transcribi praesentibusque literis nostris patentibus inseri et 
inscribi facientes, paria earundem annotato Petro Flistich Jurium suorum 
futuram ad cautelam necessaria, sub sigillo nostro Conuentuali ad praemis
sam eiusdem legitimam instantiam extradanda duximus et concedenda, 
communi Justitia et aequitate suadente. Datum Sabbatho proximo post 
festum Beati Antony [márcz. 18. ] Abbatis. Anno Millesimo Sexcentesimo 
tertio.‘)

') Az országos levéltár k.-monostori konveiiti levéltárrészében, régi ß. ß. aj U. 
jegy alatt levő eredeti Jegyzőkönyv 3'1-ik levele 2-ik lapján látható első fogal
mazványból.
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LXXXIX.

[ 1 (503.1

Kolozsvár város feltételei, melyek a la tt Seméni'alvi Székely Mózest, Erdély fejedelmét es 
székelyek ispán já t a városba beboesátotta s a melyeknek a fejedelem m egtartását Ígérte.

Nos Moises Zekely de Sémeenfalwa, Waiaoda Transsyluanie, et Sicu
lorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes 
quibus expedit Vniuersis, Quod nos condignum habentes respectum fidelita
tis, et singularis obendientie iigregy, Priulentum et Circumspectorum 
Primarii ßegyque Judicum, caeterorumque Juratorum ciuium, ac uniuerso- 
rum incolarum et inhabitatorum ciuitatis nostre Coloswariensis, quam ipsi 
cum alias semper huic regno franssyluaniae, tum hoc potissimum tempore, 
(pio non solum id in consilys agitamus, uerum etiam studys et conatibus 
omnibus summa ope adnitimur, ut prouinciam tott annorum decursibus, 
bellorum atque diuersorum hostium rabie labefactatam, attritam et poene [sic] 
euersam, Deo tauente in statum meliorem, tranquilioremque feliciter resti
tuamus, nobis quoque praestiterunt, ac in futurum etiam se praestituros 
pollicentur. In eo ipsos Assecurandos, aftidandos, certiflcandosque duximus, 
quod ipsos in postulatis eorum nobis exhibitis, saluos tam nos ipsi, quam 
per alios quorum interest conseruabimus, tuebimur, et conseruari, tuerique 
faciemus : Quorum quidem postulatorum tenor talis est :

Zokott Religioiokban eő kegyelmeket megh nem haborittiuk, az 
magok kéwansaga szerynt.

Az nly az Privilegiomoknak, Donatiokuak, es egieb leweleknek dolgát 
illetliy, minden regy kyralioktul es Feiedelmekteöl, mind az Sigmond Feye- 
delem utolso ky meneteleigh nekik adatott, es Varosokban megh tartatott 
szabadsagokban, Teürwéniekhen , szertartásokban, Jószágok birasaban, 
eőket megh tarttiuk, se<5t mégis oltalmazny igiekezzwk méltó tehetségünk 
szerént.

Az Colosy es Zeky Aknák dolgarul, melliek eő kegielineknel Negywen 
ezer es két száz 35 forintban dr 50, woltak Zálogba, igy deliberaltunk, hogy 
ez országnak feletteb walo nagy puztasagat, es sok el kerwlhetetlen szwk- 
ségeket, eő kegyelmek is megh gondolliak, es meltattlan dolgot ne kewan- 
ianak, hanem hogy az eő kegyelmek pénze se weszen el, seőt maszoris ha 
mikor kewantatik szeretettel adhassanak, az Coloswari dezrnát melliet 
ekkedigh Gyaluhoz percipialtak, eő kegielmekuek conferalliuk eöreökben, 
iIlién conditio alatt, hogy eő kegyelmek eszteudeöreöl esztendeöre in perpe
tuum eött, eött száz forintott tartozzanak az Arenda fizetésnek szokott 
napiam, az my Tarhazunkba be szolgaltattny, Es az megh nevezett Colosi 
es Zéky Aknaktul de facto wresek lévén, tartozzanak mindgiarast azokat 
my szamunkra bizonios emberink kezébe bocsiatany, minden azokhoz walo 
eszközeökkel, es szerszamokkal egietemben, Az my kész soo penigh mostan 
az Aknakon wagion, kit eö kegyelmek magok pénzéwel wagattak, annak

—  2 0 1  —
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három részét nekik engedtwk, az negiedik részét pedigh magunk szamara 
weszwk.

Az my az Praesidium tartást az Varosban uézy, azon lészwnk hogy eö 
kegyelmeket, es az Varost az Mezeör XI oltalmazzuk, hadat az Varosban 
semmiképpen ne tarchiunk, hanem ha a keözeönséges hazanak utolso wesze- 
delme készeritene [-«/?/] reá, kiben tudom hogy eö kegielmek nem hogy ellen
keznének welwnk, de seöt inkab mint hazaia szereteö emberek, magok ta- 
nachlananak reá, mind az eö magok Jawaért, s mind az keözeönséges megh 
maradasaért. [igy~\

Az my az Varosnak tulaidon munitioiat nézy, nem hogy ky hoznok 
eö kegielmek tetszese ellen, de seöt inkab ha kéwantatik teöbbittenök. Az 
my az Ellenségteöl pedigh, wagy munitio, wagy egieb marha ott maradott, 
azt eö kegielmekteől kéz ivnkbe kewanniuk.

Az Apahyda dolgában az eő kegielmek igassagat erttuén nem akariuk 
el weszteny, hanem eö kegielmeknek megh adtuk.

Quibus quidem in pactis atque postulatis, memoratos Egregium Pru
dentes et Circumspectos Primarium Regiumque Judices, caeterosque dues 
Juratos, ac Vniuersos inhabitatores praefate ciuitatis nostre Coloswariensis, 
Assecuramus, Affidamus, atque certificamus, harum nostrarum vigore, et 
testimonio literarum mediante. Datum in (duitate nostra Claudiopolitana 
die duodecima Mensis Juny. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Tertio.

Moises Zekelj. M. Azalay. m. pr. ‘)

xo.

llbOJ.J

A császári biztosok u tasítása  Kolozsvárnak Bocskai fejedelem irányában való m agatartá
sára  nézvo.

a) Prudentes et Circumspecti Domini amici nobis honorandi. Salutem et 
beneuolam nostri commendationem etc.

Accepimus literas Dominationum vestrarum "), in quibus consilium 
sibi dari petunt, quid inter varios istos rumores facere debeant. Rumores 
quidem uary non desunt, sed tamen non omnes neri, neque adhuc hostis 
aliquis in Regno adest, si quid nero grauius inciderit, eo Casu Dominationes 
uestrae bene sciunt, quid Deo inprimis, deinde Principi suo, tandem Patriae

J A város levéltárában levő eredetiből, csomag közül.
2) A tanács is többször irt. a császári kormánynak, így 1(105. márcz. 15., hogy 

vagy segélyt vagy tanácsot adjon, mert az ellenség körülvette ; a kormánytanácso
sak azt felelték, hogy egyik társuk nincs Szebenben, haza kell várniok; másodszor 
Írtak Bástának s kérdezték: mit tegyenek ? egyszersmind tiltakoztak az iránt, ha 
őket a nyomorúság kényszeríti a feladásra; harmadszor ápril 30-án ismét a kormány
tanácsosoknak írtak, mit negyedszer is ismételtek, kijelentve, hogy Egeres felől jőnek 
a Bocskai sergei, s szóval és levélben fenyegetik őket, kérik azért a segélyt és tanács
adást. E négy levélre csak ez és a következő szám alatti levelet kaptáik.
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debeant, eaque praestent.’ Iu reliquo easdem beneualere- cupientes Datum 
Cibiny die 2-a Decembris Anno 1604.

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Commissary et Excelsi Regi
minis Prouintiae [s»V| Transsiluaniae Consiliary etc.

Georgius Hoffman m. pr. 
Carolus Im Hoff 
Albertus Huet, 8. R. Maj. m. pr. 
Joannes Kliener m. pr. ‘)

Egy más későbbi levél ugyan ezektől : 
b) Prudentes sat.

Literas Dominationum vestrarum cum inclusis D. Boczkai accepimus, 
quas quia ad nos transmiserunt, nobis pergratum fecerunt, bene autem 
Dominationes vestrae norunt, quali vinculo suae Maiestati Caes. sint 
devincti. Itaque ei Satisfacere satagant, et quae Domino Principi ac Patriae 
suae debent, praestent, certo sibi persuadentes Suae Sacr. Maiestatis auxilia 
non defutura. In reliquo stb. Datum Cibiny G-a February Anno 1605.

Sacrae Caes. Mattis Commissary et Excelsi Regiminis Provinciae 
Transsiluaniae Consiliary. “)

XCI.

11605.1

Bocskai István erdélyi fejedelem sat. második felhivása hozzá, csatlakozásra.

Stephanus Koezkai de Kis Maria Divina miseratione Transsiluaniae 
Princeps partium regni Huugar. [sve] et Siculorum Comes etc.

Prudentes et Circumspecti fideles nobis Syncere dilecti Salutem et 
favorem.

Ez el múlt napokban Irt levelünkben kevantuk vala azt kegyelmetek- 
teol hogy minket haladék nélkül bizonios attiatokfiai áltál megh találtatná
tok, hozzánk való zandekotok feleol, minthogi az zent Istenek beolezi ren
delésének hizzük lenni, niomorult nemzetünknek az elviselhetetlen Iganak 
niakunkrol való el vereseben illien nagy egigiesedeset, es ellensegünkeön 
naponkint illien zep gieozedelmekkel és reghi eleinkteöl epitetet eörreök- 
segeknek megh veteleuel való latogatassat, kiertt nem hogy nemzetségünk
nek mégis romlására Igiekeznenk s kit minden Vton tauoztatni akarunk, 
de seött az mi kegielmes Istenünknek nagy haladással tartozunk erette, 
kiualtkeppen Erdelinek, ki mi nekünk oly hazank, az ki minket zült, nevelt, 
tartott es zep eled menetelekre vitt es kegyelmeteknek, kiket mii Verünk 
tagunknak mii Attiankfiainak tartunk lenni, romlását bogi kewanhatnok ? 
Nem tudgiuk azért ha Leuelivüket nem adtak-e megh kegyelmeteknek Vagi

’) Az eredetiből, moly papírra van írva, lóvéi alakjában s négy pecséttel meg
erősítve. IFase. IV. Nro 39.]

-) Egykorú másolatról. [Fase. II. Nro 41.|
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penigh az dolgot süketségre es engedeti ei isegre akaria kegyelmetek venni, 
kireol mostanuis uyonnan akarank írni kegyelmeteknek Intuen, hogi az 
keözeönseges nemzetnek zabaditassabol ne Vonna ki magat kegyelmetek, 
es az mii remensegünk kiiuiilről ne légién Vtolso, mert my az kereztien 
Ver ontast feökeppen kegyelmetek keözeött minden Vton kerülliük, es arra 
semmiképpen nem megiünk, hanem ha az keözeönseges Jónak, nylvan walo 
akadallianak Ismerjük lenni, meliben bizoni inw semmifele rendnek nem 
kedvezhetünk kedwezni sem akarunk. Mostanis czak azért akarok kegyel
meteket Levelünk áltál megh találnunk, minthogi immár latiuk, hogi 
itkün dolgainkatt Jo modgiaual hadhatiuk holott oda fel az felseő Magiar 
Országban is az Duna mellet teöb tizeneöt eöreöksegeknel vadnak mar 
kezünkben, Itkwnn is Zakmart Isten tizenhatodik napian Januariusnak Igen 
kettes karral, czak égi ostrom Vtann, kezünkben adta. Tokai feleöli minden 
oraban azon remensegttnk. Nem késünk azért semmit, hanem derekas 
ereönküel, minthogi ellenségünket semminek nem akarunk Vélni, mingia- 
rast indulunk, es ez Leuelwnkben tuttotokra akariuk adni, protestaluau 
hogi semmi romlastoknak okai mar mi nem leztink, hanem ha kik hűsege
ket hozzánk Ideien korán mutatni akariak, eleötteök Vagion, hogi minket 
talallianak megh ha kevanniak hogy hadaink eöket el kerivlliek es kegiel- 
messeggel bannianak Vellek. Az kik pedigh süketsegere vezik intésünkét, 
minthogi hadainknak megh fizetuen illien teli üdeön, nem zinten visel- 
hettiük ott eöket a hol mü akarnok, hanem az magok teczczesen is Járnák 
sok dologban ha mi esik raitok reánk ne vessenek. Mert mind Isten s mind 
Emberek eleött menteknek tartiuk magunkat, liogi okai semminek ne 
légiünk, holott ez második Inteő Levelünk Immár kegyelmetek kéziben, 
uemis talaltattiuk megh kegyelmeteket ez dologrol teöbzör. — Bene Valeant. 
Datum in Ciuitate nostra Cassouia die 22. January. Anno Domini 1605. L

XCIL.

11605.1

Bocskai István erdélyi fejedelem, a. m agyarországi Készek ura s székelyek ispánja komoly 
felszólítása Kolozsvár városához az d hűsége alá térés iránt.

Stephanus Bocskai de Kis Maria Dinina miseratione Transsiluanie Prin
ceps, partium Regni Hungarie Dominus et Biculor Comes etc.

Prudentes et Circumspecti fideles nobis dilecti Salutem et fauorem 
nostrum.

Immár két rendbeli Levelünkéi találtuk megh kegielmeteket, mellek
ben az keözeönseges Jóra es magatok meghmaradasára mint illet kerezten

’) Kolozsvár város levéltárában levő egykorú hitelesítetlen másolatból. Az eredeti 
— a mint fennebb az OKLEVELT. XC. száma mutatja — a császári biztosokhoz és 
Bástához küldetett. [A W . II Nro 41.J
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Attiatokfiahoz nem külömben mint az edes Attia fiait zeretettel intett ivük, 
kireöl megh czak azt sem érdemleök kegielmetekteol, hogy vagi io vagi 
gonoz walazt wehettwnk wolna rolla. Most utolzor akarunk czak Protes- 
talni kegielmeteknek, hogi mi semmi uthon az Zent Istennek erdemwnk es 
remensegvvnk felett mutatott Zent aldassat, annak utanna az hatalmas es 
gieozhetetlen Teöreök Czaszarnak kegielmesseget magunkról el nem raz- 
hattiuk, melihen mw nekivnk nem czak Erdeit minden határival, hanem 
Magiarorzagot is eppen megatta, seött keötelezi magat ereös hittel arra 
hogy gieozhetetlen hadainak fegiwere hwwelieben he nem tetetik, es fogi- 
hatatlan kenczeinek Erzenienek Zaia he nem keöttetik, migli minket mind 
Erdelihen s mind Magiar Orzagban eöreökeöseön Zekwnkbe nem wltett. 
Zandekunk azért mindenkeppen az volt, hogi kegielmetekhez mint edes 
Attia es edes Hazunknak kinek sok Jovat vettvvk igaz halaado fia, ugi 
menniwnk, de az kegielmetek sok halogatása es wdeo mulatasa netalán azt 
mwnekwnk megh nem engedi: Kireol való akaratunkról bocziatottuk teoh 
hiweinkkel egietemhen megh hitt íeo hiuwnket, Balassy Ferencz Uramott 
tellies Instructiowal, kenaluan meg is minden kegielmessegwnkel kegielme- 
teket, uielliet ha weztek mindenben kegielmes fejedelmeteknek tapasztaltok 
benn ivüket: ha penigh nem vezitek az nagy Istennek az eo Zent fianak es 
minden Zent Angialoknak zine eleott Protestalunk kezivnk felemelve, hogi 
mw kegielmetek semmi romlásának okai nem lezwnk, kireol kegielmetekteol 
haladék nelkivl walo walazt is warunk, es ha mit ertvvnk, tartozás nélkül min
denfele hadainkal mindiarast reatok inegiwnk es kedwezes nélkül eleottvvnk 
allo dolgunkban eleo megiwnk megh Indituan penigh feles zamu hadainkatt, 
minthogy nem zinteii hordozhattiuk azokat a hol akarnok, abból ha mi 
romlása teörtent kegielmeteknek miattok, aggion annak az Lelke zamot, az 
utolso napon az Ur Jesus Christus Zeky eleott, az ki az kegielmetek 
engedetlensegenek feo oka lezen. Et cum his bene ualere Cupimus. Datum 
ex Arce nostra Karos Patak die 24 Mensis februarii Anno Domini 1(505.*)

NOTH.

I loot;.]

Bocnkai Intván, M agyarország óh Erdély fejedelme s székelyek ispánja védlevele Kolozsvár 
város polgáraira és azok szolgáira nézve, hogy az országban szétutazásuk alkalmával ide

gen törvényhatóság elébe port-állás végett ne á llíttathassanak.

Stephanus Dei gratia Hungáriáé Transsylvaniaeque Princeps et Sicu
lorum Conies etc. Fidelibus nostris Uniuersis et singulis, Spectabilibus, 
Magnificis, (lenerosis, Egregys, Nobilibus, Comitibus et Judicibus Nobilium 
quorumcunque Comitatuum, Capitaneis, Praefectis, Prouisoribus, Castella

*) Kolozsvár város levéltárában levő egykorú hitelesítetlen másolatból. Az eredeti 
— mint az előbbi oklevélre tett .jegyzés mutatja — a császári biztosokhoz és Bástyá
hoz küldetett. |Fase. II. Nro 41.]
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nis arcium ac aliorum quorumuis locorum officialibus, Tricesimatoribus, Te- 
loniatoribus, Pontium, passuum, Vadorum, viarumque Custodibus, eorumque 
uices gerentibus. Prudentibus item et Circumspectis Magistris Ciuium Judi
cibus, Villicis et Juratis Ciuibus quarumlibet Ciuitatum, Oppidorum, Villa
rum et Possessionum, cunctis etiam alys quorum interest, seu intererit, Ubi
vis in ditione nostra constitutis et commorantibus praesentes visuris?. Salu
tem et gratiam nostram, Cum iusti pro inustis,et innoxy pro reorum excessibus 
seu delictis non debeant quoquomodo impediri, molestari et damnificari, Ideo 
Vobis et Vestrum singulis harum serie committimus et mandamus firmiter 
quatenus uisis praesentibus dum, et quandocunque ac quotiescunque, fide
les nostri Prudentes ac Circumspecti Ciues et Inhabitatores Civitatis nostrae 
Coloswar aut homines Seruitoresque ipsorum praesentium Uidelic-zet osten
sores, pro victuum suorum necessaria acquisitione, diuersas Ditionis 
nostrae partes perlustrantes, cum rebus et mercibus suis quibusuis, ad 
vestras terras, tenuta, dominia, Possessiones, honores et officiolatus, aut 
uestri denique in medium peruenerint: extunc praefatos Ciues seu Inhabi
tatores praelibatae Ciuitatis nostrae Coloswar, hominesque et familiares 
ipsorum, ad quorumuis instantiam in personis Judicare, aut uestro iudicatui 
compellere, resque et bona eorum arestare seu prohiberi facere, nusquam et 
nequaquam praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Signanter vero, pro 
debitis, delictis et excessibus aliorum, sed neque ratione propriorum debito
rum suorum, quibus praenominati Ciues deberent et obligarentur. Si qui 
autem quicquam actionis uel questionis contra annotatos Ciues et inhabi
tatores, aut homines seu familiares eorum habere pretenderint, id in prae
sentia Judicis et Juratorum Ciuium praetactae Ciuitatis Coloswar, Via juris, 
non aliter prosequantur ; ex parte quorum ydem Judex et Jurati Ciues, om
nibus contra ipsos querulantibus meri Juris et Justitiae debitaeque Satis
factionis complementum, prout diotauerit ordo iuris administrabunt Secus 
non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum ex libera Ci- 
uitate nostra Cassoviensi decima septima die May. Anno Domini Millesimo 
Sex entesimo Sexto.

Stephanus m. pra Simon Pechi m. )»,
Sec reta rius.*)

XCIV.

11(107.1
Bocskai István M agyarország óh Erdély fejedelme biztosítása az iránt, hogy Kolozsvár vá
rosa fejedelmi vagy kormányzói rendelőt nélkül az átjövö-mendket ingyen fuvarozni ne

tartozzék.

Nos Stephanus Dei Dei gratia Hungáriáé, Transsylvaniaeque Princeps 
et Siculorum Comes etc. Memoriae Commendamus per praesentes, Quod 
cum ex humillima Supplicatione Prudentum et Circumspectorum Civium et

*) Az eredetiből, mely kétrétű papivra van Írva s köxbül papírral borított veres 
viaszszal megpecsételve. Az oklevél ép. Hátlapján az elébbi oklevélre tett megjegyzés 
találja igazolását. | Fase. AA. Nro I2.|
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Universorum Inhabitatorum Civitatis nostrae Colosvar, intelligamus, eos 
fere gravibus damnis, atque injury« a varys personis et quibuscunque ho
minibus, qui per illam Civitatem huc et illuc cuiuscunque rei gratia transi
rent, afficerentur, impedirentur atque molestarentur, ita ut ijdem saepius 
Equos, currusque et alias quaslibet res, sine ulla licentia, ipsis a nobis data 
postularent, Propterea, ne id in posterum cum gravi damno et incommodo 
praedictae Civitatis Colosvar Inhabitatorum accidere possit, neve quispiam 
hanc licentiam Sibi deinceps sumere queat, hac ratione praevenire nolui
mus, ut si qui deinceps quoquouersum illam Civitatem transierint, y, si 
literas nostras, uel nero Domini Gubernatoris Regni nostri Transsylvaniae 
Judicibus et Juratis Civtibus praelibatae Civitatis, in quibus ea dere praeci
piatur, öftere potuerint, illis statim, de ys omnibus, quae literae nostrae, aut 
praefati Domini Gubernatoris continent, prospicere debeant, Si vero sine 
literis nostris, uti aliqui consueverunt, gratis et imperiose se ab eis postu
laverint juvari, illis prorsus nihil dare debeant. Quod ad uniuersorúm ac 
omnium notitiam pervenire nolumus, committiniusque omnibus et manda
mus, ut qui illuc iter fecerint, a uexatione et molestatione praedictorum 
Inhabitatorum Ciuitatis Colo suar sc contineant, caueantque diligenter, ne si 
importunius se gesserint, aliquid aduersi sibi praeter opinionem eueniat, 
iquod suae tandem ipsius culpae et temeritati quisque attribuat. In cuius 
rei robur et firmitatem hasce literas nostras praefatis Judicibus et Juratis 
Civibus ac Inhabitatoribus memoratae civitatis nostrae Colosvar dandas 
duximus et concedendas. Datum ex libera Civitate nostra Cassoviensi de
cima Septima die mensis May. Anno Domini Millesimo sexcentesimo Sexto.

Stephanus m. qir. Simon Pechi m. pr.
Secretae. ‘)

xcv.
11007.1

líákóczi Zaigmond erdélyi fejedelem bizonyítványa arról, hogy a Jezsu itákat nem valamely 
vétségért vagy bűnért zárták  ki K olozsváratt levő Collegimnukból és alapítványi javaikból.

Nos Sigisinundus Rákóczi Dej gratia Princeps Transylvaniae, Par
tium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Significamus 
tenore praesentium quibus expedit universis. Quod cum superioribus diebus 
Reverendus Dominus Joannes Argenta') Societatis JESU antea in Tran
sylvania Provincialis in hoc Regnum Transylvaniae eam ob causam venis

') A két rétbo hajtott s fejedelmi pecséttel erősített eredetiből, melyre kivül ez 
volt Írva: ..Exhibitae sunt praesentes lllustr. M. Dno Sigismundo Rákóczi etc. Gu- 
bern. Transsilv. etc. suaque lllustr. M. juxta commissionem suae Serenitatis intra am
bitum Transsilv. et 1’art. Hungar. eidem subjectarum sub ejus Gubernio iu omnibus 
punctis et articulis so observari curaturam promittit. Albae Juliae die 1-a Juny 
100(5. Stepli. Somogy lllustr. M. 11. Gubern. Secretarius“ \ Vasc. P. Nro 0.|

-) Az Knlelyi Országgyűlési F/nüéhek V. köt. 510 lapja 22 sorában : Argenti.
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set, ut a nobis et subditis nostris in dicto Regno nostro ') Transylvaniae 
et Partibus Hungáriáé ditionj nostrae subiectis impetraret in priora Resi- 
denciae Suae loca, olim a Divo Stephano Rege Poloniae, Magno Duce 
Lithuaniae, ac Principe tunc memoratj Regni Transylvaniae fundata, simul 
cum reliquis Patribus ac Magistris ejus Ordinis regredj liceret, '■) eam rem 
in Comitys Generalibus Claudiopolj ad decimum diem mensis Juny praesenti 
Anno celebratis diu multisque agitatam, numero et multitudine Catholicj 
ab adversarys eorum superati consequi non potuerunt. Unde nos praesen
tibus nostris testificamur Eosdem Patres Societatis JESU, ut bonos et 
morum integritate graves viros,B) ex suis Collegys bonisque non ob ullum 
delictum aut notae alicuius vitium 4) verum ad instantiam Romanae Catho
licae fidej Contrariam opinionem sequentium fuisse ') deturbatos, exclusos, 
et in alia loca demigrare coactos, prout testificamus harum nostrarum 
vi mire et testimonio litterarum mediante. Datum in Civitate nostra Colos-O
war die vigesima sexta mensis Juny Anno Millesimo Sexcentesimo Septimo.1')

Sigismundus Rákóczi. [L. S.j

XCVl.

[ I <»08.1

Rákóczi Zaigmond, Erdély fejedelme, M agyarország Részeinek ura, székelyek ispánja meg
erősíti Báthori Zsigmond fejedelem azon kiváltságlevelét, mely által Kolozsvár város polgá
ra it és kereskedőit azon kedvezményben részesítette, hogy az országban benn és kívül har- 

minczad és huszad fizetés nélkül szabadon kereskedhessenek.

NOS SIGISMUNDUS RÁKÓCZI Bei gratia Princeps Transsilmmar, 
partium llegni Hungária Dominus, et Siculorum Comes etc. Memoriae commen
damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod- pro 
parte et in personis fidelium nostrorum Prudentum et Circumspectorum Pri
mary et Regv Judicum, juratorum ac caeterorum universorum Cininm et 
inhabitatorum Ciuitatis nostrae Coloswar exhibitae sunt nobis, et praesen-

') Az E rdélyi Országgyűlési Emlékek V. köt. 516. lapja ‘24. sorában . a mtstn) 
nincs meg.

-) Az Erdélyi, OrszággyüUsi Emlékek V. köt. 510. lapja 29-ik sorában helyeseb
ben : liceret.

*) Az E rdélyi Országgyűlési Emlékek V. köt. 33. sorában „gratos11 helyett helye
sebben: graves viros.

J) Az E rd é ly i Országgyűlési Em lékek  V. köt. 516. lapja 33 34. sorában e helyet! : 
„non propter alicuius vitium“ — helyesebben az teendő, a mi a közlésben van : graves
viros ex suis Collegys hnnisqne non oh u llum  delictum, aut notae aUeidvs v i t i u m .............
verum ad s. a t.

“) Az É rd. Orsz ggy. Em lékek  V. köt. 510. lapja 30. sorában e helyett : ess • van.
“) Az erdélyi mlv. kancellária levéltárában levő eredetiből 1731. febr. 28. vett s 

a magyar tudom, akadémia  kézirattárában levő másolatból. Közölve van : E rdély i Ország
gyűlési Emlékek, V. köt. 510 517. lapjain némi eltérésekkel, a mik az általam közlést
indokolttá teszik.
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tatae, certae quaedam literae priuilegiales Serenissimi domini Sigismund i 
Batliori, alias Principis Transsiluaniae in pergameno patenter confectae, 
et emanatae, sigilloque eiusdem authentico pendenti, ac manus subscriptione 
eum sua, tum Canceilarv, et Secretary communitae, ac corroboratae. Quibus 
mediantibus idem dominus Sigismundus Princeps Totales Tricesimas et 
Vigesimas, quarumlibet rerum Venalium, ac mercium, tam in, quam extra 
Itegnum per ipsos Judices, juratos ac caeteros Universos Cives, mereat ires 
et Institores ac inhabitatores ejusdem (duitatis Colosuar inueheudarum et 
euehendarum isdem certos in usus literis vadéra clarius expressos in per
petuum dedisse, contulisse ac donanisse dignoscitur, tenoris infra scripti. 
Supplicantes nobis debita cum instantia, demisse, Quatenus easdem literas 
Priuilegiales, ac omnia et singula in eisdem contenta, ratas gratas, et 
accepta habentes, praesentibusque literis nostris itidem Priuilegialibus 
verbotenus inseri et inscribi facientes, in omnibus suis punctis, clausulis 
et articulis acceptare, approbare, ratificare, ac pro praefatis Judicibus, jura
tis, ac caeteris universis Ciuibus, et inhabitatoribus annotatae (’initatis 
(Joloswar modernis et futuris quoque pro tempore constituendis, eorumque 
haeredibus et posteritatibus, successoribusque universis valituras gratiose 
confirmare dignaremur, quarum quidem literarum tenor sequitur in haec 
Verba :

Nos Sigismundus sat. | Szó szerint as, a mi már fennebb L XXVII .  szám 
alatt időrendben Idézőivé van, eddig: Nonagesimo oetano.|

Nos ITAQUE PREMISS A Supplicatione praefatorum judicum, jura
torum, ac caeterornm universorum ciuium, et inhabitatorum nobis modo 
praemisso exhibita, fauenter exaudita et admissa praescriptas literas privi- 
legiales non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed 
omni parte prorsus vitio, et suspicione carentes, praesentibus literis nostris 
similiter Priuilegialibus de uerbo ad uerbum sine diminutione, et augmento 
aliquali, insertas et inscriptas quoad omnes earum continentias, clausulas. 
Articulos et puncta, eatenus, quatenus eaedem rite et legitime existunt 
emanatae viribusque earum veritas suffragatur, acceptamus, approbamus, 
ratificamus, ac pro praenominatis Judicibus, Juratis, ac caeteris universis 
Ciuibus et inhabitatoribus praememoratae duitatis nostrae (Joloswar moder
nis scilicet et futuris eorumque haeredibus et posteritatibus successoribus
que uuiuersis perpetuo valituras benevole confirmamus. ET NIHILOMINVS 
benignum habentes respectum, ad praeclaram fidem, insigniaque merita, 
praeiibatorum Judicum, juratorum, ac caeterornm uniuersorum Ciuium, et 
inhabitatorum toties nominatae Ciuitatis nostrae Ooloswar, atcpie damna 
grauissima, quae praeteritis disturbiorum temporibus velut ad ictum expo
siti, primos saepius hostium impetus animose sustinentes cum in fortunarum 
direptione, tum moenium ac aedificiorum conflagratione perpessi sunt. Con
siderato etiam eo, quod oppida Zék in Dobocensi, et Colos in Colosiensi 
Comitatibus existentia, simul cum Cameris et Salisfodinis uuiuersis, per 
liraedictum dominum Sigisnmndum Principem in et pro Summa Quadraginta 
millium ducentorum, et Triginta quinque floreuorum ac denariorum quin-

II. 11
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quaginta per ipsos judices, juratos, ac caeteros uniuersos Ciues et inhabi
tatores toties fatae duitatis nostrae Coloswar ad publicas arduasque regni 
necessitates diuersis temporibus paratis et numeratis in pecunvs nomine 
mutui erogatorum et expensorum inscripta et oppignorata, Anno ab hinc 
proximo, interveniente, ob summam Aerarii Regni inopiam, pecuniaria 
Solutione prorSus sine omni ab ysdem judicibus, juratis ac caeteris universis 
Ciuibus et inhabitatoribus sint adempta, et fisco regni applicata. Ut igitur 
expensae ipsorum in praemissos publicos usus insumptae refusionem aliquam 
sortiri, et fortunarum jacturae resarciri, ac moenium aedificiorumque ruinae 
restaurari, totque perpessarum cladium respirium nancisci, postmodumque 
uegetiores, ac alacriores, paratioresque rebus patriae adesse queant. Ex 
speciali gratia et potestatis nostrae principalis plenitudine denuo, totales 
et integras Tricesimas, Vigesimas, universarum et quarumlibet rerum vena
lium, merciumque quovis nominis vocabulo vocitatarum, quaestus gratia, 
siue propry et priuati Vsus causa per ipsos Judices, Juratos ac caeteros 
uniuersos Ciues, et inhabitatores Mercatoresque, et Institores praenotatae 
Ciuitatis Coloswar tam intra, quam extra Regnum hoc partesque Hun
gáriáé eidem subjectas in quaevis loca et Regna provinciasque externas non 
uetitas euehendarum et inuehendarum praenominatis judicibus, juratis ac 
caeteris uniuersis ciuibus, et inhabitatoribus uniuersae communitati, toties 
nominatae Ciuitatis Coloswar modernis et futuris eorumque haeredibus, et 
posteritatibus uniuersis, in praescriptos ipsorum usus publicos convertendas, 
modoque literis in praeallegatis clarius expressos exigendas, benigne dandas 
donandas et conferendas duximus : prout damus, donamus, et conferimus 
in perpetuum, Iu cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes 
literas nostras pendentis et Authentici sigilli nostri munimine roboratas 
memoratis Primario et Regio Judicibus juratis ac caeteris uniuersis ciuibus 
ac inhabitatoribus, totique communitati praedeclaratae Ciuitatis nostrae 
Coloswar modernis scilicet et futuris quoque pro tempore constituendis 
eorumque haeredibus et posteritatibus, successoribusque uniuersis benigne 
dandas duximus et concedendas. Datum in saepe dicta Ciuitate nostra 
Coloswar die decima octava mensis February Anno Domini Millesimo Sex
centesimo octavo. ')
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XCVII.

11608. i

Rákóczi Zsigmond fejedelemnek, Kolozsvár, m int Kendi István atyja Kendi Sándor 1594-ben 
elfoglalt birtokainak adományon tulajdonosa elleni perbehivó levele, a királyi embereknek 

arról való jelentése s a kereset eló'adása fejedelmi Ítélőtáblái átiratban.

Mos Gabriel Báthory Dei gratia Princeps Transsylwanie, partium 
Regni Hangarie Dominas et Siculorum Comes etc. Damus pro Memoria 
Quod cum feria Sexta proxima post festum Beatorum Simonis et .lude 
Apostolorum |novemb. 5.] proxime preteritum instante scilicet termino 
eellebrationis .Judiciorum octawidiei festi Beati Luce Evangeliste nouissime 
elapsi. Ad quem scilicet terminum uniuerse cause fidelium Nostrorum 
dominorum Nobilium Regnicolarum Transsyluaniensium, tam per formam 
I»renium Judiciorum, quam longo litis processu terminari solite, ex publica 
eorundem Constitutione, per Nos generaliter fuerunt prorogate, In quadam 
causa Inter Magnificum dominum Stephanum Kendj de Lona Consiliarium 
et Cancellarium Nostrum ut Actorem ab una, ac Prudentes et Circum
spectos Judices et Juratos Senatoresque Ciuitatis Nostre Coloswar, uelut 
luctos partibus ab Alia, Coram nobis mota et vierteilte, per Nobilem Caspa- 
rem Rumy legittiiuuiu Procuratorem prelibati dominj Actoris quedam 
literae Admonitoriae et Euoeatoriae Certificatoriae Illustrissimi domini 
Sigismundi Rakoc/.y alias principis huius Regni Transsylwanie, Immediati 
scilicet prodecessoris nostri Ac Egregiorum Andreae Zilwassy de Kechet 
Zilwas vice Comitis Comitatus Robo ..ens is et Joannis Zakach de Griroth 
superinde relatorie, Necnon propositio penes clausulam. „Latius“ inserta, 
Coram nobis in Judicio in scriptis exhibitae et presentatae fuissent. Mox 
Nobilis Joannes Salanky legittimus procurator antelatorum in Causam 
attractorum, in personis eorundem, cum procuratorys litteris Nostris, 
Nostram exurgens in Presenciam Paria earundem utrarumque literarum, 
nec non propositionis penes clausulam „Latius“ annexae per Nos sibi dari 
postulauit. Quarum quidem Literarum videlicet Admonitoriarum, Gonuoca- 
toriarum et Certificatoriarum Continentia est talis. Sigismundus Rakoc/.y 
Dei gratia princeps Transsylvaniae, partium Regni Hungarie Dominus et 
Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Egregys et Nobilibus, Andreae 
Zilwassi de Kechet Zilwas, Sigismundo et Stephano Ebeny de Kethur 
Matheo Literato Keobleosy, Joanni Pan, Michaeli Vaida , Joanni Zaz, alteri 
Joanni Mocs, Andreae Fodor de Dees, Georgio et Nicolao Thorma, ac 
Joanni Zakach de Giroth, Salutem et Favorem. Exponitur Nobis in Persona 
Magnifici domini Stephani fily Magnifici quondam Alexandri Kendi de 
Lona. Qualiter superioribus Annis, in Anno videlicet domini Millesimo 
Quingentesimo Nonagesimo quarto, circa festum decollations Beati Joan- 
uis Baptiste [aug. 29. | transacto preterito, S renissimus Dominus Sigismun- 
dus tunc Princeps predicti Regni Transsylwanie sub pretextu complanan
dorum arduorum Negociorum Regni, vviam vlietam in Ciuitate Coloswa-
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riensi In eodem Comitatu Colosiensi existente habitam promulgari faciens, 
conuocatisque Uniuersis Regni sni dominis Magnatibus, proceribus et 
Nobilibus et ibidem praesentibus, postpositis paternis Amicis et Consiliariis, 
alios sibi Consiliarios seligens et adsciscens, cum quibus clandestina 
ineundo Consilia, contra suum Jus jurandum, quo se tempore Inaugura- 
cionis suae ad libertates Nobilium firmiter obseruandas precipue vero in 
Decreto Excellentissimi principis condam Andreae Regis cognomento 
Hyerosolimitani clare denotatas et expressas obstrinxerat, inter alios Con
siliarios paternos, memoratum etiam Alexandrum Kendy dominum genito
rem ipsius exponentis, virum clarissimum et de ipso domino Sigismundo 
principe, quam de hac patria Nostra benemeritum non citatum vel evoca
tum, neque ordine Judiciario convictum, Indicta causa immerenter capti- 
uari et tractari fecisset, captumque paucis post diebus Captivacionis sue ad 
gemonias in publico theatro dicte Civitatis Coloswariensis habitas, horrenda 
et miserabili nece jugulari et trucidari fecisset. Cuius tam indigna morte 
non solum hominibus detestanda, sed etiam Deo abominabili non conten
tus circa tempus prescription mox et Incontinenti totales portiones posses- 
sionarias dicti genitoris annotati exponentis in possessionibus Hagymas. 
Cliyaka, Kabolaspathak, Thortua patliaka alias vyfalu in districtu (Jorbo 
vidéké, omnino in Comitatu Zolnok interiori existentibus habitas, Pruden
tibus et Circumspectis Judici et Juratis ac Senatoribus proscripte Ciuitatis 
Nostre Coloswariensis dedisset atque contulisset, et easdem nunc quoque 
ijdem Judex et Jurati, Senatoresque ad eorum Communitatem possiderent, 
in praejudicium et damnum antelati exponentis manifestum : Quas vellet 
antelatus exponens, cum cunctis earum vtilitatibus et pertinentiis quibus
libet, juxta publicam constitutionem dominorum Regnicolarum in Comitys 
generalibus Eorundem in dicta Ciuitate nostra Coloswar, in Anno presenti 
inter caetera super huiusmodi illegitimis Bonorum occupationibus spoliato 
reddendis et restituendis nouissime editam ab Prudentibus et Circumspectis 
Judice Juratis ac Senatoribus proscripte ciuitatis Nostre Coloswariensis 
medio vestri pro se repetere et rehabere. Proinde vobis harum serie commit
timus et mandamus firmiter, (piatenus Acceptis presentibus statim simul 
vel duo Vrestrum sub oneribus alias in similibus obseruari solitis Erga 
memoratos, Judicem, Juratos, Eenatoresque prescripte Ciuitatis nostre 
Coloswariensis accedentes. Qui si personaliter reperiri poterint, ibidem 
personaliter, Alioquin de domibus suis habitationum sine solitis suis resi
dentiis vel de bonis et Juribus suis possessionarvs vnde videlicet presens 
Admonitio vestra commode ad scitum eysdem deuenire poterit, ammoneatis 
eosdem, dicatisque et committatis eisdem verbo nostro, ut ipsi proscriptas 
portiones possessionarias annotato exponenti reddere et restituere debeant 
et teneantur, Qui si fecerint, bene quidem, alioquin euocetis eosdem ibidem 
premia racione coram latius declaranda, contra annotatum exponentem ad 
octauum diem a die huiusmodi euocationis vestre computandum in Curiam 
nostram, nostram scilicet presentiam, racionem superinde reddituros. 
Certificantes eosdem ibidem, quod sine ipsi termino in prescript«) coram
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nobis conipareant sine non, nos tamen ad partis Compareutis Instanciam id 
faciemus in p remissis quod Juris orit ordo. Et posth.ee wos seriem huius- 
modi Ammonicionis, Euocationis et Certificationis vestre prout ]ier vos 
fuerit expeditum, Nobis terminum ad prescriptum fide vestra mediante re
scribere debeatis et teneamini. Secus non facturi, [praesentibus | perlectis 
exhibenti restitutis. Datum iu Possessione Ipp feria quinta, In die scilicet 
festo Beati Franeisci Confessoris [octob. 4. | Anno domini Millesimo Sexcen
tesimo Septimo. Alterarum vero videlicet Relatoriarum superscriptio est 
talis. Illustrissimo domino Sigismundo Rakoczy Dei gratia Principi Tran- 
sylwauio Partium Regni Hungarie domino et Siculorum Comiti etc. domino 
domino Nobis naturaliter Clementissimo. Interior Continencia est talis: 
Illustrissime Princeps domine domine Nobis naturaliter clementissime, fide
lium perpetuorumque Seruitiorum Nostrorum in iauorem Illustritatis vestre 
humillimam subiectionem Vestra nouerit lllustritas nos literas eiusdem 
Illustritatis vestre Ammonitorias Euocatorias pariter Certificatorias, pro 
parte et in persona spectabilis ac Magnifici domini Stephani Kendi de Lima 
Comitis Comitatus Doboeensis, in hoc Anno presente Millesimo Sexcente
simo Septimo feria quinta in festo videlicet Beati Franeisci Confessoris 
[octob. 4 .1 confectas et emanatas nobisque inter alios illustres ac fideles iu 
eisdem nomina uter conscriptos preceptorie sonantes et directos honore et 
obediencia quibus decuit recepisse, quas nos verbo tenus presentibus inse
rere obmisiinus, Verum Easdem exhibenti in specie restituimus, Mandati 
tamen Illustritatis vestre in eisdem contenti satisfacere volentes, In hoc 
Anno currenti Millesimo Sexcentesimo Septimo, prenotata die decima sexta 
Mensis oetobris ad facies totalium porcionum possessionuariarum in pos
sessionibus Hagymas, Chyaka, Kabalas patliak et Thorma patak alias vyf- 
falu Tu districtu (Jorho vidéké vocato omnino iu Comitatu Zoluok Interiore 
existente habitas, ibique Prudentes et Circumspectos Judicem et Juratos ac 
Senatores ('initatis Coloswariensis personaliter non repertos, medio prouidi 
Thome Gwch totius uniuersitatis districtus Gorbo vidéké nuncupati Va
lue Iri Válnod e ac officialis eorundem in possessione Hagymas antelata re
sidentes ammonuimus dixirnusque et Commisimus verbo celsitudinis vestre, 
ut dicti primarius Judex caeterique Jurati ac Senatores in suis ac totius 
communitatis ciuitatis Coloswar, nominibus et personis prescriptas totales 
et integras portiones Possessionarias in predictis possessionibus Hagymas, 
Chyaka, Kabola Pathaka, Thorma Pataka alias vyffalu in prescripto 
districtu Gorbo vidéké, In Comitatu Zolnok interiori existentes Eidem 
spectabili ac Magnifico domino Htcphauo Kendj tanquam Bona Paterna et 
Jure Successionis ipsum concernentia remittere restituere debeant et tenean
tur, qui audita hac ammonicione nostra, respondit dnos suos terrestres ad 
presens non adesse, Verum huiusmodi mandata Illustritatis vestre eisdem 
se primo quoque relaturum. Vnde nos eosdem Judicem et Juratos ac Se
natores in suis ac totius Communitatis Coloswariensis nominibus et in per
sonis, medio prefati Thome Gwch Valachi Vaiuodae et officialis eorundem 
in Curiam Celsitudinis vestre Eiusdem scilicet In presenciam ad octauum
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diem a die huiusmodi Euocationis nostre computandum euocavimus i'mcio
néin reddituros efficacem Certificauimusque eosdem ibidem, quod sine ipsi 
termino in prescripto coram Illustritate Yestra eompareant, siue non, 
vestram tamen Illustritatem id facturam in premissis quod Juris erit ordo. 
Cuius nos Animo nie ion is Euocationis et Certificacionis seriem uti per nos 
est expedita Illustritati vestre fide nostra mediante rescripsimus, Eaudem- 
que Illustritatem vestram quam diutissime feliciter valere exoptamus. Da
tum in oppido Des die decima septima Mensis octobris. Anno domini Mil
lesimo Sexcentesimo Septimo prenotato. Eiusdem Illustrissimi Celsitudinis 
vestre humiles fidelesque Servitores Andreas Zilwassy de Kechet Zylwas 
Vice Comes Comitatus Dobocaensis et Joannes Zakaczy de Giroth Nobilis 
in Comitatu Zolnok Interiori residentes. Propositionis autem penes Clausu
lam . Latius“ annexe hungarica lingua concepte tenor talis est: Penes clau
sulam „Latius.* Noha elegge meg vagyon az Euocatoriabann is declarable 
hogy miképpen Sigmond feiedelem w felsege indicta Causa ibidem decla
rata absque via Juris, A/, Dominus Aetornak Attyat Kendj Sándort meg 
nem fogathatta volna (es Jozagat ') In actione domini Actoris declaratas ell 
nem foglalhatta volna, hanem az Decretumban Partis secunde Titulo 7b 
meg irt modot obserualni kellet volna azok felöl az kiket Nótán akart 
Conuincalny, tudni illik Egy Generális gywlést kellet volna w felsegenek 
ez országbeli minden Rendeknek constitualny Es az dominus Actor attyat 
Literis Euocatorys kellet volna Citalnj personaliter, ki ha el jeot volna es 
magat menthette volna jo, a hűl ell nem jót volna vagy ha ell jeot volna is. 
de magatt nem menthette volna, úgy kellet volna Jure mediante Conuin- 
calni, kinek sem Salvus Conductus nem adatot volna, sem penig törvény
nek semmi orvossága neki nem suffragalhatot wolna, hanem Sentenciat 
pronuncialuan, Azt effective et fin aliter exequalhatta wolna,. De hogy ehez 
nem tartotta w felsege magatt, sem zemelyeben meg nem háboríthatta 
volna, sem pedig jozagátt absque ordine juridico (dl nem wehette volna. Ergo 
tanquam spoliatus az Articulus contineneiáia zerentt az Decretum zerentis 
megkiwannia ez jozagot restitualtatnj az in causam attractusoktul, salua 
facultate progredi et regredj : Quas Nos de verbo ad verbum sine diminu
tions et Augmento aliquali variationeque sine omni transumi et transcribi 
presentibusque literis nostris inseri et inscribi facientes memoratis Inctis 
Jurium suorum ulteriorem ad Cautelam sui) Sigillo nostro Judiciali dandas 
duximus et concedendas. Datum in prescripta ciuitate Nostra Coloswar 
Sabbatho proximo post festum Beatorum Simonis Jude Apostolorum 
[octob. 8.| Anno domini Millesimo Sexcentesimo Octauo.

Lecta ac collata cum originalibus 
per Magistrum Joannem Borsolo 

de lpp proto uotar. m. p.')

') Itt zavaros az eredeti is.
-) Az eredetiből, mely papírra van írva, s itelőmesteri pecséttel megerősítve. 

I F im - D, Nro 43.)
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XCVITI.

11608-1

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, M agyarország Részeinek ura s székelyek ispánja esketésre 
kibocsátó parancslevele az irán t: vájjon Kendy István és atyja a tőle elvett jószágoknak 

valóságos használatában és birtokában voltak-eV

(fabriel Báthory Dei gratia Princeps Transsilvaniae, partium Regni 
Hiingarie Dominus et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Egregiis 
Nobilibus Reijuisitoribus literarum et Literalium Instrumentorum ad Con- 
uentus Monastery Beate ') Mariae Virginis de Colosmonostra positarum 
et locatarum ac aliarum quarumlibet Judiciariarum Deliberacionum et legi
timorum mandatorum nostrorum executoribus Salutem et fauorem. Noueritis 
quod nobis feria quinta proxima post festum Beati Emerici Ducis [nov. 0. | 
proxime preteritum Instante scilicet termino cellebracionis Judiciorum 
octave diey festi Beati Luce Euangeliste nonissime elapsi, Ad quem vide
licet terminum uniuerse cause fidelium nostrorum Dominorum nobilium 
Regnicolarum Transsiluanensium tam per formam breuium Judiciorum, 
quam longo litis processu terminari solite ex publica eorum Constitutione 
per nos generaliter fuerunt prorogate, una cum generoso Balthasare Ziluasy 
Consiliario et In presentiarum In Judicvs praesidenti") — nostris protho- 
notariis et sedis nostre Judiciarie assessoribus, pro faciendo Causantibus 
-Indicio in eadem sede nostra Judiciaria pro tribunali sedentibus, Caspar 
liuiny pro Magnifico Domino Stephano Kendy filii Magnifici quondam 
Alexandri Kendy de Lona Consiliario et Cancellario nostro cum preceptorvs 
literis nostris, juxta continencias c|uarundem literarum Illustrissimi Domini 
Sigismundi Rakoczy alias Principis huius Regni Transsiluanie admonitor, 
enotator, et certificatoriarum necnon nobilium Andree Ziluassy de Kechet 
Zyluas, vice comitis Comitatus Dobocensis et Joann is Zakacz de G-yroth 
tanquam hominum eiusdem Principis principalium superinde relatoriarum 
in figwra Judicy nostri conparendo, contra et aduersus prudentes et circum
spectos Judicem ac Juratos Senatoresque Ciuitatis Colosuarensis, In quos 
causa presens a Judice et Juratis Senatoribus Colosuariensibus Aoni pro
xime praeteriti per mutationem officiorum legittime esset condescensa, veluti 
luctos proposuit eo modo. Qualiter superioribus Annis in Anno videlicet 
Domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo quarto circa festum decolla- 
cionis Beati Joannis Baptiste [aug. 29. | transacto preterito Serenissimus 
Dominus Sigismundus tunc Princeps predicti Regni Transsiluanie sub pre- 
textu conplanandorum arduorum negociorum Regni, unam dietam in ciuitate 
Colosuariensi in eodem Comitatu Colosiensi existente habitam promulgari 
fecisset, eonuocatisque uniuersis Regni sui Dominis Magnatibus proceribus 
et nobilibus et ibidem presentibus, postpositis paternis Amicis et Consi

') Az e itt is többnyire úgy van leírva, mint fennebb megjelöltem.
■j Egy szó ki van szakadva.
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Hariis, alios sibi Consiliarios seligendo et adsciscendo eum quibus clande
stina fouet Consilia contra suum Jus jurandum quo se tempore Inaugu- 
racionis sue ad Libertates nobilium firmiter obseruandas precipue vero 
in Decreto excellentissimi Principis quondam Andree Regis cognomento 
Hyerosolymitani clare denotatas et expressas adstrinxerat, inter alios Con
siliarios paternos memoratum eeiam Alexandrum Kendy dominum geni
torem ipsius Actoris virum clarissimum et tam de ipso Domino Sigismnndo 
Principe, quam de hac patria nostra beuemeritum non citatum vel euoca- 
tum, neque ordine Judicii conuinctum, indicta causa, immaniter tractari 
captiuavi fecisset, captivvmique paucis post diebus captivacionis suae ad 
gemonias In publico Theatro dicte Ciuitatis Coloswariensis habitas horrenda 
et miserabili nece, Jugulacione trucidari fecisset. Cuius tam. indigna morte 
non solum hominibus detestanda, sed et Deo abominabili non contentus, 
circa tempus proscriptum, mox et in continenti totales porc ion es possessio- 
narias dicti genitoris predict! Actoris in possessionibus Hagymas, Chaka, 
Kabolaspatak, thormaspathaka alias llvffalu in Districtu (Jorbo vidéké 
omnino in Comitatu Zolnok interiore existentibus habitas praefatis in 
causam attractis dedisset atque contudisset et easdem nunc quoque ydem 
incti possiderent in praejudicium et damnum antelati Actoris manifestum. 
Quas quidem porciones possessionarias antelatus Actor cum cunctis earum 
utilitatibus et pertinendis quibuslibet juxta publicam dominorum Regni
colarum constitutionem super illegitimis Bonorum occupacionibus Spoliato 
reddendis editam ab eisdem Inctis medio dictorum hominum principalium 
dicti Sigismundi Rakoc/.y tunc ut profertur Principis huius Regni Trans- 
siluanie repeti et ob non restitutas easdem portiones in curiam eiusdem 
Principis suam videlicet in presentiam ad reddendam superinde rationem 
euocari fecisset. Interim autem medio tempore eodem Bigismundo Rakoczv 
Principe ex hoc Regno emigrante, nobisque in locum eiusdem legittime 
succedentibus ac causa prefata ad |>rescriptuiu presencium cellebrationis 
Judiciorum Beati Lucae Euangeliste nostri in presentiam deueniente, Jam 
nunc ergo Actor easdem portiones pro se rehabere vellet Jure admittente, 
praeterea autem praefatus Procurator antelati actoris penes clausulam 
I Latin# I annexuit'•[sic] superioribus Quod praefatus Sigismundus Princeps 
si dictum genitorem ipsius Actoris nota Infidelitatis condemnare voluisset, 
extunc iuxta contenta (feneralis Decreti Regni, unum generalem Idetain 
cunctis Regnicolis suis indicere debuisset et dictum genitorem Actoris 
mediantibus literis suis eo citari debuisset Jure mediante punire, sed quia 
limites Decreti Regni transgressus fuisset, eo magis bona sua prenotata 
paterna sibi reddi postularet —• Quo audito Joannes Salancky, pro prefatis
in Causam attractis Q ------ in presenciarum respondet ex aduerso. Quod
minime constaret genitorem ipsius Actoris et ipsum Actorem quoque in 
reali Dominio bonorum litigiosorum fuisse, Hoc intellecto, pariter ipsius 
Actoris replicam in contrarium, Quod genitor Actoris idem Actor quoque

') Két szó ki van szakadva.
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in Dominio portionum earundem fuerunt, et in eius documentum mox et in 
instanti produxit coram nobis in facie sedis nostro Judiciarie quasdam 
1 iteras nobilium Alberti (lyrothy de eadem (lyrotli Judicis Nobilium Comi
tatus Zolnok interioris et Joannis Zentiwany Junioris de Iklod Zent Iwan, 
super legittima Statutione et Introductione prescript arum totalium portio
num possessionariarum, in possessionibus Hagymas et Cliaka habitarum 
relatorias in ] losses sio ne Qyroth feria quarta proxima post festum epipha
niarum domini |jan. 9. | Anno eiusdem Domini Millesimo quingentesimo 
nonagesimo emanatas sine contradictione peractas, continentes in se alias 
1 iteras serenissimi Principis dicti Sigismundi Báthory tunc principis huius 
Ilegni Transsilvanien Donatioiinles Introductorias jiariter et Statutorias. 
Quantum autem concerneret reliquas portiones possessionarias in possessio
nibus Tormapathaka alias Uyffalu, Kabolaspatak ') habitas dictus procu
rator memoratorum Lictorum subiunxit, Quod genitor Actoris et ipse Actor 
«juoque in reali Dominio eorundem bonorum nunquam fuissent, Deinde ipsi 
In causam attracti easdem portiones ex quadam inscriptione quoque possi
derent, quae omnia tam literis quam humano testimonio probaturum assu
meret, Procurator Actoris quoque in Contrarium reale Dominium genitoris 
sui et ipsiusmet quoque verificaturum assumeret per testes. Quibus sic 
habitis atque nobis in ea parte in facto videlicet p red ictarum portionum 
possessionariarum in dictis possessionibus Hagymas et Chaka habitarum 
per alias nostras adindicatorias sententionales aliud facientibus Judicium, 
ex parte autem reliquarum' portionum possessionariarum, indictis posses
sionibus Thormapataka alias Uyffalu et Kabolaspatak habitarum Judicium 
commisimus eo modo, ut prefati lucti uniuersas literas et literalia. Instru
menta quoque, in facto Inscriptionis eorundem bonorum si quas equidem 
pro se haberent confectas et emanata, ad futurum terminum cellebrationis 
.Indiciorum pro Dominis Regnicolis Transsiluanensibus, primitus post 
harum emanationem in curia nostra eellebrandae absque ulteriori proro
gatione confidenter coram nobis producere debeant, ut nos illis visis Judi
cium et Justitiam facere valeamus inter partes dictante juris aequitate, 
super aliis autem parcium utrarumque assertionibus allegationibusque 
veritas sciri non poterat priusquam super eisdem veritas inquireretur, ad 
peragendam riteque et legittime perficiendam vos necessario transmitti 
debere videbaminy. Proinde fidelitatibus vestris harum serie committimus 
et mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus statim simul vel duo 
vestrum sub oneribus alias in talibus obseruari solitis in festo beati Vale
riani martyris | apr. 14. | proxime ueuturo ad faciem (Jiuitatis nostrae Colos- 
war accedere et convenire ibique eodem die et aliis duobus diebus, imme
diate sequentibus ad id aptis et sufficientibus universos testes, quos ambae 
coram nobis duxerint nominandos, sub oneribus singularum sedecim mar- 
charum gravis ponderis in generali Decreto expressarum super eos qui cum 
praesentibus requisiti et accedere et Testimonium veritatis perhibere recu-

') Feljebb .,Kabalaj)ntaku alakban jött elé.
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sauerint, Prout et quorum Interesse immediate et principaliter exigeret 
vestri in praesentiam eonuocare ab eisdemque ad fidem eorum Deo debitam 
fidelitatemque nobis obseruandam De eo, utrum annotatus genitor Actoris 
et ipse Actor eciam in reali Dominio dictorum Bonorum fuerit atque per
stiterit, vel autem juxta responsionem procuratoris Inctorum, quod nec 
genitor Actoris sed neque idem Actor in reali Dominio eorundem Bonorum 
fuerint nec ne, more communis Inquisitionis seorsim et singillatim investi
gando sciatis inquiratis et experiamini meram plenam atque commodam de 
praemissis certitudinis veritatem. Et post haec vos Seriem huiusmodi attes
tationis et communis inquisitionis resciteque ueritatis praemissorum Seriem 
cum propriis possessorum attestantium nominibus et cognominibus ad 
decimum quintum diem ultimi diei attestationis praemissorum legittime 
perdurantem nobis suo modo fide vestra mediante rescribere debeatis et 
teneamini. Secus non facturi. Datum in praedicta (.'initate nostra Coloswar 
Sabbatho proximo post prodictum festum Meati Emerici ducis. | Novemb. 5. | 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Octavo. Lecta. ')

— 218 —

XCIX,

11H0D. I

Báthori Gábor, Erdély fejedelme, M agyarország Készeinek ura s székelyek ispánja biztosító 
levele Kolozsvár város részére az iránt, bogy az általa  ez évre bérbeadott kolozsvári har- 
minezadot és húszadét többé senkinek bérbe nem adja, s ha adná is, az érvényes ne legyen.

Nos Gabriel, Dei gratia, Princeps Transylvanian, partium Regni Hun
gáriáé Dominus, et Siculorum Gomes etc. Memoriae commendamus tenore 
praesentium Significantes quibus expedit Universis, Quod cum nos, illas 
literas Oonfirmationales Illustrissimi quondam domini Sigismundi Rakoczy, 
protune Principis Transylvaniae, fidelibus nostris, Prudentibus ac Circum
spectis, Primario et Regio Judicibus, coeterisque iuratis (Jiuibus, ac univer
sis Inhabitatoribus Ciuitatis nostrae Oolosuar; super collatione uniuersa- 
rnm et quarumlibet Tricesimarum ac Vigesimarum, quarumcunque mercium 
et rerum Venalium, quocunque nominis vocabulo vocitatarum, ae cuiuslibet 
generis et speciei maiorum minorumque armentorum a Conciuibus et Inco
lis eiusdem Ciuitatis nostrae Colosuar, tam ex hoc regno euehendorum et 
abducendorum, quam etiam aliunde invehendorum et adducendorum in hoc 
regnum, per Serenissimum dominum Sigismundum Báthory, alias similiter 
Principem Transylvaniae, Fratrem nostrum charissimum, eisdem factas da
tas et concessas: Quas nobis velem, Judices, iurati cives, ac coeteri Inhabi
tatores dictae Ciuitatis nostrae Colosuariensis, superioribus non ita diu 
praeteritis diebus, in specie exhibuerant et praesentaverant; iutuitu fideli
tatis, fideliumque Seruitiorum eorundem, mediantibus alys literis nostris

') Az eredetiből, m ely p a p írra  van Írv a  s a  fejedelem  pecsétével m egerősítve; a 
pecsét veres v iaszba vo lt nyom va s le tö red eze tt. [Fase, D. Nro 42.]
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Coiifirmationalibus, superbi de contectis et emanatis, benigne continuaveri
mus. Et nihilominus, elapso illo tempore, et praefixo termino ad cpiem 
Egregio Joanni Stenczel de Biztriez, in Arendam, pro certa pecuniae 
Summa, dedimus et contulimus, praedictis Judicibus, iuratis Ciuibus, coete- 
risque Inhabitatoribus eiusdem Oiuitatis nostrae Colosuar, remittendam 
statim et resignandam clementer promiserimus; In eo iam ipsos, harum 
serie assecurandos et affidandos duximus: Quod euoluto praedicto termino, 
annotato Joanni Stenczel Arendatori, praefixo, qui in Anno praesenti Mil
lesimo Sexcentesimo Nono, die ultima futuri Mensis Augusti explebitur, 
dictas Ciuitatis nostrae Colosuariensis Tricesimas et Vicesimas, nulli 
deinde, sub quocunque Titulo et praetextu, dabimus et conferemus. Imo 
etiam si conferremus vel Successores nostri conferre ut, literas superinde 
emanatas, cassatas et annihilatas esse volumus per praesentes. Ac juxta 
continentiam praeallegatarum litesarum nostrarum Confirmationalium, 
praenotatos Primarium et Regium Judices, eaeterosque Cities iuratos, ac 
Inhabitatores Ciuitatis nostrae Colosuar, Successoresque eorum uniuersos. 
in pacifico dominio, usu, ac perceptione fructuum et prouentuum eorundem 
Tricesimarum et Vigesimarum, perpetuo relinquemus et relinqui curabimus. 
Prout, assecnramus affidamusque eosdem harum nostrarum uigore et tes
timonio literarum mediante. Datum in Oiuitate nostra Alba Julia, die decima 
octava Mensis Marty, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nono.

Gabriel princeps mpr. Stephanus Kendi
cancellar m pr.')

- i  2 1 9  —

C.

I I t i O i l .  I

J5filli«»ri Gábor fejedelem parancsa Kolozsvár város io- és királybiiájához s esküdt tanácso
saihoz, hogy gyalogsága ruhája elkészítéséhez onnan minél több szállót küldjenek.

GABRIEL, Dey G racy a Princeps Transiluaniae; Parciitm regni Hun
gáriáé Dominus et Siculorum Comes: Prudentes et Circumspecti fideles No
bis sincere dilecti. Salutem et fauorem. Miuel bőgj mostan Vduari gialo- 
ginkuak nvhajokra valo p r/toiokatt kijoztottuk : Hagiuk azért es serio pa- 
rantzeolliuk, hogj onnan az kegyelmeteok Városából mindgyarast mentol 
teob zabokatt kuldhett, azoui legyen, minden zerzamokkal, es Elegedendeo 
költséggel, hogj Egy Ideig meg az dolog el nem vegeződik, meg tie fogyat
kozzanak, mert az dolog semmi késedelmet nem zenued: Secus non facturj, 
Datum Albe Julie Pl. May 1 GOO. Gabriel princeps mpr.

Kiilczim: Prudentibus et Circumspectis, Primario et Regio Judicibus 
ceterisque J uratis Ciuibus iu Oiuitate Nostra Colosuar fidelibus nostris sin
cere dilectis.')

') Az eredetiből, mely kétrétű regál papírra van írva s közbtil a fejedelem kö
zép pecsétjével megerősítve. | Fase. TT. Nro 8.] Átirat a k.-monostori konventtöl 
ITT. 9. sz. alatt.]

-) A sgabócíéh levéltárában levő hivatalos másolatból.
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Cl.

[1000.1

Fejedelmi engedélylevél az iránt, hogy Kolozsváratt ezüstöt senki az országból kivitel vé
ge tt ne vásárolhasson.

Gabriel Dei Gratia Rrinceps Transylvaniae, partium Regni Hungá 
riáé Dominus et Siculorum Comes etc. fidelibus nostris Prudentibus ac Cir
cumspectis Primario et Regio Judicibus, eoeterisque iuratis Civibus et Sena
toribus Civitatis nostrae Colos var iensis, modernis scilicet et futuris quoque 
pro tempore constituendis, Cunctis etiam aliis quorum interest sen intere
rit, praesentium notitiam habituris, salutem et gratiam nostram. Ex humili 
Relatione fidelium nostrorum Prudantum ac Circumspectorum Gregory 
Bontziday civis iurati et Martin y fenesy, praecipuorum ac reliquorum 
Magistrorum Aurifabrorum Celiae Colosvariensis intelligimns: Qualiter 
plurimi* ditionis nostrae, aliorumque locorum homines, argentum in prae
dicta Civitate nostra Colosvariensi sedulo ac diligenter investigantes et 
conquirentes, pro se ipsis, magno sane et inaudito pretio, coemerent, ac ad 
alios ditionis nostrae exterarumqne Regionum locos transportarent, in. prae
judicium Artis ipsorum valde magnum, ac contra manifestos Regni s i i  pe
rinde editos articulos. Cum enim usus et necessitas postularet, | ut] argentum, 
neque ad nostram, sed neque ad suam, aliorumque Regnicolarum rationem 
invenire ac coemere possent. Unde plerique ipsorum pene ad extremam de
venirent, redigerenturque inopiam et paupertatem Supplicatum itaque 
extitit nobis pro parte et in personis eorundem humilime, quatenus circa 
praemissa benigne providentes, tam ipsis quam etiam Successoribus ipso
rum Universis, illud clementer annuere, et concedere dignaremur: ut dum 
et quandoeunque ac quotiescumque eiusmodi argentum, ab extraneis qui
busvis conquisitum et coemptum, ac in dicta Civitate nostra Colosvar reper
tum fuerit, extunc totum et omne eiusmodi argentum, ab eisdem, persoluto 
prius idoneo et conuenienti pretio, ac pro praesentis temporis ratione pro 
singulis Marcis argenti singulos octo florenos hungaricales et denarios 
quinquaginta dantes et solventes, deinceps autem utconueniens fore videbi
tur. adimere possint et valeant. Nos itaque hujusmodi ipsorum Supplica
tione clementer exaudita et faventer admissa. praedictis Magistris Auri- 
fabris Colosvariensibus successoribusque ipsorum Universis, totum et omne 
eiusmodi argentum, si quod per quoslibet extraneos, in praescripta Civitate 
nostra Colosvariensi educendi causa, conquisitum et coemptum, atque re
pertum fuerit, conditione sub praemissa adimendi facultatem praebuimus, 
prout praebemus, presentium per vigorem. Quocirca vobis etiam harum 
Serie, <mm.ittinms et mandamus firmiter, quatenus vos quoque a modo dein
ceps, successivis semper temporibus, memoratos Magistros Celiae Colosva
riensis, Successoresque ipsorum universos, in praescripta nostra Annuentia 
conservare ac per alios quoslibet conservari facere, modis omnibus debeatis
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el teneamini. Secus non facturi. Praesentes vero, quas Sigillo nostro 
authentico communiri fecimus, post earum lecturam, semper reddi jubemus 
exhibenti. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die sexta Mensis Juny, 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nono.

Nos Kequisitores etc. Damus pro memoria etc. Quod Oir. Valentinus

uariens. in Conspectum narum personali- veniens, Amplissimor. et Circptor. 
viror. Michaelis Lúczy [más helyeken : Lutsch | et Joann is [veretes, Celiae 
ejusdem Aurifabrilis Praefector, ac Stephani Thorday, alterius Stephani 
Zeller, Pauli Zilahi, et Stephani Brozer, Exactor, ibidem necnon Joannis 
Seres senioris, Magri adulti Artis et praefatae Cehae sine Collegy Auri- 
fabror. Colosuariensium, nunc pro more eor. ad dirigenda negotia sua 
insimul congregator, et unanimi Consensu in hoc concordantium, lioibus et 
personis, exhibuit nobis et presentauit literas quasdam Ser. oliin Principis 
Dili Dili Gabrielis Bathori, alias D. G. Principis Regni Transylvaniae felicis 
recordationis, in duplici regali papyro patenter confectas, et emanatas, 
manusque propriae subscriptione ac sigillo ejusdem authentico cerae rubrae 
impresso munitas et roboratas Privilegiales, continentes in sese indultum 
sine facultatem adimendi argenti per nonnullos subinde alienigenas in hac 
Ciuitate Colosuar clanculum coemendi et insigni cum Collegy ipsorum 
Aurifabrorum damno et jactura ad exteras Regiones educendi atque trans
portandi. Petens nos idem Valentinus Radecius lioibus et in personis quor. 
supra debita cum observantia : Quod quia plerique essent e numero Con- 
fratrum Cehae predictae Aurifabror. simpliciores, qui in Latini ldiomatis 
studio minus Exercitati, non satis ea, neque eo, quem genuinus ear. litera
rum Priuilegialium stylus offerret, sensu, intelligere et capescere possent; 
Easdem igitur literas Priuilegiales in omnibus suis punctis et Clausulis 
pro posse nostro, in vero et legitimo suo sensu patrio idiomati linguaeque 
vernaculae reddere vellemus : Quorum quidem Justa petentium postulatio
nibus nos placide praebentes assensum, tum ex eo, quod in alys quoque

'j Az aranyműves méh ládájában levő s közönséges író papíron kiállított ere- 
iletibűl, mely a fejedelem veres viaszba nyomott hiteles pecsétével van megerősítve. 
Látható a következő CC I. sz. alatt magyarul szövegezve.

Gabriel ni. pr.
princeps

Stephanus Kendi m. pr. 
Cancellar.

Erasmus Adam ni. pr. 
Seeretar. ')

CI1.

1000—ior>i.|
A kolozsvári ötvös ezeknek liáthori Gábor fejedelemtől az. arany idegenek által mag nem

vásárolhat«.síiről adott kiváltságlevele konvunti m agyar fordítása.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 221 2013.03.05 . 22:20:22



consimilibus Cehar. Priuilegys hoc factum fuisse manifeste conspexerimus, 
tum etiam, quod neque publico, neque vero privato quorumpiam commodo 
haec factu derogare judicaremus, tali igitur Securitate ad id inducti, eas
dem Literas Priuilegiales a Capite usque ad Calcem diligenter percurrentes 
et singula uocum discrimina pro modulo captus nnstrj, sedulo indagantes 
et ventilantes, ipsas easdem in sensu vero, legitimo et conformi Jurium 
praenotate Celiae ipsor. dnor. Magistrorum Aurifabror. eorundemque suc
cessorum uuiversor. futura pro Cautela necessarias in nativam lingvam 
transtulimus, easdemque in continuum et perpetuum usum totius communi
tatis ipsius Celiae, ca, prout sequitur, verbali insertione hnngarica lingua 
transcripsimus in haec verba :

Gabriel Istennek kegyelmebeol Erdélynek Fejedelme, Magyarorszag- 
nak Ura, e's tízekelek Ispannya. etc. My hiueinkk, az eszes es vigyázó Feo, 
es király Bíráknak, es az teobb Eskwtt Polgarokk es Tanaczbelieknek, 
mostaniaknak tudniillik es jeovendeobelieknek is, az wdeo szerint rendel- 
tetendeoknek, Colosuari varosunkban léveoknek ; Es egyebeknek is minde
neknek, az kiket ez dologli illet es illetni foglma, ez jelen való leuelwnk 
ismereoinek, keoszeonetwnket es az mi kegyelmessegwnket. Az mi hiueinkk 
eszesen vigyázó Bonczydai Hergelnek. Esküt Polgárnak, es Fenessi Már
tonnak, az Colosuari Eottueös Cehnek feo, es az teobb Eottuesi mestereknek 
is alazatos jeleutesekbeol ertywk. Miképpen nagy sokan, mind az mi biro
dalmunkban s mind penigh más helyeken lakó Emberek is az Ezwsteot, 
az mi felyebb meghnevezett Colosuari varasunkban, szorgalmatossan es 
figyelmetessen felvisgaluan es ki keresuen magok szamara, nagy es ugyan 
hallatlan áárron meg vennek, es mas s az mi Birodalmunkon kwl való 
lielyekre áltál hordanak es kivinnék mind az meghirt Eotueos Cehbeli mes
tereknek nagy karokra es fogyatkozásokra, s mind penigh az nemes orzag- 
nak arról iratot Articulusiuak ellenere : Holott mikor az keozeonseges 
szükség avagy haszon vgy kivanna, sem az mi, sem az magok, sem penigh 
az orszagh lakosinak is jouokra es hasznokra, semmi ezwsteot nem talal- 
hatnanak, annalinkab nem vehetnének, mely miatt nemellyek keozüleok 
el vegtere tellyesseggel utolso szükségre es szegensegre jutnának. Keo- 
nyeorgeottek ezert mi nekünk, az megh nevezett Eottveos Cehbeli meste
reknek személyekben alazatossan, hogy az meghirt fogyatkozásról kegyel
mesen gondot viseluen es annak eleit veven mind magoknak, az mostani 
Eotueos Cehbeli mestereknek, mind penigh utánnok lejendeoknek minde
neknek, azt kegyelmesen megheugednj meltoztatnank, hogy valamikor s 
valamideon, es valamenyszer alfele kwlseo lakosoktól eoszuegywjteott es 
meghvett ezüst ez mi megh nevezett Colosuari varasunkban találtatnék, 
leghottan az ollyan ezwsteott mindenestwl fogua es eppen, megh fizetuen 
elseoben annak méltó es illendeo arrat, úgymint az mostani wdeo szerint, 
minden egy Ghira Ezüstért nyolcz magyari forintot es Eotuen pénzt, ennek 
utanna penigh, az mi illendeonek láttatni fogna, azt meghadvan.es fizetvén 
az ollyanoknak, szabadossau elvehessek teolleok es eltarthassak. Mi ezert 
illy keonyergeseket nekik kegyelmesen megh halgatuan es szemü nk eleiben
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vevén, az üieghmondott Colosuari Eotveos Cehmestereknek s mind penigh 
azok maradekioknak, es utannok keovetkezendeoknek, mindeneknek kegyel
mesen arra hatalmat adtunk, az minthogy e leuelwnknek ereje áltál adunk 
is, hogy ha akarmely kwlseo Emberek áltál, affele titkon keresett es megh- 
veott Ezüst itt az mi felyeb megh nevezett Colosuari varosunkban találta- 
tandik, azt mind eppen az felyeb meghirt Conditio alatt elvehessek es 
magokk tarthassák. Annakokaert tinektek [felyeb megh neuezett Colosuari 
feo es kiralybiraknak, eskwtt Polgároknak es Tanácsbelieknek, es egyebek
nek is mindeneknek) ez leuelwnknek rendiben hagyjuk es parancsollyuk 
ereossen, hogy tys mostantol fogua, ennekutanna minden keovetkezendeo 
wdeokben az meghnevezett Colosuari Eotueos Cehbeli mester hiueinket es 
azok után keouetkezendeoket is mindeneket, ez mi megh engedtetett kegyel
mes szabadsagh adásunkban meghtartani es egyebek akárkik áltál is megh- 
tartatni minden módón tartozzatok es keotelesek legyetek. Kwleonben nem 
tselekeduen. Ez leuelvvnket penigh, melyet hiteles es meltosagos peczetivn- 
kel meghereositetni tselekedtwnk, annak eloluasasa után mindenkor vissza- 
adatnj a megolvasasra eleadonak es hozónak parantsollyuk. Kelt az mi 
(üula Fejeruari varosunkban tíz. Janos hauanak hatodik napian, Az Ur 
szwletesenek 1609 Eztendejeben. Et subscriptum erat : Gabriel Princeps 
ni. pr. Item ab altera parte : Stephauus Kendi, Cancellar m. pr. Item in 
margine inferiori. Erasmus Adam, Secretar m. pr. Quarum quidem Literal-. 
Priuilegialium natiuae linguae redditar. tenorem Jurium praenominator. 
Celiae Colosuariensis Magistror. Aurifabror. Successorumque suorum uni- 
uersor. futura pro Cautela necessariar. ad instant, et sollicitam eorum peti
tionem et requisitionem, modo quo supra per praelibatum Valentinum Rade- 
cium Confratrein eorundem factam, eo quo per nos translatae fuere stylo, 
sub sigillo nostro Gonuentuali et authentico fideliter et conscientiose extra- 
danduin duximus et concedend. Communi justitia legeque Regni permit
tente. Datum feria 0-a prox, post Dominicam Sexagesimae. (Febr. 7.| Anno 
Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo primo. ‘)

CHI.

[1609.1

Fejedelmi engedélylovél a kolozsvári ötvösök részére az iránt, hogy a kolozsvári fejedelmi 
pénzverő ház igazgatója a nyers aranyat azon árban adja nekik m esterségek czéljaira és 

szükségeire, a m int ó' másoktól vette, minden mesternek négy m árkát adván kérésére.

Gabriel, Dei Gratia Princeps Transylvaniae, Partium Regni Hungá
riáé Dominus et Siculorum Comes etc. Fidelibus Nostris Generoso, Prudenti 
ac Circumspecto Petro Filsticli, moderno futurisque Auri Camerae nostrae 
Colosvariensis Praefectis, pro tempore constituendis, ac aliis quorum inter

') A kolozamoMStori konvent levéltárában levő eredetiből.
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est, seu intererit, praesentium notitiam habituris, nobis sincere dilectis. 
Salutem et Gratiam Nostram. Ex humillima ac demissa relatione fidelium 
nostrorum Prudentum ac Circumspectorum Gregorii Bonczidai, Civis Jurati 
et Martini Fenessi praecipuorum ac reliquorum Magistrorum Auriiabrorum 
Celiae Colosvariensis intelligimus. Quoniam Aurum qualecunque sive in 
plicis, sive in massa, sive in rudi, sive in alia quavis forma in hoc Regno 
nostro Transylvaniae nemini praeterquam iis, quibus facultatem praebuimus 
emere sit licitum. Super hoc certas quasdam Interas Anuuentionales a Se
renissimo Domino Sigismuudo Bathori, alias Principe Transylvaniae, 
Fratre et Praedecessore nostro clarissimo ipsis datas et concessas habuis
sent: Quod dum et quandocunque ac quotiescunque Auri Campsores Oolos- 
varienses comparato ad Cameram nostram (Jolosvariensem sufficiente Auro 
auricusionem exerceri facere, aut Caementum instituere vellent, extunc 
tempore singularum auricusionum sive Caementi, ex eadem Auri Camera 
nostra, ad necessitates ipsorum Magistrorum Auriiabrorum Oolosvarien- 
sium usumque et artis Suae exercitium, ad instantiam videlicet et petitio
nem eorum, eodem omnino pretio, quo ad se recepissent, singulas quatuor 
Marcas Auri puri dare debeant et teneantur. Quas quidem literas injuria 
praeteritorum temporum amisissent. Verum supplicarunt nobis debita cum 
instantia, quatenus nos easdem Literas Anuuentionales renovando, tam 
ipsis, quam successoribus ipsorum universis denuo more ipsis usitato, 
et antea observari solito, gratiose hoc ipsum annuere et concedere 
dignaremur. Quare hujusmodi ipsorum suplicatione clementer exaudita ac 
faventer admissa, Vobis harum serie committimus et mandamus firmiter 
quatenus vos quoque a modo deinceps successivis semper temporibus prae
dictos Magistros Aurifabros Cehae Colosvariensis, Huccessoresque ipsorum 
universos, in praescripta ipsorum Annuentia conservare, ac tempore sin
gularum Auricusionum Vestrarum sive Coementi, ex Auro Camerae 
nostrae Colosvariensis ad instantiam et petitionem eorum, pro eodem 
omnino pretio, quo ad uos recepistis, singulas quatuor Marcas Auri puri, 
ad usum et exercitium Artis suae summopere necessarias, dare et in 
manus ipsorum assignare modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non 
facturi, Praesentibus vero, quas Authentico sigillo nostro communiri fecimus, 
post earum lecturam semper reddi jubemus exhibenti. Datum in Civitate, 
nostra Alba Julia, die sexta Mensis .Tuny, Anno Dmni Millesimo Sexcente
simo nono.

Gabriel princeps m. pr. / L. S. I
(ejvisd. Principis/ Erasmus Adam

Secretar. m. pr.*)

*) A volt kir. kormányszék levéltárában levő liimtahs másold1 hói, melynek azon
ban mint első tekintetve látszik — nrtogra] áriája eltér az eredetHűl.
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ClV.

11609.]

líáthori Gábor fejedelem Kolozsvár városát «az ország szükségeire; régebben fölvett 40035 for. 
50 pénzért zálogban b írt s később visszavett széki és kolozsi sóbányák kárpótlásául, a te 
rületére bevitt árúk barnm iczadának és liuszaclának birtokában évi kilencz száz fo rin t iize-

tése m ellett megerősíti.

Nos (tAIJJMEL Dei Gratia Princeps Transsilvaniae Partium ltogni 
1 Limgame Dominus et Siculorum COMES etc. Memoriae commendamus te
nore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod haud imme
rito, antiqui, fidei et industriae studium, singularem laudis gloriam parare 
dixerunt; cum iis neglectis, reliquis animi dotibus, quantumuis eximys, ut 
inchoatis et mancis, parum aut nihil tribuendum censuerunt. Nam fide con
suetudinis humanae, ueluti firmamento, sublata, caeterae virtutes haud 
constabunt: ea vero salva, si accedat industriae studium, quasi eximia qua
dam venustate compta splendescit. Quam fidei, fidelitatis et industriae glo
riam cum in Oiuitate nostra Colosvariensi, atque adeo incolis et inhabitato
ribus eius universis, abunde satis perspectum non solum maiores nostri, 
legitimi videlicet Transylvaniae Principes habuerint, verum etiam nobis, 
tauquam per manus tradiderint, non tamen eae virtutes quantumuis lauda
biles, ita efferendae, quin alias quoque in ipsis, si non superiores, at saltem 
aequales existimemus. Attamen cum et his excellant, non earum solum
modo virtutum opinione confirmandi, sed etiam merito omni laude et libe- 
ralitate sunt amplectendi. Quamobremad, humiliinam Prudentum ac cir
cumspectorum Einerlei Bogner, alio cognomine Gellien Primary, Stephani 
Zrehy Kegy Judicum, Gregory Bonlziday et Georg i/ Gamer, iuratorum Sena
torum, totius nniuersitatis nomine et in personis, nobis porrectam Suppli
cationem: Tum nero, quod superioribus temporibus, Oppida Zek, in Dobo- 
consi, et Colos, in Colosiensi, Comitatibus, existentia simul cum Cameris et 
Salisfodinis universis, in et pro Quadraginta millium, triginta quinque 
Plorenorum Hungaricalimn summa, ac denariorum quinquaginta, per ipsos 
Judices, ac caeteros universos Cives et Inhabitatores dictae Civitatis Colos
n á l -, ad publicas arduasque regni necessitates, diversis temporibus paratis 
et numeratis in pecunys, nomine mutui, erogata et expensa, fuerint in
scripta et oppignerata; Postmodmn ob summam aerary regni inopiam, pe
cuniaria solutione prorsus sine omni, ab ysdem Judicibus, iuratis ac uni
versis Ciuibus et Inhabitatoribus sint adempta, Fiscoque regni applicata. 
Ut igitur et expensae, in praemissos publicos usus imsumptae, refusio
nem aliquam sortiri, et fortunarum iacturae, superiorum temporum procel
lis acceptae resarciri possint, fideliumque meritorum praemys accensi, in 
futurum quoquo ad similia fidelitatis obsequia, patriae suae charissimae et 
nobis praestanda alacriores promptiores que reddantur. Ex speciali gratia et 
potestatis nostrae plenitudine: Totales et integras Tricesimas et Vigesimas 
boum, vaccarum, equorum, i umentor um, ovium, ac cuiusuis generis pecorum 

II. 15
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et pecudum, mellis, cerae, universarum et quarumlibet rerum uenalium, 
merciumque quovis nominis vocabulo vocitatarum, quaestus gratia sive 
propry, aut privati usus causa, per ipsos Judices, iuratos, caeterosque uni
versos Ciues, intra vel extra moenia habitantes, mercatores, quaestores et 
Contributarios ac cuiusuis conditionis Incolas, praenotatae Civitatis Colos- 
war, tam intra, quam extra regnum hoc, partesque eidem subiectas in 
quaevis loca et regna, provinciasque exteras, non uetitas tamen, quo
cunque tempore evehendarum et invehendarum, annotatis Judicibus, iura- 
tis, caeterisque universis Inhabitatoribus, ac toti universitati toties dictae 
Oiuitatis Colosuar, modernis et futuris, eorumque haeredibus et posteritati
bus utriusque sexus universis, in ipsorum usus publicos, levandas et conver
tendas, antea quoque tam a Praedecessoribus nostris Transylvaniae Princi
pibus, quam a nobis donatas et collatus : deuuo et ex nono, dandas, donan
das, deputandas et conferendas duximus. Assecurantes et certificantes 
eosdem, quod nullis unquam temporibus nos, ipsos, ipsorumque haeredes et 
posteritates utriusque sexus universos, in praescriptarum Tricesimarum ac 
Vigesimarum prouentibus percipiendis impediemus, turbabimus, adimemus, 
sed neque successores nostri impedient, turbabunt, aut quocunque sub 
praetextu adiment vel abalienabunt. Ita tamen, ut ijdem Judices coeterique 
iurati, ac Inhabitatores, supra dictae Ciuitatis Coloswar, ratione praescripti 
nostri Privileg/, singulis annis in rationem nostram, Successorumque 
nostrorum, in Festo Divi Georgii Martyris Quadrigentos Quinquaginta, 
in Festo item Beati Martini , rursus Quadrigentos Quinquaginta, in 
summa Nongentos Florenos Hungaricales i ustae, currentis et usualis mo
netae constituentes, pendere debeant et sint adstricti, Prout eisdem, ipso
rumque lieeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis, damus, 
donamus, deputamus privilegialiterque iure perpetuo et irrevocabiliter te
nendam, possidendam, percipiendam, ac in proprios usus convertendam, con
ferimus , asseeuramusque et certiticamus, praesentium per vigorem. Que» 
circa Uobis .Spectabilibus, Magnificis Generosis, Egregys et Nobilibus Fo
mitibus, Vice Fomitibus, Judicibus, ac universitati Nobilium quorumcun
que Comitatuum huius Uegni Transylvaniae, et partium Hungáriáé ditioni 
nostrae subjectarum Judicibusque Regys ac .Sedis quarumlibet Sedium Saxo- 
nicalium et Siculicalium, Capitaneo, Provisoribus Arcium ac quorumlibet 
locorum Officialibus, Arendatoribus ac Tricesimatoribus, signanter Joanni 
Stenzel de Biztricz, Salis Camerae nostrae Deesiensis Praefecto, ac certa
rum Tricesimarum Arendatori, allysque Tricesimarum, Vigesimarum, Vecti
galiumque Exactoribus, et eorum vices gerentibus. Item Prudentibus ac 
Circumspectis Magistris Civium, Judicibus, iuratis Ciuibus et rectoribus 
quarumlibet Ciuitatum, Oppidorum, Villarum et Possessionum, ubiuis in di
tione nostra Transylvanica et partibus Hungáriáé, ditioni nostrae subie- 
ctis, existentibus et constitutis. Cunctis etiam alys subditis nostris, modernis 
scilicet et futuris quoque pro tempore constituendis harum serie committi
mus et mandamus firmiter, quatenus a modo in posterum, praefatis univer
sis Incolis dictae Ciuitatis Colosuar, eorumque haeredibus et posteritatibus,

—  2 2 6  —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 226 2013.03.05 . 22:20:26



successoribusque immersis, liberam mercium suarum quarumlibet non veti
tarum circumferendi, efferendi, inferendi, emendi, uendendi facultatem prae
bere debeatis et teneamini, absque ulla Tricesimae, Vigesimae aut Vectiga
lis solutione; Imo ubi necessitas postulauerit, omni ope et auxilio esse. 
Neque ab ijsdem, ratione earundem rerum, quocunque nominis vocabulo 
vocitatarum aut mercium, ullam Tricesimam, Vigesimam exigere, aut eos
dem propterea, in personis, bonis, rebusque qnibusuis impedire, turbare, 
molestare, arestare aut damnificare: Imo neque liuiusmodi merces eorum, 
gratia investigationis, perlnstrationis, aut expeditione munerum subuertere, 
disoluere, remorare, aut quovis sub praetextu, sub grani animaduersione 
detinere et arestare ausitis ; sed earum Tricesimam et Vigesimam, eisdem 
Colosuariensibus ad publicum Cinitatis usum et rationem, ad id per eosdem 
Colosvarienses, dictosque Judices, et Senatum Colosvariensem deputato 
Tricesimatori, dependere, administrare et levare permittatis, ipsique possint 
et valeant. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In 
cuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam, praesentes nostras literas 
pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas, memoratis Ente
rico Bogner alio cognomine G dii en Primario, Stephano Zecliy Regio Judici
bus, Gregorio Bontziday et Georgia Gastier, iuratis Senatoribus, ac caeteris 
uniuersis Ciuibns et Inhabitatoribus praefatae Oiuitatis nostrae Colosuar, 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus uniuersis, gratiose 
dandas esse duximus et concedendas. Datum in Civitate nostra Alba Julia, 
prima die Mensis Novembris, Anno Domini Millesimo SEXCENTESIMO  
N O N O .

* fabric! princeps. Stephanus Kendi,
can cell. mpr.

Erasmus Adam.1)

<JV.

[KUO.]
Puithovi Cíiíbov erdélyi fejed. s. a t. az or.szág nagy szükségei tekintetűből visszafizetés föl
tételével kölcsön vett barom  ezer forin tért a gvaliii várhoz tartozó  fejedelmi dézma felét 

Kolozsvár város közönségének adományozta.

Nos (fabriel Dói gratia Princeps Transyluaniae, partium Regni Hun
gáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Memori« commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit Vniuersis. Quod cum grauissimae 
ac ineuitabiles Regni nostri necessitates publice ingruerent, potissimum

') Az eredetiből, mely hártyára van írva s a fejedelem sárga, kék s zöld, fehér 
és veres selyemzsinorou függd pecsétével megerősítve. | Pasc. TT. Nro 13.] Megerősí
tette Bethlen Gábor fejedelem is 1014-ben, s róla Szebenben jau. 30. hártyára irt s az 
előbbihez hasonló selyemzsinorou függő pecséttel, saját neve, kancellár Péchy Simon 
és titkár Beoleony Gáspár aláii'ása alatt kelt kiváltságlevelet adott |Fase. TT. Nro 14.]

Hz utóbbi conventi átiratban is megvan, kérték Gellyén máskép Boghner Imre 
IV1-. Rudii ót.fáy István királyi áré, kiadatott papírra Írva s kívül rányomott pecsét 
alatt 1010. Miklós püspök ünnepe után ímisodnappal |decz 7.] [JAísc. TT. Nro 15.|

■ 15*
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vero exercitus maiori quam antea munero, pro. Regni ac communis 
tranquillitatis defensione necessario intertenendi forent, coacti sumus a 
fidelibus nostris Prudentibus et Circumspectis, primario et Regio .Indi
cibus, Juratis, ac caeteris Vniuersis Ciuibus et Incolis, tota videlicet 
Communitate Ciuitatis nostrae Coloswariensis, ter mille Florenos Hungari- 
cales, i uste currentis et usualis monetae nomine mutui, (fi sub spe futurae 
restitutionis, paratis et numeratis in pecunys, plene et integre, defectuque 
sine omni, leuare et percipere, atque in praescriptas publicas necessitates 
iusummere, Super quorum quidem ter mille Florenorum Hungaricalium 
effectiua restitutione ac refusione, Volentes eosdem Judices Juratos, ac 
caeteros Vniuersos Ciues et 'Inhabitatores, praedictae Ciuitatis nostra,e 
Colosuariensis, superinde assecurare. Totalem et integram dimidietatem 
illarum Decimarum Ciuitatis nostrae Colosuariensis, in Comitatu Colosiense 
existentium, vini utputa, et tritici, auenae, siliginis, hordei, cannabis, lini, 
mily, Speltarum, bladorum, aliarumque uniuersarnm rerum, c terra nascen
tium, et decimari solitarum, Quae videlicet ad Arcem nostram Cialu voca
tam, in Comitatu praedicto Colo «iens i extractam, ab antiquo spectassent, 
et exactae fuissent, memoratis Judicibus ac Juratis caeterisque Vniuersis 
Ciuibus et Inhabitatoribus, totique Comunitati, praememoratae Ciuitatis 
nostrae Colosuariensis, eorumque Haeredibus et Successoribus pro summa 
praescriptorum trium millium Florenorum Hungaricalium, a nobis, vti prae
missum est, ad publicas Regni nostri Transyluaniae necessitates, plene 
et integre perceptorum, Titulo pignoris, interea temporis, donec videlicet 
ipsi praescriptos ter mille Florenos Hungaricales, ex reditibus praenotatae 
dimidietatis annotatarum decimarum Colosuariensium, pro se ipsis perce
perint, benigne per manus dandam, obligandam et inscribendam duximus. 
Modum autem in exigendis praetactis Decimis, talem obseruari volumus, 
Vt videlicet singulis Annis, ipsi Judices et Jurati, caeterique uniuorsi Ciues, 
et Inhabitatores praescriptae Ciuitatis nostrae Coloswariensis, penes Deci- 
matorem nostrum, pro tempore constituendum suos speciales habeant 
homines, qui cum Decimature nostro, praedictas Decimas nostras, simul 
colligant ac percipiant, atque absoluta decimatione, frumentum quidem 
trituratum, in duas rectas et aequales partes diuidant, quarum vna recta 
dimidietas, nobis cedat, alteram vero similiter rectam dimidietatem prae
notati speciales homines pro ipsis Judicibus ac iuratis, alysque uniuersis 
Ciuibus et Inhabitatoribus Ciuitatis nostrae Coloswariensis libere tollant 
et auferant. Vinum autem omne et frumentum, quod ipsis ex praetacta 
dimidietate, antefatarum Decimarum, quotannis cesserit, eo precio, quo 
tunc tempore messis et Vindemiae communiter vendetur, aestimare, ac in 
defalcationem praescriptorum ter Mille florenorum Hungaricalium reci
pere ac Decimaturi nostro, tam super eo, quantum qnolibot Anno Vini et 
frumenti, quam etiam, quott Floreui ex Capitali ipsa Summa sint defalcati, 
litteras superinde Expeditorias dare debeant et teneantur. Assecurantes, 
certifieantes et affidantes eosdem Judices Juratos, ac. alios Vniuersos Ciues 
et Inhabitatores totnmque Communitatem, praenotatae Ciuitatis nostrae

—  "2ág  —  •

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 228 2013.03.05 . 22:20:28



< 'olosiiiir, ipsorumqiie haeredes et posteritate« Sueeessoresque Vuiuersos, 
Quod neque nos, sed neque Successores nostri legitimi videlicet Transyl- 
uaniae Principes, aut aly quorum intererit, praelibatam dimidietatem anno
tatarum Decimarum nostrarum, ante ])lenariam praetactorum trium Millium 
Florenorum detalcationem auferemus aulerrique curabimus quouis sub prae
textu. Inio si cuipiam fidelium nostrorum, ante praemissam detalcationem. 
ipsam Arcem nostram Gialu, quouis Titulo conferremus, praedeelaratam 
dimidietatem, annotatarum Decimarum nostrarum, ipsis Judicibus, Juratis, 
ac ceteris Vniuersis Oiuibus et Inhabitatoribus Ciuitatis nostrae Colosua- 
riensis, saluam conseruabimus. Assumentes insuper, nostro Successorumqne 
nostrorum nominibus et in personis, quod praefatos Judices, Juratos ac 
alios Vniuersos (dues (it inhabitatores antefatae Ciuitatis nostrae (Jolos- 
uariensis eorumque Haeredes et Successores vniuersos, in quieto et pacifico 
vsu et perceptione annotatae dimidietatis praetactarum Decimarum nostra
rum, tempus intra praemissum, contra quosuis legitimos impetitores, turba
tores et causidicos, proprys nostris curis et sumptibus tuebimur et censor- 
nabimus; prout 'Titulo pignoris, per manus damus, obligamus et inscribi
mus, assecuramusque, certifieamus et allidamus, ac etiam assumimus per 
praesentes. Proinde nobis uniuersis et singulis, Generosis, Egregys et Nobi
libus, Capitaneis, Prouisoribus, Castellanis praedictae Arcis nostrae Gialu, 
ac Decimatoribus nostris Colosvariensibus, pro tempore constituendis, 
harum serie firmiter committimus et mandamus, quatenus nos quoque prae
tactam dimidietatem, praenotatarum Vniuersaruin Decimarum Ciuitatis 
nostrae Colosuariensis, in rationem, vtpote nostram, quotannis prouenire 
debentium, intra detalcationem praelibator um trium Millium Florenorum 
Hungariealium, modo praedeclarato flendam ipsis Judicibus, Juratis, ac 
coeteris Vniuersis (finibus et Inhabitatoribus anted ictae Ciuitatis nostrae 
Colosuariensis, libere ac pacifice, citraque quodlibet impedimentum, per
cipi permittere debeatis et teneamini, modis et conditionibus praeinsertis 
semper obseruatis. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum in (Jiuitate nostra Coloswar, die decima quarta Mensis 
Augusti, Anno Dominj Millesimo Sexcentesimo Decimo.

Gabriel princeps. ')

CVF

IKHF]
Jháthori Gábor, Erd. léjedelmo sat. m egerősíti Kolozsvár város azon régi szabadságát, hogy 
[•oltárai , ha nemesek vagy birtok tál a nők is, a. megyével katonáskodni ne tartozzanak, 
liánom ha megyei birtokuk van, arról állítsanak katonát, m aguk személyéért akkor is a 

v;i rosiakkal együtt teljesítvén katonáskodás! kötelezettségüket.

NOS GABRIEL DET Gratia Transyluaiiiae, Valacliiae, Transalpinae- 
qiie Princeps, Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc.

') Az eredetiből, mely kétrétbe hajtott regál papim i volt írva, közbiil a fejedelem 
papírral borított s veres viaszba nyomott pecsétével megerősítve. [Ease. D. Nro 45.]
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Memoriae commendamus tenore praesentium »Signilicii.nt.es iptiIms expedit, 
universis. Quod cum pulchrum et utile censemus in Principibus esse, si 
mitiores suos imitantur, et suas uirtutes illorum virtutibus nituntur co
aequare, siue illos in aedificatione atque restauratione : iimpliandisque 
Urbibus, siue alys bonis facinoribus, uirtutes ipsas conspexerint cumulasse. 
Proinde cum intelligamus fideles nobis syncere dilectos (fenerosum, Pru
dentes i t e  Circumspectos Entericum (lellien alias Bogner Primarium et 
Stephanum liadnoty Regium Judices, caeterosque iuratos Cities et ttnitter- 
sam Rempublicam Colosuariensem, inde <ib initio, hac consuetudine usos, 
gavisosque fuisse, quod nimirum ttniuersi et singuli, cuiuscunque status et 
conditionis, tam possessionati, quam etiam impossessionati seu annales in 
medio eiusdem Reipublicae Colosvariensis degentes Cities Nobiles, cum 
eadem Communitate Colosuariensi, quaelibet onera, gravamina et seruitia 
plebea ac Ciuilia, absque delectu personarum, cum ipsis Citiibus et Incolis 
toties repetitae Ciuitatis Coloswar, aequaliter tam pacis quam etiam belli 
temporibus ferre, sustinere, subireque debuerint ac etiam in praesenti 
debeant. Et ydem Cities Nobiles, nullis unquam expeditionibus bellicis 
generalibus, sed neque partialibus, necnon lustrationibus, personaliter 
interessé, uel impossessionati siue Annales Nobiles loco sui quemquam 
Conducticium et »Stipendiarium statuere militem consueuisse. Nunc autem 
in hac generali quoque Diaeta, siue Congregatione Dominorum Regnico
larum trium Nationum Regni Nostri Transylvaniae, ad festum Beati (feorgv 
Martyris, in boc praesenti Millesimo Sexcentesimo Undecimo Anno, ad 
vigesimum tertium videlicet diem Mensis Aprilis, in hac Ciuitate nostra 
indicta, per eosdem Dominos Regnicolas communi ipsorum voto et delibe
ratione conclusum statutumque sit, quod dicti tam possessionati, quam 
impossessionati, seu annales (lines Nobiles Colosuarienses, in proprvs 
ipsorum personis, nullo unquam tempore, iuxta consuetudinem ac legem 
eiusdem Ciuitatis antiquitus obseruatam generalibus uel partialibus expedi
tionibus bellicis, uel etiam lustrationibus interessé, aut Nobiles imposses
sionati loco sui, quenquam statuere alereque militem »Stipendiarium tene
antur. Ipsi autem Possessionati Cities Nobiles, pro quantitate bonorum 
suorum externorum possessionariormn, instar regni Nobilium homines 
suos, ad quamuis expeditionem generalem et partialem mittere expedireque 
debeant et teneantur. Ideo vestigiis Diuorum quondam Principium Praede
cessorum uidelicet nostrorum insistere nolentes, usibus, emolumento, ante
fatae Ciuitatis nostrae Coloswar consulere, ac in praedeclarata eorundem 
consuetudine, legeque et praemissa deliberatione dominorum Regnicolarum 
eosdem, Successoresque suos conseruare, et per alios quorum intererit con- 
seruari facere. Id eisdem Ciuibus Nobilibus Colosuariensibus possessionatis 
pariter et impossessionati« siue armatibus, gratiose annuendum et conce
dendum duximus, ut ipsi a modo in posterum, nullo unquam tempore, expe
ditionibus bellicis tam generalibus quam partialibus, uel etiam lustratio
nibus, personaliter interessé, uel nero loco ipsorum impossessionatorum 
Ciuium Nobilium quenquam statuere expedireque debeant et teneantur.
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Antefati nero (lines Nobiles Possessionati (Jolosuarienses, uti iam per 
Dominos quoque Regnicolas de ipsis statutum est, non quidem in illis per
sonaliter comparer?, sed iuxta Quantitatem, bonorum suorum externorum 
possessionariorum, homines suos more aliorum Regi Nobilium expedire 
debeant et sint astricti. Quocirca Uobis universis et singulis Spectabilibus, 
M agnificis, Generosis, Egregys et Nobilibus, Capitaneis, Vice Gapitaneis, 
Ductoribus, Comitibus, Vice Comitibus et Judicibus Nobilium quorum
cunque Comitatuum, Signanter vero (lolosiensis, modernis scilicet et futuris 
quoque pro tempore constituendis, Cunctis etiam alys quorum interest, seu 
intererit harum serie committimus et mandamus firmiter, ne ullo unquam 
tempore praetactos uniuersos et quoslibet Ciues Nobiles (Jolosuarienses 
possessionatos pariter et impossessionatos, seu Annales eorumque haeredes 
et posteritates uniuersos contra praescriptam gratiosam Annuentiam nostram, 
publicam Statuum et Ordinum Regni Constitutionem, nec non antiquum 
eorum Consuetudinem et legem, in proprys ipsorum personis, in aliquam 
expeditionem bellicam generalem particularemque aut lustrationem cogere 
et compellere, aut eosdem propterea in personis, rebus et bonis, Juribus
que eorundem possessionarys impedire, turbare, molestare, seu quovis 
modo damnificare praesumatis, aut sitis ausi modo aliquali. Secus non 
tacturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cuius rei memóriáin 
fi i rmitatemque perpetuam, praesentes literas nostras, authentici sigilli nostr i 
munimine roboratas, memoratis Primario et Regio Judicibus, caeterisque 
duratis Ciuibus, totique universitati, necnon Inhabitatoribus ac Incolis 
et Ciuibus Nobilibus, possessionatis pariterque impossessionatis sive Arma- 
libus jam memoratae Civitatis nostrae Colosuar, eorumque haeredibus et 
posteritatibus uniuersis, gratiose dandas esse duximus et concedendas. 
Datum in Cinitate nostra Cibiniensi, die ultima Mensis Aprilis, Anno 
Domini Millesimo Sexcentesimo Vndecimo.

Gabriel princeps m. pr.
Joannes Bonc/.iday, Scriba Cancellariae 

Maioris Sermi Domini Principis scribebat, m. p r . ')

CV1I.

11614.1

Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, M agyarország Készeinek ura. székelyek ispánja kijelöli 
azon városokat, melyeken tú l Kolozsvár polgárait fuvarozásra küldeni szabad nem lesz.

Nos Gábriel Bethlen Dei gratia Princeps Transsylvaniáé, partium 
Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes, etc. Memoriae commenda
mus tenore praesentium Significantes quibus expedit universis; Quod nos 
cum ad nonnullorum fidelium Dominorum Consiliariorum nostrorum singu-

') Az eredetiből, mely fehér hártyára van irva s közbiil a fejedelem rá nyomott 
pecsétével megerősítve, egészen ép. | Fase, B. Nro <3.'|
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larem nobis propterea laetam intercessionem. Tum vero cum intelligainus 
fideles nostros Prudentes et Circumspectos Primarium et Regium Judices, 
caeteroscjue Juratos Ciues ac Universos Juratos et Inhabitatores Civitatis 
nostrae Colosvar, a Divis quondam Regibus Principibus que Regni huius 
nostri Transsylvaniae, Praedecessoribus nimirum nostris, super limitatione 
Vecturarum et deductione universarum ac quarumlibet personarum, re
rum, bonorumque fiscalium, simul ac administratione equorum et curruum 
pro necessitate diversorum Cursorum sive postilionum, ex praenominata 
Civitate nostra, ultro citroque proficiscentium, certis quibusdam libertati
bus, induitis, immunitatibus et consvetudinibus antiquis ornatos et donatos 
esse. Nos quoque qui ex debito regiminis nostri officio universos et quos
libet fideles nostros, in certis et legitimis qnibusuis priuilegiorum immunita
tibus antiquisque consvetudinibus obseriuire eonsveuimus, eosdem universos 
Ciues praenominatae Ciuitatis nostrae Colosvar, ipsorumque haeredes, pos
teritates et successores Universos, ineo faventer assecurandos affidandos et 
'certificandos duximus, ut a modo deinceps successivis semper temporibus, 
in vehendis universis ac quibuslibet tam personis, cuiuscunque dignitatis 
conditionis eaedem extiterint, quam etiam rebus, bonisque fiscalibus, ex Ci
li itate praefata, huc atque illuc transferri et deduci cum literis nostris Salvi 
Passus debentibus administrationeque Equorum, Curruum pro necessitate 
diversorum Cursorum, de Jure et antiqua eorum Consvetudine, non ultra 
quam facies usque oppidorum Bánfiy Hunyad, Egeres, in Colosiensi, Zilnh. 
iu Zolnok mediocri, Dees, in interiori, et Tliorda, in Thordensi Comitatibus, 
ac Marusuasarhely vocatorum, in sede Sicnlicali Maros existentium suam 
jumentorumque suorum operam locare debeant et sint astricti, prout asse- 
curamus, affidamus et certificamus eosdem presentinm per vigorem. (Quo
circa fidelibus nostris, universis et singulis, Spectabilibus, Magnificis, Ge
nerosis, Egregiis et Nobilibus, Comitibus, Vice Comitibus et Judicibus quo
rumcunque Comitatuum, Capitaneis, Centurionibus, Decurionibus, Praefe
ctis, Provisoribus, Cursoribus, Prudentibus item et Circumspectis Judicibus, 
Villicis et Juratis Ciuibus quoruincuuque oppidorum, villarum et possessio
num, nominanter vero Banff! Hunyad, Egeres, Zilah, Dees, Tliorda, et Ma
rus Vásárhely nuncupatorum, modernis scilicet et futuris quoque pro tem
pore constituendis, eorumque Vices gerentibus, cunctis etiam aliis, quo
cunque officio, dignitate et Praefectura fungentibus, ubivis in ditione nostra 
constitutis et commorantibus, praesentes visuris harum serie committimus 
et mandamus firmiter, ut a modo deinceps, successivis semper temporibus 
saepe nominatos Cives ct Incolas Civitatis nostrae Coloswar in praemissis 
eorum immunitatibus libertatibus et consvetudinibus antiquis, iuxta for
mam praememoratae assecurationis nostrae vos quoque inviolabiliter con
servare et per vos conservari facere debeatis, neque eosdem ad ulteriorem 
personarum, rerum bonorumque Fiscalium, vecturam praetactorum termi
norum, contra antiquam eorum consvetudinem, cogere et compellere aut 
propterea in personis, rebus et bonis ipsorum quibusvis impedire, mole
stare, turbare, seu quovismodo damnificare praesumatis vel sitis ausi modo-
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11 i«111; 11 i. Quin Vos .Indices Juratique (Jives et universi Incolae praelibato- 
nnn oppidorum, tam personas, enioscunque conditionis dignitatis existant, 
quam res, bonaque fiscalia quaelibet suo modo ad nos, uostrique in medium 
deducta citra ullam tergiversationis moram assummere, ac eo quo mos et 
cojisvetudo vestra requirit antiqua vehere, transferreque modis omnibus 
debeatis et teneamini. Secus non facientes. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum in Civitate nostra Meggyes, die decima quarta Mensis 
Marty Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Quarto etc.

Gabriel Hetiden mpr. Simon Pechy, Cancellarius mpr.
Caspar Beoleony, Sec-retar mpr.')

OV 111.

11 (514.]
Jelöni (»á <s i >íí i-) ii f < jíM !(*] c i ii I iioluiokii ccmcsi Id vá.ltsátf<íról .lemond s inasát Kolozsvár polgá

raival mindenben egyénidnek kívánja tekintetni.,

Ki! Heoleoni Caspar Vrunk ed Nagvsag,i az Erdély Peiedelem Secre- 
tariussa, adom tuttara mindeneknek az kiknek illik. Minél Istennek kegiel- 
messegtíbeöl ennek eleötte való wdeokben ide Colosuarra telepettem volt, es 
eö kigielmekaz Colosuari feo es Király Birak egez tanaczül az eu beoezwl- 
lctes Uraim, giermeksegemteol fogna ualo igaz io akaró Patronusim, keo- 
zeonseges akarattiokbol, pro Commembro et Cine Imius Ciuitatis Colosua- 
riensis aeceptaltanak. En is eo kegyelmeknek varosul engedelmesseggel, es 
az varosnak, ez egez Colosuari líespublicanak tellies eletomben igaz tcokel- 
letes lnvsoggel igiekezem zolgalni, az eu ki ez in ereom es tehetségem zerent. 
valami az keozeonseges Varos teornéniét, iauat, baznatt, eleomenetelit illeti, 
a, Magistratu stol halgatuan, tehetsegem zerent azt promoueaalom, ártalmain 
ualo dolgokat ereom Zerent mint magamét, ugi eltauoztatom, Seot ez nap- 
sagtol fogna az Varosban Nobilitaris praerogativammal czak úgy elek mint 
egieb Cinis: quoad libertatem totius communitatis, bogi az Varos regi 
usussanak, teoruenienek, zokasanak semmiben nem impingalliak; Ha liol 
penig ex inanimaduertontia tudatlanságból, uel inbecillitate valamiben ez 
Varosnak Colosuarnak zabadsaga ellen kezdenek élni, kit Isten ne enged
ien, se ennekem, se más Attiamfianak, eo kegielmektul praemonealtatvan, 
eo kegielmekot Tanaeziul arrolis complacalni kéz uagiok, mind magam, s 
mind penigli az en maradekiin, Ha eo kegielmek is engemet es maradekimat 
az Varos zabadsagaval ugi éltetnek, mint akarmelj adó fizeteo Zegeny 
Attiok fiatt. Datum in Ciuitate Colosívar die decima quarta Mensis May 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Quarto

Caspar Beoleony, m. pra.a)

'I Az eredetiből, mely kétrétű papírra van írva s köztiül a fejedelem pecsétével 
megerősítve. |J'Yísc. P. Nro 7.|

-) Az eredetiből, mely papírra van írva s pecséttel hitelesítve. \Faxc. 11. N ro51.|
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erx.
(1 til 7— 1(598.1

K.-monoHtori kon venti á tira ta  liotlilcn Gábor fejedelem admnáiiylovoléiielv, lnelylyel Kolozsvár 
város liskust illető dézinája negyedét s az ugyanazt illető harminezadi jövedelemből 300 
magyar forintot a kolozsvári orthodox vallás ottani isko híja cm gymnasiuma növendékeinek 

adott s örök alapítványul hagyományozott.

Nos Requisitores Literarnm et Litoralium instrumentorum in Sacristia 
sine ('onservatori« Conventus Monastery Beatae Mariae Virginis de Colos- 
monostra repositarum et locatorum, ac quarumlibet Judiciariarum Delibera
tionum, legitimorumque mandatorum Regalium Executores; Damus })i'o 
memoria per praesentes. Quod Reverendus Dominus Georgius Bátai, minister 
Ecclesiae Reformatae Claudiopolitanae, ac Ecclesiasticus, et Egregius Joan
nes Vajda de Vársza Saecularis Curatores dictae Ecclesiae Reformatae 
Claudiopolitanae, ratione ejusdem offiey sui Curatory, exhibuerunt nobis et 
praesentauerunt Literas quasdam Illustrissimi ac Celsissimi quondam Trans
sylvaniáé Principis Domini Domini Gabriel is Bethlen etc. Donationales 
pariter ac Collationales, de et super totali et integra una Quarta, totalium 
et integrarum Decimarum in territorio praefatae Civitatis Claudiopolitanae 
quotannis provenire debentium; item Trecentis Horenis Hungaricalibus ex 
reditibus Tricesimae Golosmouostrensis, annuatim pendendis, ad usum et 
sustentationem Alumnorum Scholae et Gymnasy Orthodoxae Religionis 
toties fatae Civitatis Claudiopolitanae, pie et gratiose datas et collutas, 
confectas et emanatas tenoris infrascripti. Petentes nos debita cum instantia, 
ut nos easdem Literas Transumpto nostrarum verbaliter inserere et inscri
bere, parque siue Transumptum hujusmodi, jnrium dictae Scholae uberiorem 
futuram ad cautelam necessarium sub Sigillo nostro Conventuali et authen
tico, eisdem extradare et emanari facere vellemus. Quarum quidem literarum 
tenor et verbális continentia sequitur eö modo: Nos Gabriel Bethlen, Dei 
gratia Princeps Transsylvaniae, partium Regni Hungáriáé Dominus et 
Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium, signi
ficantes quibus expedit universis, Quod licet eam semper mentis et animi 
nostri habuerimus intentionem, ut non solum eos, qui instinctu et amore 
saltem ipsius virtutis excitati, plurimis, iisque praeclarissimis obsequiis, 
suapte de nobis, Regnoque hoc nostro Transylvaniae, fide constanti et indu
bitata, assidue bene mereri student, vestigiis Divorum quondam Prineipuni 
felicis reminiscentiae insistentes. Principali nostra gratia, fidelitati ipsorum 
convenienti liberalitate afficere ; Verum etiam eos, qui ob fragilitatem et 
simplicitatem suae naturae exercitio rerum praeclararum sese illustrandum 
nequaquam sibi proponunt, larga nostra munificentia et fomentis condigno
rum praemiorum, ad fastigia virtutum, et egregia facinora attentanda sole
mus provocare; Inter haec et alia consilia dignitati nostrae convenientia 
pietatis officia, non esse quoque ultimum Juvenes optimarum scientiarum 
studiosos, et potissimum Zelo Orthodoxae Religionis flagrantes, in emolu
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mentum nun Scholarum modo, sed Cxtianarum etiam Ecclesiarum subinde 
promovere, et id oenus officy, toto studio juvare arbitramur; Vel hoc nimi
rum proposito, ut sublatis forte |ea lege mortalium] integritate et sapientia 
Conspicuis antistitibus, idonei quique in area Divinae triturae Verbique 
ejus S. Sancti promulgatione, ex coetu et numero illorum subpullulent: 
Cum itaque animaduertamus, hanc Patriam nostram ollarissimam, Regnum
que hoc nostrum Transsylvaniae, ab aliquot jam annorum curriculis, tot 
bellorum fluctibus et procellis, mille modis conquassatam et desolatam, 
non solum Snpientum virorum, sed vel mediocriter etiam eruditorum inopia 
vehementer laborare, nostrae censuimus partis esse, emolumento, usui et 
utilitati et laudabilium studiorum progressibus Alumnorum Celeberrimi 
Civitatis nostrae Colosvariensis Gymnasy, nobilis Coronae orthodoxae 
videlicet Religionis, primo quoque tempore prospicere. Ideo Totalem et 
integram Unam Quartam, totalium et integrarum Decimarum, in territorio 
antefatae Civitatis nostrae Colosvar, quotannis in rationem antea hisci 
nostri pervenire debentium, et ad Arcem Cyalaienseni |s/c| aliquamdiu 
perceptarum, Verum juxta publicam Dominorum Regnicolarum constitutio
nem, in generalibus eorum comitys, Anni Millesimi, Sexcentesimi, Decimi 
Quinti, in Civitate nostra saepefata Colosvariensi, ad diem vigesimum Sep
timum mensis Septembris tunc praeteriti, ex edicto nostro celebratis, 
editam, eadem Quarta Decimarum, una cum Arce Cyaluiana, et pertinentiis 
ejusdem, inter alia Bona Fiscalia numerata extitisse, nunc vero ad usum 
et sustentationem memoratorum Alumnorum Scholae et Gymnasy dictae 
Civitatis Colosvariensis orthodoxae Religionis, ex Collatione »Serenissimi 
quondam Domini Gabrielis, alias Regni Transsylvaniae Principis etc. Pro
decessoris videlicet nostri felicis recordationis administrata esse perhibetur. 
Item ex reditibus Tricesimae nostrae Colosvariensis, Trecentos florenos 
hungaricales in uno saltem termino et non duobus terminis, uti antea per 
nos limitatum fuerat, festivitate nimirum »Sancti Georgy martyris, aunuatim 
ojsdem Alumnis Scholae praelibatae, successoribusque eorum, in perpetuum 
benigne dandos donandos conferendos [ac sub hoc titulo praesentium litera
rum nostrarum in principio expresso : Perpetua sum haereditas Scholae hujus, 
qui commoda mea alio eonccrterit, haec et similia, deleatur delibro viventium] et 
deputandos ac exsolvendos duximus ; prout damus, donamus, conferimus, 
exsolvimus et deputamus, praesentium per vigorem. Quocirca vobis Fide
libus nostris universis et singulis, Spectabilibus, Magnificis, Generosis, 
Egregis ep nobilibus, Francisco Balassi de Szent Demeter, Consiliario 
nostro, universarum Decimarum nostrarum Arendatori, Comitibus, Vice 
Comitibus et Judlium Comitatus Colosiensis, item Prudentibus ac Circum
spectis Primario et Regio .Judicibus, caeterisque Juratis Civibus, Decimatori 
ac Tricesimatori antefatae Civitatis nostrae Colosvar, eorumque Vices 
gerentibus, modernis et futuris quoque pro tempore constituendis, cunctis 
etiam alys, cujuscunque status, ordinis, conditionis, dignitatis, honoris, 
et praeeminentiae hominibus, quorum videlicet interest seu intererit, prae
sentium notitiam habituris, harum serie committimus et mandamus firmiter,
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ut vos quoque praescriptam unam Quartam totalium ut integrarum Deci
marum, vini utputa, tritici, siliginis, hordei, avenae, mily, lilii, canahi, 
pisorum, fabae, lentis, speltarum, aliorumque bladorum e terra miscen
tium, agnellorum item et apum, et aliarum rerum decimari solitarum, ante
fatae Civitatis nostrae Colosvariensis, in rationem dictorum Alumnorum 
Gvmnasy seu Scholae Colosvariensis orthodoxae Religionis, eorumque 
successoribus, continuis et successivis semper temporibus, annuatim pro 
. . . sese percipere ac cumulare, pereipique et accumulari facere, absque 
ulla Arendae solutione, ac in usus privatos et proprios convertere permit
tere, ac praetactos Trecentos florenos hnngaricales ex reditibus Tricesimae 
praefatae Colosvariensis, ipsis, non expectatis amplius novis et recentio- 
ribus alys, tara nostris quam etiam successorum nostrorum superinde coii- 
ficiendis et emanandis literis missilibus et mandatorys, Verum praesentium 
paribus pro sui expeditione reservatis, tradere et restituere, modis omnibus 
debeatis et teneamini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis, exhibenti 
restitutis. Quas nos in formam Priuilegy nostri redigi faciemus, dum nobis 
in specie fuerint reportatae. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die vige
sima octava mensis Aprilis, Anno Dni Millesimo, Sexcentesimo, Decimo 
Septimo. Et subscriptum erat versus sinistram: Gábriel Bethlen m. pr. ad 
dextram vero : Simon Pechy Cancellarius m. pr. Et paulo inferius: Caspar 
Heoleony Secr. m. pr. In principio autem Interamni, 'Titulus intro,scriptus 
taliter erat minio notatus: Vcrpctna sum haeredi tas Scholae hujus, qui com
modo mea alio converterit, haec et similia, deleatur de libro viventium. Erantque 
Sigillo praotitulati Domini Principis majori et aulico super cera ruhea 
ductili, medio in loco solito, impressive communitae et roboratae, in papyro 
Regali conscriptae, patenterque confectae et emanatae. Nos itaque memora
torum Reverendi Georgy Untai ac Egregy Joannis Vajda uti Curatorum 
dictae Ecclesiae instantiam sive petitionem nobis proptorea factam, justam, 
legitimam jurique consonam esse agnoscentes, praetactas litoras dc Verbo 
ad Verbum sine diminutione, augmento, variationeque prorsus aliquali 
inseri et inscribi facientes, par sive Transumptum hujusmodi jurium dictae 
Scholae uberiorem futuram ad cautelam necessarium, sub sigillo nostro 
Couventuali et authentico fideliter et conscientiose extradandum duximus 
et concedendum, communi justitia et aequitate svadente. Datum Dominica 
Secunda Trinitatis, Anno Domini millesimo Sexcentesimo nonagesimo octavo.

Correcta per eosdem Requisitores 
in voce marginali Georgy mpr. ’)

') A k. monostori komenti eredeti átiratból.
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CX.

[1017-J

lit-fill on Gábor urd. lőjed, kolozsvári iiskusi dózniaiiegjycdét négyszáz forintban Kolozsvár
városának adja haszonbérbe.

(hibrid Bethlen Dei gratia Princeps Transsylvanniao, partiam Bőgni 
Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Fideli nobis Honorando Ge
neroso domino Francisco Balassi Seniori de Zent Demeter, Consiliario 
Nostro, ac Vniuersarum Decimarum nostrarum Transsylvaniensium Aren- 
datori, Salutem et beneuolentiaiu Nostram. A/, miképpen az elmúlt észtén- 
deoben az Coloswari quarta Dezmankat három száz forintban ngian az 
Coloswari bíráknak Varos szamara arendaltuk volt, mivel az időnek alkal- 
matlansagaboz kepest nem itellyvvk bogi feletteb' való Incrmnot abból per
ei piaihattak volna, ez.okonnis a belj fogiatkozasokat in ea parte supplealni 
akar van, ez jelien való esztendeobennis azon quarta mindenfele dezmankot 
negi száz forintban nekik Arendaltuk. Hadgiuk azertt es parancziolliukis 
kegielmednek, bogi ez eztendeobennis az Colosnariaknak azon quartat ke
zeknél hagiuan, Varos szamara percipialni js  engedgie. Secus non facturus. 
Presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum ex Arce Nostra Fogaras 
die Decima Secunda Mensis Juuy. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
Decimo Septimo.

Gabriel Bethlen ni. pr. Caspar Béolcony in. ]ir.‘)

(1X1.

1161D. ]

ivirschncr István és idősb Nyilát János közötti házvásárnak a bivó és tanács tudtával s a 
szomszédok jelenlétében m egtörténtét tanúsító  oklevél.

Nos EM EBI CVS Bogner alias Oellien PBTMABJVS, ac Gregorián 
Bonczidai Begins Judices. Caeterique Jurati Cities ac Senatores Cinitatis 
Cob*svar. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit universis. Quod cum nos in hoc Anno praesenti Millesimo Sexcen
tesimo Decimo Nono, die vero vigesimo Sexto mensis Aprilis, pro dirigen
dis Beipublicae nostrae negocys, in domo nostra Senatoria pro Tribunali 
consedissemus ; Tunc Prudentes ac Circumspecti Domini Stephanus Kür
schner ab vna, ac Joannes Nyreo Major, Jurati Confratres nostri ab alia 
partibus, coram nobis personaliter constitutj ; Idem Stephanas Kirscbner, 
oneribus et quibuslibet gravaminibus, cunctorum liberorum, fratrum, soro
rum, proximorum et consangvineorum, quos infraseriptum seu nunc tan

') A/, ert’ic li 'iű l, mely kettőin,' hajto tt  papirosra nyito tt  alakban van kiállítva s 
középen >iillóriit-ku vei-e,s viaszba nyomott pecséttel hitelesítve. /'W.sr. p, Nro tli.|
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geret, sine in futurum concernere posset negoeium, super se levans, sponte 
et libere fassus est, et coram nobis retulit isto moclo. Qualiter ipse matura 
prius intra se deliberatione praehabita, certas et ineuitabiles ob necessita
tes, praesertim vero nonnullis Credjtoribus satisfacere coactus, Totalem et 
integram Domum suam lapideam, in Quartalicio veteris Arcis huius Ciuita- 
tis Colosvar, plateaque Hidvczia vulgo vocata, Serie orientálj, Vicinitati- 
Imscpie Domorum Prudentis et Circumspectorum Domini Stephani Adam 
alias Razman Jurati Ciuis a Meridionalj et Benedict) Henzler alias Eottves 
a Septemtrionalj plagis existentium habitam, vna cum cunctis suis vtilitati- 
bus et pertinentys quilmslibet, longitudine, latitudine, altitudine et pro
funditate, omnibus videlicet dimensionum generibus, antiquis limitibus et 
terminis ad eandem de Jure et ab antiquo spectare et pertinere debentibus, 
Memorato Joanni Nyreö, ejusdemque haeredibus et posteritatibus utriusque 
Sexus vniversis, in et pro mille, Centum, et vigintj quinque florenorum 
Hungaricalium, coram nobis ab emptore plenarie depositorum, et ab ipso 
uenditore effectualiter levatorum et perceptorum,1) titulo reális et perpe
tuae abalienationis dedisset, vendidisset et perpetuasset, prout dedit, uen- 
didit et perpetuavit publice et manifeste; Nullum Jus, nullamque Juris et 
domiuy proprietatem sibi ipsi, suisque haeredibus et posteritatibus vtrius- 
que Sexus vniversis in eadem domo reservans, sed totum id in ipsum Joan- 
nem Nyreö et Successores ejusdem transferens. Assumens insuper proprvs 
suis laboribus, curis et expensis, contra quoslibet legitimos impetitores, 
causidicos, et Actores, in pacifico praescriptae Domus dominio, ipsum Joan- 
nem Nyreo, ejusdemque uniuersos posteros tueri, protegere et conser- 
uare. Qua quidem fassione sic coram nobis peracta, statim antefatus 
Joannes Nyreo postulavit a nobis, quatenus duos e medio nostrj duratos 
Cines, ad statuendam praescriptam Domum cum Jurato Notario transmit
teremus; Cujus legitima postulatione admissa, Prudentes et Circumspectos 
Dominos Stephanum Minthler, et alterum Stephanum Dessj Juratos Ciues et 
Confratres una cum Jurato nostro Notario, e medio nostri transmiseramus. 
Quj exinde ad nos reuersj vnanimiter et concorditer retulerunt nobis hoc 
tenore. Qualiter in die peractae fossionis et uenditionis ad facies praedee- 
laratae domus lapideae, vicinis praenominatis Stephano Adam alias Ház
mán, Benedicto Henzler, et Cfeorgio Amendt inibj legitime conuocatis et 
praesentibus accessissent eandemque Domum antefato Joannj Nyreö ejus- 
que posteritatibus vtriusque Sexus uniuersis perpetuo Jure possidendam 
statuissent, in que pacifico ipsius domus dominio reliquissent; Nullo coram 
ipsis, sed neque coram nobis, intra integrorum quindecim dierum spatio 
Contradictore, aut repellente aliquo apparente. In quorum omnium fidem, 
firmitatemque perpetuam, praesentes literas nostras, Sigillo authentico et 
pendenti dictae Ciujtatis Colosvar majorj communitas et roboratas Memo
rato Joanni Nyreö eiusdemque haeredibus et posteritatibus vtriusqvte Sexus 
vuiuersis extradandas duximus. Datum in praedicta Ciuj täte Colosuar ex
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Domo nostra Senatoria die Decima Sexta praemissae exmissionis et Sta
tutionis, Anno Domini Salvatoris nostri Millesimo, Sexcentesimo, De
cimo Nono

Stephanus Literatus Politor,
, In praemissis (Unitatis Colosvar Juratus Notarius m. pr.

cxir.
(Kilo. J

Bethlen Gábor fejedelem parancsa száz felszerelt gyalog kiállítása iránt.

Gabriel Dei Gratia etc.
Prüden ac Circumspecti fideles nobis sincere dilecti. Salutem et favo

rem nostrum. Maga is vehette ezeben, eleitől fogliuan minden igiekezetivük
kel , faradságunkkal es gonduiseleswnkkel azon voltunk, ménnél nagiob 
cziendessegliben es bekesseges niugodalomban tarthattuk volna keglteket. 
De az mostani állapotunkhoz kepest, minthogy a hírek nem hogy cziende- 
sednenek, seot naprul napra úgy nevekednek inkab, hogy az vigiazat igen 
szükséges, benneteket megh nem leemelhet wnk, hanem ez mostani hazánk 
szwkseges szolgalattiara, ahhoz kepest, az mint egieb rendeket is intet
tünk, rendeltünk varostokrol onnan Coloswarrúl száz gialogot adatni: 
Hadgiuk azért, es parancziolliwk is sub amissione libertatis et priuilegio- 
rum, hogy az száz gialoghot három holnapra való soldal, elegedendeő por
ral, goliobissal, io puskánál, Szabliaual es keonteössel elkezitwen, ez ielen 
való Augustusnak utolsó napiara okvetetlen kézén tarczia ot Coloswarat. 
Minél az varmegiekreől is az kapu szám után tartózó gialogok szamara 
annyt kelletik contribualniok: Az Gialogok penigh ne valami büdösök, 
giermekek, es elszeökheteők legienek, hanem jo hiteles, es hadra való embe
rek, kinél tisztességet válhassatok. Secus sub poena praedeclurata non 
factor. Datum Albae Juliae Die 14 Augnsti Iliid .~)

< XIII.

1101D. I
Takácsok czéhszabályaiá*)

Nos Emericus Boghner alias Gellien Primarius, Gregorius Boncidai, 
Regius .Indices caetericpie Petrus Pilstich Senior, Petrus Zeolleosi, Georgius 
Gaszner, Nicolaus Radnóti, Stephanus Kirschner, alter Stephanus Dési, Ter
tius Stephanus Minthler, Joannes Tonai, Stephanus Razmany, Joannes Nyreö,

') Az eredetiből, moly hártyára van Írva s fekete és fehér, veres éa sárga zsinóron 
függő pecséttel erősítve, minek csak egy része van meg. Kívül rajta : \Nrus Jietjestri 71.|

-) A m. twlom. akwlémui kézirattárában levő egykorú másolatról.
:l) A legrégibb, 147 9-ből látható az I. kötet ÖKLÉVÉ (.TÁR, A 202-ik lapján, a 

2-ik lön7-ből ugyanott a 1115 —10. lapon.
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Michael Éppel jurati Clues et Senatores Ciuitatis Claudiopolis alias Colosuar: 
Omnibus Christi Fidelibus praesentibus et futuris praesens Scriptum inspec
turis, lecturis, pariter et audituris Salutem in omnium Salvatore. Sagax hu
manae Conditionis industria hominum memoriae labilitate pensata foeliciter 
adinveniendo statuit, ne ea quae temporibus aguntur, simul cum ipsis homi
nibus dilabantur, sed Literarum tradantur patrocinys. Proinde ad Uniuer- 
sorum tam praesentium, quam futurorum notitiam volumus harum serie 
peruenire: Quod in quodam Die congregationis nostrae Circumspecti Ste
phanus Ferst, Blasius Has, Michael Nádasi et alter Michael Swller Conci
ves et Commansores nostri in hac Civitate Colosuar degentes, Seniores vi
delicet Magistri Honesti Artificy, caeterorum nostrorum Concivium, nec non 
Confraternitatis Linificum seu Textorum suis ac etiam reliquorum Magistro 
nun et Confratrum Nominibus et personis praesentaverunt nobis quosdam 
Articulos. Quibus nos attendentes, Magistratuum, qui Deo disponente in 
curam et gubernationem alicujus Reipublicae praeficiuntur, officium esse in- 
primis Nomen excelsum Dei altissnui quantum in ipsis est, glorificari. Deinde 
plebem ipsis subiectam in vero diuinae et altissimae maiestatis suae cultu 
ac reverentia regere et gubernare. Item honestis legibus, Justiciae divinae 
consonis, virtutibus, ac disciplinis ad publicam tranquilitatem, utilitatem
que accommodatis exornare toto studio contendere. Benigne igitur eorum 
petitionibus exauditis, diligenter pensitatis Articulis nostro examini per nos 
snbiectis atque examinatis, censuimus Articulos eosdem trutina | sic ] adhibita, 
fore tam praedictae Confraternitati commemoratorum scilicet Articulorum 
peritiam tenenti, quam etiam toti Communitati perutiles et honestos. Sic 
itaque ratione nostra metientes, singula limitavimus quemadmodum ordine 
sequuntur: Primo: Quiscunque se Collegio seu Societati, vulgo Cehae dictae 
Linificorum siue Textorum Caetui, a primo Tyrocin ' tempore, vel etiam 
postea virili aetate jam accedente adiungere atque eorum immunitate gau
dere voluerit, Is primum omnium de honestate sue Parentelae Literas ha
beat, quibus se ex legitimo Thoro honestisque prognatum Parentibus de
que integritate sua Societatem edoceat.

Secando: De suo Studio, tibinam locorum, et sub cuius praenominatae 
artis disciplina instructus sit atque edoctus, testimonium exhibeat, tandem 
usitato temporis spatio Tyronibus deputato salvo, similiter usitatum ac Ar
tificio conueniens Tyrociny seu peritiae suae specimen, quatuor, ut vocant 
Portiones tales edere debeat, Quod dum absolverit, publico examini Coetus 
submittat, perpendentis, nuln sat bene et diligenter ea texuisse, aut elabo
rasse compertum fuerit, et si vitiose ac negligenter ea texuisse aut elabo
rasse compertum fuerit, tribus floreuis mulctetur.

Tertio: Quando autem labores praescripti acceptati fuerint pro primo 
introitu, prandio Caetum excipiat, sed immoderate et ultra vires ne coga
tur. Tandem in emolumentum Caetus, seu totius Cehae quatuor florenos et 
den. quinquaginta dependat.

Quarto: Si vero accidat quempiam ante Salutationem et veniae peti
tionem Celiam ingrediendi et Specimen sive experimentum sue Artis exliibi-
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tioném, prius quam opera praenarrata absolverit, procari, vel aliquam sibi 
qnoquomodo desponsare, in flo renis tribus condemnetur, nihilominus Por; 
tiones praescriptas absolvat.

Quinto: Magistrorum llniuer.sorum labores Magistri Celiae ad id depu
tati videant et experiantur teneanturque conspicere, ut debito modo perfi
ciantur, et si quis minus perite quid elaboraverit, et si error in opere occur
rerit. id iudicio eorundem. Deputatorum Magistrorum subesae, talesque 
negligentes secundum excessum puniri et mulctam snperinde condignam 
sufferre debeant.

Sexto: Nemo virorum seu Faeminarum sibi praesumat in finibus liis. 
intra scili/.et vel extra Moenia hoc Artificii genus exercere nisi id realiter 
didicisset hic vel alibi, ubi observatio Celiae et Constitutio foret, sub poena 
duodecim florenorum, et ablationis telarum. Nulli denique extra Coetum 
hunc existent! sit liberum in publico Poro huiusmodi utensilia hic elaborata 
diuendere praeter ens, qui aliunde expedite, | sio| quaestus gratia huc adie
runt. sed neque fila texendi elaborandique et sic vendendi gratia coemere, 
nisi ad propriam, familiaeque domesticae rationem et usum conuertat, per
mittatur. poena sub praemissa; cuius mulctae Pes Amplissimo Senatui, 
Triens vero Coetui deferatur.

Septimo: Quod nullus hominum utriusque Sexus hic in Ciuitate sac
cos expressioni Uvarum aptos praeter Magistros huius Artis vendere valeat. 
Ita tamen, ut et ipsi Magistri huius Artis bonos saccos, tempore autem Vin
demiarum sine defectu sufficientes conficiant, condignoque pretio diuendant.

Octavo: Quicunque ex .luuenibus Artificia haec iam Callentibus prae
dictorum Artificum Relictas in Matrimonium ducere cupiunt, vel vero filias 
eorundem habere, et sibi elocare voluerint, praevia ratione se gerant, sed 
media saltem solutione pro introitu solita et passim declarata deposita, re
cipi debent. Si vero eius Artis Magistri filius eiusdem Artis Magistri filiam 
duxerit, talis a contributione praefata sit omnino liber, praeter prandii uri 
Celiae Collationem. Relictae vero quamdiu se ad secundas Nuptias non 
transtulerint, verum sub nomine defuncti Mariti vivere voluerint, tamdiu 
liberum sit eis eiusdem Artifici' exercere labores, sed non amplius. Fily 
porro Artificum horum spatio solummodo bienny in Tyroeinio se exerceant.

Nono: Si quispiam Artificum horum, signo viso, quo quidem Coetus 
ipsorum consveto More utitur, in funeris sepultura, uel aliis communibus 
negotiis praestandis, in (»bedienter se gereret, ac perlata Tabella visa, nihili 
faceret, liaeque admonitus non eompareret, imo temerarie absentaret, quin
quaginta denarvs prinetur.

Decimo: Juvenis extraneus si huc appulerit studio hoc Artificium 
exercendi, apud Seniorem Celiae scilicet Magistrum dinertat, primum ibi 
maneat, et deinde per ordinem Senioribus deputetur, et collocetur, ubi eius 
opera necessaria fuerit.

Undecimo: Tyrones duabus Septimanis in Officina uersentur, deinde 
illos praefixo Tyroeinio dedicent, et die dedicationis ac Conuentionis, tamen 
ne ultra vires cogatur Octo Artificibus, Consuetudine observata, quot mm

II. Ki
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mensa capit, Collationem clari, [sic] Cuius dimidiam partem procurabit He
rus, alteram vero dimidiam partem Tyro solvere debebit. Praeter lios sumptus 
in Signum ac Arrham Constantiae dependat florenos tres ac Denarios Quin
quaginta, et sic Deo concedente, cjuatuor annorum Curriculum in tempus 
Tyrociny sui integre expleat, exceptis Magistrorum Filiis, qui saltem bien
nio Tyroeinium absoluent.

Duodecimo: Magistrorum Celiae Electio atcpie Numerus aeq ualis fiat, 
si extiterint, tam ex Hungarica quam ex Saxonica Nationibus, ii vero Ma
gistri a modo deinceps Juramento mediante, sint obstricti et Senatui et 
ipsorum Coetui. .

Decimo Tertio et Ultimo: Quicunque Magistrorum Celiae mandata 
transgredirentur, praesertim Juniores, 50 Denarios pendant, et qui hosce 
Articulos non observauerit; sed illis contumaciter se opponeret, Magistri 
Celiae talis inobedientis Manus capiant ab opere et interdictum sit eo uti, 
quousque Celiae se iterum conformabit. Hos ergo Articulos praescriptos 
simulcum omnibus Punctis et Clausulis eorundem ratos, gratos, et acceptos 
habendo, praesentibus inseri, ac ipsis Magistris eornmque successoribus, ac 
posteritatibus Universis ratificandos, roborandos, et confirmandos duximus, 
et confirmavimus ac loco perpetui Privilegii concedimus, Praesentium Lite
rarum Nostrarum Autlioritate nostra Judiciali, ac appensione sigilli Maio
ris et Authentici Nostrae Civitatis, Communi harum vigore et Testimonio 
mediante. Datum in Praedicta Transilvaniae Civitate Colosvariensi feria 
quarta proxima post festum Beatae Luciae Virginis id est decima octava die 
mensis Decembris Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Decimo Nono. ')

') A  takács cseh ládájában levő, hártyára irt s veres, sárga, fehér, kék és zöld 
selyem zsinóron függő ppcsétü eredetiből.
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(IXIV.

[1620.]

Az i-rdrlyi vám ok tariff:!,ja  ](!20-rö]. | Vectigal Íté ln i Traiissilvsiiine factum  ct observatum  pia
Ti ioosiniis Anno Domini 1C20. ' ) |

ír. (Ír. fr.Jdiv
I.'-j Barmokra!.

l' Egy mngh hizlalt kooucr eökeörtnl i Zaz bárány beörtul........................ - 'so l
1 Egy nokfiortnl végiének alabb való- Zaz hasi bárány beörtul . . . . —'2oj

túl ■ ') ........................................... — 70 Egy medve beörtul........................ —'sol
Egy B ik a tu l ................................. — 70 Egy eoz beörtul............................. - i  2
Egy Tehcntul.................................. — 40 Zaz eoz beörtul ............................. 40
Egy harmad fűi Tuloktul . . . — 40 Zaz írhatn i....................................... — 25
Egy lotul, ki tiz forintot év . . i — Egy kannasin beörtul................... —:

: Egy kocza lotul ' ) ........................ - 60 Egy Tczapa b e ö r t u l .................... — 5
Egy harmad fen avagy 2 eztendeos Egy kordovány beörtul . . . . — 5

giermek lo tu l ............................. - 40 Zaz parazt beor kapczatul . . . — 50
Egy lotul, ki tiz forintnál teobbet Zaz papucztul uagi czizinatul . . 2! —

ér, juxta aestimationem exigatur. Zaz szekernietul............................. iL_
Zaz Juhtul es koczketul . . . . 3 — Zaz Aszszony ember sarutól, köztul i

— 50
Zaz havanitul Keresztelőn Szent, .la- Zaz szattian s a r n t u l ................... —'60

nos napigh.................................. 1— Három szattian sarutul . . . . j - i  2
Kereszteleo Szent Janos nap után 3 — Zaz kannasin s a ru tó l ................... 1
Zaz keouer D isznótól................... 3 — Zaz Ficzortol f? |............................. — 15
Zaz pasit auagi eozteouor Diznotul 1 50 Egy Zaruas beörtul........................ “  2

II . Beőreőkreól. Item  : quae non sun t in  Vectigali,
: 1

Zaz. Eokeor beortul........................ r>— secundum valorem exigantur.
Zaz Télién b eo rtu l........................ r, — Egy s o l i a tu l ................................. - 1 3
Zaz giartot eokeor búrtiíl . . . 5 — Egy p a p u c z tu l ............................. -  3'
Zaz giartot Tinó beörliil . . . . i 50 Egy szarvas kannasin czyzmatul . '— 4'
Zaz Juh beörtul ............................. i 50 Egy paraszt Janczar kapczatul . ~  V
Egy lo beörteiíl............................. — Egy karma sin kapczatul . . . . - i;,:
Zaz giartot bárány beortul . . . i — Egy Gienneknek való kis Czisz-
Zaz bornin beortiíl........................ i 50 m a tu l........................................... — i
Zaz giartot Juh es kcczke beőn-oktul i 50 Egy szaros Zattian Czizmatul . . 2

') Egybefiiggésbcn van a Kolozsvárnak adott [CIX. számul adomány levéllel. 
Van az erdélyi hnrminczadnak ezzel némely pontokon kívül egyező szabályozása, 
Katharina özv. fejodelemnétől 1630-ról, melynek végén e záradék olvasható : „Hogyha 
peniglen valami Marba ez. Vectigal ban neuezet zerent meghirva, nem találtatnék, 
tehát fide mediante vegere menüén, hány forint arra marha légién, és minden forint
mi három három pénzt exigallianak. Aláírva balról: Catharina, köztiül meg van 
pecsételve, jobbról alant: Stephanus Kovaczoczg, Cancellat- ni. pr.“. Hátrább 1632-n 
ugyan ez szóról szóra ki van adva Kolozsvár részére l. Rákóczy György fejed, által 
saját keze aláírása és pecsété alatt ily czimen: „ Vectigal Pro Tricesima C ivita ti* * 
Colosvar Ann.) 1632,“ melynek végén ez áll : „Hogyha peniglen valami Marha ez Vec- 
t,igáiban nem ezen szerent meghirua találtatnék, tehat fide mediante vegere monuen, 
ha,ni forint arra marha légién, es minden forintról Eoteodfél-fél pénzt exigallianak. 
Aláírva,: G. lldkoczi“. [P. I[.| \Fasc. II. Nro !»6'/s.|

*) A czimek elé számot könnyebb tárgyalásért, én tettem ; az eredetiben nem volt. 
:’j  Van 1632-ből is 80-di taritfa, abban e megkülönböztetés nem fordul elé ; 

egyebekben e rovat alatti tételek mindkettőben egyek, a szövegben bővebb szó 
van róluk.

*) A székelyek az anya sertést ma is ..kocza”. a, lovat „kaneza“ néven nevezik.
16*
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2 1 4

ír. Ír. ifr.idr.
111. B erlesekreől és Snbakrul. J

1 1
Egy Nnst s u b a t u l ........................... - 1 5 Egy fel vegh Longistul . . . . 1 50
Egy Nest s u b a t u l ........................... 4 Egy vegh P u rp ia n tu l...................... 1 50

i Eg-y keötes n e s t ú l ........................... 1 — Egy vegh Olasz posztotul . . . 1 —
Eg-y keötes Heölgy |?] burtui, ki- Egy vegh Boorkeostúl |V| . . . 1 -

j ben Nro 18...................................... lő Egy vegh egesz Saiaful . . . . 2 --
Egv .Heölgy gereznatul . . . . > - Egy vegh fel S a la ,tú l..................... 1 -

1 Egy nőst, su w eg tu l........................... 10 Egy Baal Ha,mustul |V] . . . . 1
Egy nest beort.nl................................. — 2 Egy vegh H a m u s t u l ...................... — 15
Egy keötes pegyrnez bcörtúl . — 15 Egy Baal k a r a s ia t u l ..................... 10 —

' Egy pegyniezmal gereznatul . . 50 Egy vegli karasiatul . . . . . -  20
Egy czimer nusztbúrtúl kiben No 40 — Egy Baal Leóiulirygtul . . . . 0 —
Egy Boka mai gereznatul . . . - - 50 Egy vegh Leombergtul . . . . - 20
Egy Róka hat gereznatul . . . — 50 Egy vegh reövid Leombergtul . . — 15
Egy Barkas Torok gereznatul . . 80 Egy Baal Bara.szlaitul...................... -
Egy Róka láb gereznatul . . . . . . 25 Egy vegh Bara.szlaitul...................... 12
Egy niers róka beörtúl . . . . 2 Egy

.1’os1

. 1 -
Négy R okam aaltu l........................... 5 Egy vegh lo lói t ú l ........................... io
Eot Róka. lia ttn l................................. — r Egy vegh Pernisztul |V| . . . . i —

1 Egy Tengeri nyúl mául geroznat.nl '20 Egy vegli fel Pernisztul . . . . — ;•()
Egy Tengeri nyúl hat gereznatul. — 10 Egy vegh vizniteől |V| . . . . - -  2o

i Egy nyúl g e rezn a tu l................... — 10 Egy vegh kiszniezertől . . . . — 20
, Egy pcgymet [V| takarítóiul . . — 15 Egy vegh kentulatúl |VJ . . . . -  20
' Egy Farkas beörtúl........................ — () Egy vegh Angliay posztotul . . ‘2 —

Egy Farkas beőr subatul . . . . — 80 Egv vegli Trotillá,ltul [VJ. . . . — in
Egy Farkas maal subatul . . . — 10 Egy vegli Murtingertul [V] . . . — 15!
Egy masa g ia p ju to l ................... 1 — 50 Egy vegh Bergenteul [V[. . . . _ 25:

Zaz giapjutol .................................. — 85 Egy vegli Alt, allia,túl [V| . . . -  50
Zaz cziunia keödmeontűl . . . . - — Egy vegh Czerkesz posztotul . .
Zaz ta. kari t ó t u l ............................. 1 Egy Baal A b a t u l ........................... 1 12
Zaz Czyentetul | ? | ........................... 20 Egy vegli llobbertul [VJ . . . . 5 - 1
Zaz Erdély b é r ie s tü l ...................... l — Egy vegh Ghiniustul | V| . . . . Í r  -
Egy Hód es Vidra beörtúl . . . — 2 Egy Baal Fejeruari posztóiul . . 4 —

Item ,: extra Vecti'/al, (piae sunt. Egy v e g b tú l ...................................... 1 10;
Egy veres tengeri baraui bur go- I te m : quae non sü n t in  Veetujuli.

j reznat.ul............................................ 12 Egy vegh karasia szeltiil. . . . — 0
Egy fekete keczke beül1 gereznáiul — <) Egy vegh ZeLcnik poszto szeltiil . —
Egy Zabliara ualo Selyem eíitúl . . . . . . Egy singli egesz Granattul . . . — 0
Egy f'ejer tengeri bárány beőr ge- Egy singh lel Granattul . . . . - 1

reznatul ........................................... — f) Egy singh egesz Ska.rlattul . . . — 12
Egy Zattia.ii b e ö r t ú l ................... — 2 Egy singh fel Skarlattul . . . . — 5
Egy Inra ualo Gubás lasnaktul |V| ... 12 Egy singh niolezuauos Skarlattul . — G

Egy vegh Brassay Posztotul . . - - 20
IV. P oszté m i. Egy vegh Skarlát karasiatul . . -  60

Egy yegh egez Granattul . . . 4 -
1 Egy vegh fel Granattul . . . . y V. Selyem marhalul.

Egy vegh egez Skarlát túl . . . ; 5 _ Egy Singh Aranias barsontol . . -  25
Egy vegh fel Skarlattul . . . . 2 50 Egy Singh Aranias szeöld barsoni-
Egy vegh niolezuauos Skarlattul . 3 — t ú l ................................................ — 20
Egy vegh S ta m e ttu l ................... 00 Egv vegh Dupla Barsonitul . . . 4,_:
Egy uegh Purgamaltol . . . . — 50 Egy vegh keoz Barsonitul . . . 2 ,“
Egy Lotrhor Purgamaltol . . . 4 50 Egy singh karmasin Barsonitul . . - 45 ,1

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 244 2013.03.05. 22:20:43



M 5 —

• .! j 
Kgy «ingli Tarka Marsonitúl . . :— 15 Egy paraszt koniczatol . . . . “ I i'
Egy singli Ara.nias kainukatul . . — 20 Egy giernieknck való Araiiias főz- ! i
Egy singli karina.sin kainukatul . — 10 lantul ....................................... -  2,
Egy vegli Racz kainukatul . . . — 45 Paraszt f o z l a n tu l ........................ -  1
Egy vegli keoz kainukatul . . . — 40 Egy vegli S inortu t........................
Egy singli keoz kainukatul . . .  — b Egy vegli eoregh poszto szeltul . ~ i (’i
Egy singli Araiiias Atlacztul . • — 20 
Egy vegli karín asm Atlacztul . . 4 - 
Egy singli karinasin Atlacztul . . — 10

Egy egesz. vegh poszto szeltul . 

VI. (jíiolez és Vazontul.

-..30

!

Egy sing'll keoz Atlacztul . . .  — 5 Egy Tonna Truppaitul . . . . 3'—
Egy vegli fel Atlacztul . . . .  ' 50 Egy v e g t u l .................................. -TO

■i

Fel v e g l i tu l ........................
ügy singh veleitezci Tafotiil.nl 
Három siiigli vclenczci keoz Toto

tatul ..................................
Egy vegli Kauz T’alotatul .
Egy vegli Teoreok Tafbtatul 
Egy vegli velenczei Tafotatnl 
Egy vegli Tibottul . . . .
Egy s in g h tu l........................
Egy vegli velem;/,ei Ozeinelettul 
Egy vegli kcoz Czemeletteol 
Egy vegli liibortul . . . .
Egy vegli Dupla Ilernacztul 
Egy vegli Dupla Fozlantul .
Egy vegli keözep Fozlantul 
Egy vegli keoz liiiiliartnl [?(
Egy vegli eges/ muliai'tul . 
Armins cs hsöz Mairztul tut 

szereid cégiek tu  llarmmezmltt
Egy keoíes kis kaniezatul [?|
Egy font Arany auagi ezüst fonaltul 
Egy font Springli |?| Helyemtől . 
Egy font kai’inasin Selyemtul . .
Egy font kcoz Selyemtul . . .
Egy Nitra [VJ keoz Selyemtul ') . 
Egy Matringh Teorcok keoz (,'zei-

natul - ) ......................................
Egy keotes Tevrcvk Ozernatul . 
Egy Haul festet Czernatnl . . .
légiéi) araiiias selyem mai imtól arra 

szereid végiek az llarmi-nezadot. 
Egy oka feier fonaltól .
Egy vegli Maiastul |V| .
Egy oka Farkas Mazlngto 
Egy Janczur Futatul [V] . .
Egy paraszt Futatni . . .
Egy vegli keoz poszto szeltul

Lv I •

— 15
-  12 

—  20

— 5
— 3

'_ o
— 3

Egy Baal Gallertul...................
Egy vegtul..................................
Egy giapot Atalagli giolcztul .
Egy v e g t u l .............................
Egy Ifial Parkos giolcztul . .
Egy v e g t u l .............................
Egy vegli keöz patiolattul. [lmJ kés 

k é n y .......................................
Egy vegli paraszt fele .lanezav pa 

tiolattul . . . . . . . .
Egy vegli io fele fejer uegií, Ara 

nios szélű patiolattul . . .
Egy vegli eoregh fele iu Janczai 

Aranios patiolattul . . .
Egy vegli keozep fele patiolattul 

g i a p o t t u l .............................
Egy vegli ncgics potiolattul .
Apró szem Iceskenitcöl . .
A z h m ts to k  I ? I giolcztul a rr  aszerent 

regiek as H arminczadgiat.
Egy liaal szeles giolcztul . . .
Egy Bál hoszszu, auagi keskeny 

auagy lnitot giolcztul . . .
Egy vegtul .............................
Egy vegli veres vaszontul . .
Egy vegli tarka, vaszontul . .
Egy vegli zöld vaszontul . .
Egy vegy íztartul [V] . . . .  
Egy Baal karmany [V] giolcztul
Egy v e g te u l .............................
Egy Baal kurta giolcztul . .
Egy vegli Barthlfai giolcztul . 
Egy kitelted auagy parnaliejtol 
Feier gioleznak vegitul . . .
Egy Baal auagi Tonna Bartlif.úto 
Egy Baal fodor uazontol . .
Za,z fekete vegu giolcztul . .
Egy Baal veres szélű vazontul

210
5

2Í—
-i 5 
2' — 

■
- 1 0  

- 1 1 2! 

— '2'.

'25
I

- i d
— ?,! 
- 1  4\

l

Mi —i

- I  a 
-  ö!

H *! 3 I-
H  5

1 50q;
1 
3 — 

— 75
00!

Az ll>30-kibeii 15 dr.
Az löoO-kiben igy jő elé : Egy Matringh Teöreok Czernatul dr. 15,
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Egy vegtul ......................................
Egy Baal Tovreok vaszontul . .
Egy Baal Erdeli vekoni vaszontul 
Egy vegli temérdek vaszontul . 
Egy vogh Teoreok vaszontul . 
Egy vegli Palotás ') gioleztul . 
Egy vegli Lengiel gioleztul . .
Egy vegli Bulia [?] uaszontul . 
Egy vegh Indiai haitot gioleztul 
Egy vegli apró tarka kezkeneoteol

tizeuel v a l o t u l ......................
Egy Baal Janczar vazontul . . 
Egy Baal Bagaziatul . . . .  
Egy vegli niers vaszontul . .
Egy vegli Brnszszai Bagaziatul
Negi g ia p o t o s t u l ......................
Egy vegh Sahostul . . . .  
Három level Teoreok uaszontul 
Egy vegli paraszt Bagaziatul . 
Egy vegh közepfele kék bagaziatul

V II. Peii szerszumtul.

Egy Masa avagy egy kantar bor: 
Egy font borstul . ■ .
Egy font ért Satfrantul .
Egy font Beczi Satfrantul 
Egy font Erdeli Satfrantul 
Egy Masa auagi égi kant; 

bertul . . . . .
Egy fo n tu l.....................
Egy Masa szekfutul .
Egy fontul . . . .
Egy Masa Zerecheu diotul 
Egy Masa fahéj tá l ■ ■ .
Egy fon tu la) ......................
Egy Masa nadmeztul . .
Egy fon tu l:i) ......................
Egy Masa alabb való nadmezte 
Egy Masa M andulatul.
Egy Masa Galiozkeotul 
Egy Masa Tirnsotul .
Egy Masa kapornatul 
Egy Masa Bersenitul .
Egy Masa Miniunitul .
Egy Masa Kiskasatul .
Egy Masa apró szeoleotul 
Egy Masa aszszu szeoleotul

ul

túl 2
-  2
— 'lő
-  20
— eS

-  40I
•:i— 40
i i — 1 4 0
:í—:4U 
, , - 4 0  
- 4 0

'I—2o
" - |2° 
..— !25

Egy Masa Fugetul . . . .
Egy Masa Malosa szeoleotul
Egy Masa Grispantul . . .
Egy Masa Borsóiul . . .
Egy Masa Balganitul [V] .
Egy Masa Zeduonatul |VJ .
Egy Masa Zandalitul [VJ .
Egy Masa Rosmarintul . .
Egy Masa tíesztenietul . .
Egy Masa Gumitól . . . .
Egy Masa kenkeotul . . .
Egy Masa Fenio mag’tul . .
Egy Masa Pomagranattul .
Egy Masa Gallestul . . .
Eg.v Masa Salétromtól . .
Egy Mas i, puskaportol . .
Egy Masa Cynobriumtul . .
Egleh fele few szerszámoknak arra szá

m it végiek az Harmme.saiiat.
Egy Masa Christaly üvegtál . .
Egy Lada Ablakra, ualo tanieroktul 
Egy Lada Ablak iivegtcöl .
Ezer üwegli talniertul . .
Egy lada iiwegh Poharául .
Egy tonna lemoniatul . .
Egy tonna nárancztul . . .
Egy tonna beszterczei sziluatul 
Egy Sák konatnl |V| . . . .

V ili. Oluado allatokrul.

Egy Atalagh Malosatul .
Egy tonna Ma.losatul . .
Egy tonna Kamfoltul [VJ 
Egy tonna Piriotul [V] .
Egy coregli hordo bortul 
Egy eoregli hordo méz szertül | s.

t ü l ] .................................
Egy ueder Erdély eezettul 
Egy Varadi ueder eczeteol 
Egy ueder eget boriul .
Egy hordo meztul . . .
Egy veder moziul . . .
Egy tonna, auagi égi eoregli 

laczk fa. olajtul . . . .  
Egy tonna len magli olajtul 
Egy tonna mák [mák] olajtul 
Egy Masa uiaztul . . . .

2 — 
1-1-10'

“ í 2 ° !
— 2d

- '2 5
— '25

50

50
! ö 0 ;

|80i

,10

■ 50 
■20: 
10

’) Vagy: Palezas V
'J) Ez az 1030-kiben nincs meg.
'1 Ez sincs meg.
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Egy Masa beezi Szappantól. , .
Egy Masa, Erdély Szappantól . .
Egy Masa Fadgiutul . . . . '
Egy Varadi Ozeber bortul . . .

IX . Fedelekre ul es Kulinkról.

Zaz eoregli Moruav fedeltciil . .
Zaz keoz Morvay ledeltcül . . .
Zaz paraszt fc d e lte u l......................
Zaz fekete végű lédéitől . . . .
Egieb fele fed'leknek az arra serent 

regiek az Jlarminvzadjiat.
Egy kisded keoz Szeonicgtul . .
Egy keoz P a p la n t ó l ......................
Egy eoregli es io fele Szeonicgtul 

es Paplantól am i szereid végiek 
Égi io (ele keopeoniegtul . .

Egy keoz keoponiegtul . . . .
Egy liordoSúuegtol,kiben | van]800
Zaz keoz sú uegtcu l...........................
Zaz Polgár, auagi Posoni Suuegtnl
Zaz Sebcsi Pokroeztul......................
Zaz szi'or P o k ro ez tu l.....................
Két koniczatul [ ' f i ...........................
Az Daroesut forint számra llarmm- 

czadoliak.
Zaz (la k a t u l ...........................
Zaz Lasnaktul...........................
Zaz n em eztő l...........................
Zaz a,pro tarizniatul . . .
Zaz apró teorook heuederteől 
Zaz kulantul |V] . . . . .
Za.z Juli (Kapj ülni . . . .
Zaz koí'eteul ')...........................
Égi Biinl giapot fonaltol . .
Egy io fele lieuederteiil, kiben 

mik eggiet pr. den. 50. .
Egi teue szeor Evtul . . .
Zaz eoregh szeor tarizniatol 
Égi uegli szúrtál . . . .

X . Soos halakról.

Égi tonna Keringtél . . .
Egy Masa Uizatul . . . .

ul

l'ft dr ír dr.
iL. - =

|25 Egy keotes liabamiczatiil . . . ; — 6
1(1 Egy Pint uiza Ikra,túl...................... — 5

! 16 1fyieh fele halakról arra sserent veitek
5 az Harmindezadffiat...................... r —

i' X I . Az Erezekreol. i

.1 2 Egy Masa v a s i u l ............................
!•

P2
; 1 — Egy eoregh Sin vastul . . . . |l 24
7“ 50 Zaz keozep vastul ........................... i~ 12
i 75 Zaz apró v a s t u l ................................. - 0

Egy Masa A ezeltu l........................... 2
i Egy Masa fekete ontul . . . . 28

12 Egy Masa feier o n tu l ...................... 1 —
12 Egy P uskáiu l...................................... — 5

I Egy Masa k en eso o tu l...................... 2 —
Egy Masa, R é z t ő l ........................... 50

r 20 Egy Masa E r e z tu l........................... 50[
10 Egy Masa Hez ereztul . . . . l _ 504 — Egy Masa on ereztul, plelitúl . . h 25
hl) Zaz S a r lo t u l ...................................... 5

11  
1 1

— Zaz kazalul ...................................... - 501
1

,| o Zaz keoz kostul . . . . . . . i
4

: 2
1

— Ezer keoz kestul................................. 40
;l

1 Zaz uarganak való horgas kestul . ! 20
Egy tonna onnos plehtul . . . 50

I 50 X II . Veteiiienyrul auagi (la)io-
3 m irul.

--- 20
__ 25 Egy kcoból H u z a t u l ...................... ;j— 5|

- 50 Egieb fele vetemmitul arra szereid

10 végiek az Jlarmm:zadgiat.
Zaz sotul - ) ...................................... 1 —

11 — Egy s z a lo n é iu l ................................. — 3

] 20 Egy Baal pappi r o s tu l...................... 1 —
i Egy keotes papi »Íróstul . . . . 4j

2 Ezer szendetytul................................. "~l 4
'__ 2 Zaz la p u la c z k tu l........................... — í25
i _ 33
1 - 6 X III . K eotelekriil.

Egy keotes Istrangtul...................... — 5j

1 Zaz vékony Kiepleotúl . . . . — 5'
M 23 Zaz hoszszu k e o te ltn l...................... 50
- 20 Egieb fele keoteleknek arra szerent

50 uetessek az Karminczadgia . .

’) Hibásan irva: kepeteul ?
3) E czikk után az 1680-kiban ez áll : szárazon. Tovább van még itt két vám

tétel, a mi az lb20-kiban nem fordul elő :
Zas sotul, kit a vizen hajon szoktak vinni, 26 dr.

,, ., kit a Szamos vizen hajon szoktak vinni 40 dr.
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XLY. Bagaria Szíj szerszámokra! ' '
es égtél» Geöreügh Marliakrul.

Zaz Kai) Z i j t u l .................................— ;»3
Egy szugelótul, fannatringtul . . — 2
Egy kengjel Z jjtu l.......................... j— 2
Egy kengiol Zjjtul Hasastul . . — 4
Egy Zjj licvedertul ..................— 2
Egy C z a p a fo k tú l ..........................— 10
Egy czapa szúgeleötul . . . .  :— 10
%.y konoktul | ? | ..........................— 3
Egy bot t o k t u l ............................... — 1

(LJ. H.)

fr.jdr !|

Egy lanezos keöteöfektul . . . - ! i
Egy kis kantártól ..................... — 2
Egy bagaria keoteofektul . . . — 1
Egy io fele kantart.nl . . . . —. 4
Egy io fele fék agitnl.ki sok boglaru - -  9
Egy io fele fok ágiiul, ki regi boglaru -  0
Egy apró fék agitul,ki regi bogiam r  2
Egy kengiel uastul ..................... r  1
Egy bagaria fék agitul, ki nem bog

iam« ............................................... — 3

Joan, .lezernyczky 
Ex. ronum Fiscal, m. pr. ')

GXV.

[1(320.]

Lakatosok és sarkaittyukészitok czéliszabályai. ’)

Nos Andreas Eotvves, Primarius ae Mathias Raw, Regius Judices, 
Caeterique Gregorius Eontzidaj , Paulus Veiidrich , Valentinus Halasti. 
Joannes Heuchelt, alter Joannes (Jzenadi, Stephanus Razman alias Adam, 
alter Stephanus Dessi, Thomas Eangli, Joannes Thonaj, Michael Éppel et 
Joannes Nyreö, Majoris |sic| Jurati Eines ac Senatores ('initatis Colosvar. 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
uniuersis et singulis. Quod eum Nos in anno praesenti Millesimo Sexcente
simo Vigesimo, die vero duodecimo Mensis praesentis February, pro diri
mendis et determinandis Reipublicae nostrae negocys, in Domo nostra 
Senatoria, more antiquitus obseruato, et a majoribus nostris nobis tanquam 
per manus tradito iu unum convocati, pro Tribunali consedissemus. Tunc 
Circumspecti Valentinus Lakatos, et Stephanus similiter Lakatos Magistri 
Serary Seniores, in suis ac totius Communitatis Celiae Serariorum Magi
strorum Nominibus et in personis, allegaverunt isto modo. Qualiter ipsj a 
eompluribus iam annis animaduertentes, qvod tota fere Juuentus Serario
rum, sciliczet famuli mercenary et Tyrones usque adeo magnam sibi ipsis 
usurpassent licentiam et insolentiam, nt ob affectuum suum | sie- | Dominium, 
honesta alias inter ipsos observata disciplina, dissolutionem perennem eae- 
pisset parturire, ac insuper, qvod inter ipsosmet etiam Magistros, subinde 
novae ac variae solitae fuissent orirj lenibus de causis dissensiones et incon- 
uenientiae. Volentes itaque hujusmodi rebellium famulorum, ac Tyronum 
Serariorum libidinibus, illicitis incursitationibus, incommoditatibus, alysque 
eorundem” obiiqvis et nefarVs actibus mature occurrere; nec non ipsorum

') Ar ereletifwl, mely 4-rétii könyvit lakban van lianmnlfél ív papirra írva.. | Fuse, 
TI. Nro ii9.1

'-) Megolvasandó az I. kötet OKLEVÉLTÁR 29-1. lapján levő ') jegyzés,
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etiam Magistrorum laudabilj ac honestissimae vitae instifcutionj ac confor
matio]!]' consulere satagentes; certosque qvosdam Articulos, hactenus 
tamen eodem per omnia modo, nec in formam priuilegv redactos, nec sub 
sigillo ( 'initatis extradatos, vnanimi totius Celiae deliberatione et consensu, 
pro honesto perpetuoque tum ipsorum Magistrorum, sed praesertim Juuen- 
tutuiu regimine et disciplina futuris semper temporibus inter ipsos obser- 
uandos, congessissent, statuissent et conscripsissent. Petentes nos debita, 
cum instantia,, ut eosdem articulos beneuole perlegere, cognoscere, emen
dare, et reno nare, emendatosque et reno ua.tos. ratificare, confirmare, ac ipsis 
totoque |.sv>| Communitatj Celiae ipsorum sui) majori Sigillo Ciuitatis nostrae 
per formam priuilegii perpetnj ext,radaré dignaremur. Cum autem dignum 
et justum sit. ut omnes Magistratus ac Communitates honestam 'ac lauda
bilem ducant vitam ab omnique inordinatione ut qvam maxime sild prae- 
caueant, ac insuper ut eorundem a-nthoritatis dextera protervam Juuentu- 
tem rectis legibus subjiciant, ne horum immaturis placitis, sed majorum 
regantur Judicis. Articulos itaque nobis exhibitos cognoscentes, et ubj 
oportuuum veritatique consonum nobis visum fuerit, emendantes, adaugen
tes, atque diminuentes, ex certa nostra Scientia, ac matura deliberatione 
roborauimus, ratificauimus, et confirmauiinus, extradedimnsqne pro faciliori 
intellectu lingua eorundem liungarica isto tenore :

A/, emberi tiirsassaghhan meli dicziretes legien. az tiztesseges rend
tartás, es az fenyteb, minden embernel nyluan lehet; Mys annak okajerfc 
Lakatgiartok egliesz Celnvl. mind az koztwnk lakó, es tanuló Iffiusaghuak 
s mind Myiinen magunknak illendeo rendünkről uegeztwnk illien Articu- 
lusokat.

Ekeobben. A meli Inas az lakat giarto ínyvet megh akaria tanvlni, 
lakiék egv holnapot aunal az Mesternél, az kihez be al, hogy mind oo az 
urat s mind az ur ötét ez egv holnap alat megh esmerhossek, ha egimást 
megli kednelik, az Mester egy holnapnál tovább nala zegeodetleii ne taréba, 
egy forint bwntetes alatt.

2. Minden Inas az bezegeodeskor tartozik a Cehbeu adni egy forintot: 
De az Lakatos Mester fia a bezegeodeskor semmit nem ad : lia az bezegeo- 
dott Inas elliadia a myvet, pénzé oda vesz.

•b Az meli Inas az eo Uranak vagy haza népének rongálását es egieb 
zenuedhetetlen czielekedetit nem twrhetj el, vagy a, Mester is el akarna 
űzni az Inast, erre negeztetet, hogy se eggik, se másik ne legien, hanem a,
('eh eleiben adiak dolgokat, ott igazodiek el. Ha peniglx valameli Mester 
Coli négezése nélkül az elment Inast Miheliében venné, es házánál tudva 
halatna, az illien Mester bwnteteodiek egy forintal.

4. Minden Inas tartozik barom eztendeot tölteni az Mvinni, meli 
eztendeoket mikor Jámborul kitölt Celies Mesternél, tartozik eotet az líra 
két forintig]] meg ruházni, es zabadságot nekj adni, mindazaltal illik az 
illien ki tanult apródhoz, liogi ha akar, elseoben az eönneön Urával keres
tessen Myvet, az Ura myv keresésben tartozzék az Cell regi rend tartásá
hoz,. Az Mester fia penigh tartozzék két eztendeot az Myuen tölteni.
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5. Az Jnassi állapotról az Legeiíiek rendere zuluim, vegeztetet, hogy az 
Lakatos legenieknek miudeukor egy elöljáró Legeinek légién, kit az mas- 
IIimát jött legeny, seot az itt tanult is az niyv kerestetesben megli talállion. 
Ez valaztot Legeny tartozik velle, hogy az illien Legenieknek iniHoltokat, 
mint es hogy allion dolga a liol lakott, megli tudakozza, es a Legenieknek 
myvet keressen, regi zokas zerint elseoben az Cell Mesternél, az vtan ren
del az Vénseghteol foghva, az Iffin Mesterekighlen. A hol he fogattatik az 
Legeny, ott két hétig próbáló hetet zolgallion, miw keresve, ha a Legeidnek 
az gazda teczedik, [így] es az Legen is az (lazdanak, tehát a Legeny alkud- 
giek megli az eó Urával és zolgallia jámborul heti bérré.

0. Az jámborul való zolgalat penigh az Legeniek keozt igy értetik, 
hogy minden Legeny reggel három orakor kellien fel a myvelesheoz es estue 
vatzora utlian, niolcz orakor allion megli az Urallak való myvelesteol.

7. Vizontagh ez a jámbor zolgalat, hogy szorgalmatoson myvellien 
hetedszaka, mert ha egy hetben két napot el mulat, fel lietj bért veszt e l: 
ha penigh harmadnapot *) elmulat, egész lietj bérit veszti el : ha penigh 
mikor el mulatna egy hetbe három, napot, es tudna» a végezést, az lítiuma 
ualo harmad napon azon hetben nem akarna niyvelni, hat bűntettes»ék a, 
Legeny egy forintul vagy eottven pénzéi.

8. Seot penigh hogy az Iffiuságh az eo iambor Mestere háza ki will ne 
setallion, hanem fenétekben, feleleniben, tisztesseges állapotban megli 
maradgion, vegeztetet, hogj minden Legeny az eo mestere es gazdaja házá
nál bullion, mert ha kivleoiiben ezielekezik, elseoben D. 25 masodzor 1). 50 
harmadikzor fl. 1 biviitettetik, negiedzer penigh az Cehbeol kiuettetik. Az 
Ura penigh ha e dolgot tuduaii, az Cehben megh nem ielentj, Leghenie feleid 
vegienek rajta fl. 1.

9. Mind az jámbor zolgalathoz, s mind az keözeünséges Johoz legli- 
feökeppen az Legeniek vigiázasa ighen illik, hogj soha se Legeny se Inas, 
az ö Ura hire es akarattia nelkwl, semmiiiemiv zárok es lakatok nytasara 
ne merezeliienek menni. Ha az Ura akaratiaval megien is, úgy íiysson 
mindent megh, hogy az haznak sajat Ura vagy Aszonia otthon ielen lezen, 
kileumben,") soha semmi nytashoz ne niullion, seot viasz uthan se niere- 
zellien semmi al kolcziot czinalni. Mert ha ki ezekben nieglitapaztal- 
tatik, az Czehbeol eörökké kjvettetik. Vigiazzon penigh az Mester is, hogy 
miheliekbeol effele artalmas nyitások es kolch Czinálások ne essenek.

10. A melj Legeny el akaria az ö Urat [kivel immár lietj bérré megli 
alkut I hadni, az eleot két liettel bizoniossa tegie rolla, hogy a melj mjvet 
felfogadot Legeuiehez kepest az gazda, abba megh ne fogyiatkozzek az 
Legeniek hertelen felkelese miat, kit ha az Legenj altul liuglma, s elmenne, 
utaima jarianak.

11. Eolia eziak egy Legeny se mihuelhessen inwkerestetlen \;tipj | 
senkinél; minden Legenj penigh úgy meghbeezwllie magát, es Cehe» liellien
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Halo tanulását, liogi Cell kivwl nalo Mesternél két hétnél tovább ne lakiek, 
mert kwlömben lni ezielekezik, vesznek az Legemen fl. 2.

12. A mjw kerestetésben penigh es \igy | ighen meglitartassek, hogy 
más Legeny felebarattiara miwet ne keressen, hanemha az teobb Mesterek
nél niyue nem lenne, ki mia a Varostól tovab kenzerittetnék lennj.

12. Az Legeniek az Borra való pénzt fel ne vehessek semmi uthon 
az eö Urok hire nélkivl.

14. Az Legeny minden uthon eleöbb eleöbb mendegelven a zolgalat- 
lian es az inivben, ha kivárnia az Mester remeket es el nem keszjtene ara 
az Napra, meljre kj követj, végiének raita egy forintot, idest 11. 1.

15. Senki addigh Lakatgiarto Mesterre nem engettetik lenni, miglilen 
az Lakat giartok szokot Mester remeket az eö saiát kézénél tulajdon mes
tersége áltál az Cell Mester házánál megh ezinallia elegendeökeppen, 
neötelen korában penigh. Mert ha az Mester remek elkézitése, es megh- 
mutatasa es bevetele eleött megh házasodik, megh büntessek négy forintal, 
idest 11. 4.

1b. Valamelj Legennek Mester remeke az Chenek igaz Ítélete zerint 
lie nem vehető, iobban tanullion.

17. Valamelj Legennek Mester remeke bevetetik, annak bemutatásakor 
az Legenj tartozik égj osonaval es két forintal, idest fl. 2.

18. Mikoron immár az Legeny rend áltál vette volna Mester remekét 
is, nghian semmiképpen ne engettessek addegh ez Varosban Mesterre lennj, 
hanem Attianak Annianak iámborságárol es eonneon magha io liiréreol, 
eletereol leuelbeli uagj emberbeli bizonisagot hozzon, Aprodsagnak kjteöl- 
tesereöl Oehes belly io Leuelet mutasson, az magát [így | az varos keönyue- 
ben beírassa, az Varosnak a liwsegere megheskedgiek. Ezen által menüén, 
aggion az (Jeliben eöt forintot es eötven pénzt, fl.5 d. 50. egy osonnát, 
ezzel allion be teobb Jámbor Mesterek keoziben. Es ha matkaiat haza vizj, 
zabad lezen mivelni, Inast es Legenit tartanj. Mikor penigh az idő eljeö, az 
Mester aztalt is mind ezeken kinivl tartozzék megh adnj, es ezenképpen 
lezen eggik az teöbb Jámbor mesterek keözzwl, az Ohenek minden igas- 
sagaual eluen.

19. Lakat giarto Mesternek ha, kiteöltven a Mivet, fél mestersége 
légién minden fele fizetésben az béallasigh, de az Mester áztál meghadasa- 
ban tarezia az Céh rendiheöz magat, es az Mester remek mellett is tartozzék 
megliadni az két forintot, idest 11. 2.

20. Senkinek ne légién zabad ez Varoson Céh ki will valónak az 
mivet giakorlani sajat kezeuel is, mellben ha ki meghtapaztaltatik, annak 
minden miwzere tanaezi ereieuel eluetessek, mert feleö, liogj ha ezek Zaba- 
dosok leznek, fenytek alatt nem leven, minden nytasokra, kolchok czinal- 
manyira reá uetik magokat.

21. Továbbá hogy minden dolgoknak hw gonduiseleoi legienek, 
uegeztetet, hogy két Céh Mester valaztassek, tablara jaruan mindenikre, 
egy VVdeos es egy Iffiabb igaz Ítéletei férfiak, a mellyk elseöben válaztatik,
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huiik hazahoz giwlekezzenek. De a Céh jeouedelmereol eztendeönkent 
zamot tartozzanak igazan adni es tiztiket letenni; a Céh Mesterek valaz- 
tasanak napia légién Nagy Karaczion Nap uthan 15 nappal.

22. lmmar a Mesterek keoziheu zaluan, Vegeztetet, hogy ha masun- 
nat Lakatgiiirto Mester jeli vend ez varosra, Lator Celies hellieu lakott 
légién is, de minek előtte az felseo dolgokat el nem vegezj, tudniillik eo 
maga io hire neve es Mestersége megh hizonytasat a Cehhelj fizetést, az 
Varos könj neben maga beiratasat, ez ideo eleott semmikep])en nem min él
het, kiket altul viuen, Legént, inast tartliat, a Mester aztalt meghadván, 
mester tarsok lehet egezen.

25. Valameli Mester Orsághan, Caraznasaghban , (filkossaghban. 
hamis hwtben. es effele zarvas hűmben megh tapaztaltatik, a (Jelinek semmi 
igazzaual ne elliessen, seöt ha oly hir hallattatik is ieleölle, hogj ki valahol 
feleseget elhatta volna is törueni nelkivl, ez varosban to nah 15 napnal 
ne miuelliessen. Es ha valameli Lakatgiiirto Mersternek ;i felesege tizta- 
talansaglmak vetkehen esnek, es az Ura el zeiuiediui es tudna velle laknék, 
az ólján Mester a Céhből kivettessek mind addigit, megh magat megh 
mentj es az Celniek keduet tiilallia.

24. Valameli Mester az Legent miw kerestetlen lewltctj mviuelesnek 
okajert, végiének raita egy forintot, idest fl. 1.

25. Valameli Mester az Céh kiveul v;ilo Mesterrel vágj Eegeniel vágj 
zolgajaval társul mivelue, a Cehetlennek mwzere elvetethessek, az Celies 
Mesteren penigli vegienek hat forintot, idest h. ti.

20. Valameli Mester, más Mester mwveben aiuittia magat, az eleőtt 
az megh a miveltetö emberrel az elseo Mester el nem igazodik, veznek rajta 
két forintot, idest fi. 2.

27. Égj Mesterig egjszersmind kett Inasnál teohhet ne tarthasson, 
zabad légién velle ha mind az ketteöt égj nap zegeottette is lie, iiw.il is ha 
égj masutan zegeöttetj.

28. A mely Mester, más Mester lelebarattianak vágj Legenyjet vágj 
Inassat hozza hi na, es akármi alat hitegetne, valami módón, niegli tudat
ván a dologh, vegienek rajta ke't forintot, idest fi. 2.

2!t. Ugian ezen bwntetes alatt lezen az Mester, az kj az Legemnek 
lietlij here felet darabot adand.

•10. Valamel j Mester abba tapaztaltatnek megh, hogj viaz niomas 
után koleliot ezinalna, mestersége el vezzen, es ha az illieu al k öle hal ellne, 
erdeme zeriut. megh is hivnteteödiek.

;>1. T o v áb b á , m ié r t  h o g j i llik  m inden  ren d ek n ek  az eo lia ta ra lian  
m egh m a ra d n j, es sen k in ek  k a r t  nem  te n n j, vegez te te t, b o g i valam eli nxiwet 
az városbeli L a k a tg ia r to k  m eg h  e-zinalni tu d n a k , afféle m iw eket a k i be
h o z n a  rea io k , e le tek n ek  v ise lésnek , fo g la lk o z á sá n ak  k a ra ra , k e resk ed ésn ek  
o k á é rt, m inden  ek te o l B iro  T anaez j e re jen e l e lnehessek , k in e k  fele az Tanaeze, 
fele a Cehe leh essen , a k a r  az m a g o k  h a z o k n a l kézén , a k a r  m in d en  v á sá r t a 
p iaezon , a S 0k ad am ak o ji | íg y ]  k iu iv l ta lá ln a k .
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:i2. Ha, penigh az illien kereskedeo a Lakatos Mesterek keözzivl lenne, 
a, ('ehe légién alfele miw, es atfelett vehessenek rajta hat forintot, idest il. (5.

•'í-'i. Mindazonáltal az itt való Cehbeli Hzigiarto Mesterek az Czi- 
ganioktol, az kik itt laknak, kantár zabolákat, cziattokat es horgokat bátor 
vehessenek. De ezeken semmi Lakatgiarto iniwet, se más varasokról ne 
hozzanak, se az Cziganioktol ne negienek, se oh niiwet ne foldoztassanak, 
se ne ónozhassanak, hanem mindeneket mi töllwnk Lakatgiartoktol végié
nek, es welwnk miweltessenek. Ha penig a szygiartok e Végzést felbonta
nak es áltál haghnak, Ilim Urain es Tanaczj erejevel az meghengettetett 
dolgoktól is el tiltássá,nak.

■54. Senkinek ne légién zabad lakó házán kiuwl a Varoson a minet 
giakorlani. más embereknek nylvan való karokra, tudni illik hogy kot 
miheliben miuellienek, t,iz forint bvvntetes alatt, idest sub poena, 11. 10.

:>5. Ha penigh valakinek szorgos dolga vagi on az Lakatos Cehei, es 
nem varhatna a begiwlesnek napiat, tartozik T). 10 es az táblát eliartat- 
hattia, bizonios orara, mely oran ha kj ielen nem lezen az giivlekezetben, 
vőznek rajta I). 25.

:’>0. Az Céh Mester ebben meglnvetkezven, két annyn maradgion.
07. Továbbá miért hogj inindeu giwlesekben az egienessegh. zeretet 

illik, nem is méltó az Iffiusagnak az Wen eket tizteletlenül illetni; azon- 
keppen az Wenseglmek is az iffiusagot megh indita,nj nem alkalmatos. 
W eglieztetet annak okajert, hogj ha valakj illetlen zoot eitene feokeppen 
az Wensegh keözzivl való ellen, ketzer megh zollichak, liarmadzor ha megli 
nem swnnek |ú/»/| az haborusagh indítástól, mingiarast egy forintra zalagat 
hozzak.

:!8. Mikor az Mestereknek tiztesseges lakodalmok, Mester áztál adasn. 
vágj egiel) lakások vagion, az Lakodalomnak, Muladsaghnak | h/y/] végéig 
hatt Iffiu Mester fenn zolgallion szorgalmatosai), zeretettel, az Ideös Mes
tereket végezetre hazokhoz kísérjék ; ha ki ezt nem czielekne, | v7/v/1 vágj 
eleöbb haza menne, megh büntetik egy forintul, idest fh 1.

• 50. Vegezetre. Myerthogj az io lukas uthan megh is kell halnunk, es 
nem cziak az hazunkhoz való keseres kevantatik, liánéin a tiztesseges teme
tésnek is megh kell lenni : Azért valamelli —

40. Lakatos Attiankfiat, vagi giermeket, haza népét az Úristen kj 
Inja ez Vilaghbol, az Táblát el iartatvau. mingiarast hat Iffju elva,biztatót 
Mester tartozzék az Iffiu (Jeli Mester hazahoz mennj , az Céh Mesterrel 
eggiivt kjmennj az temeteo kertben, Syr ásni el mennj : Az halotnak el- 
temetesekor penigh ez hat Mesterheöz ketteo vigiazzon, Iffiu Mester, kik az 
hatnak segyllienek az test vitelben. Vlzza temen penigh az temeteo helj- 
reol, ketteo az Iffiabb Mesterek keözzivl hatra maradgion, az kik a temeteo 
zerzamok.it el hozzak : melj temetésben ha nielj Mester jelen nem lenne, 
tartozik egy forintal, idest ü. 1.

41. Valamelj Mester meglihaland es felesege marad, ha Legende vágj 
lnassa vágjon, tovab égj holnapnál nalla ne tarthassa, mert artalmas Mes
ter uelkviT luiueltetnj az Lakatgiarto mivet.
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42. Leghutolzor, mind bekeseghnek, s mind kiteol Isten oltalmazzon, 
haborusaghnak idejen, minden Mester az eö Torniokban ugi vigiazzon, hogi 
az kit hova rendelnek, es mire bíznak, abban ot a hellien minden illendeo 
hwseggel, az mint a Varos hwsegere megheskwt, czielekedgiek, forgolod- 
giek, minden feleimet es chalardsagot hatra vethuen.

' 44. Eztis hatra nem hagjuan, hogj minden magat ugi raegh becziwlie,
hogj a meghholtak uthan senki gonozt ne mondjan, mert ha valakj vala- 
kjnek holta uthan gonozt mond, es atkozza, vesznek rajta hat forintot, 
idest fi. 6.

IN CUIVS Rei Memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas 
nostras priuilegialiter Sigillo pendent [s/c] majori ciuitatis Nostrae roboratas, 
ex mera authoritatis nostrae plenitudine confirmandas Societatj Serariorum 
perpetuo valituras, extradandas duximus. Datum in praedicta Civitate 
Colosvar ex domo Nostra Senatoria Die Decima tertia Mensis February 
Anno Dominj Jesu Millesimo Sexcentesimo Vigesimo praenotatis.

Stephanus Literatus Politorius, in praemissis 
(P. H.) Civitatis praenominatae Colosvar

Juratus et publicus Notarius m. pr. ‘)

CXVI.

[1620.]

Fejedelmi kedvezményiével a kolozsvári kereskeddkmdí otthon, városukban leendő mejjhar-
minezadoltatás a iránt.

Gabriel Dej gratia Regnorum Hungáriáé Transsilvaniaeque Princeps 
ac Siculorum Comes. Fidelibus nostris Egregiis ac Nobilibus, Tricesimato- 
ribus et Theloniatoribus, ubiuis in ditione nostra Transilvanica constitutis 
et commorantibus eorumque vices gerentibus, modernis et futuris quoquo 
tempore constituendis. Cunctis etiam alys quorum interest seu intererit, 
praesentes Visuris. Salutem et gratiam nostram. Nemellieknek Informatio- 
iokra, .Tollehet ennek elleötte az Colosvvariaknak marhaioktol való har- 
minczadlasokat, az kiilseö Harminczadokra transferaltnk vala; Mindazaltal 
annak utánna, gondolkoduan a uarosbeliek kereskedéseknek iol> alkalma
tosságáról, Ez napsagtol fogwa megh engediwk, hogy az Coloswari ember, 
ne masut, hanem ugyan cziak Coloswarat Harminczadollion megh, akar- 
mifele az orzaghban hemeneo és ki jeöueö marháktól mindenfele kereske- 
desehen. Hagyiuk azért és paranchiolliuk is serio, ez leuelwnk latuan, ennek 
ntanna az Coloswari embereket semmin ein w marhaiokrol megh ne hami i n- 
czadolliatok, se ez okon magokat szemeliekben, vagy penigh marhaiokban 
megh ne haboricziatok, hanem a miképpen, hogy a magok Harminczadgiat,

') A  lakatos és vele egyesült méhek leveles ládájában levő ere'letiböl, mely 
hártyára van írva s a városnak veres, zöld, fehér és sárga selyem zsinóron függő 
nagyobb pecsétével megerősítve.
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oda (Joloswárra transferaltuk, tw ys magatokat ahoz tartuan, engedgietek 
bekesseges jeöuetelt es menetelt mindenfele marhaiokkal való kereskedé
sekben nekik. Secus non facturi, Presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in libera Regiaque Ciuitate Cassouiensi die Sexta Marty Anno Do
mi ui Millesimo Sexcentesimo Vigesimo.

(fabriel m. ]>r. Simon Pechi m. pr.
Cancellarius.

Caspar lleblebny Secr. m. ]tr. ')

CX VII.

[lf)20.1

Bethlen (Iákor fejedelem azon kiváltságot adja Kolozsvár város kereskedőinek és polgárai
nak, hogy Erdélyben s a m agyarországi Ítészekben bárhol fizetni kellő liarminczadjokat ezer 

forinttal évenként m egválthassák.

Nos Gábriel Dei gratia Regnorum Hungáriáé Transyluaniaequc Princeps, 
et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signi
ficantes, quibus expedit immersis : Quod nos ad nonnullorum fidelium 
dominorum Consiliariorum nostrorum, propterea Serenitati nostrae factam 
intercessionem: Tum vero attentis et consideratis inconcussa, nec ullis 
tumultuum disturbiorumque temporum mutationibus uiolata fide, et lauda
tissimi in patriam eiusque bonum commune amoris constantia Prudentum 
et Circumspectorum Primary et Kegy Judicum, caeterorumque iuratorum, 
ac Uniuersorum Ciuium et inhabitatorum Ciuitatis nostrae Colosuar, quae 
ipsi nullis sumptibus rebusque priuatis parcendo, in Regnum nostrum 
Transylvania«, patriam suam, eiusque Principes, praedecessores nostros, in 
praeteritis bellorum, afflictionum, uastationumque temporibus primum; tum 
nobis etiam ab eo, quo ad hoc Principalis dignitatis fastigium sumus enecti, 
summa cum animi sui proiuptitudine, et propensa in Rempublicam uolun- 
tate exhibuerunt et impenderunt, ac in futurum quoque non minori eos 
alacritate exhibituros et impensuros esse non dubitamus: Totalem igitur et 
integram onmemque, ab quibusuis ipsorum conciuibus et fratribus, quae
stum et mercaturam qualemcunque et quantumcunque exercentibus hominibus 
Claudiopolitanis, racione omnium et quarumuis mercium, intra limites 
eiusdem Regni nostri Transylvaniae, et partium Hungáriáé eidem annexarum 
et incorporatarum, quocunque tempore et quouis in toto exigendam Tri
cesimam anteaque quoque |.or| a predictis Regni nostri Transylvaniae 
Principibus, antecessoribus nostris felicis reminiscentiae, ob respectus et

') A'/, eredetihűl, moly hétrétbe fogott regál papírra van írva s közepén a feje
delem papír borítéké, veres viaszba nyomott nagyobb pecsétével megerősítve. |Fase. 
TT. Nro 10.1
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supradictos, et alios illis non absimiles , sub certae Arendae solutione 
datam et colla,tam, et ab eisdem civibus Clandiopolitanis tentam et percep
tam hactenus, memoratis Primario et Regio .Indicibus, caeterisque iuratis 
ac universis Ciuibns inhabitatoribus, toties dictae Civitatis Claudiopolitanae. 
ipsorumque successoribus, haeredibus et posteritatibus uniuersis in per
petuum, denuo clementer, hac sub conditione dandam, eonterandam et 
concedendam duximus, ut ijdem Primarius et Regius Judices, caeterique 
Jurati, ac universi Ciues ac inhabitatores eiusdem Ciuitatis Claudiopolitanae. 
«orumque Successores, haeredesque et posteritates Universae ratione Tri
cesimae praemissa, a die prima Mensis July Anni praesentis Millesimi Sex
centesimi vigesimi computandae, singulis annis mille florenos Hungaricales 
currentis et usualis uionetae, fisco nostro et successorum nostrorum eiusdem 
Regni Principum, dare et persoluere debeant et sint astricti; prout damus, 
conferimus, et conditione sub praemissa concedimus, liarum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Quocirca nobis. Illustrissimo 
Comiti Stephano Bethlen Seniori de Iktar, Comitatuum Maramarosiensis et 
Hun jadiensis suppremo et perpetuo Comiti, Consiliario nostro intimo et per 
Regnum Transylvaniae Locumtenenti, fratri nobis honorando, Egregvs 
item Tricesimatoribus intra Regnum nostrum Transylvaniae, partiumque. 
Regni Hungáriáé eidem annexarum officiolatus suos Tricesimatoris geren
tibus, et rationum fiscalium exactoribus, modernis et futuris quoque, 
pro quovis tempore constituendis : Cunctis etiam alys quorum inter
est seu intererit, harum serie committimus et mandamus firmiter, 
quatenus nos quoque, a modo deinceps successivis temporibus, praedictam 
omnem Tricesimam, ratione qnarmncunque mercium a, quibusuis hominibus 
Clandiopolitanis alias in rationem fisci exigendam, eisdem Primario et Regio 
Judicibus, caeterisque Juratis ac universis Ciuibns Claudiopolitanis, ipsorum- 
que haeredibus et posteritatibus Universis, in suos proprios usus percipere, 
et percipi facere permittentes : nec dictos mercatores ratione prneuia ullo 
unquam tempore in personis rebusque ipsorum, quibusuis impedire et dam
nificare praesumpmentes, eosdem Cives in perceptione Tricesimae iam fata, 
molestare minime praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Castro Osdjam. 
die quinta .Tuny Anno domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo.

(fabriel mpr. Simon Peehy,
('ancellarius mpr. 1)

') A regál papírra két, rétbe hajtva irt s a fejedelem nagyobb pecsétével meg
erősít et.t civilétihől. I Mór. T. T. Nro IS.|

—  25t; —
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( W i l l .

[1622.1

Károlyi Zsuzsámra, Bethlen (bíbor i'ejedelemné és M agyarország választo tt királynéja levele 
Kolozsvárra költözött Sons András dévai jobbágya szabadon bocsátása irán t.

Nos Requisitores lrarum et literal]imi instrumentorum in Sacristia 
siue Conseruatorio Conuentus Beatae Mariae Virginis de ('olosnn>nostra re
positarum et locatarum ac aliarum quarumlibet judieiariar. deliberationum, 
legitimer unique mandator. Serenissimi Sacri .Romani Imperv et Transilva- 
niae Principis etc. exeentores. Memoriae Commendamus per praesentes. 
Cmul Amplissimi Andreas Herman et Stephanus .Batsi in persona et nomi
nibus Amplissimorum Primary et Hegy Judicis eaeterorumque Senator, per
sonaliter constituti, produxerunt nobis literas quasdam Sanctae memoriae 
Susannae, Dej Gratia Electae Hungáriáé Reginae, TransylvaniaePrincipissae 
et Siculorum Comi tissue, petentes nos debita cum instantia, ut earum 
tran,SKiimptum pro futura ipsorum cautela in nostrum Protocolliuu inscribi 
curaremus. Quarum literarum tenor talis est. S u s a n n a ,  Dei (Jratia Electa 
Hungarian Itegilia, Transylvaniae Prineipissa et Siculorum Comitissa. 
Adgiuk tu ttokra minden rendeknek e/ level ivük a.ltal, bogé ennek eleotte 
való időnkben, mentenek volt minekwnk barom dieuaj iobbagink Colos- 
uarra, kiket ad priorem residential ipsorum locum reducaltatni akarium, 
reqn ira Itat tunk az colosuari beótswlletes tanacstiil eggik feleol, ugimintDe- 
uaj Soos András feleol. Melj eo kegielmek requisitioiara, kegielmessegwnket 
declaralni akarna,u, azon Deuai Soos András jobbagiwnkat felese'gliestedl 
giermekestedl, minden marhástul in perpetuum Colosuar narosanak adtuk, 
donaltuk es conferaltuk, az minthogy adgiuk, donalliuk es conferalliukis 
praesentium nostrarum literarum mediante. Datum in libera Cinitate 
nostra Cassouiensi die tertia mensis inarty Anno Domini Millesimo, Sex
centesimo Vigesimo Secundo. ' )

— 257 - 

ex ix.
11622.]

A kolozsvári u n itá r iu s  p lc liáuus v ag y o n le ltá ra  1G22. m árcziiis  11.

Soli sapienti et immortali Deo per Jesum Christum (Jloria et Honor 
in omnem Aeternitatem. Amni.

7672.2. die 11-a Martii.
Consignationes Haereditatum, ac Universorum Bonorum, puta mobi

lium et immobilium ad Officium Plebanatus in hac Civitate Colosvár spec

') A kolozs-mouostori kon vent levéltárában levő — befejezetlen — eredetiből, a 
mi féliv papírra van írva, s a szabadon bocsátó fejedelmi levél Mmutumándk látszik. 
Külső jelzés : Cútitas Knlnuvár C. nro. — Azon ládabeli iratok, melyek e Hókban van
nak, rendesen nincsenek számozva.
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tantium ex commissione Amplissimorum Dominorum Centum Patrum prae
nominatae Civitatis Colosvár per Amplissimos Dn. Mathiam Rhau, Gregorimn 
Bontzidai, Laurentium Füstiek, Andreám Szabó, Thomam Lang, Joannem 
Tsanádi, Micbaelem Balek et Casparem Nylas, post obitum videlicet piae 
Memoriae Reverendi ac Clarissimi Viri, Domini Pauli Götsi factae, quae uni
versa Bona postmodum in manus Reverendi ac Clarissimi Viri Domini Va
lentini Radeczy, moderni Plebani assignata et plena cum authoritate tradita 
sunt. Quorum series sequitur hunc in modum.

I n t e r n a  H a e r e d i t a s .  Est Domus quaedam lapidea in Theatro Civita
tis, serieque Domorum Occidentali, ac vicinitatibus domorum a meridionali 
Dominor. Magistrorum Sartorum, a Septemtrionali vero plagis Circum
specti Georgii Balogh, omnino ex adverso et opposito Templi Majoris ex
structa, in qua successivis semper temporibus ipse D. Plebanus personalem 
solet facere residentiam.

E x t e r n a e  H a e r e d i t a t e s .  Hortus sive pomarium quoddam habetur extra 
muros Civitatis, Possessionem Monostor versus, ad fluvium Samum |síc] in 
vicinitate Hortorum Prudentum et Circumspectorum quondam Domini Eme- 
rici Gelyen ab una, ac Consortis Generosi Domini Blasv Kamuthv ab alia 
partibus.

Item alter hortus habetur similiter extra murum Civitatis ad portam 
Monostor Kapu vocatam, in vicinitate hortorum Prudent, ac Circumspecto
rum Thomae Hosszú ab una, ac Joaunis Aesi ab alia partibus, ad cujus 
horti finem, Possessionem Monostor versus, Samus, quem minorem vocamus, 
praeterlabitur. Deinde habetur Allodium quoddam extra portam Hid Kapu 
vocatam, penes pontem, qui nunc super Samum majorem dictum exstat, 
ubi singulis Annis hisce temporibus decimae ex praecipua et potiori parte 
Promontoriorum solent colligi, quod omnibus notum est. Foenetum etiam 
quoddam habetur, quod vulgo ab omnibus Tölgyes vocitatur, ac etiam 
notum est. Particula etiam Sylvae habetur in territorio Possessionis Szu- 
cságh, super qua particula sylvae literae exstant.

V i n e a e .  In territorio Possessionis Szász Fenes dictae, vicinitateque 
vinearum honestarum Foeminarum, relictarum videlicet Prudent, ac Circum
spector. quondam Martini Rögös | | ab una, ac Michaelis Kadar alias ( '<■
mentes ab alia partibus, habentur quatuor jugera vinearum, culta sunt jugera 
plusminus duo. In territorio Civitatis hujus Colosvar, in Promontorio Lomh  
vel Hendeln vocato, in vicinitate vinearum honestae Foeminae relictae viduae 
Circumspecti quondam Valentini Tímár ab una, ac Martini Czaundert alias 
Szabó ab alia partibus, tria jugera vinearum habentur. Similiter in territorio 
civitatis Colosvar in Promontorio Jiretfő vocato in vicinitatibus vinearum 
Andreae Timar ab orientali, ac moderni Jurati Notarii Civitatis ab Occiden
tali partibus adjacent duo jugera vinearum nunc desertarum. Adhuc in 
Promontorio Kőmai vocato in vicinitatibus vinearum honestae mulieris 
relictae viduae Circumspecti quondam Stephani Nyreö, certa quaedam 
particula vinearum habetur, quarum vinearum quantitas nunc ignoratur. 
Ibidem in dicto Promontorio pene ad locum veteris Molendini ad rationem

— 258 —
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Xenodochii 8. Klisabethae spectantis '"’A | jugerum) vinearum habetur. 
Postremo in Promontorio etiam communiter Jfarsom/art nominato tria 
jugera vinearum habentur, quorum duo ex permissu jam feliciter defuncti 
Plebani, a Keverendő et Clarissimo viro Domino Paulo Csanádi Rectore 
Scholae Nostrae incoluntur, unum vero ah honesta foemina relicta vidua 
Circumspecti quondam Joseph! N vireo incolitur.

T e r r a e  a r a b i l e s .  Quod vero attinet ad terras arabiles in territorio hujus 
Civitatis Colos var, ad partem illam, quae Nadasteri vocatur, in vicinitatibus 
terrarum Prudentis et Circumspecti Petri Filsticli senioris ab una, ac relictae 
Ambrosii S/.igyarto ab alia partibus, quatitor jugera terrarum habenter.

Ad fluvium Xadas dictum sub fine plateae Hűiéire nominatae, in vici
nitatibus terrarum Circumspectorum Minerker Michaelis ab una, ac Grás- 
piiri Nyireo ab alia partibus septem jugera terrarum habentur, totidem 
Culi, tritici in se recipientia. Ad illam partem, quae Kajántól Ut vocatui', in 
vicinitatibus Generosi Domini Stephani Kassay ab una, ac viae publicae 
partibus ab alia quinque jugera terrarum habentur totidem Cubulos tritici 
in se recipientia, ad quarum terrarum arabilium finem terra Circumspecti 
Georgii Lakatos est sita.

P i s c i n a .  In tractu illo, qui vulgo Suopor nuncupatur, est locus satis 
ampla, piscina, cujus piscinae aliquando Praedecessores usum etiam ac utili
tatem perceperunt, nunc vero eadem piscina inculta, et deserta est.

D o m u s  S u p e l l e c t i l i » .  - -  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quod praesens Copia e veris suis Originalibus nulla prorsus ali- 
qua.li sensus, verborum, sententiarum variatione, auctione vel diminution!' 
intercurrente, ad normam ear undeni rite desumpta sit, praesentibus fide mea 
mediante attestor, subscriptione manus propria usualique sigillo corrobo
rando. Signat. Chuidiopoli, die 1-a .Tuny Anno 1729.

Correcta per me Fraiiciscum Bayer m. pr.
I L. S.] Jur. V. Judicem Civitatis Clamliopolis. ’)

cxx.
11020.1

Kolozsvár város ős szamosfalvi birtokos Mikola János fejedelmi jóváhagyással tö rtén t békés 
kiegyezése az iránt, hogy utóbbi saját vámos hidján vámot kolozsváriaktól ne vehessen, de 

a város jövőbeli m egigazitásában ó't munkással s költséggel segítse.

NOS G-ABRIFL Dei gratia Sacri Rontani Imperyet Transylvanie Prin
ceps, partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, ac Oppuliac

) Visitati ) Ctmmica Anno 1822. peracta. 221—221.11. E/, oklevél közlését egyfelől 
azért láttam szükségesnek, hogy a hajdani kolozsvári plebáims birtokállapota hitelesen 
tmlva legyen, másfelől mert, a.z 1716=18. évi templomelvételkov nz ősi plébánia, és 
njaWi épitésii iskola helyiaégp s kiterjedése csak ennek segélyével állapítható meg.

17 *
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Ratyborieque') Dux etc. Memoriae cemmendamus per presentes. Quod 
fideles nostri (le nero sus Joannes Mikola de Zamosfialua Consiliarius noster 
ac Comes Comitatus Colosiensis ab una, ac Prudentes et Circumspecti Pau
lus Yendricli Judex Primarius, Stephanus Radnothy, Mathias Raw, et 
Stephanus Palastos Jurati Ciues ciuitatis uostre Coloswar, suis proprys ac 
universorum reliquorum Civium et Inhabitatorum totiusque communitatis 
nominibus et in personis coram nobis personaliter constituti, matura prius 
intra se deliberatione prehabita, sponte et libere, viveque vocis ipsorum 
oraculo nobis retulerunt eo modo. Qualiter superioribus diebus inter dictas 
partes super exactione Telőny ex benigna collatione nostra per dictum 
Joannem Mikola proximis hisce diebus in possessione praedicta Zamosfialua 
in Comitatu Colosieusi existente et habita, erecti, super Cives et Inhabita
tores, universosque Incolas antea dicte Ciuitatis nostrae Coloswar, per anno
tatum Joannem Mikola fieri coepta, quaedam lis et contronersia exorta 
fuisset. Quam quidem controuersiam partes eaedem quam primum inter 
semetipsas sopitam penitusque sublatam esse, ac mutuae bonaeque Vicinita
tis Jura sarcta tectaque manere cupientes, hisce mutuis bonae vicinitatis 
officys sese ad invicem prosequi statuissent, prout medio et interpositione 
fidelis nostri Generosi Stephani Cassay de Coloswar Consiliary nostri, ac 
per Transyluaniain Prothonotary statuerunt, Ac praefati quidem Judex 
Primarius et aly supranominati Ciues nominibus quorum supra, Privileges 
utriusque partis saluis permanentibus offerunt, quod, quando dictus Joannes 
Mikola, aut posteri sui universi, pontes illos, quos ratione Telonv praedicti 
extruxit, intertenereque tenetur in territorio praedicto Possessionis Za- 
mosffalwa, restaurare reficereque uecesse habuerit, extunc ipsi etiam .Judices. 
Juratique et caeteri Cives antelate civitatis nostrae Coloswar, in restaura
tione et extractione eiusmodi pontium, non quidem ex debito et Contractu, 
verum ex beneplacito et amicabili ipsorum voluntate, per ipsum Joannem 
Mikola amicabiliter requisiti, eidem Joan ni Mikola ac posteris suis universis 
auxiliabuntur, Ipsi vicissim Cives et universi .Jncolae et inhabitatores ante
late Ciuitatis nostrae Coloswar una cum omnibus rebus, currubus, Instru
mentisque ipsorum, absque ullius Telonv persolutione, per praedictos pontes 
et Territorium liberum semper transitum habeant. Protestanten nihilominus 
eaedem ambae partes coram nobis solenniter, Joannes siquidem Mikola 
super eo, quod si prefati Judices Jurati et caeteri Cives sepe notate ciuitatis 
nostre Coloswar ad amieabilem requisitionem suam ad reparandos extruen- 
dosque pontes prelibatos nullum auxilium prostarent, extunc ipse benigna 
nostra collatione et donatione super sepe dicto Telonio eidem facta uti 
vellet; Quemadmodum et ipsi Ciues hoc in casu, omnibus ipsorum priuile- 
gys et Juribus, quae ad presens haberent vel in posterum habere possent, 
contra eundem Joannem Mikola posterosque suos nuiuersos uti et gaudere 
seseque ipsos defendere vellent- Super qua quidem mutua ipsorum partium

— 260 —

') Az ae helyét pótló e,-1 még’ itt is gyakran írják úgy, a mint fenebb sokszor 
meg volt jegyezve.
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benevolentia, oftieiorumqtie mutua oblatione protestationeque per ipsas 
utrasque partes facta, literas nostras testimoniales sub Sigillo nostro Judi
ciali, partium ipsarum futuram ad cautelam necessarias eisdem dandas esse 
duximus et concedendas. Datum in Divitate nostra Alba Julia feria quinta 
proxima post Dominicam Exaudi, [ május 29.] Anno Domini Millesimo Sex
centesimo Vigesimo Tertio.

Coram me Magro Stephano Kassay,
Serini D. Princip. Transsilvanie Prothonatar. ‘)

—  2 6 1  -

CXXL

11625.1

A koIozBvárialmaU az iráni- adott. fejedelmi kiváltságlevél, hogy oda bárhonnan, bármi áru t 
kolozsvári polgárnak bevinni harm inczad fizetés nélkül szab ad ; do ha  ok kereskedésre 
máshová kiviszik, vagy mások külországból idő behozzák, a liarm inczadot megíizetni

tartoznak.

(fahriel Dei gratia, Sacri Romany Impery et Transsylvaniae Princeps, 
partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, ac Opuliae Raty- 
boriaeque Dux etc. Fidelibus nostris Egregys Francisco Vedany Tricesima- 
tori nostro Colosmouostoriensi et Cuspari Vayda Rationistae eiusdem, 
modernis scilizet et futuris quoque pro tempore constituendis, Cunctis etiam 
aliis, quorum interest, seu intererit, praesentium notitiam habituris, nobis 
dilectis, Salutem et gratiam nostram. Colosuari varosunkban lakozó Hi
úéi üknek keözeönsegesen ualo alazatos keönyeörgesekre, kegyelmes teken- 
tetiink lenen, Feiedelmi kegyelmessegünkbeol meghengedtük: 1. Hogy 
valamit Erdelybeöl, az Colosuari. piarcra be visznek, eladásnak okáért, úgy
mint Búzát, Sót, Zabot, Szalonnát. Barmot, Juhot, Barant, egy szónál, 
valami a piaez szükségére keuantatik, azoktól se Harminczad ne exigaltas- 
sék, se penigh Cédula pénz ne vetessék, akar városi, akar penigh külfeöldi 
emberek legyenek azok; 2. Valamit az Colosuari Hiueink, sokadalmokhan, 
Erdélyben, ugjmint Desen, Enveden, Vasarhelt, Szebenben, Brassóban, 
Feyeruartt, auagy akarinellyk varosunkban megh vesznek, az Hlyen mar
hákat Colosuari Hiueink megh vehessek, es Colosuarra szabadoson bevibes- 
sek, s el adhassak ot, minden Harminczad és Cédula pénz hzetés nélkül, 
csak hogy Colosuaratt adgyak el. Ha penigh óimat valami marhat Magyar- 
orszagba vinnének, tartozzanak megh harminczadlani affelereöl; kit ha nem 
cselekednének, az ollyanokra nagy vigiazas lenen, minden marhaiok Zaz- 
lonk ala he ültessenek és conbscaltassanak. Annak felette ha valahol Ha
llásokon, erdeokeön az Gedreögeök auagy ha szinten Colosuariak uolnanak 
is, az kik Velenczebeöl, Teöreök, vagy Tjén gyei országból, és azon kivül is

’) Az eredetiből, mely iró papíron vau kiállítva, s elől fejedelmi pecséttel meg. 
erősítve, [Fase. T .  N r o  93. |

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 261 2013.03.05 . 22:20:58



akarmellvk idegen országból, Erdély birodalmunkba marhat hoznának, es 
az Országban solrult megh nem harminczadlottak volna ; Effélék lm Colos- 
uarra be meiineiiek, tehát az Colosuari Biro, ez illyennek iol uegere mennem 
tartozzék mingyarast Monostorra, tinektek, auagy bizonyos arra remlelte- 
tet Emberiteknek ertesere adni. es megtx izén ni ez illyen dolgot. Ha hol 
]>enigh azon kivüllis liamaréb veghere mehetnetek effele dolognak, tartozzék 
eredt es segetseget adni melletek, es az dolgot eligazítani, nekünk tartózó 
hite es kötelessége szerent. Annak okáért lmdgiuk es parancsoltjuk, tvs 
mindenekben az feli]öl ínegli irt Kegyelmes Annuentiankhoz tartsatok es 
alkalmaztassatok magatokat, es azonkívül cselekedni ne mereszellyetek. 
íSecus non facturi, Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in 
Civitate nostra Alba Julia, die Vigesima sexta Mensis May, Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quinto.

Gabriel
princeps mpr. Gregorius Ormankedzy mpr. ‘)

GXXII.

[1625.]

Ácsmesterek czélis/.abálvzata.

NOS PAULUS VENDI,'ICH Piti MAIL ET GUEGOUIUS BONCZI- 
DA Y regius judices, caeteriq. jurati Cives et Senatores uniuersi civitatis 
( 'oloswar. etc.

.Memoriae commendamus tenor, praesen. sgcautes, quibus expedit univ. 
Quod cum Nos, in hoc Anno praesenti millesimo sexcentesimo vigo quinto, 
die vero decima septima mensis Novembris, in Curia hujus ciuittis , siuo 
domo publica et Senator, pro dirigen nirnir. comibus Reipub. nec non pri
vatis quorumcuq. ejusdem Civium negotys, rite convocati, pro more solito 
consedissemus; Tunc honesti viri Michael Cimmerma, et Joannes Kis, qui 
alias Molnár, alter faber lignar, ait vero ejusdem artis quidem gnarus, 
verum tamen molitor, in suis pprys eaeterorque artis praedictae fabrilis 
tentor. artificum oio hic in hac praelihata ciuitate Colosuar commoran 
nominibus et personis, nostram personaliter venientes in praesunt, signi
ficarunt coram nobis in hunc modum; Qualiter ipsi ac caeteri fabri lignarv, 
niolitoresq. ejusdem artis manuariae, pariter ac ipsimet periti, matura intra 
se in solenui quadam ipsor. congregacione ad hoc idem commenta, delibe- 
raone praehabita, animaduertentesq. omnis generis manuar, artiu, quae ali- 
cujns iu societate humana momenti esse censentur, magistros, suo quosque 
in genere existentise certum quendam ordinem, sine quo vzt nil est in uni- 
uersitte rer. boni, inter sese mutuo laudabiliter admodum utiliterque con

') á y . eredetiből, mely kettőbe hajtott regál papina vau írva s középen a feje
delem nagyobb pecsétével megerősítve. | Fast:, IT . Mro 19. |
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stituisse, et eundem ad honestam aequabilemque inter ipsos, mntuamq. 
erga sese conseruandm societatem innere, ac legibus quibusdam, ad id quam 
maxime congrue accommodatis conseruare, Se autem confratemitate soda- 
litteq. destitutos ejusmodi, sine lege ulla et absque ordine ullo, in damnum 
et pra’judicium alterius qnemq. ratione praVia in lininana bac societate 
gerere, ac respectu artiflcy, ea uieissim quemq. facere, quae in eoune haud 
lene singulis, tam artificibus ipsismot. quam etiam alys extra idem consti
tutis, hac sua confusione detrimentum saepe creare. Ideo que ut Societate 
aliqua inter ipsos ordineque constituto, ac certis regulis ad quas quisq. in 
eandem Societatem cooptatus et adseitus, institutum artis suae dirigere, 
exercitiumque artificy sui conformare posset et teneret, determinatis, Nos 
eundem deinde ordinem, sine Societatem confraternitatemq. et ut vulgo 
vocant Celiam ipsorum, pro mutua inter ipsos concordia concedere, autho- 
ritteq. nra confirmare, nec non infrascrip to s Articulos, nobis in forma 
supplicis libelli porrectos, eo quo consignati sunt modo et ordine, appro
bare ratificareque dignaremur, a nobis debita cum instantia petierunt. 
Quamobreni, cum id et officii nostri ratio et pietas Christiana a nobis, pro 
stabilimento defensioneque honestor, quorumlibet ordinum Reipublicae 
nostrae electis, efflagitet, ut in ipsorum defectibus ope et opera nostra 
omnes subleuemus, quo et ipsimet ordines quiq. suam e communi sua 
societate et sodalitte capiant ntilittem, et tota Respub: pulchr. redacta 
in ordinem, per mutuam omnium ordinum et Societatum aequabilem eorre- 
spondentiam, tranquillior atque felicior reddatur. Proinde praememora- 
torum magistrorum Fabror. Lignari or. petition, suffragys nostris consen
tientibus conceden. duximus, atq. infra insertis articulis per eosdem pro 
commodo et Celiae ipsorum perpetuo regimine i nuentis, ac per nos etiam 
perlectis correctisque benignum praebuimus assensum . . . Quorum quidem 
tenor et ordo vulgari idiomate in hunc modum sequitur:

T. Minden esztendeo»kent az koowetkezendeo vvdeoklien, annak az eo 
modgya szerént kot, leo (Jeli mester valasztassek, az unio szerent, úgy hogy 
az edgyik Szász, az másik pediglen Magyar legyen, \ltog\i ha az Céhben 
Magyarok is mindenkor találtatnak, | az kik arra szorgalmatos gondot visely- 
lyenek, hogy az teob Céhbeli Mestereket és attyokfiait, az Céhnek az ide 
alá meghirt Articulusokban elő számlált rendi szerent igazgassák és guber- 
nallyák minden személy válogatás nélkül.

II. Minél az mindennapi ballas es latas azt hizonyittya s keozeou- 
segesen is tapaztalni való dolog, hogy az if'tiak elméje nem clewe lato, 
hanem liertelen es vakmerő maga gondolatiam; annak okáért az két eoreg 
Céh Mesternek szabad legyen, egymás keozeot az Cehnek jowara es eleo- 
menetire nezendeo dolgokban végezni, ha periig az dolog sulyosb, mind 
egesz Céhül az wennyei és idősbek wégeszhetnok, minden illendeo dolgok
ról, mely üvegezéseket ha ki engedetlensegewel áltál hágná, tehát az ollyan 
viszavono egy forintal es az weteknek miwoltahoz keppest teohhelis 
büntetttíssék.

III. Minden inas awagy legeny, az ki az Achy mesterséget megh
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akarja tanulni, ele kiváltképpen idegent! lenén, nemzetsegenek cm magauak 
tisztességes miuoltarol és jámbor teokelletes magauiselesereol tartozik 
elseobennis bizonsagh lewelet hozni azoktól, az kiknek afféle leuelet adni 
illik es szokás.

IV . Es annul az mesternél, az kiteol az mesterséget tanulni akarja, 
két hétig lakjék, és hu eo azt az Mestert, vagy az Mester eotet egymás 
keozt meghkeduelik, az a tanuló, azon vrawal, az (Jeli közzé mennyen, es 
ott kezeseket allasson, az kik az (Jeliben erette fogadást tegyenek, es ott 
szegeodgyek az Urahoz két eszteudeigh való szolgalatra; Es ha idegen 
leszen az (Jeliben, három forintot fizessen, de ha a z  tanuló Inas Mester fia. 
az három forintul nem tartozik: Mindéilik azért az idés mestereknek egy 
tisztességes wacliyorát adgyon ; mely keoltségnek fele az tanuló Inast, tele 
penig az vrát avagy mesterét nézi.

V. Az Inasnak szolgálattyáért pedig az Gazda az két esztendeore 
szabad saruival, két ingei, két labrawaloval, es ha idejét jámborul ki tool ti. 
egy faragó s egy keoteo feiszeuel es az be álláskor az (Jeliben az Ina,stol 
három forintnak felének, ugv mint száz eotuen pénznek meghforditásawal 
tartozzék.

VI. Annak felette az eoregh mesterekben he liiwan az Gazdaja, az 
tanuló Inast ideje el teolte nthán felszabadithya, es az is szabadon lege ni1 
lehessen, el teoltuen apród esztendejét. Es elseo legény esztendejében heti 
bére harminezeot pénz ; második esztendeore negyven pénz legyen vratol; 
teob ne adattassélc, illendeo büntetés alat.

VII. Megli liazasoduan, az Mester Remeket ehyinallya megh, mely
remek legyen egy aito uiellyeek, négy szegre s igaz mértekre czinalt, ismét 
egy chyatorna liaytast tisztessegesen eliyinallyon s hej azzon sendellyel: 
Az Mester remeknek illendeokeppeu megh elivina.lt mivoltának megh inté
zésére lato mesterek legyenek, az kiket a- (Jeli rendel és walaszt.

Vili. Viszont ha meghhazasodik, és idegenbeol, az az, az eo (Jelién 
kiviil valahol vészén házas társot, maga, sem lenen ( 'ebbeli Mester fia, 
tartozik az (Jeliben egy forintul, hogy lm penigh mester fia, mester leányát 
uészj, semminél sem tartozik. Viszont ha az, ki nem Mester fia, mester 
leányát ueszi, anagy mester fia lenen maga, nem mester leányát veszj, 
eotuen pénzéi tartozik chyak.

IX. Az mint fellyehh az tanuló Inas anagy legenv feleid leon emlé
kezet, hasonlóképpen, ha idegen Mester akarna, az ('ebben he allani es itt 
az varoson szabadon mi nein i, liazáiaro], Nemzetsegereol, iám bor eletereol 
leuelet producallyon, és úgy álhat he az ('éhben. Az mestereket pedigh 
megh keouetue, tartozzék az megh mondot mod szerént az mester remeket 
megh czyinalni, es az mester aztalt meghadni: Az (Jelien penigh nyolc./, 
forintot fizetni.

X. Walamikor az (Joloswari Biro es Tanáehv hiuattya az Achy 
mestereket, Fejedelem anagy az Varas szükségé miatt, meghertnen az Ceh- 
mesterek az dolgot az Bírótól Tanachytol, mindgyarast minden szorgal- 
matossággal tartozzanak az Céh mesterek, tellyes hatalommal Achy nieste-
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reket es lebenyeket Inasokkal oda valaztani, rendelni es küldeni, az liouá 
az sziifeségh miitattya. Ha penigh valamell 1 mester vagy szolga rend 
ebben ellenkeznek, el nem menne; vagy ineghertuen ez szükséges dolgot, 
eleotte el menne, magút eltitkolna, auagy egyéb szia alatt ebből magat 
kitörlené hamis móddal: Ez Hlyen mester vagy szolga rend, semmiképpen 
ez var >son ne niinelhessen, az jnigb ill ven dolgajért 12 forintot le nem 
teszen; kinek ke't része az tanaid: ban . harmada az (Jeliben engedetem 
nélkül járjon,

XI. Ha walamelly Mester, más walamelv Mesternek veghezment es 
eppen meghszegödeot mivere menne, akar it ez varoson a nagy akar hol, 
abban mártaná kezét, az eo Mester felebarattya ellen felfogadna az egyszer 
eppen megír szegeodeot uiiuet, az eo felebarattya akarattya ellen magának 
foglilalná és occupalmí; tehát minden kedvezés nélkül ezért azt az mestert 
tizenkét fori ti tál büntessek mindannyiszor, az menyiszer chyelekeszy.

XII. Senki az Mesterek keozzwl egy bizonyos wdeore kwleomb embe- 
rekteol, knleomb küleomb helyeken küleomb küleomb miueket fel fogadni, 
és arra az gazdákat bisztatni ne mérészellve: hogy az ollyan mester 
jambortalansága rniat ne wadoltassék az Jámbora is, és az eo newe alat ne 
rntittassek, kart is az gazdanak ne tegyen: Mert raita megli vehessék az 
kart; és az Ozébenn is az illyeu dolgáért meglibiíntettessek eot forintal.

XIII. Walamelv Mester az más Mester inassát vagy legényét, titkon 
vagy nyiluan, hozzá hitetne es akár mi módón hozza gyonátana. | kjij| az. 
i Ilye ti hiteteo Mester, ki az eo felebarattya melleol az szolga rendet hozzá 
hiteti, eot forintal büntettessek valamenyiszer chyelekeszi mindenkor.

XIV. Az idegen jeoueveny kantarosoknak, kik itt ez warason adót 
nem adnak es sem egvbeo], sem inasból az warasnak keozeonseges dolgai
ban szolgalattal riinchyenek, itt a warason semmi Achy minet fogadni es 
miveliii szabad ne legyen, chyak kichyidet i s : Ha ki pedig it laknék, es 
adót adna, s az wains keozze szolgalmi, de az (Jeliben nem volna; az illyeu, 
ttie’gh az (Jeliben magát nem szerzi, annak is addég minet fogadni es 
chyinalni szabad ne legyen; hanem chyak foldozgatni es oh meghbomlot 
miueket helyre állatni, es meghtatarozni; mert ez illyeu minelgetesekteol 
az ollvanokat, minél eokis az varos keozze szolgádnak, megli nem foglyuk. 
Hogy ha peniglt wadaki efféle it lakos (Jzelietlenek és idegen kontarosok 
keozzwl ez ellen idivelekedni találtatnék. Hiro erejeuel, az ollyatennak 
minden műszere elvetethessék, mellyeknek válóra szerént, két része az 
tauaehye, az harmada penigh az Hzelie legyen.

XV. Wegezetre az mint az teoh (Jelieknek, ugv az Achv (Jhenekis 
meghengedtük, hogy magok az mesterek nagy penigh az Legenyek 
keozeot, valami oly vizzavonas és igyenetlenségh modnélkül való es illetlen 
szauokbol és egymás ellen beehyteleli magok wi sei ésekbeol tamadna, kit 
magok keozeott az felhaborodot szemelvek le nem chyendesithetnenek, 
tehát effele tisztességhtelenségeket és abból származott igy(illetlenségeket, 
az Czéhben szép móddal igyenességhre vihessék és az eo modgyok szerent, 
meghis büntethessek azokat, kik effelenek okay lenni tapasztaltatnának;
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hasonlóképpen aztis illendeokeppen ineglibilntethessék, valaki keozeon- 
ségesen az Geh ellen akármiképpen valamit chyelekeszik auagy vetkezik. 
Hogy ha penigli az chyelekedetek nagyobbak volnának, es az Biro s 
Tanáehy igazgatasat nézné, tartozzanak teokelletesen oda bochyátani, 
minden akadályoskodás e's ereoszakte'tel nélkül.

Nos igitur praetitulator. Articulor, per nos ex certa deliberation, 
nrae Sententiae acceptator, approbator, ac Gehae eorundem Magistrorum 
Fabrorum lignarior. perpetuo pro regimine concessor, conlirmator. q. in 
fidem, testimonium ac firmittem perpetuam, prutes Eras Nrns priuilegiales 
in formam libelli redactas, authentici majoris sigilli hujus Giuittis muni
mine roboratas, ysdem modernis et futuris, eorundemque uniuersis posteri
tatibus, perpetuis semper temporibus valituras dedimus donauimus, et con
cessimus. Datum in Guria nra Coloswarieu. die decima sexta, mensis 
Decembris: Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quinto.

In Pmissis jurato Notar, 
existente Stephano Conrado, 
Extradataecp per eundem m. pr.'J

G xxni.

11627-1

.ftct-hlen Gábor római szent birodalmi ós erdélyi fejedelem, Magyarország Részeinek ura, szé
kelyek ispánja kiváltságos kedvezmónylevele az iránt, hogy Kolozsvár város emberei ezer 
ökröt vehessenek, azt a fizeteiuló'k megfizetése mellett el vihessék, úgy, hogy annak árán az 

országban legszükségesebb áruezikkeket hozzanak lie.

Gabriel Dei gratia Sacri Romani Impery et Transylvaniae Princeps 
Partium Regni Hungáriáé Dominus Siculorum Gomes ac Oppoliae Ratiho- 
riaeque DUX etc. Fidelibus nostris Vniuersis et Singulis, Spectabilibus, Mag
nificis, Generosis, Egregys et Nobilibus, Supremis ac Vice Comitibus quo
rumcunque Comitatuum, Gapitaneis, Praefectis, Prouisoribus, Castellanis 
Arcium. Prudentibus ac Circumspectis Giuitatum Oppidorum Villarum et 
possessionum Magistris Ciuium, Regys ac Sedium Judicibus, Villicis, et 
Juratis Ciuibus, Vadorum Viarumque Custodibus et eorum Vices gerentibus. 
Cunctis etiam alys, cujuscunque status, gradus, dignitatis, ordinis, office, 
honoris et praeeminentiae hominibus, ubiuis in ditione nostra commoranti
bus, (piorum interest seu intererit, praesentes nostras Visuris, Salutem et 
gratiam Nostram: hatvan Országunkban az kereskedő rendnek az Arany es 
ezüst pénz mint való nagy fogyatkozását, melynek sziik volta miatt Orszá
gunkban marhát nem szállíthatnak, hogy ebből az részből is Országunknak 
segetseggel lehetnénk, Meghengedtwk kegyelmesen az Colosvari Aaros 
embereknek, hogy ez után es mostis Országunkban aunuatim vehessenek 
minden bantas nelkivl ezer ökrököt, es kiis hajtathassák oda, az hova akar
jak, Solutis tamen de jure Soluendis ; Melynek arráual Országunkba marhat

') Az <ks cseh levéltárában levő eredetiből.
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hozzanak, De ebijeli kegielinessegivnkkel azok elkéssenek, az kik Orszá
gútikban leghszilksegesb marhat hoznak, úgymint: posztó es selyem Mar
hát, Arany fonalat es premet, few Zerszámot es Gyolcziot, teöb azokhoz 
való Marhákkal edgivtt, mellyek legliszwksegesbek es continealtatnak az 
Orszagh liinitatiojábau. Hadgvuk azért es kegyelmesen parantsollyuk liü- 
seghteknek. hogy ez kegyelmes Annuentiankrol való leuel ivüket latvan, Co
losvari Áros emberinknek az Ezer számú ökröket, most es ezutannis esz- 
tendönkiut Országúinkban felszedni es minden helyeken de kiualtkeppeu 
Vámokon es harmintzadokon, minden tartoztatás, károsítás es bautodas ne- 
kül. solutis tamen de jure solnendis, oda az hova akarják ki ivzetni, es azo
kat áru Martiakra, eonuertalni meghengedgye: Secus nunquam tacturi. 
Praesentibus perlectis Exhibenti restitutis; Datum in Ciuitate Nostra Alba 
Julia, die Vigesima Octava Mensis Juny Anno Domini Millesimo Sexcente
simo Vigesimo Septimo.

Gabriel, mpr. Gregorius Ozmankeozy, mpr. ‘)

OXXIV.

[1**27.1

Bethlen Gábor fejedelem panni owl e vele a disznód i szín-takácsok azon visszaélése ellen, hogy 
ók a szűrt a hazai szíírszabók kárára idegeneknek adják cl.

Gabriel, Dei Gratia, Sacri Romani Imperi et Transsilvaniae Princeps, 
Partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, Oppoliaeipie et Ra,- 
tiboriae DUX etc. Fidelibus Nostris Prudentibus et Circumspectis, Michaeli 
Lutsch, Magistro Ciuivnn, Colomanno Gotzmeister, Consiliario Nostro et 
Judici Regio, Sedis item Judici Civitatis Nostrae Cibiniensis, Necnon, Pro
li idis. Villico possessionis et Celiae Magistris Textorum Grisihcorum Diszno- 
diensium, modernis et futuris etiam pro tempore constituendis, praesentes 
inspecturis. Salutem et Gratiam Nostram. Az Colosuari szűr szabok aláza
tos san panaszkodnak azon, hogy noha ennek előtte is parantsoltunk volt 
kegyelmesen, hogy az Disznodi szwrtakátsok az ueg szüreokett ne adnak 
ogjebeknek, kiualtkeppeu. országunkon kiviül unióknak, hanem elseohe ez 
országhbeli szwrszaboknak az limitatio szerent való árrán,es ha mi telliebh 
lenne es ez országbeli szwkseghteol maradna, azt adhatnak idegeneknek. De 
anal a takatsok nem gondoluan, ez országbeli szabóktól auagj eltagadnak a 
szivrtt, avagj ugian nyluanis meghtartanak és Magiarországhi idegen eu- 
bereknek aduan tallérért, est annak utanna, országunk constitutioia ellen, 
az georeogeoknek ualtanak el drágább arron az uegezett ualoranal. Mely 
dologli ig '• lenen, tizti ellen uagiou hősegeteknek, liogj ezeket nem ani- 
maduertaluan, meg nem bünteti: Kegjelmesen hadgink azért es ex supera- 
bundanti serio páránesiolliuk hvvsegteknek, parancsollia megh serio aszwr-

’) Az eredetiből, mely kettőbe h a jto tt regál papírra vau írva, s közből megpe
csételve. [Fast. M. Nro ti.]
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takacsokuak, kogj a szwrtt ante alios et potissimum extraneos, adgiak e/, 
országbeli, es neuezet szerentt az Golosuari Bzwrszahoknak, alioqin lia pa
nasz jeő inegliis eleönkhen reaiok, hwseghtek elleu animadnertalmik erette. 
T\v is pedigh takatsok, elliagiatok a taller drágán ualtogatast, es az szvvrt 
ez országbeli es Colosuari Zaboknak adgiatok egjebek eleott, mert touab 
szofogadatlausaghtokat bwntetetlen el nem szenvediük. Secus nulla ratione 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Castro Nostro 
Radnothiensi, die prima duly Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vige
simo Septimo.

Gabriel m. pr. Gregorius Ormankeözy m. p r . ')

(XXV.

[ 1 6 2 7  —  fw d - i tm  l ő ö l - k i  ered e tib ő l,]

Az ötvös czéli magyar rendszabály ni.

Az tiszteletes Colosuari Eötueos Mesterek (Jelűről való Leuel, niellyet ugyan 
azon jámbor Eötueos Mesterek Kerelmere magyar nyelvire fordítót, Szegedi 

Geőrg, akkor Colosuari Notarius.
Mi Karat István fő Biro, Kalmar Lazio Király Biro, Sram István, 

Fodor lstuan, Füstiek Lörinez, Vaczi Peter, Segesuari Domokos, Asztalos 
Peter, Éppel Peter, Porkoláb Mihály, Eib Georgy, Tot Eerencz, Raw Imreh, 
Colosuari esküt Polgárok, Minden hiueknek az Christus desusbau, mosta
niaknak és jöuendöknek, a kik ez írást lattyak, oldassak, es hallyuk, 
köszönetlinket, az mindeneknek iiduözitoiebe. Az emberi okosságnak, 
elmelkedesnek Serénséghe meg mertekeluen magában azt, hogy az emberek 
elmulaudok, dicziretesen ezt lelte raita, hogy a mely dolgok üdök szerint 
szerzettetnek, önmagokkal, az elmúlandó emberekkel öszue el ne veszsze- 
nek, sőt inkáb leveleknek oltalmában és erősségeken szereztessenek. 
Auuakokaert, mys ez leuel rendi szerint, mind mostaniaknak, mind jöuen- 
döknek tudasara akarjuk m utatni; ') Hogy az Urnák meghirot esztendejé
ben, egv mogh szokot es bizonyos napon a mi Tanaczhazunkban egész 
Tanaczul ülnénk, ez bölez es tiszteletes férfiak, Eötuös Gergely, Füstiek 
Peter a dicziretes ötuösi miueu való mestereknek Celnuesteri, nemely föb 
vgian azonfele idesmesterekkel oszuc, kik ez Varosban laknak vula, jöuenek 
mi elönkbe, es mind az egész tob ötuös mesterek képében, ülvén jelentest 
tőnek minekünk; Hogy ök reghi iidöktöl ") fogua nemű nemű leuelek sze
rént, mellyeket ö nekik a mi megholt eleink, polgárok kiattanak volt, ma
goknak való Cehet tartottainak volna. Mely leuelekben mivelhogy valami 
nemű articulusok istentelen balvuiuyozasra, valók volnának, a,z oltárhoz, kit

') A szibió-ezéh, levéltárában levő eredetiből, mely kétrétű regál papírra van Írva 
s a tejed, rányomott pecsétével megerősítve. | Fuse. sub. P. Nro 10.|

'-) Az eredetiben ; iw ta tn y ,
•r t Az eredetiben : w  lö k le le n .
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regente ii ők, az ittvalo Szent Mihály neuit Egyházban turtottanuk es annak
tiszteletéhez illendők, mellyeket .immár ők az Hnaugeliomnak igassaga, ki 
a Ohristuse, meg jelenese vtán letőttek es el Irattanak volna. Hogy ennek 
vtanna ö közttők ettele leuelnek entry veszeben való megszegéséhez képest, 
valami nemű szőnek méltatlan fel fualkodasa, es abból éktelen versengés, 
békételenség, kik és mely dolgok a Czehbeli nemes igyenesség romlására 
valók, ne támadhatna, és hogy a közönséges ioknak vegezeseröl mikor 
törekednek, az iffiusagnak kénély szolalkozasok, az ides es megkért embe
rek ellen, erőt ne venne, és tíz io erkölcz ektelen és rut negédségre ne hal
lana. Ez okon a mesterek az ö Céheknek megtiltásává, egyenlő akaratból ö 
köztök vegeztenek volna néminemű Artiknlusokat. kiket ük és az ö> ntanok 
való mesterek is a (Jeliben megtartanának. Es kérőnek minket arra, hogy 
mi azokat megertenök, niegli hannok, vetítők, mertek]énük, es a mi tisz
tünk szerent iol rendelnök, az ö Ezekeknek megh tartasara és békesseges 
megmaradasara. a mi polgári méltóságunk szerént ') megerösittenök. Mi 
peniglen meg goudoluan azt, hogy az tisztbeli nepeknek, kik valamely 
kösseg elüt vadnak, hűségekre főképpen ez bizottatot az valaztasban, hogy 
a kössegh közöt a tisztességes szokásokat meg tarczak, hasznos rendtartá
sokat szerezzenek es a jószágoknak epitesere szorgalmatosak legyenek; Az 
társasagokban az igassagot, az emberi es Isteni töményeknek megtartoiiat 
oltalmazzak, annak gyakorlásában naponkint az társasagot, a kikből varo
sok alnak, építsék; hogy ides fő nepek legyenek, kik a mellettek való iffia- 
kat okosságokkal es io tanaczokkal segítsek. Es a jóságos erkölczel egy
máshoz hasonlók lenen, miképpen a külömb kiilömb féle tagokból egybe 
szerzet test, viszavonas, pártutés, háborgás, minden fele istentelenseg, a 
kinél a társasagunk kötelességei megtehetnek, tauol lenen, szeretettel élné
nek. Hogy efélek között megh azokba is. a kik erőtlen szabásnak uolnanak "), 
legyen az io okosságnak valami látattya. Az mértekletlen dologli el tauoz- 
tassek. Ez okokbol azért, mi a megmondot mestereknek kéréseket igazak
nak itiluen lenni, az ö vegyeseket a mi Privilégiumunkban veuök; mellvek 
ighe szerint való modgyaunl imigyen köuetkeznek:

I. Hogy az ö Cehekben két fő Cehmester legyen, eggyk Szász és a 
másik Magyar legyen; ezeket megh eskessek; Ezek minden holnapban 
minden mester mi net meg lássák, es igazan megh proballyak, hogy senki 
semminemű miét tizen négy lottosnal alabvalo ezüstből ne mérészelyen 
rnielni. Mert valaki a próbálásban vgy talaltátik, hogy külőmben mielne. 
Az első vétkeiért két lot ezüstéi biintettessek meg. Az másadikért, negy- 
gyel. Az harmadikért, egy (fhira, ezüstéi. Negyedszer hogy ha afféle bün
tetessél nem gondoluan, vakmerőén el menne benne, hogy alab való ezüst-' 
bői mielne, mesterségének elveszteseuel biintettessek; külömbeu penig lie 
ne vetessek, hanem nionnan ualo megfizeteseuel a Mesterseghnek.

II. Valamely ötuös legeny, akar hol tanolt legyen is, az it ualoktul 
meghvalna, a ki Cehbe be akar allani, köteles legyen a mesterek közül

’) Az eredetiben : xserhd. ló szó többnyire ez alakban van leírva.
-) Az eredetiben : uolnanak. K szó is többnyire ez alakban jő  elé.
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Valamelyet egy egész esztendeigh heti bérért szolgálni, hogy addégh megh* 
esmertessek, mind erkölezében s mind magba viselésében, hogyha illendő 
leszen e a Cehbe auagy nem. Annakntannu penigh, hogy az egy esztendőt 
ki lakia, a Cehet köttetni akaria, a Céh mestertől a mester remeknek megh 
czinalasara napot kerien. Tartozzék enuelis, hogy az ő Attyanak, Annya- 
nak es születesenek tisztesseges voltáról es az ő apród esztendejének igazan 
es hiúén való kitöltéséről leuelet hozzon, a mestereket bizonyossá tegye. 
Auagy ha leuelet nem hozhat, egyeb lie uehetö bizottsággal bizonicza ntegli. 
Azoknak penigh, kiknek attyok, annyok, hazaiok, pogan kéz alatt vadnak, 
erre a dologra annyra ne kenyszerittessenek. A fellyül megh mondot napot 
penigh két jámbor köz mesterek áltál köuessék. Ez illyent penigh. mind 
afféle lettéinek meg hozasara, auagy bizony tusra, az Celnnesterek akkor 
intsek, mikor napot kér. Senkit különtben a Cehben ne negyeitek. Az mely 
nap penigh azt kikéri, annak után na küuetkezendeo Céhnek be gyűlésére, 
mely elöszer leszen, a remeket meg keszitse. az mestereknek akkorra be 
mutassa. A mester remek penigh, a mit eleibe adgyanak efféle leszen. Egy 
Knoros kupa : Egy helymes [?] peczet. ') Egy arany gyűrő, ") kiben színes 
kő legyen. Ezt penigh egyebüt meg ne chinalhassa, hanem chak a Céh 
mester házánál. Akkor penigh mikor be mutattya, mind az egész mesterek
nek tartozik minden efféle egy vachoraezkaual. Ha valaki peniglt efféle 
mester remeknek meg chinalasa elüt meg házasulna, az (’eh szükségére 
négy forintot tartozzék fizetni.

III. Minden mesternek saiat es tnlaidon belyege legyen, es azt kiki 
mind az ö mittere felüsse, egy lot ezüst büntetés alatt, az ü bélyegét arra. 
a mely fél ghiranal több lészen.

IV. Minden, a ki mesterre akar lenni, tisztességes atyatol, anyatol 
való legyen, Ilire neue es tisztességbe nesztett ne legyen : Annak felette a 
Cehbe tartozzék hat forintot fizetni, es a mestereknek közönseggel egy 
tisztesseges ebédet adni. Senkit penigh a Cehbe be ) ne vegyenek, hanem 
ha ö magát először tisztességhez hazassagra kötelezi.

V. Ha valamely mester más Varosrul4) ide iöne, s az Cehbe be akarna 
allani, az is tartozzék a mester remeket megh chinalni; A mesterséget 
penigh a fellyül meghirt fizetéssel es minden mogyanal felváltani. Annak 
felette az ö tisztesseges masnimat való el válásáról es tisztesseges allapotya- 
rol levelet hozni.

VI. Midőn a szüksegh mutattya, a mesterek Szombat nap gyűlh ettek 
egybe, minden mester tartozzék ot ielen lenni. Ha peniglt valamellyknek 
oly szükségbe történnék, ki mia ot nem lehetne, ez iIlyen se merészeiken 
elmaradni külömben, hanem a Celimestereknek hírre adgya. Az Cehmeste- 
reknek azokat, a kik io okkal elkeredzenek. *') szabadsagok legyen elboeza-
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Az eredetiben : pechet.
,, „ : r/wrw.
„ ,, ez nincs.
„ „ : W arosrol.
,, „ : kirrlezrifk.
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tani. A ki penigh vakmerőséghből ot nem lenne, két lot ezüst a marad- 
sagha.

VII. Egy idegennek is ne legyen it a Varason műy chiiialassal eletet1) 
keresni, es semmi időben a közönséges sokadalmak ideiétől niegh. válna, it 
miét ne legyen szabad árulni. Es a céh mestereknek tellyes liatalmok legyen 
reá, hogy effélét mindent, a ki ( 'ehet nem tart, az műről eltilczon, Mikor 
sokadalom vagyon is, szabad legyen az idegen emberek miét is megpróbálni, 
mindenét. Ha penigh a próbálásban valami hamis mű talaltathatik, az ttdő- 
beli birouak hatalmaual el vétessek, két része a, Tanacznak a Einmal, har
mada penigh a Céh szükségére adattassék.

Vili. Istennek elvegezet akarattyabol, ha valamely mesternek törté
nik ez világból ki múlta és a felesege a miét mieltetni akaria, egy egész 
esztendeigh es három napigh mieltethes.se. Szabad is legyen addig de touab") 
ne tudós legent tartani, de úgy reszelje es az műre társul ne tarcza. hanem 
illendő heti bérré: Azt is vgy penigh, hogy ha addigh az ő megh holt 
Vranak neuet viseli es megh tartya.

IX. Senki, egy mester is, hamis aranyat, és sárga rezet meg ne meré- 
szellyen arany azni, es senki elmetelt arany forintot, bördeltet, se semminemű 
lopot ezüstét es aranyat ne mereszellyen venni, hamis contrafact köuet se 
mereszelyen “) be foglalni. Sőt inkád) minden miét. a mellvhez valami két- 
ségh volna, szabad legyen mind addigh megtartani, miglen vegere mennek, 
hogy igaz marha. Ha penigh afféle minek vagy marhának io szauatossat 
nem adliattyak azok a kik árulnák, elvehessek, két részé a Biroje, Tanacze. 
harmada penig a Céh szükségeire való legyen, Ha penig valamely mester, 
hamis pénzt megaranyaz es sárga rezet, a nagy hamis minet metelek ‘) arany 
forintot venne, hamis köuet foglalna he, a Celinek egy gliira ezüstön ma- 
radgvon.

X. Valamely mester, legent az műre társul fogadna fel, és annak felét, 
harmadát, vagy negyed részét adna, a Varosnak es a Céhnek szokása ellen, 
egy gliira ezüstön maradgyon, két része a Biroé, a Tanacze, harmada a 
< 'ehe legyen.

XI. Egy mesternek se legyen szabad egyszersmind két apródnál töb
bet tartani. Azonkeppen legent is. Minden apród penigh, a ki arra a miire 
akar allani, ') késérgetésnek okáért hat hétig lakiek. Annakutauna az két, 
Céh mester élőt es a többi előtt is, az Urahoz beszerződgyek. Az delibe 
tartozzék két forintot fizetni, es az ő Vranak, az hűségnek bizonyos!) vol
táért, kezest vessen. Ha nem mester fia,, négy egész esztendeigh tartozik 
szolgálni apródul. Az elő két . esztendőben, sarutol elválna, mindennel ö

'J Az eredetiben : eletit.
~) „ b toah.
'■') , „ : mereszlyen.
') Az eredeti magyar szövegben is így van, de a, latinban : lUttehttm aureos leven, 

bizonyos, hogy tolllúbábol van „metelek" szó mclelrtt helyett.
') Az eredetiben még ott, van e szó : az o Uránul.
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'maga ‘) ruházza magút. Az vtolso hot esztendőben, az líra ruházza. Ha 
penigli etfele inas valamely az <> Urat maga felfualkodasabol, vakmerő
ségéből, üdö élőt elhadna, es egy liolnapiglt liaza nem menne hozzaia : 
annak utanna fel ne vegyék, hanemha újonnan szerződik, es a két forintot 
leteszi. Akar mely öreg legen is penig, negv esztendőt kell szolgálni, hogy 
I h a} azt ki tölti, tartozik az Vra neki egy forint arra ruhánál.

XII. Valamely szolga az az inas vagy legeny orsagba talaltatik, ha 
nagy orsagh leszen, a Biro Ítéletire liadgyak, lia kiezin. hat a biro elöl a 
(.leli eleibe köriek.

XIII. Ha az mesterek közöt, auagy legények közei)t, vagy masok 
közöt, valami háborúságig veszedelmes észueszés támad, szabadsagok legyen 
a mestereknek azt a ( 'ebbe le tenni; ha penigli efféle versengések, még meg 
nem bekelhetueu, egy először biro eleibe jutnának, óimat esmet békességet 
kiuannanak, ismét a ('eh eleibe hihessenek meg bekelni.

XIV. Az mely legeny Urat el akaria hadni, két 1 tettel elelj tartozzék 
Vranak akarattyat megh jelenteni. Az vtannis bnezn hetet két 1 tetet szol
gálni, hogy a miét a mellyet felfogattanak nőit, el uegezzek. 8enki penig 
egy mester is, etfele legent, ki az Varosban egy mestertől más mesterhez 
akar szolgálni menni, meg ne merészeljen addig fogadni, a mig inog nem 
érti az Uratol, mi okon es mi módón vált el.

XV. Ha valamely legeny ez Varosra, jöne mielni es it a Varoson miét 
nem talalna, kiért oly helyre kellene ki menni, a hmm semmi Céh ninczen. 
olyan helyen két lietnel tonal» ne legyen szabad mielni, ha penig köbömben 
chelekednek, Annakutanna esmeg ide a Varosra jöne, senki etfelenek addig 
miét ne adgyon két lot ezüst bírság alat, hanem a Celt mestereknek hirre 
tegye, es az ollyan legeny a mestereknek ke,duet lellye.

XVI. Ha valamely legeny, az ő Urat haragiaban el akarna hadni. es 
hadna oknelkül, es az Ura bosznsagara a meg mondot buezu két hetet, 
setalassal tölteneie el, es az vtan inas mesterhez akarna menni, semmikép
pen minet neki ne adgyanak, mig nem az ö Uránul niestereuel meg alkuszik, 
mert valaki etfele legemnek miét adna. két lot ezüstteön marad.

XVII. Úgy mester se merészellyeu a legénnyel társul mielni, se arannyal, 
se ezüstéi együtt kereskedni valamiképpen; es egy mester is az ö mihelyeben 
a legénnek ne hadgyon az ö maga szükségére többet chiualni, hanem egy 
Ruliara való gombot, egy felső ruhara való liorgot. Ennek is penig az eziis- 
tit a legény a mestertől vegye. Senki touabba A ne merészelyen szolgaianak 
darab ezüstéi vagy arannyal fizetni; mert ha valaki abba talaltatik, bog az 
ii szolgaiamul vagy valamely legénnyel ezen módón mielne : j, | igy\ egy girn. 
ezüstéi; ha penig arannyal vagy ezüstéi• fizetne, két lot ezüsttel bün- 
tettessek.

XVIII. Egy legennek se legyen szabad it a Varoson ezüst minél vagy 
darab ez üstéi kereskedni es magúnak niluan auagy titkon mielni, mert ha 
valakit4) vagy legent ebbe kaphatnak, a miét attól elveszik es a (Jeli ladaiaba,

') A 7. eredetiben m indig: onmai/a. — -) Az eredetiben: tnabha. — *) Az erede
tiben még ott van : ex kereskednek. — ') Az eredetit>en még o tt van : urif/i/ mixt.
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teszik; Es miét sem adnak annak mind addigit, mígnem a mesterekkel dol
gát eligazittya ; Tonakka valamellyk valakit mesterek közül vagy méltatlan 
keszedenel vagy ehelekedetiuel megkantand, annak egy mester se ad gyón 
miiét, mígnem a mestereket, a kiket megkántot, meg engeszteli. Azonkeppen 
kiintettessek az is, ak i vagy inas, vagy legeny az ura formait meg formallya, 
az ura engedelme es kire nélkül.

XIX. Senki, se mester, se legen a feletek való reszegsegke a nagy a. 
kasartka ke ne meriillyön a. (leknek kissekksegere. Merta kit effele vetekben 
talalnak, első vetekért egy lottal, masikert kettőnek harmadikért huszon
egy ‘1 lot eziistel kiintettessek. Ha mind erre is meg nem szűnnek; ha mester 
leszen, a Céhből kivettessek; ha pedig legeny auagy inas, elöszer ötuen 
pénzzel, másodszer egy forinttal, harmadszer két forinttal kiintettessek. 
Negyedszer a miinek fel tiltásánál kiintettessek.

XX. Senki egy mester is, tök miét fel ne fogadgyon, hanem ehak a 
menyt alkalmas ideigh 2) két Jegenyei es két inassal iol meg chinalhat es 
vegezhet. Es senki egy mester is. a kinek két keres legenye vago, valamely 
mestert mihelyeke. heti lierre, ne mereszelyen tartani. A ki penigh azon 
módón mestert akar oda fogadni, a mester helyet a legent elkochassa tölle. 
A ki ezen kid chelekedik, elöszer négy lot eziistel; másodszer huszonnégy 
nehezekkel; harmadszor egy gira eziistel bűntettesek megli. Negyedszer ha 
megli nem szűnik, engedetlensegnek kwneuel.

XXI. Valamely mester inas mesternek minet, liizelkedesenel, vagy 
aiándekozasanal magának szerzi, anagi el hiteti, fel gira ezüstön maradgvou. 
Szinte azonkeppen az is. a ki a más ember az az a mester minet megli olcza- 
rollva. ®) A ki penig valamely mesterhez eladni ezüstöt vinne, a másik mes
ter azt attól elhitegetne, elöszer ha mineli, marad két lot ezüstön; második
szer két annyn, es annak ti tonna, a. mint ide fel megli vagyon ima.

XXII. Ha, valamely mester víilaminemii ezüstét megh olvazt, es azt ö 
tölle plikhen el akaria venni a, kié, az mester azt megprohallya; ka a próbán 
igazat tart, az ö jelet a ki meg frissek reá üsse, ha penigh a probat megli 
nem allya, tékát se jelet ne üsse reá, se meg ne fejericze, hanem ugyan 
olyan módón adgya ki a mint megh öt.ti. i )

XXIII. Valamely mester, valamely legennek miét árulná, akar it, akar 
másnt chinaltak legyen, fél gliira ezüstön marad.

XXIV. Az ki valaminemü ezüst miét, vagy arany miuet meg akarna 
köcznltetni, egyek közmester meg ne keczülhesse, hanem ehak a két esküt 
(’ehmester; mert ka valamely közmester ebben ártva magat, két lot ezüstön 
marad. Az (Jehmestereknek penigh a beezüből munkaiokert két két pénzek 
jarion, a mint a Varos enel közönséges képén szokot élni minden forintból.
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') Az eredetiben huszonnégy van téve.
-) Az eredetiben mindenütt wdeig van írva.
:’,l Az eredetiben olcfoarollya.
'') Az eredeti magyarban is igy van, de a latinban : in simplici infusionis habitu 

lévén : bizonyos, hogy i t t  „ötti* tolihibából van önti helyett használva.
II. 18

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 273 2013.03.05 . 22:21:08



XX Vr. Hogy ha valamely mester, más mesternek legenyet auagy 
aproclgyat elhiteti, egy gira ezüstön marad. Ha periig más ember inassat, 
ki urat elhatta volna, házánál tartya, két let 1) ezüstön marad, ha más 
mester akarattya ellen es boszuiara mieli.

XXVI. Miuel hogy mind a tisztesseges okosság, mind penigh es fő
képen az Istenhez es atyankfiahoz való szeretet, azt mutattya, hogy az 
halottaknak vtolso es végső szolgalattyokba is ”) jelen legyünk, hogy a mi 
egymáshoz való szeretetünknek geriedetessege megmutattassek, es az örök 
életre való vtolso feltámadásunk keresztyen módra tiszteltessek Annak - 
okaért illik, hogy a mesterek feienként az halottaknak temetesre való kisé
résében jelen legyenek. A sir asas penig az ifhu mesterek gondgya legyen, 
es ő tisztek, auagy ő magok megh ássák, auagy pénzért asattyak. Miuel- 
liogy peniglr ebben es egyeb szolgalatokban is, kinél az iffiu mesterek a 
( 'elmek tartoznak, valami fogyatkozás ne törtennyek; az iffiu mestereknek 
mindenha egy előttük járó legyen, a ki őket a sir asasra es egyeb szolga
latra is reá ineze. A testet penig 0  ’) magok tartozzanak az iffiu mesterek 
a sirhoz vinni, es ebből senki magat meg ne menthesse: Ez rendtartás 
ellen, ha valamely iffiu auagy ides mester is, egyaránt ha chelekedik, a 
menyszer mieli, anny nehezek ezüstön marad. Az egyeb szolgalattyaban is 
a Cehnek ha valamely iffiu mester az elüttök jaro ellen, ki kolchos mester
nek hiuattatik, ha engedetlen leszen, vgyan azon egy egy nehezek ezüst az 
büntetesse.

XXVII. Miért hogy ezt nem csak jeles embereknek példáiból es mon
dataiból lattjuk tisztessége,snek es hasznosnak lenni, hanem meg az Isten
nek parancholattyais mutattja, hogy minden tarsasagban mértékletes es io 
rendtartással való elet őriztessek megh. Az idés vén ‘) embereknek, az ő 
allapottyok es idejek szerint, illendő tisztességek megadassek; illendő dolog 
okáért, hogy ebben a Cehben is, az eleb való és idés vén mesterek, mind 
szólásban, mind egyeb dologban főképpen böczültessenek. Es az ő szánokat, 
a közönséges (Jeh dolgában mikor szollvak, *egy mester is, kinaltképpen az 
iffiu mesterek közül ektelen es alkalmatlan negédes szókkal meg ne bancza 
es a Cehbe éktelenül ne gestallyon. Minden ember az ő helyen ülljön, a kit 
neki rendelnek. Es ha valami szaua leszen, ülő helyéből tartozzék tisztes
ségei leuen mindenekhez előmondani. Ha penigh egy inasra való panasz 
történik két mester közöt, azok fel allyauak es egyik a másiknak tisztes
seggel szoluan, a Cehnek vgy panaszolkodgyanak. Hogy ha penig valaki ol 
alkalmatlanul ezaczogna es az Cehmester meg szolituan, halgatni nem 
akarna, az menyszer mieli, anuyszor egy egy nehezék ezüstön maradgyon 
Azonkepen az illyen is, a ki helyéből fel szököllik.

XXVIII. Ha valamely a. mesterek közül, hoszn ideig való betegség

') Eredetijében : lot.
-) Eredetijében : eg.
:l) Eredetijében : eonmayok.
'') Eredetijében: vív, -  mindenütt.
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ima, anagy valami módón megh nyomorodnek, es a mesterek annak valami
segítséggel akarnanak lenni, azt az egesz (Jelinek közönséges jouedelineből 
miellyek.

XXIX. Minnvaian a mesterek, mind ides, mind iffin, mind (jeliben, 
mind Céhén kimül, es mind lakodalomba, mind lakodalom kívül, egymást 
tisztesseggel tarczak Es a két esküt (hhmesternek engedelmesek legyenek; 
Viszontagli az ( 'ebmesterekis ez megirt rendeleteknek igassagat mindenek
nek egyaránt szolgáltassak, mert minden mestert, a ki vagy tiszteletlenségben, 
vagy engedetlenségben talaltatik. az első vetekért egy lot ezüsttel büntet- 
tetik meg, a másikért kettőnél, az harmadikért fel giraual. Ha mind ezekkel 
is nem gondolna, uakmerösegböl meg nem terne, minet fel tilczak, szolgalat 
inassat el vegyek. A Celimesterek is penigh, hogyha gondviseletlensegben 
találtatnak, duplán azaz két annyi 1 maradgyanak.

XXX. Minél hogy a mi megholt eleinknek, birainknak es Polgártár
sainknak jo rendeleseböl az Eotnös (hímek minden hadi szerszámokkal 
egy tornyot kell tartaniok, mely az Oovarban az Varos Kofalan a del felöl 
való szegleten vagyon epitetuen. Annak okáért mikor ') a szükség kinannya, 
háborúságnak ideien az mesterek annak megoltalmazasara -') tartozzanak 
vigyázni. Es bizonyos rend szerint, a körül jelen lenni: semmi maga mentség 
senkinek abban nem használhatom], hanemha betegsegh. He még az is, a 
ki betegsege miit személlyé szerint ot nem lehetne, helyeben ugyan azon 
mesterek közül tartozzék mást állatni.

XXXI. Valamely mester ezekben .a dolgokban, bírságon maradna, 
valamely Céh napon leszen, vgyan azon nap, a másik Céh naponnis intessek 
a bírságnak megli fizetesere. Ha megh nem adgya, miét feltiltsak, szolgait 
el vegyek.

Ezokaert, a megmondott Eötuös mestereknek kerelinere, igazakra es 
törvén szerint valókra haioluan mi io akarattal. Az ö felly ül megh irt ren
deléseket es articulusokat ioua hattok, diczirtük, megh erossitettük. Az 
megh inondot mestereknek, az <> utannok valóknak is, hogy mind mostan, 
s mind jöuendö ttdökben megh tarczak. Ezt hozza teuen, hogy ha ök egesz 
Céhül, ez megh .mondót irt vegezesekuek vagy rész szerint, vagy mindenes
től ellene járnának, anagy valamit ellene vegeznenek, a Bírónak es Tanacz- 
nak, kik ez Varoson akkoron, es iidök szerint lesznek, tiz gira ezüstön 
maradgyanak. Ennek a dolognak emlekezetire ez őrökké való erössegere. 
az meg mondot ötuös mestereknek es maradékoknak is ez jelen való leuelet 
az mi Varosunknak nagyobbik pechetinek reá fiiggeszteseuel megerössi- 
tettiik. Mely lénél költ az mi Tanácshazonkbol pünköstnap élőt való pénte
ken, az Urnák ezerötszáz hatvanegy esztendeieben.")

') Az eredetiben: mikorovtan.
2) Az eredetiben : otnlmnsasam.
*) Az ezután beiktatott, későbbi évi pótló ezéhvégzéseket időrendi helyűken a 

szövegben felhasználom. A czéh szabály tartalommutatója közlését fölöslögesnek láttáin.
18*
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271)

Descriptum per manus Stephani Palfi Enyedi Ser. 
Dm Gabrielis Bethlen dei gratia Sacri ltom. Imp, 
et Tranniae Principis Cancellar. Major’ Scribae’et 
jurati Notary Anno Domini Millesimo Sexcente
simo Vigesimo Septimo, die Vigesima Mensis 
Decembris Prűd. et Cir. Michaele Éppel et Steph.

Seres Celiae Magris. ')

CXXVI.

[1028.1
Fejed fim i kedvozincnylevel az iránt, hogy a kolozsváriak a m ult évről elm aradt kétszázhu- 
szomicgy ökröt mcgveliessék, a fizetendők teljesítése; mellett Becsbe kivihessék s onnan az 

országban szükséges árukat hozzanak be.

Gabriel Dei gratia Sacri Romani Impery et Transsilvaniae Princeps, 
partium 'Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, ac Opuliae Ratibo- 
riaeque DUX etc, Fidelibus nostris Uniuersis et singulis cuiuscunque sta
tus, gradus, ordinis, honoris, conditionis, dignitatis, Officii et praeeminen- 
tiae hominibus, Signanter autem Tricesimatoribus, Teloniatoribus, pontium, 
passuum, nádornm, Uiarumque custodibus, et eorum Uices gerentibus, 
Cunctis etiam alys quorum interest seu intererit, praesentes nostras nisuris. 
Nobis dilectis, Salutem et gratiam Nostram. Colosuari hiueinknek feie- 
delmi kegielmességvvnkbeol, hogj Bechi marluít Országunkban beöuebben 
szállíthassanak megh engedtwk, hogy annuatim Ezer Eökreot birodal
munkban megh uetetuen, solutis de iure soluendis az Beehj keöre ki hayt- 
hassak, Minél az elmúlt esztendeőben az baromnak uetele igen hatra estién, 
az Ezer számból két száz huszonnégy maradott uolt e l: azon foiedelmi ke- 
gielmessegvvnkeöt nem abaruán teölleök megh uonni, kegielmesen megh en
gedtük, hogy azt a két száz buszon négy Eökreöket, birodalmunkban megh 
uetetuen ki is haythassak az Beehy keöre. Hadgiuk azért es parauchiolliukis 
serio, hogy ez leuelivüket latnán, megh mondott Colosuári hiueinknek auagj 
arra rendeltetett bizonios embereknek, az megh irt kétt száz buszon négy 
számú eökreöket birodalmunkban bekesegesen megh uenni et uetetni, seöt 
solutis ut praemissum est de iure soluendis, minden tartoztatás es kesede
lem nelkivl ki haytani auagj liaytatni megh engedgie hüsegtek, Secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis, Datum in Ciuitate nostra 
Alba Julia, die Uigesima Septima Mensis May Anno Domini Millesimo Sex
centesimo Vigesimo Octauo.

Gabriel m. pr. Gregorius Ormaukeózy mpr. *)

’) Az ötvös cseh levéltárában levő magyar eredetiből. A latin szöveg' látható 
fennebb János Zsigmond vél. kir. korában. [XXXVII. szám alatt.|

Az eredetiből, mely kettőbe hajtott regál papírra van Írva nyitott alaki um, s 
középen a fejedelem nagyobb pecsétével megerősítve. [Fase. V. Nro 7 .|
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0XXV1I.

11628-1
Szentpáli János mérai és am lrásházi részjószagát a kolozsvári Szent Erzsébet-kólháznak 

zálogosítja <?1 hatszáz m agyar forintban.

En Szentpáli János Kolosnál' megieben Nouaiban lakó. Az mi kegiel- 
mes Vrunknak eö Felségének Vduarabau leueő bizonios zaniu Feő Ember 
zoigainak előtte iaroia. Adom ertesere az kiknek illik ez lenelemnek rendi
ben, liogi minél az Meray es Andrashazi Puzta réz iozagomtnl tauul lakom, 
igen keues auagi maid ugian semmi liaznat nem uehetem, azért Kolosuar- 
lioz mint nekem hazamhoz zeretetemet es abban leueő Szent Ersebethi Ispi- 
talibeli Szegeniekhez nalo kereztieny io indulatomat megb akaruan mutatni 
Istenért, es batiam Szentpali András Vram is bizonios okokra nezve az eo 
kgyme ugian abbeli réz Jozagat mind Merait. Andrasbazit, eő kgymeknek 
es az megb neuezet Lspitalinak inpignorallia bizonios summában es igirte, 
inelinek magamis eonsentialtam es iauallom mostis! Azért enis ez fellinl 
megb irt okokra nezue az en megb nevezett Meray s Andrashazi Portiomat 
minden hozzaia nalo pertinentiakkal egiütt adom és zalagositom az Varos
nak es benne leueő Szent Ersebethi lspitalinak, hat zaz magiari forintba, 
mellnek két zaz tizenkét forintja eötnen eött pénzé defalcalodot Kolosua- 
rat leueő hazam Adaiara, minél sok eztendeőteől fogna nem fizeteődeőt uolt 
es aual tartoztam, az három zaz nioleuan barom forintiat negiuen eött pén
zét pedigh nettem fel eppen kéz pénzül Kolosuari magam házánál Eppeli 
Mihali Vram Polgar es Geczi l'stnan Vram Ispitali mester Vramek Eő 
kgymek altul, meli derek summarul quietaltam is eő kgymeket, fogadom
pedigh eő kgymeknek, bogi ha valameli atiamtia eő kgymeket................
akarna ki uetni, tehat euincalom eő kgylmeket es karban nem hagiom, meli- 
nek bizouisagara es ereössegere |adom| az magam kézénél subscribalt es 
tálaidon peczietem alat nalo levelemet, ugi bogi ieöuendeőben Conuent 
Vrairn lton leuen, ez dologrol az (Joiiuentbenn is minden voltaképpen fatea- 
lok. Datum Olaudiopoli die 11 .July Ano 1628. Idem qui supra

I Ij. S. I Joannes Szentpali de Nouay mp. ')

('XXVIII.

11680.]
Katalin, brandenburgi dr grófné, római szent birodalmi és erdélyi fejedelemné, M agyarország 
Készeinek úrnője, székelyek ispánja, az ország szükségére adott negyvenezer kétszáz liar- 
minezöt forin tért és ötven pénzért Kolozsvárnak adományozta az odavaló egész harm incza- 
dot, oly módon, hogy felét a k irályi tárházba évenként szolgáltassa be, s erről a k.-mono?- 

to ri fejedelmi hanninczadost értesíti.

(Jatharina DEI gratia nata Marchionissa Brandenburgica, Sacri Ro
mani ímpery et Transsilvaniae Princeps, partium regni Hungáriáé Domina,

') A kolozsvári Szent Erzsébet-aggház birtokában levő eredetiből, mely papirrn 
van ívva s nemzetségi pecséttel hitelesítve. | Fost-. A. Nro 45,|
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Hic illorum Comes, ac Borussiae, Juliae, Cliniae Montium Ducissa. Kideli 
nostro Egregio (iregorio Szegedi Tricesimatori nostro Colosmonostreusi 
moderno scilicet, praesentium notitiam habituro, Salutem et gratiam. Mi
velhogy Colosuari varosunkban lakos hiueink Kirak, polgárok, és az egesz 
városi Inhabita torok, az Országnak bizonyos és igen nagy szükségében kö
zönséges ionak előmozdításáért költöttének és adtanuk volt negyuen ezer, 
kétt százharminca öt forintott, es öttuen pénzt, melynek contentalasa mind 
ez ideigh is len aluan; talalanak mostan megh minket alázatosan annak a 
summának reíusioia felöl; kiknek méltó kiuansagokra, és bóczwletes Ta- 
uacz Urainknak, s az egesz Orszaghnak is er<ittek való teörekedésekre 
kegyelmes tekintetnénk lenen, az egesz Colosvariaknak harminczadgyatt 
nekik conferaltuk illyen conditioval: hogy esztendőnként annak az har- 
minczadnak felett fide mediante az mi Tárházunkban szolgáltassak; felétt 
pedigli azon Colosvari Birak, Polgárok, es az egész Városbéliek perci- 
piallyak, hogy ennek utauna Colosvari hiueinknek, akarmi renden lévő ke
reskedők legyenek azok, harminczadgyokat nem percipialuan, hanem ex ea 
parte azt az gondviselést magokra bizvan, kezedből resignallyad, hogy vél
lek való kegyelmes vegezeswnk szerint, az magok harminczadgyanak felétt 
esztendők által administrallyak 'Tárházunkban; felét pedigli percipiallyak 
magok szamara mind addigit, niigli tíz negyuen ezer kétt száz ha mii néz ott 
forint és öttven pénz adosságli kitelik. Secus non facturus. Praesentibus 
perlectis Exhibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die de
cima septima Februarii Anno Domini Millesimo »Sexcentesimo Trigesimo.

Katharina m. pr. Stephanus Kovachoczy,
Cancellar. m. pr. T

CXXIX.

[ I t i J O .]

Az előbbi fejedelmi paraueslevól tartalm a adomány alakjában kiállítva.

Nos OATH A RÍNA Dei gratia nata Marchionissa Brandenburgica 
Sacri Romani Jmpery et Transsilvaniae PRINCEPS, partium Regni Hungá
riáé Domina, Siculorum Comes ac Borussiae ALDA E CLIVIAE MON
TIUM, DVCISSA in. pr. Memoriae commendamus tenore praesentium signi
ficantes quibus expedit Universis. Quod Nos iustitiae et aequitatis summam 
semper habentes rationem, nihil aeque cupimus, magisque nobis imitandum 
proponimus, quam ut omnium et singulorum fidelium nostrorum insto voto 
legitimaeque petitioni satisfiat, ac unicuique quod suum est, tandem postli
minio reddatur; arbitrantes hoc pietatis et munificentiae studio, et Coelesti 
Numini rem gratam praestari, et Principatus nostri officio, Cunctorumque 
subditorum opinioni abunde satis fierj. Quam ob rem ad liumilimum Pru-

’) Kétrétű regál papírra írott s közből a fejedel emué pecsétével megerősített 
eredetijéből. [Fase. TT, Nro -l.J
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deutum et Circumspectorum Antony Czenudi primary et Matthiae Jtav 
Hegy Judicum; item Michaelis Eppell, et alterius Michaelis Jo Sammariay 
Juratorum Senatorum nominibus et in personis caeterorum Juratorum 
(huinm, ac Vuiversorum Inhabitatorum et Incolarum totiusque Vniuersitatis 
Civitatis nostre Colosvar, nobis factam supplicationem; Tum vero quod 
superioribus abhinc annis, temporibus quondam Serenissimorum regni huius 
Transsilvaniae Principum, ad publicas et maxime arduas regni necessitates, 
diversis temporibus quadraginta millium, |.w | ducentorum, et triginta 
quinque florenorum Hungaricalium summa, ac denariorum quinquaginta, 
paratis et numeratis in pecunys, nomine mutui et sub spe futurae restitu
tionis, ab ipsis Judicibus, Juratisque Oiuibus et Vniversitate dictae Civita
tis Colosvar, erogata extiterat et expensa; Oh quam quidem summam 
Oppida Szek in Dobocensi, et Colos in Colosiensi Comitatibus existentia 
simul cum Cameris et Salis fodinis, universis, pro totidem, utpote quadra
ginta millium, I sic | ducentorum, et triginta quinque florenorum Summa, ac 
denariorum quinquaginta, inscripta erant et impignorata ; Verum postmo- 
durn ob summam aerary regni inopiam, ab eisdem Judicibus, Juratisque Ciui- 
bus et incolis adempta fiscoque applicata ; Tandem progressu temporis, ut 
praescriptae expensae in praemissos publicos usus insumptae satisfactio 
fieret. Totaleset integrae Tricesimae ac Vigesimae boum, vaccarum, equorum, 
jumentorum, ovium, ac cuiusuis generis pecoris et pecudum, mellis, cerae, 
universarum et quarumlibet rerum venalium merciumque quouis nomine 
vocitatarum quaestus gratia sine propry aut priuati usus causa per ipsos 
Judices, Juratos, caeterosque Vniversos eines, intra vel extra moenia habi
tantes, mercatores, questores et Institores, Contributores, ac cuiusuis con
ditionis Incolas praenotatae Civitatis Colosvar. tara intra, quam extra re
gnum hoc partesque eidem subiectas, in queuis loca et regna provinciasque 
exteras, non vetitas tamen, quocumque tempore evehendarum et invehen
darum annotatis Judicibus, Juratis Oiuibus, caeterisque Incolis Ciuitatis 
Cnlosuar, in publicos ipsorum usus levandae et convertendae, a Principibus 
quondam huius regni praedecessoribus videlicet nostris jure perpetuo et 
irrevocabiliter datae, donatae et deputatae fuerant; ac postmodum a Sere
nissimo quondam Principe, domino et marito nostro desideratissimo appro
batae, ratificatae, et confirmatae extiterant, prout haec omnia ex literis 
eorundem Principum Donatio milibus et Confirmationalibus clarius expressa 
habentur. Verum superioribus annis crescente in dies maiore expensa, et 
exhausto regni aerario , aliasque gravissimas ob causas , idem praefatus 
Princeps dominus et maritus noster piae memoriae, praescriptas totales et 
integras Tricesimas ac Vigesimas ab eisdem Judicibus, Juratisque Civibus 
ac Vniversis Incolis antelate Civitatis Colosvar ademerat et abalienaverat. 
Requisitae itaque sumus ab eisdem humillime, ut Nos de annotata quadra
ginta mille ducentorum et triginta quinque florenorum ac quinquaginta 
denariorum Summa et de refusione ac coutentatione eorundem gratiose 
ipsis providere dignaremur. Quorum quidem iustam atque legitimam postu
lationem benigne perpendentes, Accedente etiam fidelium dominorum Con-
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■si Hariorum nostrorum singulari prop ter ea facta intercessione ; ac insuper
considerato unanimi assensu, Vniversorum regni nostri Transilvniiiae et 
partium Hungáriáé eidem annexarum Statuum et Ordinum, ad praesentem 
generalem Diaetam in hac Civitate nostra Alba Julia, ex edicto nostro 
celebratam congregatorum, dignum ac aequum hanc refusionem Judican
tium. Totalem itaque et integram Tricesimam Judicum, Juratorum Civium 
ac Vniversorum Inhabitatorum et Incolarum totiusque Vniversitatis Mer
catorum, Quaestorain, Institorum, Contributorum ac cuiusuis conditionis 
hominum praefatae Civitatis Colosvar, ea conditione ijsdem Judicibus, Jura
tisque Civibus, ac Vniversis Incolis dandam, donandam et deputandam 
duximus, ut praescriptae Tricesimae dimidietatem fisco nostro annuatim 
ijdem Judices, Juratique (hues et Incolae fide sua mediante administrare, 
et administrari facere debeant et sint astricti: Alteram vero eiusdem Trice
simae dimidietatem singulis annis exinde provenire solitam in suam ipso
rum rationem pacifice percipere et cumulari facere tam diu possint et 
debeant, quamdiu de praescripta totali et integra quadraginta mille, ducen
torum et triginta quinque fioreuorum Hungariealium ac quinquaginta 
denariorum summa plenaria ipsis fiet satisfactio et refusio: Prout, damus, 
donamus, deputamus et conferimus sub modis praemissis ; harum nostra
rum pendentis et authentici Sigilli nostri munimine roboratarum vigore et 
testimonio liter arum mediante. DATVM in Civitate nostra Alba Julia, die 
decima septima mensis February Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
Trigesimo.

Catharina m. pr. Stephanus Kowachoc/y,
('ancell. m. pr. ')

(IXXX.

[1(530.]

Katalin, brandenburgi őrgrófnő, római szciitbirodalini és erdélyi fejed. wt-b. adomány levele, 
mely Ível a kolozsvári dézmanegyedet, s a barminczadi jövedelem fisknst illető részéből 
900 m. forintot — Bátliori Gábor fejedelmi előde példáját követve — az orthodox vagyis holvét 
hitvallású kolozsvári eklézsia papjainak, rectorainak, kántorainak, tanuló növendékeinek és 

más egyházi szolgálatot tevőknek adta és rendelte.

NOS CAT IIA IHN A DEI GRATIA NATA MARCH ION ISSA BRAN
DENBURGIG A. Sacri Romani Imperii et Transsilvaniae Princeps, Partium 
Regni Hungáriáé Domina, Siculorum Comes ac Borussiae, Juliae, Cliviae 
Montium Ducissa etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signifi
cantes quibus expedit Universis, Quod eum certo intelligamus, prodecesso
res nostros Transsylvaniae Principes, Serenissimum quondam Gábrielem, 
alias Sacri Romani Imperii et Transsylvaniae Principem, etc. dominum item

') As eredetiből, m ely h á r ty á ra  vau írv a  és a  fejedelem  asszony zöld, sá rg a  és 
fehér selyem  zsinóron függő pecsétével m egerősítve. | í h s r ,  TT. Nro ‘20 .[
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et maritvm nostrum eharissimum, foelieis recordationis; in primis vero
Serenissimum olim Gábrielem Batlioreum, itidem hujus llegni nostri Trans- 
sylvaniae Principem, pio zelo et studio Orthodoxae Religionis nostrae sive 
Helveticae promovendae flagrantes ; Ecclesiam DEI Orthodoxam, sive Hel
veticam Confessionem profltentem in Civitate nostra Colosvár Collectam,
E.jusque cujus vis ordinis Ministros et Alumnos, insigni et commemorabili 
liberalitate condecorasse ac dotasse; (pio facilius ac citius illa noviter fun
data Ecclesia accrescere et adimpleri posset, Totalem et intregram Unam 
Quartam decimarum, Vini, aliarunique Universarum frugum autumnalium 
quam etiam vernalium in promontoriis et Territoriis prodictae Civitatis 
nostrae Colosvár quotannis Divina, benedictione provenientium: Ex Redi
tibus porro et prouentibus Tricesimae Civium et Incolarum jam dictae 
Civitatis nostrae Colosvár Nongentos florenos lmngaricales annuatim in 
usum et sustentationem Verbi Dei Ministrorum, Rectorum, Cantorum, Alum
norum ac aliorum Ecclesiastico officio fungentium, in perpetuos dictae 
Ecclesiae Dei proventus et redditus ac bona Ecclesiastica consecrasse, 
donasse et contulisse. Nos quoque Eodem iu Religionem nostram Ortho
doxam sive Helveticam, Ecclesiamque Dei in praenotata Civitate Colosvár 
collectam, pio zelo et studio inflammatae, praedecessorum nostrorum Ve
stigiis. hoc etiam pietatis in genere insistere unice exoptantes : 'Totalem 
et integram Eandem Unam Quartam Decimarum. Vini utpote, Tritici, 
Siliginis, hordei, avenae, milii, pisorum, fabae, Cannabis, lini, Speltarum et 
aliorum quorumlibet bladorum e terra nascentium; Apum, item agnorum, 
agnellorum et porcorum, nec non universarum rerum decimari solitarum; 
in territoriis et promontoriis, intraque veras metas seepius dictae Civitatis 
nostrae Colosvár provenientium, absque ulla Arendae solutione: Ad haec, 
ex redditibus et proventibus 'Tricesimae Civium et Inhabitatorum praetactae 
( 'ivitatis nostrae Colosvár Nongentos florenos lmngaricales, in usum et 
aedificationem ejusdem Ecclesiae ac Scholae, sustentationemque et intertexi - 
tionem VERBI DEI Ministrorum, Rectorum. Cantorum, Alumnorum, ali- 
orunique quorumlibet aliquo Ecclesiastico officio fungentium, Orthodoxam 
nostram sive Helveticam. Confessionem protitentium; In duobus terminis; 
Quadringentos nimirum et Quinquaginta florenos lmngaricales, pro festo 
beati (feorgii Martyris, alteros nero similiter Quadringentos et Quinqua
ginta florenos lmngaricales, pro festo beati Michaelis Archangeli; nunc 
quidem per Prudentes et Circumspectos Primarium et Regium judices 
caeterosque juratos Cives et Senatores Triceshnatoresque antefatae Civitatis 
nostrae Colosvár, quamdiu praenotata 'Tricesima prae manibus eorundem 
fuerit, Termino vero, qui ipsis per nos ad percipiendam pro se se ipsis 
'Tricesimae dimidietatem est constitutus, elapso, per Nos ipsas Suecessores- 
que nostros legitimos Transsylvaniáé Principes ex ejusdem Tricesimae 
proventibns quotannis paratis et numeratis in. pecuniis persoluendos, in 
perpetuos redditus et proventus bonaque Ecclesiastica consecramus, damus, 
donanms et conferimus: Ea tamen per expressum declarata Conditione, ut 
praescriptos Universos utri usque generis proventus et redditus, Certae
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quaedam et praecipuae bonae Conscientiae ac exploratae fidei pietatisque 
personae e medio Ecclesiae praescriptae, denominandae, atque ad hoc 
officii |s/c| deputandae percipiant, Eosque Universos illibata fide, non in 
alios quospiam profanos usus, sed solummodo ad Ecclesiae Dei praenomi
natae necessitates, Templi utpote, Scholae, domorum Verbi DEI Ministro
rum et aliorum, Ecclesiasticorum nempe personarum aedificationem, neo
non Eorundem Verbi DEI Ministrorum, Rectorum, Cantorum, Alumnorum 
Scholae, aliorumque consimili officio fungentium sustentationem et inter- 
tentionem conuertant et expendant, Rationem de hisce omnibus, si non 
hominibus, at DEO Optimo Maximo exactissimam reddituri: prout prouen- 
tus et redditus universos praescriptos, in prnedeclaratos pios et salutares 
usus, offerimus, consecramus, damus, donamus, et conferimus, Jure perpetuo 
et inviolabiliter praesentium per Vigorem; QVO CIRCA Vobis Universis et 
singulis Spectabilibus, Magnificis Generosis, Egregiis et Nobilibus; The
saurariis, Camerariis, Tricesimatoribus, Perceptoribusque et Decimatoribns 
nostris praesentibus et futuris, pro tempore constituendis, signanter vero 
nunc Prudentibus ac Circumspectis, Primario et Regio Judicibus, caeterisque 
Juratis Civibus et Tricesimatoribus toties nominatae Civitatis nostrae 
Colosvár modernis et futuris similiter pro tempore constituendis harum 
serie praecipientes committimus et mandamus firmissime. Ut Vos quoque 
praescriptam, Unam Integram. Quartam decimarum Vini utputa, Tritici, 
Siliginis, hordei, avenae, milii, pisorum, fabae, cannabis, lini, Speltarum, et 
aliorum quorumlibet bladorum e terra nascentium; Cunctarumque aliarum 
praerecensitarum rerum ab antiquo decimari solitarum; in dictis territoriis 
ac promontoriis antelatae Civitatis nostrae (lolosvár provenientium; In 
usus et necessitates praelibatae Ecclesiae et Scholae Verbique DEI Mini
strorum Orthodoxorum et aliorum, snprauominatarum personarum, per 
homines e medio Ecclesiae ad id transmittendos et deputandos absque ulla 
arendae solutione, impedimentoque sine omni, quotannis percipere et accu
mulare percipique et accumulari facere permittere; Vos denique fideles 
nostri, Primalius et Regius Judices caeterique Jurati Cives ac Tricesima- 
tores saepius mentionate Civitatis nostrae Colosvár, ex Proventibus Trice
simae Civium et Incolarum ipsius Civitatis nostrae in rationem nostram 
provenientibus et cedentibus, quotannis Nongentos integros florenos Hun- 
garicales paratis et numeratis in pecuniis, sine omni defectu, duobus tamen 
in terminis pro festo videlicet Sancti Georgii Martyris et militis Quadrin
gentos et Quinquaginta florenos hungaricales; Alteros nero, similiter Qua
dringentos et Quinquaginta florenos hungaricales pro festo Beati Michaelis 
Archangeli, in usus et necessitates praementionatae Ecclesiae Ejusdemque 
Ministrorum ac aliorum omnium cujuscunque officii Ecclesiastici hominum, 
ad manus certorum, procuratorvm ejusdem Ecclesiae, e medio ipsorum ad 
id deputandorum dare et exsolvere debeatis et teneamini; Nullis amplius a 
nobis super hac re expectatis mandatis; Quod si vero, successu temporum, 
Termino uidelicet, pro praenotatis Judicibus ac Juratis Civibus Civitatis 
nostrae Colosvár, ad percipiendam dimidietatem antelatae Tricesimae con-
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st.itutó, exeunte et expleto, Integram Tricesimum Civium et Inhabitatorum 
Civitatis jiostrae Colosvár in NOS Eiscumque nostrum, vel Successores 
nostros revolvi et redire contingat, Tunc quidem temporis, praescriptos 
Nongentos flor en os Hungarieales in duobus supra specificatis terminis The
saurarii, Camerarii, Perceptores, et Trieesimatores nostri; Qui videlicet 
Perceptores proventuum Tricesimae praenotatae fuerint; dependere et ex
solvere debeant et teneantur sintque adstricti, sub laesione conscientiae. 
Secus nullatenus facturi. Praesentibus perlectis Exhibenti restitutis. In 
cujus quidem piae Liberalitatis nostrae, atque adeo consecrationis et con
stitutionis eollationisque Ecclesiasticorum proventuum, fidem et testimo
nium perpetuum, Praesentes Litteras nostras privilegiales, pendentis et 
Authentici sigilli nostri munimine roboratas praelibatae Ecclesiae in jam 
totiesque repetita, Civitate nostra Colosvár collectae, omnibusque et singulis 
Verbi DEI Ministris, Itectoribus, Cantoribus, ac aliis cujusvis dignitatis et 
Ordinis Ecclesiasticis personis, Cunctisque aliis Civibus et Inhabitatoribus 
praenotatae-Civitatis nostrae Colosvár ipsorutnque Haeredibus et posterita
tibus Universis Orthodoxam hanc nostram sive Helveticam Religionem 
profitentibus et tenentibus dandas esse gratiose duximus et concedendas. 
Datum in Civitate nostra Alija Julia die SECVNDA Mensis Julii, ANNO 
Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo.

CATHÄR1NA Mpp. Stephanus Kovachoc/.y,
. Cancellar. mpr.

Murtinus Markosffalvi, 
Secr. mpr. ')

CXXXL 

[1030.1

Kákuczi György, erdélyi fejedelem, M agyarország ítészeinek ura, székelyek ispánja á tírja  s 
megújítja a Hetiden Gábor fejedelem a la tt országgyűlésen hozott árum egszabási végzési, s

Kolozsvárnak is megküldi.

Cfeorgius Rákóczi Dei Gratia Princeps Trausyluaniae, Partium Regni 
Huugariae Dominus, et Siculorum Domes etc. Fidelibus nostris Vniuersis 
et singulis Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Egregys, et Nobilibus, 
Strenuis, Agilibus, Prudentibus, Circumspectis, Comitibus, Vice Comitibus, 
Judicibus Nobilium, Capitaueis, Vice Capitaneis, Centurionibus, Decurio
nibus, militibus. Item Tricesimati iribus, Teloniatoribus, Institoribus, Mer
catoribus, ac quemuis quaestum exercentibus. Nec non Ciuitatum, Oppido
rum et Villarum Judicibus et Rectoribus, Ciuibus et Incolis, cunctis etiam 
alys cuiuscunque Status et Conditionis Regni huius nostri Transylvaniae, 
sed et alys exterorum Regnorum, Prouinciarum et Ditionum hominibus 
Commertia Emptionum, uenditionum, aut aliorum quorumcunque pacto

‘) A z eredetiből reti egyszerű másolatból.
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rum et Contractuum exercentibus, quos videlicet infra scriptum tangeret et 
concerneret negotium, tíalutem et fauorem nostrum. Posteaquam nos ex 
immensa diuiui Numinis benignitate et Clementia, ac singulari eiusdem 
providentia, ad Principatum liuiusce Regni ac Reipublicae Gubernacula 
enecti sumus, nihil duximus antiquius, quam ut hoc Regnum nostrum 
Transyluaniae ac Populos Imperio nostro subiectos, ab omni Exterorum 
hostilitate defensos, sublatis etiam intestinis motibus, ac pace publica post 
Liminio I sh:J quasi reuocata et restituta, aequalibus salubribusque tempe
ratos ac stabilitos redderemus legibus ; ut sic in quiet > et pacifico rerum 
statu et uitae tranquillioris otio constituti Ciues ac Subditi nostri, salu
tari legum praesidio muniti, eo liberius ac tutius ultro citroque Comme
antes, omnia Emptionum ac üenditionüm ') Commertiu et negotiationes ac 
quosuis alios honestos Artificum Manuariorum labores ad humanae socie
tatis vsum, ac Communis vitae sustentationem necessarios. Commode et 
Utiliter exercere possint et ualeant, ut eo modo Regnum hoc nostrum 
Transiluania, iustieia, et aequitatis usu ac Adminiculo suffultum et tempe
ratum, rerum quoque externarum affluentia, ubertate ac sufficientia refer
tum, recuperato pristinae felicitatis nitore, longe cultissimum ac floren- 
tissimum redderetur. Verum cum animadverteremus non paucos esse, qui 
nulla neque conscientiae, neque honestatis habita ratione, postposito etiam 
legum, ac Dei timore, et eharitate proximorum neglecta, non ad Communis 
Justitiae normam et aequilibrium, sed priuatae utilitatis lucro rem omnem 
metieutes, in tantum mercium suarum, ac rerum iienalium adauxerunt 
et extulerunt precium, ut sine manifesto publici boni incommodo, ac 
intollerabilli detrimento et damno, ferri amplius et pati minime possit: 
nostrarum esse partium duximus, perniciosis huiusmodi abusionibus, 
ue latius et diutius in Reipublicae üiseera adeo impune serpant et 
grassentur, authoritate nostra Principali obuiam lien ire. Quapropter ut 
Eorum effrenata licentia coerceatur, et ut omnes in dandis et commutan
dis mercibus inordinationes tollantur, ac ad certum et aequabile pretium 
res Venales reuocentur et redigantur, decreuimus ac constituimus certas 
quasdam Limitationum formulas, sub Felici Serenissimi quondam Principis 
Domini Gabrielis Bethlen, sacri alias Romani Impery ac Transyluaniae 
Principis, prodecessori» nostri pie recordationis, auspicio Anno infra 
notato, editas, ac communi fidelium nostrorum Dominorum Regnicolarum 
caeterorumque Uniuersorum Statuum et Ordinum trium nationum Regni 
nostri Transyluaniae, et partium Regni Hungáriáé Eydem subiectarum ac 
incorporatarum, mutuo ac unanimi (Jonsensu, in publicis etiam ac Genera
libus Regni Comity» toties approbatas et ratifieatas, praesentibus literis 
de uerbo ad uerbum inserendas, ratificare, roborare et confirmare, et in 
maiorem Regni nostri, ac totius Reipublicae utilitatem, atque emolumen
tum, t pis etiam excusas, publici facere iuris. Quarum Limitationum Ordo 
et Series, una cum literis Serenissimi dicti Principis super easdem |s«<?| I

—  —
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editis et emanatis, de uerbo ad nerbum sequitur in hunc modum et uerba: 
Gabriel, Dei Gratia Romani Impery et Transiluaniae Princeps, Partium 
Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes. ac Oppuliae Ratiboriae- 
que Dux.

Fidelibus Nostris vniuersis et singulis, Illust. Spectabilibus, Magni
ficis, Generosis, Egregys et Nobilibus, Strenuis, Agilibus, Prudentibus et 
Circumspectis, Comitibus, Vice Comitibus, Judicibus Nobilium, Capitaueis, 
Mercatoribus ac quemuis questum exercentibus, Nec non Ciuitaturn, Oppi
dorum et Villarum Judicibus et Rectoribus, Ciuibus et incolis, cunctis 
etiam alys cuiuscunque Status et Conditionis Regni Imius nostri Transsyl- 
uaniae, sed et alys externorum Regnorum, Prouinciarum et Ditionum 
hominibus Commertia emptionum, iienditionum, aut aliorum quorumcunque 
pactorum et Contractuum exercentibus, quos uidelicet infra scriptum tan
geret et concerneret negotium. Salutem et fauorem nostrum. Cum nos 
singulari paternoque erga curae nostrae a Deo subieetos populos affectu 
ducti, nihil unquam antiquius habuissemus, quam ut eis optata tranquilli
tatis aura restituta, non solum legum patriarum vsu, eos Gubernaremus, 
sed etiam omni eorum necessitati benigne consulendum esse arbritraremur. 
Ea propter cum in. Regno hoc nostro Transylvania non minima tam potioris 
conditionis, quam etiam totius populi incommoda propter rerum Omnium 
forensium. usuique hominum necessariarum aliarumque mercium uitae 
sustentandae idonearum immensum, supraque communis aequitatis modum 
adaiictum precium cerneremus, nihil potius habuimus, quam ut ys publici 
emolumenti causa, certum tolerabileque aliquod precium statueremus: 
atque Fidelium nostrorum Statuum et Ordinum trium Nationum huius 
regni nostri Transsiluaniae in luic Ciuitate nostra Alba Julia proxime 
celebrata Diaeta, in ea parte conclusos effectui dandos curaremus. Qua
propter delectis ad id e fidelium Consiliariorum nostrorum numero certis 
idoneisque personis ea omnia secundum aequitatis et iustitiae normam, 
hoc quo infra ordine limitanda, atque ut ad omnium notitiam facilius per- 
uenirent, patrio idiomate consignanda, eo quo sequitur modo clementer1) 
noluimus . . . Az Limitatio Inspectori Erdélyben az barom nemzetbeol:

Az. Tekintetes és Nagisagos Kapy András,
Az Nemzetes es Yitezleo Balasi Ferencz,
Az nemes es Tiszteletes Danis Deák, keohalmi Király Biro,
Az Tekintetes Nagisagos iffiabbik Groph, Bettiden Istrum, Varadi 

lvapitan.
Az Tekintetes es Nagisagos Kornis Sigmond Vramék ')

') Az ige kimaradt.
-> A stféó <*th levéltárában levő eredetiből, melyet — úgy látszik — a czéli 

jegyzője a városhoz intézett fejedelmi leiratból készített, kihagyva a bezáró meg
erősítést, mint rá nézve nem lényegest, a mi miatt a megerősítés éve és napja meg
unni állapítható.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 285 2013.03.05 . 22:21:19



OXXXIL

11621.1

I. Rákóczi Oyorgy erdélyi fejedelem a kolozsvári dézma íiskust illoto negyedét a városnak 
adta haszonbérbe évi három száz m. forintért.

Nos Georgius Rakoczj Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium 
Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, etc.

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit Vniversis. Quod nos cum ad nonnullorum Dominorum Consiliario
rum nostrorum, nobis propterea factam intercessionem, Tum etiam benigne 
considerantes et reputantes, quantas expensas, erogationes, et aliarum 
rerum administrationes facere debeant in dies Ciues et Incolae liberae Circi
tatis nostrae Colosuar, quantisve fatigijs et laboribus de Commeatu et Vic
tualibus, ad ordinarias, extraordinariasque necessitates, maxime autem tem
pore aduentus nostri solennis, siue Legatorum ex remotis alienigenisque 
Regnis et regionibus ad nos venientium vel hinc redeuntium requirendis 
prouidere cogantur; Vt igitur eisdem Ciuibus nostris commodior tanto et 
facilior procurandae annonae ex Principali benignitate nostra praeberetur 
facultas et occasio ; Volentes etiam in eo augustae reminiscentiae Princi- 
pum praedecessorum nostrorum laudabilia sequi vestigia. Totalem et 
integram unam quartam, siue partem omnis generis decimarum, puta Vini, 
Tritici, siliginis, hordei, auenae, lini, Canahis, lentis, fabae, pisorum, ali- 
arumque rerum et leguminum e terra nascentium, Item Apum et aliarum 
quarumuis decimari solitarum rerum . intra veras metas , et territorium 
dictae Ciuitatis nostrae Colosuar, Comitatuque Colosiensi existentium ad 
rationem Fisci nostri prouenire debentium in decursu anni praesentis, pro 
trecentorum florenorum Himgaricalium justae, currentis et usualis monetae 
arenda, antelatis Ciuibus et Inhabitatoribus eiusdem Ciuitatis nostrae Co
losnál-, dandam, et concedendam duximus ; prout damus et concedimus prae
sentium per uigorem: Quocirca vobis Spectabilibus, Magnificis, Generosis, 
Kgregys et nobilibus. Comitibus, vice Comitibus, .Indicibus Nobilium, item 
Arendatoribus, Decimatoribus, et Nonatoribus dicti Comitatus Colosiensi», 
nec non vniuersorum bonorum fisci nostri in Transylvania Praefecto, mo
dernis et futuris tempus intra praemissum forsitan constituendis ; Cunctis 
etiam alys quorum interest, seu intererit, praesentes nostras visuris, harum 
serie committimus et mandamus firmiter, quatenus vos quoque, Totalem et 
integram omnis generis decimarum dictae Ciuitatis nostrae Colosuar quar
tam, in rationem Fisci nostri prouenire debentem, pro specificata Trecento
rum florenorum Hungaricalium Arenda, in praesentis Anni decursu, memo
ratis Ciuibus et Inhabitatoribus eiusdem Ciuitatis nostrae Colosuar, pro se 
percipere, colligere, et acumulari facere, inque usus proprios per eosdem 
eonuerti, modo praemisso permittere debeatis et teneamini. Secus non fac
turi. Praesentibus perlectis exhibenti restitu is. Datum in Ciuitate nostra
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Histrio iens i, die decima quarta Mensis Septembris, Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Trigesimo primo.

G Rakoej mpr. Martinus Markosfalvi Secr. mpr.')

( XXXIII.

11632.1

I. Rákóczi György adománylovole, melyben Katalin fejedelemné adományainak országgyűlési 
mcgsemmisitetéso indokából Kolozsvár lianuinczadiigyi kiváltságát m ódosítja, s egy összeget 
beló'lc levonva, egy összeget a várossal magának ajándékoztatva, az uj adományt megeró'siti.

Nos (ieorgius Bákoej D EI gratia Princeps Transsilvaniae, partium regni 
Hungarian Dominus, et Siculorum Comes etc, Memoriae commendamus per 
praesentes. Quod Nos cum ex fideli dominorum Consiliariorum nostrorum 
relatione; tum vero certis ex literis et literalibus instrumentis benigne 
intelligamus, Qualiter superioribus annis longe abhinc transactis, Principes 
huius regni nostri Transsilvaniae praedecessores videlicet nostri, felicis 
reminiscentiae, ad publicas et maxime arduas regni necessitates diuersis 
temporibus, a Prudentibus et Circumspectis primario et Regio Judicibus, 
Juratisque Oiuibus, ac Vinversis Incolis et Inhabitatoribus Ciuitatis nostrae 
Colosuar, tunc degentibus et existentibus, quadraginta millium, ducento
rum et triginta quinque florenorum Hungaricalium summam, ac denarios 
quinquaginta, paratis et numeratis in pecunys, nomine mutui, ac sub spe 
futurae ex publicis regni pro nentibus flendae restitutionis, pro sese recipi, 
assumi et leuari- curassent: Cuius quidem praescriptae pecuniariae summae 
contentatio et solutio, cum ab eisdem Principibus, ob turbulentos et dis
cordes eius saeculi Status minime praestari et exolui potuisset, ob idque 
ea refusio dilata et in aliud commodius tempus prorogata extitisset. Supe
rioribus abhinc annis non ita diu praeteritis, utpote Millesimo Sexcente
simo Tricesimo anno, tempore videlicet Generalis Diaetae Vniuersorum 
regni Transsilvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum Statuum et 
Ordinum, ad diligentem et humillimam eorundem Incolarum et Inhabitato
rum Civitatis Colosvariensis requisitionem, ac consequenter unanimem 
assensum ct voluntatis praetacti regni Transsilvaniae Statuum aequbilita- 
tem domini Consiliarvr publica deliberatione inter sese habita, hoc ipsis 
concessissent, ut ijdem Judices Juratique Cives, ac Vniversi Incolae, Tota
lem et integram Tricesimam Colosvariensem omnium, videlicet singulorum 
Incolarum totiusque Vniversitatis Mercatorum. (Quaestorum, Institorum, 
Contributorum ac cuiusuis conditionis hominum antelatae Civitatis Colos
var usque ad tempus refusionis debiti praescripti, ea conditione possidendi 
haberent facultatem, ut annotatae Tricesimae dimidietas singulis annis 
exinde prouenire solita fisco Regni, altera nero dimidietas in rationem 
ipsorum cederet, quauuliu de praefata pecuniara debiti summa plenaria fie
ret refusio. Et si vero notum sit omnibus, qualiter superiori ab bine anno,

') AY. eir leliliől, hozták Rosas István es Hannes Wagner. [Pasc. D. Nro 17.]
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puta Millesimo Sexcentesimo Tricesimo Primo, tempore faelicis nostrae m 
hoc solium principatus Inaugurationis, in generali dominorum Regnicola
rum trium Nationum regni nostrj Transsiluaniae, in liac Civitate nostra 
Alba Julia congregatorum ex publica eorundem Statuum et Ordinum delibe
ratione et unanimi assensu statutum sit et conclusum, Vniuersas et quas
libet Principis Catharinae donationes, deputationes, et quaslibet Collationes 
prorsus tollendas, cassandas, et abrogandas esse; ob Idque nobis huic Arti
culo innixis liberum esset, hanc etiam deputationein et debiti refusionem 
annihilandam esse; Nos tamen ad singularem dominorum Consiliariorum 
nostrorum intercessionem, ac ob respectum fidelitatis et obedientiae eorun
dem Civium, quam nobis omni tempore sese exhibituros obstringunt et ob
ligant, praetacti debiti refusionem eo modo ipsis benigne annuendam duxi
mus, ut ex illa antefata triginta octo mille ducentorum et triginta duorum 
florenorum summa sex mille florenos remittant atque defalcent, sitque de
biti tota summa, triginta duo floreni; cuius satisfactio hoc modo impendetur. 
Primo ut ijdem Judices Juratique t lines et Vniversi Inhabitatores toties 
dictae Civitatis Colosvar, Totalis et integrae praescriptae Tricesimae Colos- 
variensis dimidietatem, fisco nostro, annuatim, vere, syncere, constanter ac 
indubia fide administrare et administrari facere debeant et teneantur. 
Deinde alterius etiam dimidietatis, quam ipsis ad refusionem et contenta- 
tionem Capitalis summae debiti, ad illud totum tempus, quo ipsis plenaria, 
et integra satisfactio super praescripto debito expleta fuerit, deputandam 
duximus, tertialitatem seu partem tertiam annuatim, in fiscum nostrum de
ferre et adiministrare sint adstricti. Ob quam quidem clementiam nostram 
erga eosdem Judices et Vniversos Inhabitatores in hac ipsorum Caussa et 
debiti contentatione, declaratione, praefati .Indices et Jurati cives Vniversi 
Incolae memoratae Ciuitatis Colosvariensis promiserunt nobis gratis sex 
mille florenos Hungaricales, quam quidem summam, cum ob diversas ipso
rum necessitates et non mediocres expensas simul et semel nobis persoluere 
non possint, quinque mille florenos ad primum diem Augusti praesentis 
annj, reliquam vero partem, mille videlicet florenos, ex solito prouentu Tri
cesimae ipsis cedendae, se se quantocyus fieri poterit, nobis persoluturos 
promittunt et obligant. Prout praedicti debiti, puta triginta duorum mille, 
ducentorum triginta duorum florenorum summae refusionem et contenta- 
tionem, sub praemissis modis et rationibus, dictis Judicibus, Juratisque 
Civibus ac Vhiversis Incolis et Inhabitatoribus toties dictae Ciuitatatis Co
losvar. clementer deputamus, annuimus, et concedimus harum nostrarum 
vigore et testimonio literaram mediante. Datum in Civitate nostra Alba 
Julia, die ultima mensis May, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Tri
cesimo Secundo.

lwikoej mpr. Stephanus Kowachoczy Cancellar. mpr.
Samuel Pathay Secretarius m pr.')

'1 Az eredetiből. \ Fase. TT. Nro 22.| Meg- van káptalani tiiimlhtm in. 1010. feln-, 
líl-vnl. \F<m‘. TT. Nro 2SJ
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CXXXIV.

[ 1 6 3 2 . ]

I. ltákóczi György a íisluis dózmanegyedét li aszón bérbe adja a városnak négyszáz ni. forintért.

Nos Georgius líakoci Dei gratia Princeps Transsylvaniae, partium 
regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium, significantes quibus expedit uniuersis; Quod nos atten
tis et consideratis fidelitate, et fidelibus seruitys fidelium nostrorum Pru- 
dentum et Circumspectorum Primary et Regy Judicum, caeterorumque iura- 
torum Ciuium, ac universorum Inhabitatorum Ciuitatis nostrae Colosuar. 
quae ipsi inde a primordio regiminis nostri nobis et liuic regno nostro 
Transsyluaniae magna sane constantia et dexteritate impenderunt, impen- 
surosque eosdem etiam in posterum ad omnes occasiones pari alacritate et 
Syn curitate nihil diffidimus ; Cum ob hoc igitur, tum etiam quod ad certam 
fisci nostri necessitatem quadringentos flore nos hungaricales, bonae et 
usualis monetae, ab ipsis leuare hoc tempore debuerimus; Totalem itaque 
et integram vnam quartam |u t uoeant] seu quartam partem totalium et 
integrarum Decimarum, omnis generis rerum, puta ; Vini, Tritici, Auenae, 
hordei, Siliginis, Speltae, Lentis, pisorum, Bladorum, mily, fabae, papaueris 
et id genus aliorum e terra nascentium; Apum, ittem porcorum et aliarum 
quarumuis rerum intra metas et territorium dictae Ciuitatis nostrae Colo
suar et Comitatu Colosiense existentium decimari solitarum, alias in ratio
nem fisci nostri prouenire debentium in decursu huius anni praesentis, pro 
praetactorum quadringentorum florenorum Hungaricalium summa, memo
ratis Judicibus, Juratis Ciuibus et caeteris Inhabitatoribus iam fatae Ciui
tatis nostrae Colosuar, nomine arendae dandam, concedendam duximus, 
prout damus et concedimus praesentium per uigorem: Quocirca uobis fide
libus nostris Spectabili ac Magnifico Andreae de Kupi, Coiuiti antedicti 
Comitatus Colosiensis Consiliario nostro, et universarum decimarum Trans- 
sylvaniensium Supremo, ac Egregys et Nobilibus Matthiae Szár ás i [sm] 
Vice Arendatoribus; Volffgango Deli de Saárd bonorum nostrorum fiscalium 
Praefecto; Ittem Decimatoribus nostris; Cunctis etiam alys, quorum 
interest seu intererit praesentes nostras nisuris, harum serie committimus 
et mandamus firmiter, quatenus visis praesentibus, saepefatos Judices, Jura
tos Ciues et caeteros Incolas Ciuitatis nostrae Colosuar ratione praenotate 
omnis generis decimarum quartae minime impedire et turbare ausi sitis; 
Sed eam totaliter et integre in decursu praesentis anni in rationem ipsorum 
colligere et percipere, eolligique et percipi facere, permittere modis omni
bus debeatis et teneamini; Secus non facturi. Praesentibus perlectis, Exhi
benti restitutis. Datum in Ciuitate nostra Alba Julia die Octaua Mensis 
Augusti Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Secundo.

G. Rakocj m. pr. Stephanus Kovachoczy,
_________  Cancellar. m. pr. ’)

') A kétrétű regál papírra irt s fejedelmi pecséttel erősített eredetiből. | Fase. 
)). Nro -18.1

II. 19
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(XXXV

Mikó Ferencz özvegye, Pokay Anna és fia intézkedése, Miké Ferenc/ fejedelmi tanácsos vég
rendelete teljesítése tárgyában.

Istenben el nyugat Tekintetes es Nagyságos Hiduegi Miko Ferencz 
Vr eo Nagysaga, hagywan egy ladabeli Testamentumban, Deákok tanítta
tására, mely volt Vasarlreli Szabó Istuan vramnal (Jolosuarat leteve, azt eo 
kegyelme Segeswari Leorinez es Kowaczi (laspar hüteos Polgár Vraini 
eleott így atta kezhez az mint keouetkezjk.

Elseoben Szabó Istuan Vram az ladat Lakatossal megh nittatuau, 
talaltatot az Ladaban egy ,1 edzés, Miko Ferencz Vram eo Nagysága keze- 
irása arról, az mit azon ladaban be teott volt; mely .Jedzest irt volt az 
Vram Anno 1633 die 1 Octobris, mely igy kouetkezik.

Bathori (labor es Lengyel barom penzes garas fl. 1600 /
Poltnra ............................................................. 0. 1100 /
Eotpenzes pontos g a r a s ..............................6. 1800 /
Mégis eotpenzes g a r a s ...................................H. 4 0 0  /

Summa . . .  ti. 4000 /
Talaltatot ismét inas jedzes is ugyan Miko Ferencz Vram eo Nagy

sága kezeirasa, melyben Szabó Istuan Vrnak háttá bogy eotpenzes garast 
adgyon szolgainak, [ mely keolt Brassóban 26. October Anno 1633. | 11. 1000.

Harmadik jedzest is ada Zabo Istuan Vram eleo, melynek tenora 
szerent Íratta az Vr, lrogy barom penzes garast adgyon Zabo Istuan Vram 
az Vr Zolgainak fi. 400.

Ez keolt Fejermarat 0 die Aug. Anno 1634.
Ez két jedzesnek az hatan vagyon Írna az Quietantia, hogy az Vr 

parantziolattya szerent ezeket megh atta Zabo Istuan Vr.
így azért mostan találtatott az ladaban :

*** Három penzes garas 5 sakban d. 1200
Eot penzes garas 8 sakban d. 1200 
Poltnra tizenegy sakban d. 1100

Az p o l tn r a n a k  k é t  s a k b a n  v a g y o n  d . 3 0 0 0  
héja d. 10: . 01. 1)

K lapon a, *** csillagnál a: „Három pénze* garas* előtt oldalvást következő 
jegyzés áll:

Ebből Auner Gábornak attak f. 500
Az : „ Öt pénzes garas előtt“ ez :
Ebben Amiéi' Gábornak attak f. 500
Hátrább ezek alá írva ez áll :
1035 Die 5. 8bris Krajcziar Péternek attuuk Köt pénzes garast f. 100 <1
Item ugian Kraiczar Péternek attunk poltnrát f. 000 d
') Az. unitárius egt/házkiizömég levéltárában levő eredetiből.
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ox xxv r.
[ 1 6 8 4 . ]

A szomszéd [('lkok lakóinak panasza az óvári cv. reform, iskola tanuló ifjúsága ellen.

Anno 1634. Die February1)
My Nemezgiarto Mihály, (leobeol Kadar Leorincz, (leobeol Zeoc-z 

lstuan, líari Mihály Deák es kertel Andrasne, nginu ott lakó kertel Janosne 
mostoha fiattal Hertel (laborral, Ouari Fertályban lakó szomzed attiank- 
tíayna] Egietemben : Alázatos es inegh háborodott szívnél Jelentivvk kegyel
meteknek Tiztelemleő llirank Vraink Egész Tanaeziul: Hogi ez elmúlt 
ttdeökben, az Oiiarban, a mi Szomszédságunkban, Oalninista uraink: az 
mely Selxolat kezdenek Eppiteni, Illette latnai) azt. Jeouendeo wdeobenii is. 
mind magunk Személyeken s mind maradekinkra, minemil nagi uyaiialya, 
vesekedes, es bozzttsagk keovettkeznek: Akkori Beeziwlletes Birak Vrain- 
kat, Egész TanaczittF) megb találtuk volt. Eo kegyelmek két Polgár Vrain- 
katt, Szeoleosi Peter Deák es Kirsckner lstuan Vraimekat, Egez Tamiezittl 
valaztuan, es Oeulatara oda menüén az Ottari Predicatorokkal, feo feo 
Patronusokkal, es az Egy Hadfiakkal egietemben, akkor így vegezenek, 
bogi annak az keofalnak, minden, feleid ualo rüinayt, Lyukait, Erós keöitel, 
mezzel, io temérdeken mind az zendely Allyaigh lie raki.ak, bogi az Tanuló 
Iffiak senki Vdaarara ne kandalhassanak, |ü/;//| igen zep Katinkkal ezt akkor 
mind az két fel ('onfirmalüan : mely dologhra ez feliül megb nettezett 
cbaluinista Vraink, Singulari voto, et Oonsensu, Obligalak magokat:

Az Egy hadfiaknak pedigk megliis bagiak, bogi. ugi czelekedgyek, 
Polgar Vraink Oonsensussabol elvegezek. bogi az ken falon felliul, az 
heiazaton, Eoregli ablakokat czinallianak, bogy az kamarak keoziben vilá
gosság zolgallion be, melt most is ugi vagion. De Eó kegyelmek akkoris, 
mint Praestaltak vegzesekett, igiretekett, bezedekett, es hozzánk ualo io 
akarattiokatt, annak Exitnssabol kimutatodék : Mert valami liittuan Agvag- 
gal es apro keöuekkel akkor be tatarozak ugian Imigy amúgy, melliet égi 
nebanj nap miiltta az Paykos Szabasu Deákok kibontanak, Es vduarinkra 
bánták,

Nemellynknek Vduarara bazunknepe keözze, oly nagy keouet is (letet
tek, mint egi Egez keó so, egi singlmyre nem eset teoleők, Isten oltalmazta 
halaitól eiikett: Magok pedigk az kei »falira felalwan : szantalauszor | ú/»/1 
feleseginkre, leanynkra vigvoroghvan, nem tisztessége.? Deaki tudomannak 
tanuloyboz, liánom haydukhoz, es Parkosokhoz illendő bezedekkel illettek 
bennilnkett, melliet mindazaltal, sok ideiglilen el szenuedtwnk bekesegesen, 
semmi háborúságra okot nem adiian. De lattttan azt, hogy mind Birak 
Vraink. es magunk patientiankal is, kérésünkéi es panazolkodasilnkal, 
nem hogy liaznalnank valamit: De napról napra, magok nylwan való

’) A nap nincs kitéve.
-) ltngy n.z olvasó lássa az u-uak ft-vel ini.sn. több alakját,: ez oklevélben 

azokat egészen meghagytam az eredeti szerint.

19*
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bezedekbeol es Bozzu tetelekbeol, mind Praedicatorostol azon wgiekeztek, 
bogi nemellikünkett valamint valahogy kitúrhassanak hazunkbólis1). Toüab 
nem zenüedhettük, hanem Egész Szomzedszagul az Tanacz liaznal Birak 
Varainknak Egez Tanaeziaüal megh panazoltuk. Eó kegielmek az Egyliaz- 
fiakat hiuatüan, valtigh pirongattak, es megh paranczioltak, bogi az 
(deobbi vegezes szerent az keofalon való Lyukakat, romladozasokat, mezzel 
keoüel beraklak, az keozeókett heyazatokat minden feleol be czinalljak az 
Iffiusagot tilalom alat tarziak. De az is mit fogot raitok, hodiernus Dies 
testis est. Immár égi nehanj Eztendeoteol foghva, annira rontottak mindaz 
Varos keofalat, zantalan keöuet vduarwnkra hajigaliian, mind magunk, es 
magok keozit es zendelies hejazatit, liogi zabádon vduarünkra Járhatnak 
Scliolaiokbol, nem eziak zabados szemellek, hanem vas Bekoban veretet 
foghliok is ki megien vduarunkon áltál, Hiduczan is, seot az Varos 
keozeonseges Teomleoczebeolis, ott Szállott ala halaira Sententiazot fogoly, 
melliet magunk vduaran fogank megh. Nemellykvvnk Vduararol tűzre ualo 
fankat is lopton lopiak, Zendelyes heiazatunkat le szaggattiak, megh 
Égetik. De Becziülletes Vraink raitunk teott Boszusagnak, miattok teiir- 
tint lllettlen dolgoknak az naggyat Zegienelvuk pappirosra írni. Hanem 
valamikor keüantatik, akar kegyelmes Vrunk Feiedelmunk, s akar kegyel
metek eleot viüa voee testimonys etiam Docealliuk. Annak okáért íny, 
Elseoben az Eleö Isten eleöt, es Becziülletes Biraink, Egez Tanacziul 
kegyelmetek eleöt Protestalunk, Es keoniorgunk kegyelmeteknek, Hogi 
ez fel Indült nyaüalyanak es Jeouendeo veszedelemnek vegye eleyt es 
talallion, ennek le cziendesitesere oly modot, hogi maradhassunk bekeüel 
miattok: mert touab immár ez violentiat semmikepen nem Zenüedgiük, 
ha mi esik raitok, arról protestalunk, hogy mi Okay ne légiünk, seot mind 
kegyelmetek, es Egiebek eleottis, magunkat oltalmazhassuk, es megh 
menthessük: keriuk kegyelmeteket! mint Becziülletes Vrainkat, Nótárius 
Vrammal az Hzokas szerent Irattassa be az Protoeolumba. Pro Futura 
nostra, et posteritatum Cautela.

. Alioquin ennek az leueluek páriáját jiallunk megh tartiük. Jeoiíen- 
deoben pro testimonio Élni akarunk velle.

Mind azon áltál mégis az kegyelmetek kegies attiay proüisioihoz es 
Oltalmához bizunk Inkab. Spe tamen non frustrata. Piscator enim toties 
ictus proprio malo sápit.')

—  2 9 2  —

') Oldalvast Írva: Nábotot agyon verek Eörökségeert.
-) A városi levéltár-ban levő egykorú hitelesítetlen másolathói {Vase. 11. Mro lll.|
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CXXXVIl .  

I IC.:; i. I

I. liákóozi (íyörgy szabiul moulcvclc kolozsvári polgár Xvirö Sámuel részére, hogy o rszá
gában 100 barmot vehessen s harminczadnieiifcesen bár hova elhajtatliassa.

Georgius Rakoci Dei graa Princeps Tranniae, Partium Regni Hun
gáriáé Dominus et Siculor. Comes etc. Fidelibus Nostris uuiuersis et 
singulis, cuiuscunque status, conditionis, ordinis, honoris, officy et prae
eminent. hominibus, signanter autem Tricesimator. Teloniator. pontium, 
passuum vador, viarumque custodibus, et eor. vices gerentib. praeseut. 
visuris. Salutem et Gratiam nostram. Colosuarj varosunkban lakó, Nyreö 
Samuel Hiuwnknek, minél giakorta való ot létünk es házánál zallasunk, 
nem kic/.in fogyatkozására vagion : Feiedelmi kegjelmessegwnkből, megh- 
ongett X’k, hogy Erdély Birodalmunkban Száz barmott vehessen, es absque 
solutione vilius Tricesimae kiliaytathassa, de nem az íny barmaink eleott, 
mert alioqujn elveszti. Hadgiuk azért es paraneziolliuk is minden rendbeli 
liiueinknek, meghirt Nyreö Samuel hiuwnknek, azon Száz barmott Biro
dalmunkban nieghvenni, es azt absque Solutione vilius Tricesimae, Biro
dalmunkból az hova akaria, kihajítani meghengedgie. Secus non facturi. 
Praesentib. perlectis exhibenti restitutis. Datum in Ciuitate nostra Colos
var, die decima octaua mensis X-bris, Anno Dm ni Millesimo Sexeentesimo 
Trigesimo Quarto.

G Rakoci m. ppria. | L. S. ]
Martinus Markvs falui, Seer. ni. ppria.1)

CXXXV1B.

[U)35—KH9.]
Kolozsvár városának a iiskust illotö harmiiiozad hőszolgáltatásáról szóló hiteles számadása

töhb évekről.

Nos Requisitores literarum et litoralium instrumentorum in Sacristia siwe 
Conservatorio Capituli Ecclesiae Albensis Tran ssil vanae repositarum et loca
torum, ac aliorum quarumlibet Judiciariarum deliberationum, legitimorum
que mandatorum 1’rincipalium Execntores. Damus pro memoria per praesen
tes. Quod Prudentes ac Circumspecti Mattheus Árkosai, Juratus Notarius et 
Martinus Kannagiartho Juratus Civis Civitatis Coloswar, nostram personaliter 
veniens in praesentiam, nominibus et in personis Prudentum ac Circumspecto
rum Dominorum Primarij ac Hegy Indicum, Juratorum Civium, Senatorumque 
necnon universorum Incolarum et Inhabitatorum inclitae Civitatis Colosvar,

') Kiillapján: Par Lrarum sal Ui passüs super Bobus Centüm, cum Exceptione 
solutionis Tricesimae, pro parte Circumspecti Samuelis N y r e ö  Cinis Ciuitatis hüiUs. 
[A magyar tuiom. akaiemia kézirattárában levő egykorú másolatról. |

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 293 2013.03.05 . 22:21:26



exhibuerunt Nobis et praesenta verunt litent» quasdam duas: Primas quidem 
Illustrissimi quondam Domini Principis Georgy Rákóczi, alias Transsilva- 
niae Principis, Partium Iiegni Hungáriáé Domini et Siculorum Comitis 
etc. etc, bonae recordationis, Extractuales et Quietantionales, de et super 
perceptione ac administration* Tricesimae praedictae Civitatis Colosvar in 
duplici papyro patenter contectas et emanatas, sigiloque eiusdem Domini 
olim Principis majori in caera rubra impressive communitas, obsiguatasne, 
ac manus subscriptione roboratas. Alteras vero similiter super perceptione 
et administration* Tricesimae Civitatis jam memoratae Colosvar, Dominorum 
Exactorum Rationum Fiscalium in minutis existeutium similiter in duplici 
papyro patenter confectas et emanatas, tenorum infrascriptorum. Petentes 
nos debita cum instantia, ut nos copiam sive paria earundem transumpto 
praesentium nostrarum inserentes, sub sigillo Capituli luijus usitato et 
authentico lurium praememoratorum Primary et Kegy ludicum 1.uratoruni
que Civium ac Senatorum, neonon universorum incolarum et Inhabitatorum 
Civitatis Colosvar, uberiorem futuram ad cautelam necessaria extradaré et 
emanari facere vellemus. Quarum et primarum quidem literarum tenor sive 
verbalis continentia sic currit: E x tra c tu s  b rev is  su p er  percep tion e  
et A d m in is tr a tim ie : T r ic e sim a e  V ir ita tis  V otosuuriensis d ie  
u ltim a  M ay A n n i 1634  usque u ltim u m  s im ili te r  d iem  M ensis  
A n n i p ra e se n tis  1635 p ro u t se q u itu r .

Perceptio .
\ /  telly ül meghirt üdeokeozben, (‘gesz esztendőt által 

azon Colosvari Harminczad proventussának per- 
ceptioja mind egy Summában teszen fl. 5125 / 89.

Ez megír irt Summát barom felé osztván, az kot reszreoli
Urunk eo Nagyságba szamara való teszen . . .  f.

A d m in is tra tio  s i ne E rogatio .
Colosvarat az Uvarban leveo Reformata Religion való 

Praedikatoroknak, Depntationalis levelek szerint az
egy esztendeöre attak ......................................... f.

1(>24. Ki. Juny Fejervarat emanaltatot Urunk eo Nagy
ságba Kegyelmes paruncsolattya szerint, az Eötvös- 
sökuek, kik eo Nagyságúnak Arany es Ezüst mi
veket csinál tanuk, Restalt fizetésekben attanak . f.

Ugyanazon paraucsidatra külön Verner Mátyás imk es
Brozer Istvánnak f i z e t t e k .................................... f.

22. July. Urunk eo Nagyságba, engedvén Kékedi Sig
mon d Uramnak vétetni Teöser barmot pp. 140.
Alinak Harminezadgiat deputa,Ita volt fizetéseben, 
es Varadi Miklós ve'vén megb az barmot, az Har- 
minczadgyat oda Itattak Kékedi Uram fizetésében, 
mely teszen  ......................................... f.

—  2 9 4  —

242:! / 92

90(1 /

2 : i ( i  /  1 7  

2 ( H )  /  1 7

2D) /
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28. Aug. Urunk eu Nagyságba kegyelmes parancso- 
Isittysi szerint az Colosvari Eöttveössöknek valami 
ezüstes Arany mivekért, Megkent az Pecsétmetzü- 
uek is, fizettek in Summa.......................................... f. 326 /  75

15. 7 bris. Hogy az Urunk en Nagyságba barmai mellett 
Daroczi Mathe, es Medi Balas felmentek, es gond- 
gyát viselték, magok 1.10 Eökreök Harminezad- 
gyát eügette megli Urunk eo Nagysagha, mely 
te sze n ........................................................................ f. 105 /

10. Decembris. Vásároltatván Urunk eo Nagyságba 
Colosvarat létében, Bácsi Istvántól 4 singli keöz 
fekete bársont p. f. 17 /  Eott font Confreitet 
rigy\ p. f. 7 /  50. Két végh vékony giolcsot p. f.
07. /  Egy végh vékony giolcsot p. f. 10 //■ Arany 
premet p. f. 4 /  25. Fél singli fél fertály veres bár
sont ]i. f. 7 /  50. 5 '/a singli fekete virágos bársont 
p. f. 05 /  75. Két végh kittéit p. f. 9 /  Egy végh 
vekonj giolcsot p. f. 14 /  Huszonhárom singli V-t 
fajlandist p. f. 80 /  25. Latus facit f. 2237 /  1 >2 
I ".fí I A wingli veres Kassát p. f. 20 /  Peter Deaktul 
Confeetuniot p. f. 0 /  80. Csanádi Gáspártól egy 
vegh kiszniezert p. f. 22 /  Viczei Pétertől 0 singli 
fajlandist p. f. 33 /  75. Ugyan toele egy vegh Czi- 
nadofot p. f. 38 /  Jonas Deáktol 0 singli Angliait 
p. f. 32 /  10 . Item egy singli gránátot p. f. 5 /  
mindezeknek az vásárlásoknak arra, az signatura 
szerint, mellyet Urunk eo Nagyságba subscribalt 
teszen in s u m m a ....................................................f. 385 /  90

18. Decembris. Urunk eo Nagyságba Colosvarat léte
kor az mit az i nives emberekkel miveltettek, az 
Urunk eo Nagyságba subscriptioja szerint való 
Consignatiokbol kiteczik, lakatossoknab, Asztalo
soknak, es Szigyártoknak munkájuk bériben az
mit űzettek te s z e n ..........................f. 40 /  47.
Azon Cousignatioban leveo vásárlások, úgymint 
két iiregb réz gyertyatartot p. f. 0 /  Itteni barom 
font s T íz  lot négyes kötést, lottyát két forinton, 
teszen f. 212 /  Egy végh karasiát p. f. 25 /  és egy 
végh kiszniezert p. f. 22 /  mindegy summában 
computalván Teszen in summa ..........................f. 305 /  47

3. Decembris. Urunk eo nagyságba Colosvárat lévén, 
es ot való két Eötveöstöl vásároltatván valami lóra 
való szerszamokat, mell vekért az eö nagyságba
Commissioja szerint fizettek . . . . . . .  f, 275 f  —
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I 635. 28. January. Segesvarat emaualtatot Uruuk eo 
Nagysagha parancsolattya szerint fizettek Colos
varat lakos Varadi Miklósnak 22 singh Rassajert 
f. 88 /  Ittem Steuczel Ferentzuek, es Bácsi István
nak 24 sing dupla tafotajért f. 80 /  40. mellyeket
egy summában computalvan, te s z e u .....................t. 108 /  40

Az Harminc,zadosoknak és Szolgáknak fizetések az egy 
egész esztendeigli, az két részről tenne f. 55 /' 33.
mellyben fizettek nejeik ......................................... f. 5 1 / 2 3
Latus facit 1486 /  Integra Summa exitus et admi- 
nistrationis pecuniarum facit f. 3423 /  92.

Az oda elöl megliirt derek perceptionak, úgymint f. 5.
1. 35 /  88 az Harmada, mely az Varos reszere 
maradót, teszeu f. 1711 /  96.

Mely summa perceptiojokkal szál le az 28468 forintból 
és 77 pénzből, es igy marad mégli is fen az varas
nak joevendeo perceptiojara, az Harminczad jeove- 
delmeböl in Summa f. 26 756 /  81. Datum Albae 
Juliae die 12. Mensis Juny, Anno Domini 1635.
Et subscriptum erat G. Rakoci mpr.

Alterarum porro Hierarum continentia talis est: Extractus 
brems super Perceptione et administrationc Tricesi
mae Ciuitatis Cőlosuar pro Annis 1635. 16Hő. et 
1637.

P erceptio .

A die 10. May A. 1635 usque ad diem 12. May 
Anni 1636. az egy esztendeöbeli Colosvari Har
minczad proventussa az Ratio szerint testen in
S u m m a ....................................................................f. 7 4 1 4 / 83

A 12. May 1636 usque ad 20 Sept. Anni ejusdem |f j az
második esztendeöbeli perceptio teszem in Summa f. 8064 /  53 

A die 20 Septembr. A. 1636. usque ad 20. 9-bris A.
1037. Az perceptio t e s z e u ....................................  1. 6682 /  50 1 ~

Summa szerint az liarom esztendőben harminczad percep
ti out facit in toto f. 22761 /  86'/a.

Ez fellyül megtűrt summának harmad részét, mely az 
Colosvari Uraim reszekre czedal f. 7587 /7 8  'A. 
kitudván, marad Urunk eo Nagyságba számára az
két reszre .............................................................. f. 15145 /  57

Ittem az Botthos legényektől percipialtatot 95 Tallérok,
singuli ad f. 1 80. computati facit [sic] . . . f. 171 /  —
Summa horum facit f. 15345 /  57.
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A d u it  it i.s t r u t  i  o.
Az Conunissiok, Quietantiak es Rutinjuknak continen- 

tiaja szerint, Harminczadossok fizetésekkel együtt
az erogatio in summa f a c i t .................................... f. 17635 /  52
lgy superallya az Erogatio a/, perceptiot in . . f. 228!) - 5)5.

Nos itaque justa postulantibus placidum praebentes assensum, praescrip
tarum literarum copiam seu paria, non abrasarum, non cancellatarum, 
nec in aliqua sui parte suspectarum, sed omni prorsus vitio et suspi- 
tione carentium, sine diminutione, augmento vel variatione aliquali de 
verbo ad verbum praesentibus inserentes sub sigillo Capituli hujus 
usitato et authentico Judiciali dictorum Primary et Kegy Judicum. 
Juratorum Civium ac Senatorum, uuiversorumque Inhabitatorum et 
Incolarum supramemoratae Civitatis Colosvar, uberiorem luturam ad 
cautelam necessaria fideliter et conscientiose extradanda duximus 
pariter et concedenda communi justitia et aequitate »vadente, legeque 
llegni permittente. Datum feria secunda proxima ante diem Ci erum, 
I tebr. 5. | Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono.

(L. S.) Lecta Correcta per eosdem Requisitores. Q

— 25 >7 - -  *

XXXIX.

[1635.!
Mikó Fcrencss özvegye, Púk ay Anna s lia, Miké József végrendelete.

Keoszeonetwnk es szolgalatunk aianlasa után, Istenteól kiuanunk Kegyel
mednek minden Testi lelki Jókat megli adatni.

Kegyelmednek jo akaró Szabó Istuan Vram akarük megh írni fiam 
Urammal eó kegyelmével, hogj az Istenben el niugutt szerelmes Ura,innak 
ed kegyelmének a mi nem ív el teokellet szándéka es Igiekezeti volt, hogj az 
égj Eled Istennek tizteletire es dwtseossegenek eleo vitelere bizonios summa 
pénzt hadgion holta után, hogy abból Unitaria religion leueo Deákok io 
móddal tanittattassanak, az kyk Jeouendeoben az Ecclesiaban szolgallyanak 
Istennek tizteletire, es az Eo szent Igassaganak eleo vitelere. Miuelhogy pe- 
nigh a f'eleol nem chyak kegyelmeddel szólót eleteken es rnégli egesseges 
korabaunis; a’ mikor kegyelmednek megh jelentette szándékát, es a’ lada- 
beli penztis megh mondotta, a mellyket szanta arra es rendelte volt, hanem 
czyak lialala eleott is mi magunk, es bizonios Feo Emberek, s Jámbor Nemes 
Ember szolgaink hallottarai» Átok alat lelkwnkre keotuén megh háttá vala, 
hogj valamint megh mondotta es Eleiben atta kegyelmednek, a szerent 
czielekedgjvvnk azzal a pénzzel. Nem akaruan azért Eu, mint szerelmes 
Uramnak, Fiam penigh Eb kegyelme, mint Édes attianak illieu Isten tiz-

q .1.: i.rssttf/os levéltárban levő eredetiből, melynek jelzése : Act.Transsilv. [Fase. 4. 
Ni-, 2S.J
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tessegero, Eleteben még eunekelottc el rendelt es esjak halain, eleott Tes
tamentum szerent hagiot Jo Aktirattiat lel háborítani, a1 minthogj nemis 
illenék, hanem inkab azt helyben liagywán, ha szinte abban inasok ellenkez
nének is, azok ellen is meg akarink kegyelmedet oltalmazni. Annak okáért 
kegyelmed Zabo Istuan Uram, azt a hidabeli summa pénzt, melliet sz.egeni 
Uram Kegyelmednek ugjan lelkere keoteot volt, azon kötelessége alatt 
adgja eppen Colosvari Biro Uramnak es a Tanatsnak Eb kegyelmeknek 
szamán kezekben mingjarast ez leuelwnk latuan, hogy Eö kegyelmek abból 
mented jobb móddal, az Unitaria Religion leueo Deákokat, a mint Istenben 
el niugut szerelmes Uram elrendelte volt, szorgalmatossaggal es fogjat-' 
kozas nelkwl Eb kegyelmek tauittattassanak es promouealtattassanak. 
Ebben kegyelmed egiebet ne chielekedgiék, sebt a pénz mellet ez leuelwnket 
is adgja Eb kegyelmeknek kezeben, páriáját magammal tartwan; Isten 
tarehia megli Jo Egessegben sok eszteudeokigh kegyelmedet. Datum Alb; 
Juliae 29 Augusti. Anno Dni 1 (>-' 1T».

Kegyelmednek Jo akarattal szolgainak
l’okiij Anna m. pr. Josepbus Miko ni. pr. *)

A l'iilboriték <'Amiruta:
Adassák Colosvarat lakó Vasarhelj Zabo Istwan Vranmak, Ugjan 

Coloswari hwteös Száz Embernek, es a varos Jószágának Eggyk Oonduise- 
leojének sat. Nekvvnk Jóakarónknak.

Bepecsételve két pecséttel, egyiken a Miké-ozinier — a három 
medvefő.

< N !,.

I it>:tr>— d ;J9.j
K onvcnti á t ira ta  I. .Rákóczi G yörgy érd . fejed, azon  adom áiiyieveJénok, ímdylyel K olozsvár 
iiskuflt ille tő  dézm anegyedét az o tta n i o rthodox  vagyis lie lvét h itv a llá sú  ek lézs ia  szo lgái
nak , pap ja in ak , k áp lán a in ak , rec to ra in ak , a  h u m an ió rák o n  tanu ló  ifjú ság n ak  és az eklézsia 
m ás sz o lgáinak , úgy a  tem plom oknak, isko láknak  és papi h ázak n á k  fon ta r tá s á ra  ad ta  és

rendelte.

Nos Requisitores literarum et literal inni Instrumentorum in Saeristia, 
siue Consernatorio Connentns Monasterii Ecclesiae Beatae Mariae Virginis 
de Colosmonostra repositarum et locatorum, ac quarumlibet Judiciariarum 
deliberation uni, legitimornmque jirineipalium mandatorum Executores etc. 
Damus pro memoria per praesentes : Quod Circumspectus Stephanus Szabó 
alias Eogarasi Cinis Colosvariensis, ac alter procurator Aedium parochia- 
lium ad Ecclesiam Orthodoxam pertinentium, tam suo. «piam nominibus et 
iu personis, Cenerosorum Prudeiituni ac Circumspectorum I). Nieolaj Va
radj et Benedicti Literal j Fej er var i Juratorum Senatorum, nec non Orego
ni Literatj Szegedj Cinis Jnratj praescriptae Ciuitatis Colosuar, prioris 
videlicet Ecclesiae Jam fatae Orthodoxae Claudiopolitanae et potiorum; 
nostram personaliter veniens in praesentiam, exhibuit et praesenta ait no-

;i Az unitárius fflihágtókönséfl le veli árában levő ercili’tihől.
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bis, Unas |«>| quasdam lituras Illustrissimi ac Celsissimi quondam Domini 
(.reorgii Rakoezy, Senioris alias huius Regni Transsylvaniae Principis etc. 
optimae recordationis super benigna ipsius datione, [sb’| depntatione, et 
collatione, totalis et integrae unius (Quartae, uniuersarum Decimarum, quo
cunque nominis vocabulo vocitatarum, in territorio, et intra veras metas, et 
terminos praescriptae ('initatis Colosvar, praetitulatae Ecclesiae Ortodoxáé 
existentium et habitarum Donationales, in duplici Regal] papyro patenter 
contectas. Sigilloque ejusdem quondam Domini Principis, majori, sine 
aulico, manusque propriae Subscriptione in inferiori earundem margine, 
munitas et roboratas ad transumendum. Petens nos idem Stephanus Szabó 
alias Eogarasi., nominibus quorum supra., debita cum instantia ut Copiam, 
seu paria, praescriptarum literarum Deputationalium sine Donationaliuni, 
transumpto praesentium nostrarum, \'erbaliter sineque diminutione aug
mento vel variatione aliqnalj inserere, Jurium futura pro Cautela, sub 
sigillo Conuentus nostri authentico, fideliter et eonscienciose extradari vel
lemus. Quarum tenor et Verbalis continentia Sequitur in lmnc modum. 
NOS (fEOR,(rlllS RAKODJ, DEi gratia Princeps Transsyluaniae, partium 
regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum COMES etc. Memoriae commenda
mus, tenore praesentium. Significantes quibus expedit immersis, Quod cum 
animaduertamus Regnum hoc nostrum Transsyluaniae superioribus tempo
ribus, plurinis bellorum fluctibus, atque procellis, multis vicibus conturba
tum, non solum sapieutum virorum, sed vel mediocriter etiam, | prout deberet | 
eruditorum inopia vehementer laborare; Ecclesiasque DEI atque cultus 
diurnos passim negligi; nostrae censuimus esse, emolumento, usui ac utili- 
tatj, Diuinorumque studiorum progressibus, inter alias, Ecclesiae DEi reli
gionem Orthodoxam, sine confessionem Helveticam, in Cinitate nostra Co
losvar profitentis, pio Zelo prospicere ; Ut igitur ea, quoque orthodoxae 
religionis Corona, aliqua certa nostra benignitate principal], dietim magis 
ac magis augescere, eonservarique possit; Totalem et integram unam quar
tam, universarum decimarum, quocunque nominis | sie \ vocitatarum, in ter
ritorio, et intra veras metas (’initatis nostrae Kolos var, quotannis proue- 
nientium, antea quidem in rationem fisci nostri, perceptam ; Universis et 
Singulis Verbi DEi ministris, Pastoribus Capellanis, Rectoribus, Cantori
bus, Studiosis humanioribus, literis operam mutantibus, aliisque Ecclesias
ticis Ministris, nec non pro aedificatione, et conservatione Templj scholae, 
Domornmque Verbi DEI ministrorum, Religionem scilicet Orthodoxam, 
siue confessionem Helveticam profi tentibus, in praedicta Cinitate nostra 
Colosvar constitutis et existentibus liabitis, modernis scilicet et futuris 
quoque pro tempore constituendis; |eo usque, doner Dens aliam occasionem 
et modum, tum nobis, quum successoribus liet/ni Indus Transsylvaniae Jicliqio- 
nis nostrae Principibus ad deciarandum copiosiorem prouisionis principalis Sym
bolum, de prouentibus eorundem prebuerit; | benigne deputandam, dandam, 
donandam et conferendam esse duximus ; Eis tamen conditionibus, ut ean
dem decimae quartam, uel prouentum exinde prouenire debentem certae et 
praecipuae, lxmaeque conscientiae, et probatae fidei personae, e medio or-

. —  2 !  '10 —
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thodoxorum Colos variensium, ad id selectae committere, et per eandem, 
diligenter percipere et accumulare, ac de perceptione proventuum exinde 
tienda, accuratam et conscientiosam rationem conseruare, deinde Universis 
et Singulis, verbi Diuini Ministris, Rectoribus, Cantoribus, Studiosis sua 
salaria, consuetascpie pensiones, in tempore exoluere; ac si quid pro tem
pore et necessitate oceurente in Templo, scliola, Domibusque Verbi DEI 
ministrorum, aedificandum, instaurandumquc fuerit, id etiam ex iisdem 
proventibus diligenter curare, quibus omnibus exolutis, singulis annis, si 
qui praterea proventus et reditus residui fuerint, ex praefatis expensis; illos 
universos, non in alium aliquem frustraneum usum conuertere; sed ea fide
liter in rationem Templj et Scholae tenere et conseruare, conseruatasque 
pro necessitate praecipua expendere, praenotata Orthodoxa Ecclesia debeat 
et teneatur; prout deputamus, damus, donamus, et conferimus tempus intra 
praemissum, praeinsertaque sub conditione; praesentium per uigorem; 
Quocirca vobis universis et Singulis, Spectabilibus, Magnificis, Oenerosis, 
Egregiis et Nobilibus, Comitibus, vice Comitibus et Judlium Comitatus 
Colosiensis. Itteni Wolffgango Delj de Saárd, bonorum nostrorum in Trans
sylvania Praefecto, ac Decimarum Vice Arendatori. Prudentibus ittem et 
Circumspectis, Primario et Regio Judicibus, caeterisque Juratis Ciuibus. 
Decimatoribus et inhabitatoribus Ciuitatis scilicet nostrae Colosvar, moder
nis, et futuris quoque, pro tempore constituendis, eornmque vices gerenti
bus ; Cunctis etiam aliis, quorum videlicet interest, seu intererit, praesen
tium notitiam habituris harum serie committimus et mandamus firmiter, ut 
vos quoque annotatam totalem et integram Quartam uniuersarum Decima
rum, utputa Vini, Tritici, Siliginis, ITordej, auenae, milii, lini, canabis, 
pisorum, fabae, lentis, speltarum, aliorumque leguminorum [sic] ex terra, 
nascentium, agnellorum item et Apum, ac aliarum rerun decimarj solita
rum, antefatae Ciuitatis nostrae Colosvar quotannis provenientium, per 
fidedignos homines, e medio Orthodoxorum selectos percipere, et accumu
lari facere, absque ulla Arendae solutione permittere, ac exinde in rationem 
praespecificatorum Verbi DEI Ministrorum, Rectorum, Cantorum Studioso
rum aliorumque Ecclesiasticorum Ministorum, nec non pro aedificatione 
Templj, domorumque Pastorum, Religionem Orthodoxam seu Confessio
nem Helveticam profitentium, saepefatae Ciuitatis Colosvar Singulis annis 
modo praemisso sine defectu reddere, et restituere modis omnibus debeatis 
et teneamini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis Exhibenti restitutis. 
Datum in Ciuitate nostra Colosvar die ultima Mensis Decembris. Anno Do
mini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto. /  Et in superiori earundem 
margine Scriptum erat GEORGIUS RAKOCZY mpr. Locus Sigilli. Ittem 
in inferiori earundem margine. Martinus Markosffalui, Seer mpra.

Nos itaque justam et luri consonam praelibatj Stephani Szabó Aedi
lis suo, ac nominibus quorum supra factam petitionem, pro more nostro 
admittentes, Copiam seu paria praescriptarum literarum Deputationalium 
siue Donationalium, nobis in specie exhibitarum et praesentatarum, Tran
sumpto praesentium nostrarum verbaliter et sine omni diminutione, aug-
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mento, et variatione, Jurium futura pro Cautela necessariarum, sub Sigillo 
Conuentus nostri authentico, fideliter et conscientiose extradandas duxi
mus et concedendas, Communi Justitia, legeque Regni permittente. Datum 
feria secunda proxima post Dominicam Excmdj. [ május 21.] Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo quadragesimo Nono

(P. H.) Collatu cum Originali et Correcta
• per nos Requisitores. ')

CXLI.

[1 ß:>8 — lGfiO.J

I. KáUórzi (lyövgy cn l. fejed, b iz to s ítá sa  a rró l, hogy a ko lozsvári u n itá r iu s  valláson levőket, 
törvényes szab ad ság a ik b an  m e g ta r tja  s a ref. vagy orthodox vallás  követői őket tem plom aikban 

isko lá ikban  nőm fogják soha h áb o rg a tn i.

Nos Uequisitores llterarnm et literalium instrumentorum in Sacristia 
sine Conservatorio Conuentus monastery Beatae Mariae virginis de Colos- 
monostra repositarum et locatorum, et quarumlibet Judiciariarum Delibe
rationum Legitimorumque mandatorum Principalium Executores, Memoriae 
commendamus per praesentes, Quod Egregij et Nobiles Gregorius Bonc/.i- 
day ac Emericus Stenczel patricij Coloswarienses nominibus et in personis 
totius universitatis Unitariorum Ecclesiae Claudiopolitanae, Exhibuerunt 
et praesentavernnt nobis quasdam literas Celsissimi quondam Domini, 
Principis, Domini Georgy Rakoczy infra scripti etc. Compositio miles seu 
Contractuales in duplici papyro patenter confectas et emanatas, Sigilloque 
eiusdem Domini Principis maiori in inferiori earuudem margine consigna
tas, Petentes nos debita cum instantia, ut nos tenorem earundem in Trans- 
sumpto literarum nostrarum eisdem extradare vellemus, Quarum tenor et 
verbalis continentia talis est. — Nos Georgius Rakoczy Dei gratia Prin
ceps Transsilvaniae partium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum 
Comes Memoriae commendamus tenore Presentium significantes quibus 
expedit Universis: Hogy mivel az elmúlt esztendeökben, értésünkre leven, 
hogy az Coloswari lakos liiueinknek Elei gubernaloy, úgymint az Polgári 
tarsasagh es Centum Páterek, az mi Orthodoxa Religionkon levő lakosok 
keözzül, mind also s felseö Tanáczban, nem vennének úgy keözikbeu az 
mint illenek, es ebbeöl látván az Város lakosi keözeött való egyenetlensé
get, gyüleölseget; noha mi az Tanácsot requiraltatván, intettük kegyelme
sen, hogy az Országnak Uuioiat ebben is szemek eleött viselvén, az mi 
Orthodoxa Religionkon leveok keözzül is, bizonios szemellyeket vennének 
társaságokban; Mindazonáltal azon liiveink neheztelvén úgy es ollyan álla
pottal az mint mi akkor teólleők kevántuk, arra menni, es mi az Religio 
végeth való egyenetlenséget, gyüleölseget, akarvan Attyayképen keözziileök 
kigyomlálni, az mostani Generális gy ív lesben, melyet ad vigesimum tertium 
diem Aprilis promulgaltattimk volt országunknak, propositioink keözeöt ez

') Az erckti fomrenti átinithól.
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dolgot is eleikben támasztottuk az Statusoknak, akarván annak igazítását 
az Statusoknak deliberation ok után Articulus ban való írás által is liellybeu 
allatatni: De az Coloswari hiweink inkab akarvan Feiedelmi kegvelmesse- 
günkhez ragaszkodni, mintsem az Orszaghnak azon dologban való delibe- 
ratiojalioz támaszkodni; minket bizonyos Attvokfiai áltál alazatos keönyeör- 
gesekkel megli talalvan, es ez dologban bizonios compositiobeli Articulli
nókra is lépvén, mijs azon liiveinket az alab megli irt Puuctumokrol akar
tuk kegjelmesen asseenralni : Elsőben: Hogy az Coloswari reeepta Unitaria 
Religion levő minden rendbeli nepekett, Birakott, Polgarokott, keözséget, 
s az egesz Universitast, regln Uniói okban, mellyet az eleotti szent Királyok 
es Feidelmek Confirmaltak, | melli/ Confivealli/a ng varosnak szabad electioiat, 
s mind Biro. Tanarz, Centum Páterei; es Plébános választását befot/hlal-h/a \ 
abban az megli irt város minden rendeitt megli tarttyűk, es azokat ugyan 
Confirmalliuk is kegyelmesen. Másodszor: Hogy az mi Orthodoxa Religion- 
kon leveli keöszteök lakó attyokfiai, semmi iideöben az eö Templomokhoz, 
Plébánia házokhoz, Scholaiklioz, es azoknak Proventussahoz, se azokra 
való gondviseléshez az mint ekkedigh, úgy ezután is semmi keózeókeót nem 
mondgyak, sem tarttyak : Seött az Orthodoxa Keligionkon leveli Ecclesia
stica Personaknakházok az minthogy Hxemptioban lesznek; ügy az reeepta 
Unitaria religion leveli Ecclesiastica személlyeknek is házok immunitás
ban, exemptioban tartatnak az Plébánia házon kivill is. Mellv felly ül megli 
irt kett Punetumokat, es articulusokat. minden részéiben es Cikkelyben, 
in verbo nostro Principali, acceptualliuk, ratificalliuk, es confirmallynk is 
Assecuralvan megli ez véget Coloswari minden rendbeli híveinket, Birákott,, 
Polgárokat, Százembereket, es az egész Universitast, hogy magunkis megli- 
tarttyuk, eörizzük, s masokkalis, kivaltkepen penigli az kiket az vélek való 
végzésünk comprehended, megli tartattvuk, eöriztettiuk, s effectualtattyuk, 
s nevezet szerent pedigli Coloswarott lakó Orthodoxa Keligionkon leveli 
minden rendbeli híveinket is ezen Artieulnsoknak, eppen es minden részei
ben, czikkelyben való megli tartására keiitelezz.uk; úgy minden keövetke- 
zendeíi successorinkat, az or,szagmik legitimus Fejedelmeit : olly okkal 
mindazonaltal, hogy az Coloswari Unitárius liiveink is az mellv Articnlu- 
soknak megli tartására magokat obligaltak, s varosok pecseti es Ilitek alatt, 
sub amissione Privilegiorum et omnium libertatum Reversal ist adtanak 
egész városul, azokat az Articulusokat eppen minden részeiben, cikkelyben, 
szentül megli tareziak, eőrizzek, s ideieben effectnallvak, Praestallyak, es 
exequalliak is in perpetuum. Az minthogy azon híveinket Asseeuralliuk es 
bizoniosokka tészszúk, harum nostrarum vigore et testimonio literarmn 
mediante. Datum in Civitate nostra Alba Julia sub generalibus Dominorum 
Regnicolarum Comitjjs, die decima mensis Majj, Anno Domini millesimo 
»Sexcentesimo Trigesimo Octavo. Et subscriptum erat, (leorgius Rakod mp. 
In calce seu fine autem literarmn tícriptum erat, Mart,imis Markossffalwi 
seer. In dorso autem earuudem literarum toties memorati Domini Principis 
Georgjj Rákóczi inscriptum tale extat, Confirmaltuk 15. Aprilis, Anno 
1604 Michael Appaffi. Quod seri]»tum agnoscimus Procul omni Dubio esse

—  :!02 —
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scriptum propria manu moderni ( 'elsissimi Domini Principis, Domini nostri 
rlementissimi Quas nos de verbo ad verbum sine diminutione, augmento 
variationeque sine omni inseri et inscribi facientes, Eisdem in 'transumpto 
literarum nostrarum presentium, durium Superdictae |sir | Ecclesiae Unitariae 
Parochialis uberiorem futuram ad cautelam necessarias suli Sigillo Conven
tus nostri Authentico extradandas duximus et concedendas, communi 
Justitia et aequitate svadén te. — Datae fer ia prima post festum Galli 
Abbatis, I octob. 1D. | Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexage
simo nono.

(L. S. ')

CXLII.

I K idS . I

A/, unitáriusok cs cv. reformált hitvallásnak megosxto/ása a városi hivatalokban.

Xos Kequisitores Litterarum et Litteralium instrumentorum, in 
Sacristia sive Conseruatorio Conuentus Monastery Beatae Mariae Virginis 
de Colosmonostra repositarum et locatorum, ac quarumlibet judiciariarum 
deliberationum legitimorumque mandatorum Illustrissimi et Celsissimi 
Principis ac Domini Domini Georgy Itakoci Dei gratia Principis Tranavi - 
vaniae, partium regni Hungáriáé Domini, et Sirnlorum Comitis etc. Domini 
Dni nostri elementis simi executores. Memoriae commendamus tenore prae
sentium significantes quibus expedit uninersis. Quod nos ad benignam 
praetitulatae illustrissimae Principalis ( 'elsitudinis commissionem in Domum 
Senatoriam Vniversitatis seu Communitatis, totiusque Senatus Civitatis 
Colosuar personaliter accedentes, ibidem Prudentes et Circumspecti, pri
marius et Regius Judices, Jurati Ciues et Senatores, nec non electi quidam 
Centum Patres ex ordine Seniorum, solenuiter commeati et congregati, 
coram nobis personaliter constituti, vina voce, sponte ac ultronea voluntate. 
iutro.seriptam Compositionem, obligationem et Contractum, unanimi con
sensu, et pari voto nemine refragaute, eelebrauerunt, fassi sunt, ac ad 
omnia introscripta semetipsos obligaverunt. Cuius quidem Compositionis 
et Contractus par et obligationis, Hungarico idiomate ab eisdem conscrip
tus, tenor sequitur hunc in modum: Nos Stephanus Rosas, primarius, 
Caspar Szeocz Regius Judices caeterique Jurati Ciues et Senatores, ac 
Vniuersitas Incolarum et Iuhabitatorum Ciuitatis Colosuar, receptam Vni- 
tariam Religionem profitentes etc. Memoriae commendamus tenore praesen-

') Ax eredetiből, mely regál papírra van Írva s a szokott helyen megpecsételve. 
Az oklevél zöld selyem zsinórral van összevarrva, kívül rajta ez egykorú írás : „Rakoezy 
Fejedelemmel való ( 'ontractusa az Unitáriusoknak.“ \Fnsc. R. Nro 2.| Volt nekem 
magából a fejedelem biztosító írásából másolatom, a mit thorda-aranyosküri unitárius 
esperes t. Koroska. Antal úrtól kaptam; de az a, régiség miatt igen sok helyen olvas
hatóan, egyébiránt ez átirattal egyező.
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tinin significantes quibus expedit universis. Hogy miuel a/, el mult ezsteii- 
dőkben, az mi kegyelmes Vrunknak, az meltosagos, Tekintetes es Nagy
ságos Rakoci György Vrunknak, Isten kegyelmessegeből, Erdély Országa 
Feiedelmenek, magyar Orszagli reszeynek Vranak, és Székelyek Ispannya- 
nak, eő Nagyságának etc. értésévé lenén, hogy Varosunknak elev Isten 
után gubernaloj, úgymint az Polgári társasagh s Centum páterek között, 
az Orthodoxa religion lend Atyankfiay közzíil mind also, es felső Tanacz- 
ban nem volnának. Noha eő Nagysága minket Tanaczul requiraltattuan, 
intet kegyelmesen, hogy az Országhnak Vnioiat is Szeömünk előtt viseluén, 
az Orthodoxus atyankfiay közzíil is bizonios Szeömellyeket vennénk, nem 
czak az felseö, hanem az also Tanaczbann is : mindazaltal mi arra, úgy és 
oly állapottal a mintt eő Nagysága akkor teöliink kiuanta, nem mehettuen, 
és ed Nagysaga lattuan közöttünk az Religio vegett való egyenetlensegett 
és gyülölsegett, és azt akaruan atyaiképpen szép egyesseghre hozni közöt
tünk, ez mostani Generalis Gyűlésben, mellyet ad vigesimum tertium diem 
Aprilis promulgaltatott voltt eő Nagysaga Országának, propositionahan az 
Statusok eleiben támasztotta voltt ez dolgot is, kiuanuan ennek igazitasatt, 
az Statusoknak deliberatioiok után Articulusban való iras áltál, io helly- 
Ijen allattui. De mi inkab akaruan az eő Nagysaga kegyelmessegehez 
ragaszkodnunk, mintt sem az Országnak ebben való Deliberatioiahoz 
támaszkodnunk, Eő Nagysagatt böczületes Atyankfiay áltál alázatos 
köuyörgesinkel meg'li talaltatuan, és ez dcdgott azok áltál tractaluan, 
véglire ez alab megli irt örökke meghmaradando Articulusokra mentünk és 
leptünk. Eleöszcr. Az mely Articnlusokatt az mi kegyelmes Vrunkal ed 
Nagysagaual végeztünk, mind azokat, minden részeiben, nem különben 
tarttyuk és obseruallyuk, mint töb Szent Királyoktól és Fejedelmektől 
confirmaltatott Vnionkatt. Másodszor. Négy esztendő alatt buszon eött 
Orthodoxa Religion lend emberekett be veszünk az »Száz emberek köziben, 
auagy azt czelekeszszük, hogy a mígli az húszon eött Orthodoxa Religion 
lenő Atyankfiainak számok be nem tellyesedik, a magunk recepta Vnitaria 
Religionkon ualo emberekett, az száz emberek köziben be nem veszünk, 
s az húszon ött számból álló Orthodoxa Religion valók megh maraduan, 
mindenkor in perpetuum, az száz Ember között az többi ally on, a mi 
Vnitaria recepta Religionkbol, úgymint hettuen eött Személy. Harmadszor. 
Mindenkor az also Tanaezban, úgy mintt az Polgári Tisztre, barom Ortho
doxa Religion leud atyankfiaitt be valasttyuk; de mostan egy elseöben 
illyen móddal, hogy ez jöuendö Karaczonban Filsticli Lörinczett polgárrá 
valaszttyuk. Ezer hatt száz harminc/» kilencz esztendőben, ha azt éri, 
Varadi Miklostt, ha eő megh halna, mast az Orthodoxa Relligion lend 
Atyankfiaynak az elev közzül: ezer hatt száz negyuen esztendőben megh 
harmadikatt: Annak utanna penigh az rendtartásit úgy continealljuk, (/</?/] 
hogy ha ki az három közzül megh halna, auagy ha az felseő Tanaezban 
vitettnek is, de sucessiuis semper temporibus, az also Tanaezban az Polgá
rok között, ex praecipuis három Orthodoxa Religion lenő Atyankfiaitt 
tartunk continue, in perpetuum, mindenkor, úgy hogy az felseő Tanaezban
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lenő húszon eött Orthodoxus, az also Tanaczban ualo három Orthodoxus 
Személyekkel edgyütt, húszon nyolcz Szeömelyekböl állok legyenek. 
Negyedszer, Az orthodoxa Religion való Atyankfiay közzülis az Biro valasz- 
tastt ennekutanna megh enged gyük, és in perpetuum usurpallyuk ; illyen 
móddal mindazaltal: hogy a mint Varosunknak réglii usussa szerint senki 
ennekelőtte is az Birosaghnak tisztire nem juthatott, hanem ha egyeb 
Tisztektől üres volt is, de az Safarsaghnak és adó szedésnek tisztein első
ben, áltál kellett menni, minél az kett tiszt viselet áltál tudhattya megh 
Varosunkban leuő minden rendbeli embereknek sorsokatt és allapattiokatt 
s az Varosnak minden terehviselesétt. így azért ez utannis ez obserual- 
tattuan, az Orthodoxa Religion leuő Atyankfiays elsőben az kett tisztnek 
viseléssel) áltál menüén, annak utanna Istentől, s az embereknek commune 
suffragiuiuabol választassanak és annak utanna azon modot minden negye
dik esztendőben, az Orthodoxa Atyankfiay közzül való Biro valasztasban, 
fogyatkozás nélkül megh tarttyuk és continuallyuk. Ezt pedigli a modott 
és rendtartást, nem a tisztuiselestől való el idegenitesre, s az Orthodoxa 
religion leueök gyalazattyara czelekezzük, hanem ab antiquo, mindenkor 
ez mod tartatott közöttünk. Eöteödszer. Varosunkban az Orthodoxa reli
gion leuő Atyankfiay templomikhoz, scholaiokhoz s annak prouentusihoz, 
és azokhoz való gonduiseleshez, semminemű keüzünkett nem mondgyuk, 
s nem tarttyuk. Az Orthodoxus Praedikatorok és Cántorok s mesterek 
házait szabadsaghban tarttyuk, adót raytok nem veszünk, sem más tereh 
viselésre azoktól nem kenszerittyük, Ez mindazaltal az ott lakos mind az 
kett Ecclesiaban szolgaié személyekről ertettvén. Hatodszor. Az Orszagh 
közönséges Vnioia ellen, semmi utón módón és szín alatt, az Orthodoxa 
Religionak, s azon léuő Atiankfiainak oppressioiokra nem igyekezünk, s 
személyek ellen Religionkra nezue, gyülölségett, haragott, boszuallastt 
nem viselünk, kárt nekiek nem teszünk: ha penigh ez ideigír az Religio 
miatt valami idegensegh lőtt volna is közöttünk, azt utrinque egymás 
között, in perpetuum sopiallyuk; hasonlóképpen az Orthodoxa Religion 
leuő minden rendbeli Atiankfiays mind ezekett nekünk praestallyak, az 
Orszaghnak közönséges Vnioia, és ez mostani egyezésünk szerintt, ha az 
\rnioban specificalt poenat el akaryak tauoztattni. Mind ezeknek pedigli 
az felliül megh irt Articulusoknak minden részeiben, cikkelyben fogiat- 
kozás nélkül való megh állásává, és eppen való be tellyesitessere, kötelezzük 
mi magunkat és Successorinkatt keresztyéni hitünk alatt, et sub amissione 
omnium libertatum et immunitatum nostrarum, Eő Nagyságúnak az mi 
kegyelmes Vrunknak, s legitimus Successorainak, ez Orszaghnak válasz
tandó Feiedelminek, és az megh irt Orthodoxa Religion leuő Atiankfiaynak 
s következendő minden posteritassoknak, in perpetuum. Sött ezeknek 
megállásáról, in authentico etiam loco, a hol eö Nagysaga akarya, készek 
vagyunk eö Nagyságát és Successorit ezen poena alatt assecuralni. Melly 
dolognak bizonsagara attuk ez mi subscriballt Varosunk peczetiuel megh 
erőssittetett Obligatoria és Reuersalis levelünket. Datum in Ciuitate Álba 
Juliit, instante G-enerali Dominorum Regnicolarum Trium Nationuni 'l'ran

il. 20
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silvanniensium, et partium Hungáriáé eitlem annexarum Congregatione, 
cluo decima mensis May Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Tricesimo 
Octauo etc. E t subscriptae sunt Litterae eaedem ta lite r:1) Michael Jo 
Samariay m. p. Caspar BeyclP) regius Judex m. p. Stephanus Baezy Senior 
in. p. Entires Hermen m. ]>. Michael Nyreö m. p. Casparus Kovacz m. p. 
Geőrich Neckel m. p. In cuius praemissae fassionis, celebrationis et obli
gationis, coram nobis factae et sole uniter peractae testimonium, praesentes 
Litteras nostras, sub sigillo nostro Conuentuali et authentico, praetitulatae 
Illustrissimae Principali Celsitudini, fideliter et coiiscientiose summaque 
cum humilitate dandas duximus. Datum Sabbatho, ipso festo Heatae Bar
barae Virginis et Martyris [deez. 4.]. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
Tricesimo Octauo.

|1 , S.| ‘)

CXLIII.

11 (1 4 0 .1

A Uovii,oh czeh szabályai.

A Colosvari Kovacz Czelinek Nemet nyelwreöl Magyarra fordittatott
AimOVLVSI.

I. Minden, Walaki az Kovacz C/.ehben be akar allani, akar mester, 
akar legein, akar penig inas, szükség, hogy az igaz agyból való tisztesség
ben személy es tízasz avagy Magyar nemzet legyen. Ezek felett az inas az 
eo keouetkezendeo mesterenel próba hetet két hetet teolczion, hogy lassa, 
ha megtanulhattya; azutan mindketten mennyének az Czeh apahoz, az ki 
az időseket hinassa liozzáia, bizonsagnl a beszegeodtetes melle. Es tartozik 
az iffiu akkor az Czehben adni három forintot és huszonnégy pénzt, es két 
egész esztendeig szolgálni mesterét. Azt elteoltvén, tartozik az mestere is 
az Czeh eleott felszabadítani, és tanuló leuelet az Czeh ]ieczieti alatt neki 
kiadni.

II. Mikor inast szegeodnek [Így | be es a megemlitet barom forintot 
húszon négy pénzt leteszik, tartoznak ketten adui két tál étkét es az melle 
swltet is egy tallal, megint feier kenyeret, az mester egy weder bort, az 
inas is. Az barom forintnak huszonnégy pénznek két florin tv át az Czeh 
ladaiaba kell tenni, az teohhit az Collatio mellett elkoelteni. így osztan 
tartozik az mester az inasnak azon esztendeore adni egv kendment, egy

—  :>()(> —

') A bevezetésben megnevezett Hósás István f’őbir<> névaláírásának kimaradása 
oka előttem ismeretlen.

-) Más köziratokban ez évben királybírónak Szenes Gáspár van Írva, az 1G3S. 
jni. 7-ki déézsi Coniplanatiot Kolozsvár városa nevében lieyeli Gáspár és Kovács 
Gáspár írták alá. (Erii. Orsaíggy. Emi. IX. köt. 181 1.)

;‘) Az országos levéltárban: Actor. Transsylvan. |7<'asc. 1. Nro 21».|
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kender vászon inget s lábra, valót; inas esztendődre is egv inget s egy lábra- 
valot, mikor ideie kitelik, egy bokor sarut.

III. Ha wal amely tanuló inasnak mestere meghhalna elebb, bogy sem 
ideiet kiteolteotte wolua mílla, annak más gazda adassek. kinél ideiét 
egészben kiteolthesse s a mesterséget megtanulhassa.

IV. Az ki be akaria magat az Özekben Szerezni, tartozik egy asot, 
egy kapát, egy kaszáit, egy keoteo feiszet elseobben mester remekben készí
teni es bemutatni. Hogy ha penig walamelyik remekben hiba találtatik, 
annak büntetése tor. 1. J)e viszont, ha mind a négy remekben hiba talalta- 
tik, tartozik büntetésben meg egy esztendeig legem szambán mivel ni, hogy 
jobban megtannlly; 1.

V. Ha peniglen walaki mester remekének elkészítése eleöll megmat- 
kasodik, biintetese annak, megbízónvodvau az dolog, négy forint, fi. 4. 
annak felette az mester remeket ugyan tartozik megczinalnia. Az ki az 
eoreg mesterek keozze számlál tátik is, tartozik fi. 4.

VI. Ezeknek vegbe vitele utanu is, ha magat hazassagra adgya is, de 
addig kölnit ugyan nem ütheti fel, sem periig funó iát mivelés feieben meg 
nem inditliattya, műszereinek elvétele alatt, miglen magat az (Izehben az 
mesterek keozze be nem szerzi. Megegyezvén penig a mesterekkel es kedue- 
ket keresne», tartozik az Czehben beszolgáltatni tizenkét forintot es az 
(,'oliatiot is megliadui, úgy hogy az elseo felkeouetéskor hat forintját tegVe 
le, az másik hatot penigli bizonyos wdeore, melyre ha le nem tehetné, adas
sek meg is egy bizonyos arra való nap nékie az letételre; Es ha osztán az 
mestereknek keduét keresi, tehát szabad légyen az ollyan iffiu mesternek 
esztendeit múlva tanuló inast fogadni az elseö articulus szeront. Legént 
peniglen ha tehetsége vagyon reaia s jut, szabadosait tarthat.

VH. Mester fianak fel czelie vagyon, kiueuen azt, hogy az kétszeri 
vendeglessel az is tartozik mint idegen, a inelly teszen fl. 12. Ha valaki 
mester eozvegyet auagy leányát veszi el, annak is fel czelie vagyon. Az kik 
nem ez war as iák, tartoznak tanuló és nemzetség leneteket minden halogatás 
nélkül megmutatni az mestereknek, mert különben az Czéhben be nem me
hetnek es be nem alhat. mik.

VIII. Ozehapak választásakor ha ki nem akarna felnenni, büntetése 
legyen barom forint, fi. 4. es azon esztendeoben legyen szabados, de azutan 
való esztendeoben ismét, eleo vetessek.

IX. Minden, mikor az czeh apa, Fejedelem avagy Város számára 
való mivet paraneziol, engedelmes legyen, mert az szofogadatlansagnak bün
tetése barom forint, fl. 4.

X. Mikor észténdeonkent a czehapa tisztit íeladgya, es szamot is adott, 
tartoznak az mesterek munkájáért Száz pénz ereo ni esztendei) ajándekjáual 
az czehbeol feltisztelni, a felesegettek penig eg-y ing óinak való gallér 
gyöleziot adni.

XI. Ha valamely mester maga felesége awagy gyermeke es egyeb haza 
m‘]ie meghalna, az iffiu mesterek tartoznak az sirt tisztessegesen megcsi-

20*
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ii alni; ha penig abban fogyatkozást tennének, mindeniknek kfileon küleon 
büntetése fl. 1. Ha ki a temetésre el nem menne, annakis büntetése ű. 1 egy.

XII. Regelő [!] lietfeon ha ki veszekedést es eoszue veszést indítana, bün
tetése fl. 1. Ha ki a bort es eledelt szakin kiadta, annak is büntetése fl. 1. 
egy. A ki tovább nem maradhat, kéredzek a ezehmesterteol, mert ha kéred- 
zetlen elmegyen, száz pénz annak is a büntetése.

XIII. Egy mester is az másiknak czieledgyet el ne hitegesse, se el ne 
liitegettese, mert ha megtapasztalodik benne, négy forinttal büntettetik meg 
érette, oo fl. 4. Viszont egy mester is más megszegeodeott mivét el ne 
szollya, sem mivelteteojet egy forint büntetés alatt.

XIV. Ha teortennek, hogy valamely mester szofogadatlankoduan, az 
(Jzeh ellen tamadna, es magát a büntetésben nem aduan, az birot es ta- 
nacziot futna, tehát annyi büntetéssel tartozzék, az mennyit egy fel mester 
asztal túszén, úgymint hat forintot oo fl. 6.

XV. Walamel mester az varos teorvennye ellen vagy gyilkosságban, 
vagy paraznaságban avagy lopásban elegyítene magat, az Czelibeol kire
kesztessek, es mindaddig az czeh kívül legyen, mig kegyelmet nyer róla, 
úgymint az ollyan vétkéreol. ■

XVI. Mikor az czehatya az czeh tablaiat elbocziattya, walaki be nem 
mégyen, büntetése 1 forint fl. 1. Ha penig 12 óra után menne be, annak 
büntetése eotven pénz cv> dr. 50. Ha vvalami szükséges eleotte allo dolga 
vagyon, kiért be nem mehetne, az czeh atyatol keovedzek |ú/*/j el s ment 
ember lészen.

XVII. Minden legény mester remekeiért tartozik walaüiely mesternél 
esztendeig szolgálni, es úgy adassák ki osztan nekie az mester remek, az 
országbeli mestereknek rendtartások szerent.

XVIII. Ha walamely mester auagy eozvegy aszszony ezen gyerme
kének az czehet tartani akaria, esztondeonkent tegyen le az ezekben tizen
két pénzt, oo dr. 12. Ha penigli azt eltalálna is mulatni, azzal mindazáltal 
az gyermeknek igassaga el ne veszszen, hanem mikor az ezekben be akarnak 
az ollian iffiak allani, tartozzanak egyezersmind letenni, a mit esztendeon- 
kent elmulattanak,

XIX. Ha ivalamely mester az egyk a másikát meghazuttatna, wagy 
niegszidalmazna es gonoszt mondana, büntetése eotuen pénz oo dr. 50. 
Verekedést penig es vértetelt az ezekben senki meg ne itillien az bírák hire 
es kedue ellen, mert ha ki azt megli merészli próbálni, tehát az bírák ellen
egy gyra ezüst büntetésen marad.

Articuli hi translati sunt in hungaricum sermonem, et Fabris Ferra
riis, pro Privilegio dati ex deliberatione ot author itate Amplissimorum Do
minorum Judicum et Senatorum Ciuitatis Kolosuar Anno Domini Mille
simo Sexcentesimo Quadragesimo.

Per Stephanum Conradum
juratum Ciuitatis praedictae Kolosvar notarium m. ppria. ‘)

)  A Kovács czeh leveles ládájában levő egykorú hitelesítetlen másolatiml.
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OX LT V.

[1041.1

A szappanosok czóli szabályai.

NOS GEORG! VS KAKOC/J DFIGRATIA PRINCEPS TRANSSYL-
VANIAE PARTIVM Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes Me
moriae commendamus tenore praesentium significum <jui)>. expedit univers. 
Quod pro partibus et in personis Circumspectorum ac honestorum virorum 
Stephani Kaclas primarii; Joannis Tlieremi alterius Magistrorum Celiae 
siue societatis; itteni (J-regorii Veres, StephaniVylieli, AndreaeBeregszászi, 
Petri Kadar et Gregorii Balogh, Magistrorum Smigmatariorum, Incolarum 
et Inhabitatorum Ciuitatis nrae Coloswar, exhibitae sunt Nobis et praesen- 
tatae quaedam literae fidelium Nobis dilectorum Prudentii et Cireumspecto- 
rum Stephani Puelacher pro tunc primarii, et Stephani Bácsi Bogii Judicnn 
nec non Crisparis Pewtsh, Michaelis Samariai, Andreae Hermann, Joannis 
Tököli, Michaelis Fenescher, Casparis Kovaez, Ambrose Gasner, Petri 
Huszár, Pauli Wendricli, Joannis Veres et Andreae Tewffer Juratorum 
Ciuiuin et Senatorum Ciuitatis eiusdem nrae Colosvar, in pargameno et 
forma libelli confectae et emanatae, ac sigillo maiori Ciuitatis eiusdem 
authentico, inpendenti et cera rubra impressiue communitae et roboratae 
Priuilegiales atq. Celiales, quibus mediantibus iidem Judices ac Jurati (fines, 
Senatoresq. dictae Ciuitatis nrae Oolosnar, tam pro puhlico commodo ]>ro- 
movendo, deuitandisque priuatis detrimentis, atip adeo in eadem ratione 
Smigmatariis quoq. bene consulerent, sicq. tam publicum exinde, quum 
priuatum Saponarior commodum promonerent, certos Articulos cora ipsis 
perlectos, emendatos atq. reformatos, una cum Jure Celiae ipsis Smigma- 
tariis, praescriptos eisdem, ac eorum in arte eadem Successoribus uniuer, 
dedisse et concedisse dinoscebantur, tenoris infrascripti. Supplicatu Nobis 
humilime, quatenus Nos easdem 1 iteras omniaq. et singula in eisdem con
tenta ratas, gratas, et accepta haben, literis nostris verbo tenus inseri et 
inscribi facere ac pro eisdem Saponariis, eorumq. in arte successoribus uni- 
uersis perpetuo valituras, gratiose confirmare dignaremur. Quarum quidem 
literar tenor seu verbalis continentia sequitur in hunc modum :

STEPHANVS Puelacher primär et STEPHANVS Bácsi regius Judi
ces, neonon Caspar Pewtsh, Michael Samariai, Andreas Herman, Joannes 
Teökeöli, Michael Fenescher, Caspar Kowaczi, Ambrosius Gasner, Petrus 
Huszar, Paulus Vendrich, Joannes Weres et Andreas Tewffer, jurati Ciues 
et Senatores liberae Regiaeque Ciuitatis Transsyluanicae COLOSVAR. 
Memoriae commendamus tenore praesentium significan, quorum id vel 
nunc, vel in posterum quouis tempore nosse interest, uniuersis et singulis 
hasce visuris et lecturis. Quod nobis in Curia seu domo nra Senatoria, pro 
expediendis communibus quibusdam Reipub. nrae negotys nobis incumben
tibus, rite una sedentibus, venerunt in conspectum nostrum Circuspecti ac
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honesti viri Murtinus Bred et Stephanus Kiutas, eines atq. cohabita tores 
nri, professione vero artis mechanicae Saponary seu Smigmatary, suo<j. ac 
aliorum quorundam Saponariorum, hic itidem in Ciuitte nostra degent i u 
nominibus et in personis, exhibuerunt nobis libellum (prendam supplicem; 
declarantes eodem; quod cum in hac libera, Kegiaq. <'initate nra omniu 
artiu mechanicarum professorum, qui quidem legitimo modo ad artis peri
tiam peruenerunt, certa et ah alys distincta,, certisq. simul legibus atq. 
priuilegys adornata habeant Sodalitia, praeter se Saponarios, licet ipsj 
([uoq. peritiam artis suae solito Sodalitiorum more adepti et per seruitia 
assecuti sint; repeviantur vero, tam hic in (Unitate, epiam etiam extra eam, 
qui Saponis conficiendi veJ coquendi artem nunquam didicerint, ac propre
ren nec rationem eius praeparandi norint, verum materia ipsius corrumpunt 
tantum, ita ut quidam eorum talem conficiant Saponem, ut iy. qui usus sui 
gratia coemunt, non solum commode eo uti non possint, sed insuper dam
num quoq. patiantur. Praeterea sint quoq. nonnulli, qui arti quam didice
runt, valedicere, et Saponis praeparandi artem, (piam ignorant, aggredi 
velint; unde propter eiusmodi expertes homines, ipsi sine discrimine, una 
cum eisdem, male audiant, simulq. haud lenia, perpetiantur damna atque 
iniurias. Quin etiam haud naro accidat, ut aliunde quoque talia importen
tur. et hic venum exponantur Smigmata, quae nullius plane sint pretij. sed 
prorsus inutilia : atq. sic undiq. oh indigenas pariter et externos in existi
matione sua periculum communemque infamiam incidant : cum fama, vul- 
giq. sermo sine discrimine una cum artis ignaris comminat, feratq. et cla
mitet promiseue Colosuarien Smigmaturio», ita male ac perperam conficere 
Sapones. Rogarunt, itaq. nos debita cum instantia (piam liumilime, ut nos 
maturo praemissis judicio consideratis, hacq. ipsorum petitione benigne 
admissa, pro publico omnium hac in parte bono priuatoq. ipsor commodo, 
jus Cehae ipsis dare, et articulos per ipsos nobis in scriptis porrectos dili
genter examinatos pro priuilegio perpetuo eisdem concedere dignaremur. 
Futurum enim procul dubio hac ratione, ut quando quidem ipsi viros ido
neos magistrosq. artis probe gnaros, qui Smigmata tam a suis hic postmo- 
dum praeparanda, quam ab exteris huc licitis nempe temporib. importanda 
lustrari ac bonitatem eorum diligenter exploraturi sunt, quo bene probeque 
confecta venire, secus vero praeparata nequaquam possint, e collegio suo 
electos eiq. officio praefectos continuo habituri inter se sint, incommoda 
superius enumerata, neq. ipsimet in posterum ad nominis sui infamiam cum 
summa iniuria, neq. alii cum rei suae familiari» detrimento sentire atq. 
perferre cogantur. Quibus nos rite intellectis, ac matura super iis delibera
tione inter nos habita, tam ad promonendum publicum commodum, deui- 
tandaq. communia detrimenta, tum vero ut haec |,sfo| ratione Smigmatarys 
quoq. consuleremus, visum est tam pro publico, quam priuato ipsorum bono 
superius memoratos Articulos coram nobis diligenter perlectos ubi visum 
fuit emendatos atq. reformatos, ima cum jure Cehae ipsis praescribedae dare 
atq. concedere. Quorum quidem Articuloru per nos emendator et reformator, 
inq. ordinem certum redactor, numerus atq. series iu hunc modum sequitur :
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Mhielhogy Mindennemű' társaságnak bizonyos maga keözeöt való 
oleol járnia szokot lenni, a kiteől a teöbbi fiigg,liall es ért, azért hogy min
denek iob móddal, szerrel es rendtartással igazgathassanak es helyesben 
viseltessenek. Annak okáért a Szappaniosok a nagy Szappan ezinalok es 
leözeök Czehebennis egy Czeli Apa es egy Czeh Mester legyen, a kinél a 
( zeh ladaia allyon. Az Varos penig két Natiobol alván, úgymint Százból 
es Magyarból, az Czeli Apa,sag és Czeli Mesterség is alternatim az szerent 
legyen, úgy mint Szász után Magyar, Magyar után Szász: Az töb Czeli helv 
társaságbannis ezen mod tartassek. Ezeknek penig, tudniillik az Czeh Apá
nak es ( 'zeli mesternek választások esztendeönkent kis Karaczion után legyen.

Inast három esztendeöre fogadgyanak az Mester emberek, es igen 
rnegh tudakozzák, hogi ne jobbagy fi. bane szabados személy és Magyar 
avvagy Szász nemzet légién: és itnalokat fogadgyanak inkab, hogy sem ide
geneket, haue ha ugyan nem talalnnnak itnalokat, úgy fogadgyanak ide
geneket. Az mwre való inas prolin, hetet két hetigli szolgallyo, az Mester 
ember is szegeödetlen towab tartani két, hétnél, eziak harmad nappal is 
Czelnuester hire nőik ív 1 no mereszellie, ha penig czielekedne, büntetése egy 
forint legyen.

Az Inast mikor be akariak szegeödtetni, a Czehet a ki beakaria 
giwteni, az a tabla Sarasért adgyon tizenhat pénzt es igy a Cheh eleöt 
legyen az Inasnak be szegeottetese, es adgyon a Czelibeu négy forintot, s 
egy tisztessége« vacziorat, nielly vacziorara való költziegnek félénél az Vra 
tartozzék.

Az Gazda tartozik az tanuló inasnak hibabelit adni, mégli apród esz- 
tendeüt szolgai : Az felszahaditáskor penig, avagy ha elolt leszen is, egy 
vég abáfc reá ruházni. Mellyert az Inas is keöteles, bőgj Vra kárát el tauoz- 
tassa, és ha mit eszelten veszeti, be mondgya. Az felszabaditas penigh az 
Czeli eleöt legyen es az Gzehis tartozzék nekie szabad levelet adnia.

Egy tanuló inasnál teöbbet egv mester embernek is tartani szabad 
erzersmind ne legyen, és inast is az egy uta fogadni addég, meglen az előtte 
való inasnak eziak fertály esztendei) lieiti ne leszen ideie kitelesenek, ne 
niereszellien. Ha ki pétiig kivleömben ezielekednék, bivntetese száz pénz, es 
az imus nelkivl is el kell lenni.

Az Inas apród esztendőié kiteöltese után felszabadulnám akar tanító 
Vrat, akar más mestert szolgallyon is ©stau, de esztendeig tartozzék eziak 
fel heti bérért szolgálni. így esztendeőt szolgalmin, atmakutanna mint ta
nult legitimek, egész here leszen eőtnen pénz.

Szükségh az is, hogy Czeh apa es Czeli mester választáskor az meste
rek keözzwl egy legények Attya is választassák, az kiteől az legeniek fivg- 
iettek, es a ki azokra gondot visellyen.

Es hogy ha idegen legény az Varosra ieő, nem egiebwt, hanem az 
legeniek attya házánál szállion, es óimat szerezzen az legenyek attya gazdat 
nekie. rnegh uisgaluau mindazaltal elseőben, hogy ha (Jzelies helyen ta
nult e. vagy nem ; mert C on tár helyen tanultnak, kétt hétnél ton ab mestert 
nem adhatni.
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Az Legeinek attya punig az ollyan legény el szerzésében Hlyen ínoclot 
keöutíssen, hogy elseöben az Czeh attyát, lm annak nem kel, az utaima való 
eöreg mestert kenallia megh velle, ha az sem tartya meg, magaiial tart- 
hattya, úgy mindazaltal, hogy ha más mester embernek legénie ninczien, 
egyik is ketteőt ollyankor eezersmincl nem tarthat, sem Czeh apa, sem Czeh 
mester, sem legények attya, sem penig az teoh mesterek keözzwl eggyik is.

Hogy ha penig valamely idegen mester legeny egy neliany esztendeig 
walo ittwalo szolgalattya után az Czehben be akarna alkun es itt az varas
ban megh telepedni, awagy az itt való is az Czehet es mester remeket keö- 
uetni, az Czeh mestereket talallya megh ideien feleöle, es az minek eleötte 
az Czeh mesterek nekie az remeket kiadgyak, tartozzék elseöben az Czeh
ben való be állásért adni nyolcz forintot kész pénzt; es egy tisztesseges 
ebédet is awagy Vacziorát az üzelmek adni, mikor az Czeh mester házánál 
mester remeket el keszituen he mutattya.

Mely mester remek ez legyen, hogy egy feőzet Szappant az eő igaz 
minden szerinél annak modgya szerent maga tulajdon mestersegeteől iol 
es hiba nelkwl el kesziczien es kifeőzzeőn.

Fel eszteudeő eltelvén, az ollyan legeny megh hazasodgyek, nemzetség 
lenelet producaluan, magat annak modgya szerent az Varos keönynehen 
beírassa, es Waroshoz hív ttel keő telezze : annak ntanna két emberséges em
berek áltál az Czeh napian he keöwedzek, \jgy\ az Czehis acceptallya, ha mi 
méltó ok nem ellenzi. Eszteudeő mulua penig mester asztalai megh adgva, 
úgymint tizenkét forintot, ha az mesterek lakást nem akarnak szerezni.

Walamégh az mester remek keöwetet es bemutatót legeny meg nem 
házasodik, addég se inast, se legent nekie tartani szabad nem leszen mind 
az egesz Czehben he nem állásáig: ha penigh ezt altul hagia, toties quoties 
vetkezik, száz pénzéi bwntettessek.

Hogy ha idegen helyreöl valamely Szappan feőzeő mester ember ide 
az Warasra szármáznék es ieöne s itt a Czehben akarna allani, tartozzék 
tanuló leuelet, nemzetsegh leuelet és minden igassagat az Czelníek megh 
mutatni, mellyeket az Czeh megh latuan es heliesnek talalwán, he veszi tár
sasagában annak modgya szerent, úgymint mester remek czinalas es mes
ter asztal adas által, ha az üzelmek mindenkeppen kedvét keresi.

Az Czehbeliek keozeöt penig illien rend tartassuk, hogy egyik a má
sik inassat se legeniet el ne hitegesse, se el ne híja Czehmester hire nél
kül: Mert ha az ollyan dologban walamellyik Czehbeli mester megh tapasz- 
talodik, annak büntetése vétkeiért négy forint leszen.

Hogy az üzelmek dolgai iobban igazodhassanak es igazgattathassa- 
nak, tehát minden két holnapban egyszer ordinarie eöszue gy vvIliének az 
Czeh mester hazahoz. A mely mesterhez penig a Czeh tablaiat akarna be- 
gywleskor elviszik és az Czehben ielen nem leszen, ha magat igaz méltó 
okokkal nem mentheti, vagy penig dolga lenen, a Czeh mestert meg nem 
talallya s tőle el nem keőuedzik, | ?>/«/] illyen ielen nem létéiért büntetése 
leszen huszoneöt pénz.

Az mely mester embernek felesege eözvegien marad, a még az ura
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neuéfc viseli, ;i mmefc szabadon miuelliesse, es nz fel tetei pénzt, az megli a 
C/.eliet tartani akaria, esztendeőnkent beszolgáltassa.

Minden mester ember, az ki az Czehben be szerződik, es az mellet ina
sok, legeniek, tartoznak az eleőtteök járó Czelmiesterekteől függni es hal- 
gatni mindenekbeől, valamik a Czeli dolgát es rendtartását illetik.

Es minden ez Czehbely atyafiak tartoznak egy masnak tisztességet es 
beőeziivlletet adni mindenekben; Mert ha ki másnak tisztességét es beö- 
cziwlletit megli nem adgya, vagy (Jzeli gyűlésben vagy lakásban, a mint 
teörtenhetik, hanem valami illetlen és tisztessége ellen való szitkokkal illeti 
mégh egyeb ivtt is, az ollyan vétkes ember b ivntetes i elseöben egy forint, má
sodszor két forint, harmadszor három forint, melynek két részé az Tanaczie.

Ha ki penig a mesterek keözzivl [kit Isten mind azáltal eltawoztas- 
sonj vagy paraznasaghban, vagy gyilkossághban, vagy lopásban, vagy 
egyéb czegeres vetekben elegitené Lg/;//] magáit és az Czehbeli társaságot 
megrntitaná, mine az ollyannak, mégh magat teöruenniel meg nem iga
zi ttya fel tiltassek, ha penig conninealtatib, eo facto az ollyan a (Jzelibeől 
kitetessek.

Hogy ha walaki a Czeli ellen Contarkodnék, lie nem aliaruan a Czeh- 
ben allani, és mostan ez uy kezdésben a CV.ehwel eggyet erteni es Czeliet 
tartani, az ollyannak Biro Vram es Tauaczi ereieuel az Czeli mesterek min
den miuet es m ív szeret el vitethessek, hasonlóképpen ennekutanna walo 
wdeőkbennis mindenkor az Contarokat felkereshessek, es miueket s mivsze
reket el vitethessek az Tanaczihazhoz, es ot a miben az bivntetes decernal- 
tatik, annak harmada az Czeli é, az két részé az Tanaczie legyen.

Ezek után megli engedtetet Czeliek erőssegere es jauara s előmentere 
az is, hogyha eok az Warast elegségéssé teszik, senki sohonnat ide az Va
rosban Erdélyben keszitetet es feüzeöt Szappant az esztendeőnkent esendeő 
négy szabad Sokadalmoknak es Kegyelmes Feiedelmivnk it letellek ideien 
kinvvl ne hozhasson el adasnak okáért, se itvalo se idegen ember, itt ne is 
árulhassa,. Mert ha arullya es megli tapasztalodik raita, az Czéli mesterek 
akkori Magistratusuak ereieuel az ollyan embernek akar itt való az Warosi, 
akar penig kwlseö idegen legyen, nala leueö Özappanyat elueliessék, mely
nek két részé az Tanaczie, harmada a Czelie legyen.

Nos itaque superius nominati Judices et jurati Ciues ac Senatores 
praedictae duitatis Colosvar, uniuersos et singulos praescriptos Articulos 
nobis porrectos et diligenter lectos, ac ubi necesse fuit, emendatos atque mo
dificatos et in ordinem compositos, ita ut huic libello inscripti sunt, singu- 
laque et uniuersa in eisdem contenta ex unanimi nrum omnium consensu 
superinde habita deliberatione, ratos, gratos et accepta habentes, memora
tis Magistris vSappouarys Coloswariensibus, eorundemque in arte hac suc
cessoribus uniuersis ciuibus nostris, pro Cehae ipsorum a nobis concessae 
firmitate, nec non honesta et decenti moderatione in perpetuum valituros 
dandos proque priuilegio perpetuo concedendos duximus: prout damus et 
concedimus, harum nrarum priuilegialium in forma libelli confectarum, et 
sigillo maiori duittis authentico subappresso communitarum, vigore et
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testimonio literarum mediante. Datae (fiuudiopoli, die decima nona Men»in 
Decembris, Anno Domini Millesimo .Sexcentesimo Trigesimo septimo. Kt 
subscriptam erat in fine libelli: In praemissis Jurato Natur io existente Ste
phano Conrado. m. pr. ')

NOS ITAQ’Z praemissa supplicatione, nobis modo quo supra por
recta dementer exaudita et tauenter admissa, praescriptas Uterus non abra
sas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus 
vitio et suspitione carentes, quoad omnes earum continentias, articulos, 
clausulas et puncta, eatenus, quatenus eaedem rite et legitimae | sie | exi stunt 
emanatae, viribusque earum veritas suffragatur, ratas, gratas et acceptu ha
bentes. praesentibus literis nostris de verbo ad verbum sine diminutione, 
augmento variationeque aliquali inseri et inscribi facientes, pro eisdem Ma
gistris Sapouariis, eommque successoribus uniuorsis perpetuo valituros, 
gratiose coufirmauim. Prout acceptamus, uj»probamus, ratificamns, ac pro 
eisdem uniuersis et singulis Magistris Smigmatariis modernis, ac eorum in 
arte eadem successoribus uniuersis perpetuo valituras, gratiose confirma
mus. harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. In cuius 
rei memoriam, iinnitatemque perpetuam praesentes et authentici Bigilli Nri 
munimine roboratas, Memoratis Magistris Buponariis et eorum successori
bus uniuersis, clementer dandas duximus et concedendus. DATVM in 
Castro nostro Colos-Monostreusi die decima septima Mensis Junii, Anno 
Domini Millesimo .Sexcentesimo (Quadragesimo primo.

deorgius Rákóczi mpr. Joannes Bzalardv, \ ’ice Beer. nqir. *)

UXLV.

11GMH. I
A b o ro tv á lo k  czóI ibzíürüy a i.

NOS KEQUISITORKS literarum et litoralium insriiiuentum, |i/ts| in 
Sacristia sine Conseruatorio (Joiiuentus Monastery 13. Mariae virginis de 
('olosmon ostra repositarum et locatorum ac quarumlibet .híddarum delibe
rationi!, legi timor umq. mandatorum Principalium Executores etc. Memoriae 
Commendamus tenore praesentia Significan, quibus expedit vuiuersis. Quod 
Nobiles ac Circumspecti ANDREAS Borbély als Waradi primarius, et 
Stephanus Thöömösvari oino de Colosuar, Magri Cehae Barbitompsorum |_*wj 
in dicta Ciuitte commorat, nostram personalr veiiien in praesen Exhibue
runt et praeseutarunt nobis quasdam literas, quon Judicum ac Juratorum 
(.finium Cittis Colosuar Priuilegiules Sujier Ceha | sie | eor. confectas, eisdemq. 
collutas die vigesima septima Mensis Augusti Ao Di 1568 in i am dicta

') Veles ortographiai eltérés lévén a fejedelmi megerősítő átiratban : jónak lá t
tam a, szabályokat a s z a p p a n o s  r té h  által a kir. kormányszéknek 1788. 218-1. szám 
alatt beküldött, hártyára irt egykorú hivatalos másolatból közölni.

-) A s z a p p a n o s  í t é l t  leveles ládájában is meg van, há rty á ra  írva. s a. fejedelem 
függő pecsétével megerősítve ererletil/en.

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 314 2013.03.05. 22:21:41



Hitte Colosuar, patoliter in pergamen« emanatas, Sigilloq. majori eiusdem 
Ciuittis pendenti et authentico solenniter communitas et roboratas ; Peten 
nos, idem Andreas Varadi, et Stephanus Tliömösuarj debita cum instantia, 
ut nos easdem Iras de verbo ad verbum sine diminuone, uel augmento 
aliquali ex Stylo latino hungarico idiomate exponere, pro clarificaone ergo 
dignarem, cpiar tenor liugaricalis, et Sensus verbalis, talis est; Nos Anto
nius YViczei primarius, Stephanus Barat, Regius .judices, Columamis Nyreö, 
Petrus Kppel, Michael Berzethi, Adrianus Reychelt, Laurentius Szekel, 
Lmericus Bognár, Antonius Ferenci, (tregorius liertel, Franci sens Theremi, 
Antonius Kapa, Benedictus Jyjarthu, jurati (lines Ciuittis Colosuarien: 
A/. Christusban minden liiuökk, valakik e/, mi levelűnket lattyak, az Urban 
egesseget az minden jóknak megh adojatul kiuanunk. Az gyors és Serény 
emberi elme azt fel találta, hogy azok az mellyek az időben lesznek, az 
emberekkel egy üt el ne mulyanak, hanem leuelekben irattatua, io gond- 
uiselesek alat megtartattassanak, Annak okáért mys mindeneknek mosta
niaknak, es iöueudöbelieknek ez mi leuelunk által akariuk értésére adnj. 
bogi az mi szűköt öszne gyűlésünknek nemely napin az eszes és Tekintetes 
Férfiak, tudni illik, Colosuari Borbély Marton és Budai Borbély Leörincz 
<'olosuarat lakó Borbély Mestereknek Ceh.es mesterv, és előttük járói, magok 
es az töb Borbély mestereknek neuek es személyek alat, hozanak minekünk, 
az ö társasagok közöt bizonyos megh tartusra való Articulusokat, jelentőén 
engedelmesseu, hogy noha az mi boldogh emlekozetü eleinktől, Biroktnl és 
Polgaroktul, az ő Ceheknek igazgatására, és oltalmazására, bizonyos leuelek 
volt volna, a mely mostauis extalna, de miuel az a leuel, nem csak az réghi- 
ségtúl sorvat, es rothat volna megh, hanem abban levő nemely Articulusok- 
uak az Pápistái religionak es oltároknak Ceremóniáira tartozuan, [mellyek 
ez mostani idében nem szükségessek | miuoltokért eröttelenitettenek es 
vettettenek megh; Minek okáért kerenek minket alázatosan, bogi mind ez 
mostani Uyonnan mi elünkben hozot, s mind pedigli az ö első leuelekben 
leuo némely Articulusokat, az ö mesterségeknek hasznúra s megh tartu
sára, s mind pedigli mindeneknek közönséges hasznokra és igazgatásokra 
az mi io értelmünk es Ítéletünk szerent Priuilegiumban czinalni es irny 
meltoztatnok ; Mely kiuausagokat igy ertuen, tudvauis mi légién tisztük 
az Tisztuiselökuek, kik Isten rendeleseböl valamely Respublicának igazga
tására és gonduiselesere allattatnak, liogy Flsöbenis a,z magasságos Isten
nek felséges neuét dicsérni, annak felette az ö gouduiselese ala bizattatot 
népét, az Istennek igéjében, es az ö Felseghé tisztöletiben es magasztala- 
sabau birny, igazgatni tellyes tudományánál igyekeznék: Touabba az tisz- 
tösséges, es Istennek igassagaual egyező Töményekben az ioszagos Czele- 
kedetökuek fenyössegeuel, az keözönsegés tarsasagnak Czendessegere es 
haszualattyara illendőkkel felekessittetnek; az mellyekben az Istenfélő 
embereknek sziliek ómen gyen, az egyigiüeknek pedigli ertelmek es elmejek 
tanittassanak; es ellenben az elfordultaknak es viszalkodokuak az ö kemény 
nyakok az tisztösseges engedekuessegre meghíagittassanak; hogy az ö 
elüttök járójukhoz minden megh bánás nélkül, hűséggel való szolgalattyo-
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kát mutathassák, hogy az szép rendtartásban az Varassi egiessegli nene- 
kedgiek, ez Yarns, és minden Respublica öruendözzön, legyen nem külöm- 
ben mint soc tagokból allo egy Test, az egy főő illat; my azért azoknak 
méltó kiuansagokat megli kalgatuan, az nekünk beadatot Articulusokat 
megli viszgalua, xnellyek mind az Borbély mestereknek, s mind pedigh az 
közönséges társasagunk az mi értelmünk es Ítéletünk szerent hasznosnak 
es tisztösségessek, melly my Limitationknak rendi im igy keöuetközik etc.

Elseo: hogy ö nekik, tudni illik az Borhely mestereknek, egy Cehek 
és társaságok legyen, melyben mindenik az ö kéwzi \igy\ munkáját, igazan 
minden csalardsagh nélkül tartozzék gyakorolni. Másodszor. Hogy az ö 
Cehek mindenkoron Czendessegben maradgyon, eö közzülök mindenkoron 
(Jeli mestereknek kegyességgel, békességgel es io erkölcsökkel tündöklő 
kett személyek valasztattassanak, kinek az egyke magyar, az masika pedigli 
szász legyen, es mind az kettő az Ché dolgainak hűséggel való gonduise- 
lesere, erős hittel legyen köteles. III. Begy | i<pj\ Borhely mesterys ebben 
az Varasban, az Borbélysaghnak mesterséget ne mereszellye miuelni, auagy 
mineltetnj, hanem ha elsőben annak az mestorseghnek tarsasaghi közzé 
magat be iktattattja, auagy allattattja ; Senki megli az Cheben leuö meste
rek közzül is, valamely idegenyel, ki az Cheuek tarsasagan kivill volna, 
munkainak harmad, vagy negyed reszebeu vele ne mcreszellyen tarsalkodni, 
mestersegenek el vesztese alat auagy mestersegenek megli valtasa, kett 
Arany forint birsagh alat, melynek az egike az ackori Bíráknak es eskiitt 
Polgároknak, az masika pedigh az Chenek járjon : kiualasztuán az jöueue- 
nyeket es kiuül valókat, kik szemnek, foghnak, es egyeli nyaualjiik megli 
gyogittasolmab okáért országokat es sok külömb külömb fele helyeket 
szoktanak bej árny: mert az ilyeténeket, az kenetöknek es egyeb fele oruos- 
sagoknak árulásokért, megli tiltanj nem akaryuk. IV. Walakik az megli 
mondót Chenek tarsasagaban akarnak allany, azok elsöbenis magokat az 
tisztösséges liazassagban foglallyak es az ö neueket az uarosnak köny- 
uebe beiratny tartozzanak. Annak felette az Mestereknek az ö tisz- 
tössegös születéséről, tanulasanak esztendeiéről, iambor es tisztösseges- 
sen való kitöltéséről level, es emberbeli bizonyságokat, hasznossakat es 
hitelre méltókat tartozzanak hozni, es mutatnj : Ezt pedigh igy eresed, 
Hogyha kiknek hazaiokat, es születéseknek helyét, az ellensegh foglalta 
volna el, es eleteknek veszedelmeuel hazaiokban is bizonyságokért nem 
mehetnének, azok az Mestereknek tisztösseges tanúbizonyságokkal es ingyen 
ualo meg engesztelessel tartozzanak, hogy eleteknek ualtozasaual bujdosni 
ne keuszerittessenek. Eötödik. Minden, valaki az Clieben Uyonnan be akar 
allani, az ö Mesterséget es tudományát, az oda ala megli neuezet kiualkep- 
pen 17//?/1 való kéneteknek, tudni illik, kenyeö jir és [és az mint ők hiyak] az 
szederjes flastru es az nagy erleleö | ki mondatik] czinalasaban kel megh 
mutatni, bogi ha azt iol, es illendőképpen meg csinallya, az liazassagban 
es az varassi tarsasagh közzé magat foglallya, úgy méltán az Cheben be 
fogadgiak, de külömben ne; Az Cheben való beallasanak idejen, az Chenek 
iöuedelmere, kett Arany forintokat es den 25 tartozzék adni: Annak
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felette, az Mestereknek tisztösseges Étkekből allo egy ebedet, az ö értéké 
szerent tartozzék készíteni, az melle egy vieler bort is adnj; Hatodik. 
Az kartya, koczka iaezokat, es etszakakon széliéi iar gonosz czeleködöket, 
közöttök ne tarczak; De azok, kik nylvan való nagy vétkekben találtatnak, 
es megh bizonyosodtam, mesterségeknek örökke való el ueszteseuel; az kik 
pedigli az tilalmas kártya, es koczka iatekokat gyakorollyak; elsőben den.
16. másodszor duplo id est den. 32 : harmadszor osztan, mesterségeknek 
megh váltásánál büntettessenek: Hetedik. Az Che Mesterek minden tizen 
ötöd napon, az tüb Borhely Mestereket öszne hiuan, gyűlést celebrálni 
tartozzanak, melyben minden Mesteremberek megh azon mesterseghet 
tanuló szolgákig, az szokot oraigh tartozzanak ben ülni, bogi az magok 
jattokra es hasznokra vigyázhassanak; Az illyen egyben gyűlésnek idejen, 
minden Mesterember, az Öltenek Ladaiaban, kett kett penszt, az szol
gák is haszonlokeppeu egy egy penszt adgyanak, es tegyenek; az ki 
pedigli az megh mondót Che gyűlést el mulattya, hogy ot nem leszen, 
az ollyant denar. 16 birsagollyak: Az megh neuezet Che Mesterek az 
Öltenek gonduiselöi, az illyen tizen öt napi kett-kett pénz adassal, az 
Che Ladaban nem tartoznak: Walakik az illyen Mester emberek, nagy 
szolgák közzül az ö magok dolgoknak uagy miueknek megh láttatására 
Cehet gyüitet, auagy kiknek keduekert Ché gy ni tettek [?>/»/], az minek előtte 
az ö dolgát az Mestereknek megh mondana, uagy mutatna, tartozzék az 
közönséges tarsasagnak hasznára húszon ött penszt cv> den. 25 deponalnj. 
Nydczadik. Mindenek: Mester emberek, es szolgák, az ö Che gyűléseknek 
és egyéb lukasoknak vagy Vendegesködeseknek idein, egy mást illendő 
böcsulettel illessek. Az haszontalan beszélgetősek, boszttsaghra ttalo inger
lesek, rágalmazó szock, tauul legyenek es effele hituan elmeböl szármázó 
gonossagokat el tartoztassanak, az kik mástul kerdettetnek, tisztössegessen 
feleilyenek egymásnak ; mert ualaki más szemelye ellen illetlenül szol uagy 
beszel, azt törueny szerent az Mester emberek megh latvan, Elsőben húszon 
ött dénár. 25. Maszodszor den 100 id est, egy forintul, harmadszor pedigli 
Miuenek fel tiltasaual bűn tettessek: es különbben az Cheben be ne fogat- 
tassek, hanem Mesterségenek Uyonna való valtasa áltál. IX. Senkik az Mes
teremberek közzül, az Sebessekuek gyógyításából vagy jöuedelmeböl, az 
Szolgalmak harmadrészt ne merjenek adnj, hanem az illyen sebessekuek 
iöuedelmeböl, negyed reszt fizessen es adgyon az szolgának. Az illyen sebes
sekuek gyógyítására való minden szükséges oruossagokat es eszközöket az 
Mester ember tartozzék szereznj ; az szolgha pedigli az ö reá bizattatot 
Sebesset s beteget minden ö tellyes tudományánál igen szorgalniatosson és 
httsegessen gyogiesa: azt el hadni ne niereszéllye [mint ennek előtte ne- 
mellyek czelekottenek] miglen megh nem gyógyul es egesseghre nem fordul; 
Valaki pedigli az szolgák közzül effele Sebest gyógyulásának ideje elot el 
hadna, hogy annak gyógyításaiul megh unatkoznék, az ollyan szolgának 
az ö Ura, nem tartozik annak berenek fizeteseuel; Touabbá, az fö mosatás
nak iöuedelmeböl, az szolgák harmad reszt vesznek, de azok, az kik mind 
tudomaniokkal es eszközökkel, az Foö mosásra illendők, hoc est. iol tudnak
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fejet mnsiij ; de az kikre! mindenkorim gonduiselés vagion. azokat közön
séges értelemből az Borbély Mesterek el rendeltek : Az ki abban az mester
ségben leuö szolgák közziil mind ideieuel, io erkölezouel es tudományánál 
illemleo leszen. az tetessek mindenkori) azok közöt Doeannak, ki minden 
heten, az Mesterembereknek szolgait el iarni, azoknak eszközöket megli 
látogatni es nezni tartozzék, hogy kiki az fő mosásnak tisztit, ahoz illendő 
io eszközökkel czelekedgie : Az inelly modot, rendet, az lírok az szolgáknak 
szabnak s rendelnek, abban, es egveb tisztösseges dolgokban is. tartozzanak 
az szolgák, az ö Uroknak engedni és engedelmességgel lennj. Az Decany 
az tizen ötöd napokon leuö fizetéssel nem tartozik. Tizedik. Hegy [é/v/| 
Mesterember is ennek az Mesterségnek tanulására Inast nagy Tanituant 
kiilömben fogadni ne merészelvén, hanem nz kett (Ízeli Mesterek élőt fo- 
gadgia azt megli. Az illyen Inas, úgy Tanitiiany mind szüleire, mind maga 
orkölezere nezve, io liirii nénit legyen, es milami gonosz erkölcztlt (Ízeltek
ben be ne fogadgiannak. hanem ha elsőben az ö tisztösseges születését, 
Leuel auagj emberbely bizonyságokká! megli pballya; Touahba, az l'anyt- 
nani az Clienek iönedelme közzé, egy forintot, az ö tanító Mesterenekis 
hasonlóképpen egy forintot tartozzék adni; Annak felette lia azon Tanít
vány öregh, idős leszen. az ö Mesterének az tanításért egv vegliben barom 
esztendeigh : ha pediglen kicsin idős leszen, négy esztendeokigh tartozzék 
szolgálni; kinek eletenek ideiét, esztendeiét, az beszegöt.tetesek ideien, az 
(Jlie Mesterek io lelki esmerettel tartozzanak megli vizsgálni. Tizenegyedik. 
Senki az más ember Szolgaiul édesgető nagy liizelködö beszéddel mester
ségének vesztesege alat el ne merie hitegetni es czalni, es az ki ebben hihe
tőképpen megli tapasztaltatik, megli hüntettessek. Tizenkettedik. Mikor az 
Istennek rendeleseböl, az Mester emberek közziil, nalamellik ez vilaghhol ki
múlik, es ha felesege, nagy a mai maradnak, tehát az ollyan megli holt 
Mesterembernek Relictaia. az maga es ama gyermekinek táplálásokért, ha 
tellyes eleteken azt az Mesterséget miueltetni akarnaia is, szabad legyen 
vele, Csak az ö Uranak neuet el ne ualtoztassa; Ha hol pedigh az ollyan 
Relicta máshoz ugyanazon Mesterseghbeu leuö emberliöz menne férnek, 
I.W/1 ilz ollyan Aszonnak az Ura, ha az Chenek tarsasagabau be akar allani. 
az Mesterseghnek csak fele fizeteseuel tartozik az Clieben ; mellyert be is 
fogadni tartozzanak ; Itteni, az megli Imit Mester embereknek fiai, az Mes
terségben, es az közönséges tarsasaglmak minden igazságában, egesz Wu<— 
cessiot birnak ; az illyenelmek Leanjis, az mesterségért nalo fizetésnek félé
nél tartoznak. Tizenharmadik. Ha uahunelvk az Mester emberek, auagy 
azoknak Feleseghi közziil, Istennek rendeleseböl betegségben esendik, 
ackoron az ollyan beteghnek segitsegere es gonduiselesere az Che Mesterek, 
minden éyére rendszerent kett kett Mester embert renilellyenek, kik vigyáz
zanak környiilötte; az Férfi, melle ferfiat; az Aszonyallat melle, uiszont 
Aszont: Ezt itt iegyezd megli; hogyha az Mesterembereknek feleseghi, 
valamely bizonjos ockokra nézné, az betegek környiil nalo uigiazasra es 
gondniselesre, magok személyek szerent nem mehetnek, ackoron, magok 
helyet keresztyen kegyes Istentelen uszony állatokat fogadgianak, kik az
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beteghek feörnyül való eyelv uigiazasra es gondviselésre illendők legyenek : 
Walakin pedigli az rend, es Sor leszen, ha az a Clie Mestereknek intésekre, 
az illyen kegyessegh Cseledetitül magat megli vonna, hogi az betegekhez 
nem inenne; ha Mester ember, tizenhat den. 10. ha pedig Aszony leszen, 
nyolcz pénzéi ív den. X bírságol tassanak: Tizen impedii’. Az mikor az 
Istennek akarattyabo] az Mesteremberek közzül, nagy azoknak Felesegek. 
gyermekek es Leaniok közzül megli talal halni, ackoron az egesz (Jheheli 
Mesteremberek, es azoknak l'eleseghi, az halottas házhoz tartozzanak gyűlni: 
onnét az halottat tisztösseges késéréssel az Temető kerben \igy\ ki vinni, 
es ot el temetni tartozzanak; Ha pedigli iialaiuely Mester ember, az ö 
halottyoknak ki nitele es el-késérésekor ot nem akarna lenni auagy nalami 
szili ala.t azt el mulatta uolna, arbor az ollyan Negligens Mesterember den. 
10 priualtassek: ha az felesegek is elmulattjak, den. 8 büntettessenek. Tizen
ötödik. Ha ualaki az Glieuek közönséges tagiai közzül, huszas betegsegh 
mia, kölesegböl megli fogiatkoznek úgy hogy uegsö szükségre iutna dolga; 
ackoron az olljan igie fogyót beteghnek, az Ghe Mesterek az közönséges 
társasagunk iöuedelrneböl, egy Arany forintal tartozzanak segítséggel lenni, 
mellyet az ollyan betegig ha megli giogiu], az Ghenek tartozzék viszafizetni, 
ha pedigli megli talal halni, az megh fizetéstől üres leszen. Tizenhatodik 
Mv föllyiil megli irt Birak, es esküt Polgárok, reá hailottnuk es megh en
ge tt tik ezt is, ezen Borbély Mestereknek, hogy ez ö lentiekben irot dolgok 
felül ualo Gausakat, inellyek ezen niestersegh dolgából, az mesterektül, 
auagi Szolgaktul indíttatnának, egy forintigh, ö magok közöt, annak tör- 
neny szerent unió eligazítására légién authoritassok: de ha az Causans fel, 
azoknak tömény tételekkel meg nem elegednek, tartozzanak Gausaiat, 
Sanior discussionis gratia, ackori birak eleiben transmittalni: de az nagy 
dolgokban, inellyek külső Töruenj székét kinannak, az Mesterek magokat 
elegiteni ne mereszellyek ; Se pedigli bogi ualakinek hitet uetnenek, arra 
ne légién hatalmok. Tizenhetedik Minél minden rendben leuü Emberek 
kínaiképpen az varasokban lakok tsllyes minden tudomaniokat, igyekezete
ket es szolgalattyokat, az fölső Magistratusokk és Feiedelmekk jkik Isten
iül arra rendeltettenek, bogi tudnia illik, az emberek közöt, az ö személyét 
iiisellyek| készén s hiúén mind öröcke mutatni es praestalni tartoznak: 
így azért ezekis az Borhely Mesterek, ualaniikor az ö szolgalattiokat az 
Feiedelem kenanja, es ö felettek az Bírák Uraimekuak fogna paran
csolni, ackoron minden időben, de kinaltkeppen hadakozásnak ideien, az 
Gliehen leuö Mesteremberek Magyarok es Szászok, oruossagoknak es egyel» 
fele eszközöknek kész uoltaual, magokat engedelmeseknek lenni mutassak : 
hogy ha egyenlő szánni Magyar es Szász leszen az (Jhebe.u, az illyen szol
galatra is egyenlő számú van | /////] mellyenek; ha pedigli valamelike az kett 
nemzetseghnek, keueseb számú, leszen, abból az nemzetnek kettes uolta 
szerent keueseb is menjen ; Ezt igy eresed: ha csak bárom Mester emberek 
lesznek is auagy az Maginrok auagy az Szászok közzül, mind azon áltál az 
barom mester emberek közzül is mindenkoron az egike, köteles légién az 
illyen közönséges szolgalatra. Wef/ezetre. Akarok eztis megli tiltani, hogy
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az Borbély Mesterek, az Gyermekektől es szolgáktól, kik megh szakait néni 
beretvaltatnak, vagy nem nyretnek, egy pénznél többet ne uegyenek, es 
kerienok, egy forint birsagh alat, melly birsagh mindenkoron az Bíráknak 
es Tanácsnak jarion. Hős ergo Articulos praescriptos Simul cum omnibus 
punctis et clausulis eorum ratos, gratos et acceptos habentes, praesentibus 
inseri, Ac ipsis Magistris barbitonsoribus, eorurnq. Successoribus ac poste
ritatibus Uniuersis, ratifican, roboran et confirmandos duximus, prout rati- 
ficamus roboramus et confirmamus ; ac loco perpetui Priuilegy concedimus 
praesentu Irarum nrarnm, autboritate nra Judiciali, Ac appensione Sigilli 
majoris et autentici nrae Cittis, communitar uigore et Testimonio median. 
Datae ex Consistorio Colosuarien, feria Sexta, post festum Decollationis 
Sancti Johannis Baptistae [Sept. 3 1 Anno natittis Donj nostri Jesu Christi, 
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Octauo. Et a dextra, sub inferior; 
margine adscriptu erat, Ego Georgius Zegedi Notarius praefatae Ciuittis 
Colosuar Iras praesen Chirographo proprio feci, Manu ppria subsppsi 
Quas quidem Iras Priuilegial. ad digna et insta petition supradictor Donor 
Magiror Barbitonsor ut sensus et textus dictabat, de uerbo ad uerbu, sine 
dinimuone vel uariane, bungarico Sermone, praesenbus hisce Iris nris, 
annottis, barbitompsoribus, por [stcj jurior [sie] suor futur. et [sicj cautela 
neeessar sub Sigillo nro Conventuali fideli et Conscien. extradan duximus, 
comunj justicia suaden. Datum feria Secunda proxima post Purifioaone 
B. M. Virginis: [febr. 3.] Anno Domini nostri Jesu Chtj Millesimo Sexcen
tesimo (Quadragesimo Tertio.

Transactae et descriptae sunt per me 
J (iáiméin PecsWaradi 

ali Requisitor Colosmonostrensem m. pr. ')

CXLYI.

[1649 — átírva az 1467-ki eredetiből. |
Mátyás király születése helyét m eghatározó, 1407. sept. 28-n kelt s I. Jtákóczy György tejed, 

által 1040-n dccz. 12-kén á tir t királyi kiváltságlevél.

NOS GEORGIVS RAKOCZY D e i  G r a t i a  P r i n c e p s  T i  a i i s i l v a i i i a e ,  
p a r t i u m  R e g n i  H u n g á r i á é  D o m i n u s ,  e t ,  S i c u l o r u m  COMES etc. Memoriae 
commendamus tonore praesentium significantes, quibus expedit universis. 
Quod pro parte et in persona Prudentis ac Circumspecti Casparis KOVÁCS 
Senatoris Civitatis nostrae COLOS VAR, exhibitae sunt nobis et praesen- 
tatae Literae quaedam Transumptoriae Nobilium Requisitorum Conventus 
de Colos Monostra, in simplici papyro patenter confectae, ac ab extra in 
dorso solito modo sigillo ejusdem Conventus usuali et authentico in caera 
flava communitae, continentes in se alias literas Serenissimi quondam 
Regis MATT HI AE primi, excelsi nominis Exemtion ales, qvarum virtute

') A borhU i/ égéit leveles ládájában levő UitelcKih-llrv et e 'le ti  A tirn th ó l.

- 320 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 320 2013.03.05. 22:21:47



idem Domum qvamdam in veteri Civitate Colosvár situatii.ni, literis in eis
dem sufficienter specificatam exemisse et nobilitasse dignoscitur; »Suppli
catum itaque extitit nobis superinde, qvatemis nos literas easdem, cum 
praenotato Transumpto literis nostris Inseri et inscribi facientes, quoad 
omnes earum continentias, articulos et puncta, nostro qvoque Consensu 
benigne roborare et, confirmare dignaremur. Qvarum qvidem literarum 
tenor talis est : Nos Requisitores literarum et lite rali uni instrumentorum 
in Baeristia, sine ('onserua.torio Conventus Monasterii Beatae Mariae vir
ginis de Colosmouostra repositarum et locatorum, ac qva,rumlibet Judicia
riarum deliberationum, legitimornmque manda,torum Principalium .Bxecu- 
tores etc. Damus pro memoria per praesentes, Quod Prudens et Circum
spectus Petrus Huszár senior, nomine et in persona <1 onerosi, Prudentis ac 
Circumspecti D. <imparis Kovács, .Indicis Primarii ('initatis COLOSVÁR 
coram nobis personaliter constitutus, exhibuit nobis et, praesentavit, literas 
quasdam Serenissimi quondam Principis Mattliiae. Dei gratia, Hungáriáé. 
Dalmatiae, Croatiaeque Pegis etc. felicis recordationis super libertate et 
exemptione Domus eujusdam in veteri Arce ('initatis Colosvár situatae, 
infra (darius specificatae, in pergameno patenter confectas et emanatas, 
sigilloque ejus Domini Pegis secreto ili zona sericea, viridi et rubri coloris, 
eaeraequae rubrae i »presso, licet magna ex parte diruto, nihilominus tamen 
tam in insigniis Regnorum, quam etiam in Circumferentia sigilli manifeste 
apparente, ac tlieca ] amin ea incluso, obsignatas Privilegiales. Petens nos 
idem Petrus Huszár nomine cujus supra, ut nos copiam sino paria prae
scriptarum l i t e r a r u m  Priuilegialium transumpto praesentium nostrarum 
verbaliter, sineqne diminution«1, augmento vel variatione aliqnali inseren
tes, sub Sigillo nostro ( 'onueutuali et authentico fideliter et consc-ientiose 
Jurium suorum futura pro cautela, necessariarum extra,dare vellemus. 
Quarum tenor et verbalis Continentia talis erat : M a t t h i a s  l ) < “i  g r a t i a  R e x  
H u n g á r i á é ,  P a l m a t i a * “.  C r o a t i a *1 etc. Regiam decet Majestatem domum 
et locum natiuitatis suae, gratiis, fauoribus, et libertatibus prouidere, ab 
aliorum*iue domibus et Curiis in soli'itione Censuum sequestrare. Proinde ad 
uniuersoruin notitiam harum serie volumus peruenire. Quod nos eum ad 
liumilimae sujdicationis instantiam, nonnullorum fidelium nostrorum, per 
eos pro parte fidelis nostri Circumspecti Stephani Kolb, Cinis Ciuitatis 
nostrae Colosvár, nostre Majestati propterea oblatae; Tum etiam attentis 
et consideratis fidelibus obsequiis quondam Jacobi Mél iff), Socri videlicet 
ipsius Stephan i, per eum Serenitati nostrae, juxta suae possibilitatis exi
gentiam, laudabiliter exhibitis et impensis, Volentes hujusmodi suorum 
meritorum intuitu ipsum aliquo nostro fauore, prosequi gratioso. Qnendam 
fundum Curiae, seu domum ipsius lapideam in veteri Castro Colosnál- ex 
opposito -nonae (duitatis sitam, et habitam, cui ab orientali quaedam platea, 
per quam itnr ad Claustrum Beatae Mariae virginis in eodem veteri Castro 
habitum, ab occidentali vero domus Anthonii Veres contigue vicinari 
dicuntur, et in qua idem Stephanus Kolb residential« facit, ad praesens 
personalem, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
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utputa, vineis, agris, pratis, terris arabilibus, et generaliter quarumlibet 
utilitatum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad ipsum fun
dum Curiae, siue domum spectantibus, necnon eundem Stephanum Kolb 
et dominam Ursulam Consortem ejusdem, ac Margaretliam, filias videlicet 
dicti quondam Jacobi Méltffi, cunctosque haeredes et posteritates ipsorum 
iil> omnibus Censibus, Ilaciis, Collectis, Taxis, Exactionibus, Contributio
nibus, et quibuscvmqne solutionibus, ac muneribus siue seruitiis, tam ordi
nariis, quam extraordinariis, consuetis vel inconsuetis, qui, et quae cx 
parte dicti fundi Curiae, siue domus, ipsiusque Stephani Kolb, ac Ursulae 
Consortis suae, et Margarethae, nec non haeredum eorundem Serenitati 
nostrae deberent, vel possent Serenitati nostrae prouenire, penitus et per 
omnia, ex certa Serenitatis nostrae scientia, et animo deliberato duximus 
supportandas, dempto Tributo Fisci nostri Regalis, et paenitus | sic| absol- 
uendas. Imo supportamus, eliberamus, eximimus, segregamus, et absoluiuius 
perpetuis futuris temporibus, praesentium per vigorem, hac interposita 
declaratione, quod quidquid de illo fundo Curiae vel domo praemissis pro 
annuali Censu vel Taxa ordinaria, seu extraordinaria quoquomodo deberent 
vel possent Serenitati nostrae prouenire, juxta veram et consuetam, ac 
debitam limitationem, ab antiquo more Ciuitatis nostrae obseruatam, id in 
summa principali seu Capitali, nobis de dicta Ciuitate nostra Colosuar pro
uenire consueta, ad rationem nostrae Serenitatis volumus et deereuimus 
defalcari. Quocirca vobis fidelibus nostris Judici et Juratis Ciuibus dictae 
Ciuitatis nostrae Colosuar, praesentibus et futuris, ac aliis quibuscunque 
Collectoribus, et Exactoribus praedictorum Censuum vel Collectarum aut 
Taxaram, seu quarunicunque Contributionum, per nos, vel Huccessores 
nostros, Reges Hungáriáé illuc deputandis, cujuscunque status et condi
tionis existant, firmiter committimus et mandamus, quatenus a modo dein
ceps, praefatum Stephanum ac Ursulam Consortem, et Margaretliam, filias 
•licti quondam Jacobi Méhffi, ipsorumque haeredes et posteritates uniuersos, 
a solutione et Contributione quorumcunque Censuum, Collectarum, Taxa
ram, et Exactionum, seu etiam seruitiorum de dicto fundo Curiae, ac utilita
tibus suis praedictis, qualitercumque faciendis, contra formam praemissae 
nostrae Exemptionis et liberationis astringere, seu artare, aut at | sic | 
ratione molestare, aggrauare, vel damnificare nusquam et nequaquam prae
sumatis, nec sitis ausi modo ali quali, gratiae nostrae sub obtentu, praesentes 
post earum lecturam semper reddi jubemus praesentanti. Quas Sigillo nostro 
Secreto, quo ut Rex Hungáriáé utimur inpendenti fecimus communiri. 
Datum in Colosuar, in profesto Reati Michaelis Archangeli |sept. 2D.] 
Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo Septimo. Regni 
nostri Anno Decimo, Coronationis vero quarto. In superiori autem litera
rum margine tale scriptam erat: ppa Co Dni Regis. Kos itaque jastum 
postulanti placidum prebentes assensum, Copiam siue paria praescripturam 
liternrum Rriuilegialium et Annuentionalium transumpto praesentium no
strarum verbaliter, sineque omni diminution«, augmento ac variatione ali- 
quali inserentes, sub sigillo nostro Conuentuali et authentico fideliter et
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conscientiose extradanda «luximus et concedenda. Communi etiam lege, 
justitiaque permittente. Datum fer ia tertia proxima post festum Beati 
Thomae Apostoli | dec/.. 2d. | Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo Quadra
gesimo Octavio. Nos itaque praemissa supplicatione dicti (lasparls Kovács 
benigne exaudita, cognito eo etiam, quod idem praespec.ificatam domum, 
natalem quippe nunquam intermoritorae | sie | memoriae Principis et Regis 
Hungáriáé Matthine bono jure possideret, et, aequitate et, veneratione tanti 
Regis moti, insimul affectione etiam propensa erga eundem inclinati, prae
scriptas literas Exemption ales, non abrasas, non cancellatas, nec in ulla 
sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione carentes, sine dimi- 
nutione et augmento aliqnali, praesentibus literis nostris inseri et inscribi 
lacientes, quoad omnes earum continentias, clausulas, articulos et puncta, 
eatenus quatenus eaedem rite et legitime existnnt emanatae, viribusque 
earum veritas suffragatur, ratas, gratas, et accepta habentes, nostrumque 
illis assensum praebentes, benigne corroboravimus, et confirmavimus. Imo 
pro ampliori benignitatis nostrae erga eundem Ciisparern Kovács decla
ratione. praeceptum volumus etiam sub gravi animadversione, ne ullo modo 
nnqvani ob acceptum hoc beneficium, vel alio aliquo sub respectu ratione 
istius domus insueto aliquo onere a quopiam molestari possit; prout corro
boramus, confirma,mus, et nidificamus, hocque observandum praecipimus. 
In cujus rei memóriáin, firmitatemque. perpetuam praesentes literas nostras 
pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas pro eodem Caspar«* 
Kovács, haeredibusque et posteritatibus ipsius utrinsqne Sexus universis, 
perpetuo valituras dandas duximus et concedendas. DATVM in Ciuitatae 
nostra DOHOS VÁR, die Decima Secunda Mensis Decembris. Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo. ')

Georgius Kakoczv m. pr.

GXLVII.

I ior>o. i

A csizmadia m esterek ezeliszalialvai.

NOS (lEOROlUS RAKOOfus I)ei gratia Princeps Transilvaniae, par
tium Regni HVNOAR1AE DOMINUS ET SIOVLORYM GOMES. Memo
riae commendamus tenore praesentium significantes qvibus expedit univor
sis. Qvod Prudentes ac Circumspecti Michael Gyulai, Joannes Brassäi 
Magistri Celiae, Georgius Zeybert et Andreas Cseteri Cothurnarii Incolae 
Liberae Civitatis nostrae Colosvár, nominibus et in personis universorum 
Concivium suorum Cothurnariorum inibi degentium, exhibuerunt nobis et 
praesentaverunt certos qvosdam Articulos conformatos pro Celia Cothur- 
nauioru in aliis Ditionis nostrae Tran silvan icae Civitatibus et Oppidis com

') Az utolsó szó kiszakadt., a szó roncs és kutató, tudós Szabó Károly fedezvén íV»l és 
közölvén ez oklevelet, elsőbben : a hiányzó számszót iVéwo-nak egészítette ki.
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inorantium privilegiis, ad regendam societuteui ipsorum et opificia sua exer
cendum I st-k I commodatos, cum supplici eor libello, petentes humillime, qva- 
tenus nos Articulos eosdem pro Celia et Contubernio ipsorum majoriq. com
moditate operas suas tractandi et distrahendi pro ipsis, ac successoribus 
eorum universis aeternum valitur, confirmare dignaremur. Qvorum tenor et, 
series seqvitur in hunc modum: I. A/, mint hogy a/, teöl) e/. Városi Céhek 
mayd minden két esztendőben eleötteök iaroiokot az Unió szerint, váltó/,- 
tattvák, úgy ez Csizmadia Czéhben is az Natio szerint legyen változtatása az 
Cell Mestereknek, és egyéb minden Céhbeli Tiszteknek is minden két esz
tendőben, úgy tudni illik, hogyha mely két esztendeőben Szász az fen Céh 
Mester, avagy Céhapa, az utánna ken vetkezendő két esztendeőben ismét 
Magyar legyen, úgy mindazáltal, hogy az (léhapávai edgy litt négyen lévén 
mindenkor az Céh Mesterek, két idesb és két iftíu, az fele fele mindenkor 
Magyar, az más fele periig Szász legyen; ezen mod legyen, s tartassák az 
tivb Céhbeli Tisztviseleőknek választásában is, hogy tudniillik az két Nem
zet keözeöt való edgyesség szerint változzanak az Tisztviselőnk. If. Az kiket 
penig az Céh keözeönséges voxolássul Céh Mestereknek elválaszt, azok 
'Tisztek keötelessége szerint jo lelkiismerettel vigyázzanak és gondot 
viseljenek az Céhbeli minden dolgokra. Hogyha penig teörténnék, hogy 
valamellyik Céh Mester az illyen keözeönséges választásnak ellene mon
dana, és az Céh Mesterséget fél venni nem akarná, tehát az ollyan Céli Mes
terségre elválasztot viszálkodó Mesterembernek büntetése ez légyen, tudni
illik: hogy azon két esztendeőben, úgymint, uy Céh Mesterek választásáig 
semminémeö szolgát, az az se Inast, se legént nékie ne adgyanak, kivé- 
vén mindazáltal azt, hogy ha ki beteges állapottyával, vagy egyéb elégte
lenségével mentené magát: mert az illyen mentségeknek hellye lehet, es 
büntetést nem érdemel az, ki magát azokkal mentheti. Hogy ha ki az Céh 
Mesterek választásakor jelen nem lenne az Mesterek kenziil, büntetése az 
ollyannak kedvezés nélkül oütvén pénz legyen. III. Valaki akar ez \ áros
ban tanolt, akar penig masnimét jetit, legyen, ha idegen, s be akar itt az 
Céhba állam", mindeneknek eleötte jelentse meg magát az Céhnek etlgyfitt- 
létében az Céh Mester házánál, és Nemzetséglevelét tanuló levelével edgy ütt 
adgya hé, hogy azokból lássák meg Nemzetsége, tanulása, és magaviselése és 
ha szabados személy vagy Jobbágy. Az Mesterek ezeket meglátván, ha fo
gyatkozás és hiba nélkül találtatnak, tehát írassa hé magát azután az város 
könyvében az ollyan Céhben be állandó személy. IV. Annak utánna az 
ollyan személy tegyen elseöben buszon nyolcz forint hatvan négy pénzt le 
a Céhben, és azután keövessenek Mester Remeket nékie, mely Mester Re
mek nem egyéb, hanem hogy egy jő és szép sárga kannasin beörbeöl esi- 
nállyon négy bokor miuet, tudniillik egy eiireg embernek való száras csiz
mát uy bélléssel, selyem sin orral, egy alácson sarkú sólyát, melynek az 
sarka czapa, avagy veres kannasin legyen, egy sarkantyú hellyes dali csiz
mát, és egy kapezát selyem sin orral tisztességesen. V. Az mikor penig az 
darabláshoz kezdene az oda választott Mestereknek tartozzék egy Collatié
val, annak utánna. az Mester Remeket tulaydon az maga két kezével tartóz-
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zék két hét akit elvégezni oh mesterségesen felállattii. Hogy ha penig azt 
úgy el nem készittené s fel nem állittaná, az mint annak az rendi, minden 
vétkes mivejért egy egy forinttal bűntettesnek, mikor penig bemutattya, 
tartozzék az Véneket két asztalra luegvendégleni. VI. Valakik peniglen az 
Csizmadia Mesterek közzé béállani igyekeznek, mindeneknek eleőtte sztik- 
ség, hogy elegendeőké|»j»eii legyenek azok az Mesterségben tudósok és 
tanultak. VII. Csak edgyiknekis az Mesterek keöztil, kik ez Városban lak
nak, lia. Céhén kívül volna., sem az város kapuiban, sem az kis ajtókban lakó 
hopénzes szolgák avagy Drabantok Csizmadia mivét csinálni és munkál
kodni szabad ne legyen,valamig az ( 'ebnek kedvet nem keresi es az Céhben 
be nun ál. Hogyha penig az Céhnek szabadsaga, ellen meg merészelné csele
kedni. az ollyan csinálmáuyokat minden hozzá tartozó mivszerekkel edgy üt 
az lliro ere jövel el vitethessék, melynek két része az Tanácsnak beszolgál
tassák, az harmadik része penig az Céhé legyen. Vili. Az időnek forgása 
szerint valaminemcö beöreökeöt az Csizmadia Mesterséghez valókat ide 
eladni hoznak és az Csizmadiák keozziil valamellyik megláttya, tndgya, és 
hírével leszen, csak edgyetis egy forint büntetés akit megvenni ne méré- 
szellyen. hanem az beőr vételre rendelte tét Mestereknek megjelentse, hogy 
az beőreőkeőt Céh számára, vegyék meg, és hétfeőn és esiiteörteökeön az 
Céh Mester házánál osztassák meg, az ki részt akar venni beleőlle. IX. Az 
látó Mesterek minden két hétben minden Mester embereknek mivliellyeket 
eljárják, és szorgahnatossau megvisgállyák az eő tiszteknek erösséghiért, 
és valamely Mesterember mivhelyben illetlen avagy vétkes csinálmiínt talál
nak, akkor annak a csiuálmánnak alkutoiát |vy/v/] vétke szerint és az ('ell
nek töménye szerint meg büntessék. Hogy ha penig valamely Mester legény 
az ollyan büntetést nehéz keduel szenuediié, és az látó Mestereknek [mely 
távol legyen I tisztességek ellen szó liana, azt az legent az Céhben vétkinek 
mivoltához képest, meg bizonyosodván mindazáltal vétke, ugv büntettessék 
mint illik. X. Valamellyik az Mesterek keozziil más Mesterembernek szolgá
ját vagy fizetésének eüregbitésével, avagy valami egyéb módón való hitege
tés által elcsalná az eö Mesteréteől és elidegeniteué, mindannyiszor vala
mennyiszer azt eselekszi, egy egy forinttal büntettessék, az ollyan elhite
get,et legény penig az elebbi Mesterének ismét megadassák, ki ha visza 
menni nem akarna, it az Céhben nekie más gazdát, se mivet ne adgyanak. 
XI. IJzen városban lakó, és az Céhben leveő Mesterember, se penig Mester 
legény az Városon kivid, se falun, se Városon az Mestereknek hírek és aka- 
rattyok ellen ne mérészellyen miuelni, mert valaki ez ellen cselekszik, az 
Céh meg bünteti eökeöt érette négy forinttal. XII. Hogyha valamelyik 
Mester gonosz indulatból gyilkosságban esnék avagy egyéb valami ezegé- 
ves vétekben, vagy hogy illetlen latorságban leledzené magát, az illyen 
az Celibeől kirekesztessék, és valamig dolgát el nem igazittya az Bírák 
eleőt, addig az (Jelinek társaságában ismét viszá ne vétessék. XIII. Hogy 
ha peniglen történnék, hogy valamely Városból ide oly Csizmadia Mester 
feleségestül lakóul költeöznék, addig mesterségét semmi utón ne keövet- 
hesse. az az ne mivelhessen, miglen elseöben Nemzetségéről, és jo magavi-
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.«éléséről s tisztessége« jámbor életéről való hiteles bizonyság levelet nem 
mutat. Ezeket penig megmutatván, mivelhogy ez Városon legényül senkii, 
nem szolgált, tartozik azért elsőben letenni az Céhben tizenkét forintot, s 
hatvan négy pénzt, azután az Mester Kerneket csinállya meg maga két 
kézivel, senkinél mindazáltal szolgálni nem tartozik : Továbbá hogy eö az 
Céhnek minden rendtartásit és igasságát megtartva, elegendőd kezeseket 
állasson rolla. Ezeket végben vivén, hogy it való tellyes Mesterember lehes
sen, az esztendeőnek négy Kántoriban négy négy forintot tegyen le az 
Céhben, annak felette adgyon osztán egy ebédet az oda rendelt Mesterek
nek, és mikor az Kerneket bemutattya, két asztalra az vénséget megven
dégelje. XIV. Mikor az Céh Mesterek bizonyos okokért az Mestereket 
egyben gyüytik, valamely Mesterember az Céh Mesterek liivatallyára el nem 
menne az Céhben, és bizonyos jé okokkal magát meg nem menthetné, elseö 
büntetése annak buszon eöt pénz legyen ; ha penig másodszori hivatalra is 
le nem menne, akkor eötven pénzel bűn tettessék meg; mégis ha harmadszor 
is ugyan vakmerőségre vetné magát, és az Céhben be nem akarna menni, 
az ollyan ember az Céhbeől kirekesztessék, és mindaddig kirekesztve 
tartassák, miglen az eő ellennek való vétkeiért illendeő büntetést nekiek 
le nem teszem XV. Valamikor a Biro és 'l'anáes az Céh Mesterek által 
Urunk eő Nga, vagy Város keözeönséges dolgára hivatnának valakiket az 
Mesterek közziil, és azok az Céh Mesterekteől megértvén okait a hivatal
nak s mégis pavanesolattyoknak minden ok nélkül ellen mondanának és 
szót nem fogadnának, tehát az illyeti szofogadatlan vakmerői Mesterember 
egy forintal büntettessék. XVI. Mikor az Mesterek az Céhben hegyidnek 
szokot hellyekre, ha valamellyik az Mesterek keözzül boszu beszédet avagy 
valami illetlen szót szollana más akarmellyik Mester ellen, valamenyiszer 
azt cselekeszi, mindenszer buszon eöt eöt pénzel büntethessek meg. XVI1. 
Az mely Inas Csizmadia mivre akar állani, két hétig lakjék az Uránál pró
bán, így egymást megpróbálván, ha egymásnak tetzenek, s -Jobbágy nem 
lészen az Inas, Iranern jo nemzet Szász avagy Magyar lészen, szegeödgyék 
hé négy esztendeőre, az gazdája penig más Inast ne fogadhasson mellűje, 
hanem elteluén az négy esztendeő, felszabadítván, fogadgyou mást után na. 
Az bészegeődéskor az Inas adgyon két forintot harminozkét pénzt, az oda 
választót Mestereknek penig két asztalra adgyon egy Collatiot, melynek 
felével az Ura tartozik, ha penig ideje kitelik, tartozik az Ura nékie két 
ingei, két lábra valóval, egy szoritto keödmönvel, (is egy fekete száras csiz
mával. XVIII. Az InasságboJ az tanuló igy fel szabad uluan, az legényeknek 
az társ pohárt adgya meg, úgymint két forintot, ■ három tál étket és az 
feiert. I?) XIX. Ha it való Mesterember gyermeke szegeődik az mivre, három 
esztendeőre vegyék he, egy asztalra légyenek és harminrz két pénzel tar
tozzék az Céhben. XX. Ha valamely inas az Urát elhagyná, egy holnapig 
oda járna, és az Urához bizonyos méltó okot nem adhatna, hogy nem tanit- 
taná, avagy éheztetné s véle módnélkül bánnék, az ollvan Inast egy forin
tal büntessék meg; ha penig esztendeig oda járna, tehát az ollyan Inast 
négy forinttal büntessék meg. XXI. Az Csizmadia Mesterek ha egymásnak
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ados uhui mik, kik 0 /. (Joliin'ii lejendenek. ugyan Céhbeli dologiad egy forintig 
való adósságot magok keüzeöt el igazíthassanak. XXII. Két liét eltelvén 
az Csizmadia legényeknek iniueket tíz látó Mesterek tíz Céh Mester házá
hoz vigyék, ot tíz Céli Mesterek tíz látó Mesterekkel edgy üt jo lélekesineret 
szerint meg visgállyák miudenik legénnek az eö mivét mit érdemel, és az 
szerint intézzenek fizetést nekiek, úgymint heti bért, úgy hogy az legjobbik
ánk légyen béri huszoneöt pénz, az többié ahozképest, ki mint érdemli. 
XXII h Ha valamely Csizmadia legény házasságra adgya magát, es Mester
ember Eözvegyét avagy leány át veszi el feleségül, annak fél ( ’éhe hiszen 
mindenekben. Hogy ha ]teliig az Mester Kerneknek lel keövetése eleöt vala
mely legény meg házasodnék, avagy meg mátkásodnék, ezért hat forintal 
l)iiiitettessék meg.es ngvan tartozzék azért az Kerneket megcsinálni.XXIV. 
Hogy ha az Mesterek keözzül valamellyik magát vakmerőségre vetvén, az 
felivel megnevezet vétkekért, a mikor vétenének, az megirt büntetések alá 
magokat adni, és megátalkodott szivbeöl azokat megfizetni nem akarnák 
az ('éhnek, az ollyanoknak mindaddig, mig viitkekért való büntetést le 
nem tészuek, avagy megfizetnek, semmi szolga ne adassék. XXV. Ha mikor 
valamellyik az Mesterek keözzül erőtlen vénségre jutna, avagy szeiuevilágá- 
ban megfogyatkoznék, úgy hogy nem növelhetné maga az mivet, mindazál- 
tal miveltetni akarná, legén nélkül meg nem kel fogyatkoztatni, avagy az 
Céhbeől liel megsegitteni, és ha ugyan annyira elesnék s megfogyatkoznék, 
hogy háza népe, sem egyéb gondviseleője elegendődképpen nem volna, tehát 
két iHiu Mestert tartozzék az Céh minden napra melle j e  rendelni, kivált
képpen éjeire. XXVI. Az Mesterek keözzül ha valamellyik meghalna, és 
szolgái., Inast hagyna, az teüb Mesterek annak meghagyni Eözvegyének 
naponkint való életének keresésére, az ineghagyot szolgát ha ill ended, az 
megholt Mester mivhellyéhen állassák, és ot hadgyák mindaddig, vala
meddig az Ura nevét tisztességesen viseli, az Inast penig elvegyék, és oda 
adgyák, a hol tanulhasson, és ha fia vagy leánya marad s az Céhet akarja 
tartani, nekiek minden eszteudeöben tizenkét pénzt tegyen le az Céhben. 
XXVII. Ha valaki akarni névéi nevezendeő, és akarni szinti bürököt ide 
hozna az ki az Csizmadia mesterséghez való, se idegen, se ez Városi keres
kedésnek okáért az szabad Hokadalomnak napján, és az Terminusoknak 
idején kívül, harmad napig csak edgyetis meg ne mérészellyen venni; mert 
az ki ebben megtapasztalta tik, tehát Biro és Tanács erejével az beér tölle 
elvétetik és pénze nélkül is el lészen; az minemeő beérők penig it, ez Vá
rosban készülnek, ni el Ivek Csizmadiát illetnek, az mit azokban Céh szá
mára megvesznek, és az kik abban részt akarnak venni, tartozzanak ne
kiek abból részt adni hetted n és csütörtökön. XX.Vili. Mikor idegen halottat 
kel temetni, ha hova elliiják az Céhet, három forintot adgyanak. Az ki az 
Mesterek keözzül az késérésen jelen nem lenne, liarminczkét pénzel büntet- 
tessék meg. Az három forint temető pénzbeől az sírásó Iffiu Mestereknek 
egy forintyok járjon ki, az teübbi az Céhé legyen, az egyéb Céh jeövedel- 
mével és büntetés pénzel edgyütt, kireől az Céh mesterek számadással ta r
tozzanak, ha penig az Iffiu Mesterek tisztességes sirt nem ásnának, egy
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tori utal bűntettessel) ek inog. XXIX. Ha valamely Csizmadia, legény az (.'tűi
nek ellene vagy it az Városon, vagy másat alattomban kun tarkődnek, az 
Céhben való beálláskor négy foriutal büntette,ssék meg elsőben is, Hogy 
ha penig aratáskor, avagy szüretkor valamely legény méltó ok nélkül 
gazdáját elhagyná, az ollyannak addig mivet ne adgyanak, Villámig 
az Céhben négy forintot büntetésben le nem tészen. Azon büntetése 
légyen, ha valamely szeöleő pásztorságra síllana is, gazdáját mod nélkül 
elhagyván. XXX. Az Varga Mesterek csizmát se szegeődue másnak 
fizetésért, se vásárra eladni ne csinállyanak, az (Csizmadiák is :iz sarucsi- 
nálásnak békát hadgyanak, niindenik fél az mi az eö mestersége azt kétí
vessé, egymás életét el ne négye; Ha valamellyik fél ez ellen cselekednék, 
azBirák és Tanács comperta rei ueritato az az, az dolog megbizonyosodván, 
annak modgya szerint megbüntesse, hogy így mindenik fél határában ma- 
radgyon. XXXI. Mind kiilseö s mind belseö kontároknak se szeredén, Je 
csiitörtökeön vakunig az Város vásárzaszloju fen lészen, se saru szárat, se 
talpat, se semmi féle beört-ne legyen szabad it az piaczon venui, ha rayta 
kapják, mingvárt Biro Uram érőjénél töllök elvetessék, melynek két részét 
az Tanács házához beszolgáltatván, az harmad része az Célú* légyen.
XXXII. Senki idegen kereskedeö és akármi renden leveti Mesterember, sem 
ez Városi kalmár és kalmár Aszszony az szabad Hokadalmoknak idején és 
Terminusoknak idején kívül, iikármi ideöben Hrdély Országban készíttetőt 
akarmi szinü karmasinbol csinált száras csizmát, dali csizmát, sólyát, kap- 
czát, papucsot, sem férfiúnak, sem Aszszonyembernek valót ide ne hozzon, 
hogy it árullya, sem sokat, sem kevesset, sem kordoványbol, sem szattyánból 
csináltatottat, mert valaki abban íuegta]msztaltátik, akár kiilseö, akár belseö, 
ez Városi ember légyen, Biro ITrm erejeuel az Céh Mesterek elvehessek, mely
nek két részit az Tanácsnak heszolgáltassák és az harmada az Céhé légyen; 
az Teöreök Országi szép és jo mivet penig az Colosvári kalmár Aszszony 
minden ideöben szabadossan árulhassa. XXXIII. Ha valamely Mesterember 
edgyik az másikhoz kést vonna, de meg nem seblietné, avagy arczul csapná 
eggyik az másikat és az megbántot fél az Bi rónak nem panaszlana, sem 
teöruénnyel az más felet nem keresné érette, hanem az Céh Mestereknek 
tenne panaszt, az négy Céh Mester az oil van uétkest egv forintul meg bün
tethesse, ha penig az Céh Mesterek ellen történetidének, valamellyik Mester 
efféle illetlen dolgot cselekedne, az büntetése minden kedvezés nélkül két 
forint legyen. XXXIV. Mikor az Céh Mesterek bizonyos okokért Táblát 
hocsáttanak, ha kinél meg akad, minél az Céhnek az káros, az a Mester ez 
uétkiert egy forintul bit» tettessék meg az Céhben. XXXV. Valamely Inas 
az eö tanuló eztendejét jámborul kiteöltvén, felszabadít tátik az 1 Másságból, 
ha it való Mesterember gyermeke, az Céh Mesterek tartozzanak tanuló 
lenelét buszon eöt pénzért megpecsételni, ha penig idegen, egy forintért, 
az Deáknak a lenéi Írásért járjon mind it valótól s mind idegenteöl buszon 
eöt pénz, ha Itfiu Mester beáll, az adgyon az Deáknak az beírásért Ínírom 
pénzt. XXXVI. Ha az legény az Céhben szűk lenne, az mely Mestert egy 
Kántorig szolgál, az teöb Mestereknek penig legények nem lenén, éléi.;
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adgvák eökeöt, hogy más is inog no fogyatkozzék legén nélkül. XXXVII. 
.Minél az legények Apjának esztendeönkint az legények kefirül sok fárat- 
ságának kel lenni, és az legények betbgadásábann is keöltség nélkül nem 
leket, azért az teöl> ( 'ékeknek jo rendtartások szerint az legények minden 
esztendei!nkint tartozzanak az Apjoknak egy illendeo és tisztességes uy 
esztendei) ajandékjával, mellyel ka vakmerőkképpen elveszteglenének, teliét 
az Céli egy tori utal kiileön küleön az legényeket megbüntesse, és abból az, 
büntetés pénzben] ugyan az (‘ék adgya meg az legények Apjának az Uj 
esztendei) ajándékját. XXXV III. Minél az (‘éknek sok kiileömb kiileümbféle 
szükségi vadnak, e mellet szükség és drágaság is kennet benniinkeüt; azért 
szükség néka az iileöliöz képest az Inas szegeötségét pénzül is telvenni, az 
Inasnak az Ura tartozik az Collatiéért adni négy forintot, az Inas penig 
minél teöbbel tartozik az Untnál, az eö része tészen hat forintot, harmincz 
két pénzt. XXXIX. Sokan vadnak Céhén kivül való kontározó Csizmadiák 
mind ez Városban, s mind penig ez Város keöriil egy mély feoldnére, kik 
sem Uiseiismtk nem szolgálnak, sem Adót nem adnak, liánéin csak lézzegnek 
I W/1 és lappanganak. mineket mind titkon s mind nyilnán Városunkban 
('ékünknek nagy kunira eladgyák; az illye tieket azért az Fiscus Joszágin 
kivül mások Friui légi unta bantodása nélkül minden kelly ekeit, Városunkban 
liiro Urm egy Esküt embert adgyon, azon kivill egy tízolgabirot uéuén 
mellénk, szabadoson proseijvalkassnk, miveöket és mivszereket minden ellen
tartás nélkül szabadon teüleök elvellessük, toc-ies quocies abban megta- 
pas/.taltatnak, senki abban 1 uegliál>orittani ne merészellyen, sebt inkák 
oltalommal legyen és segkitséggel, melynek két részét az Tanácsnak be
szolgáltatván, harmad része az Céhe legyen. Ha hogy penig ollyaukor néha 
mingy árt hertelen affélét liiro Urnák hírével nem adhatnánk, csak magunk 
is elveliessük s az után hírré tegyük, miuelhogy az ollyan kontáros addig 
mivét elreytlietné. Nos itaij. exauditis eorundem Michaelis Gyulai, Joannis 
Urassal Magistrorum Celiae, Georgii Zeybert et Andreae (Jseteri Cothur- 
nariornni nominibus et in personis Confratrum et (Joncivium Cothurna
tiorum precibus, praescriptos Articulos, quoad omnes eorum Clausulas et 
punctu, eatenus quatenus legibus Regni et praetactae Civitatis nostrae 
Colsvarien. consonant, ratos, gratos et accepta habentes, praesentibus literis 
nostris inseri et inscribi facientes, approbavimus, ratifieavimus, imo appro
bamus, ratificamus, ac pro iisdem Cothuruariis, eornmque universis Succes
soribus perpetuo valituras confirmamus. In cujus rei memoriam, firmita
temque perpetuam, praesentes literas nostras pendentis et authentici sigilli 
nostri munimine roboratas eisdem, successoribusque eorundem universis 
dandas duximus et concedendas. DATUM in Civitate nostra Alba .Julia, die 
Vigesima qvinta Mensis Martii. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
Gvinqvagesimo.

Georgius Rakod in. pr. Joannes Horvat
de Falocz. Seer. in. p. ')

’) A i fig iiM 'lia  r z ih  leveles ládájában levo, ivaluk- és nagyságban hártyára  irt 
s különböző színű selyem zsinóron függő pecséttel erősített err lelihol.
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CXLVIH.

11055.1

Az u n itá riu so k  ós orthodox. [ refo rm ált | hitvalláw uak közö tti hökös k iegyezés a városi köz
h ivata loknak  cg1 y iuás k ö zö tt fele lószbon  m eg osztása  irán t.

L
Coii tractus Regiae Civitatis Colos vár initus Cum Serenissimo Principe 

(|Uou(l;im Georgio Rakóczy [II | Tramline.

Nos líequisitores Literarum et lateralium Instrumentorum in Sacri
st ia sive Conservatorio Conventus Monastery .Beatae Mariae Virginis de 
Colos Monostra repositarum et locatorum, Legitimoriimque Mandatorum 
Principalium Executores. Damus pro memoria per praesentes. Quod Pru
dentes et Circumspecti Dni Ambrosius Cas/ncr Primarius et Michael .lód 
Samariai Begins .Indices, Gabriel Auner, Stephanus Thordai, alter Stephanus 
Lutsch et Thomas Ozdi Senatorii Ordinis, ac Matthaeus Ambrose [?J Jur. 
Notarius, nec non Andreas Szakái, Gabriel Szőlösi, Matthaeus Maurer Bid- 
ner, [a kővetkező példányban Maurer alias Uindncr|. Stephanus Lincz Cen
tumviri Unitariae Religionis in suis nominibus.1) caeterorumque jurator. 
Civium et Senatorum liecnnn totius Universitatis Civium Inliabitatormn 
ejusdem Unitariae Religionis. Benedictus | Szekes| Fejérvári. Joannes Enge
dői-. [a következő példányban : Engedi | et Mathias Cromer, Senatores itidem 
ordinis Orthodoxi, ac demum Francisco« Flistieli, Nicolaus Váradi, Ada- 
mus Edeburger, [a következő példányban Edcnlmrger}, Valentinus Istvándi, 
ac Georgius Ketheli, Centumviri Orthodoxam Religionem profitentes, omnes 
in Civitate Colosvár personaliter facientes residentium, pro Testimonio 
Una cum proprys Unitarys Dominis, in Conspectum nostrum personaliter 
venissent, iidem Domini Unitary matura primum et exacta animorum deli
beratione prnehabita sponte et libere vivaeque vocis oraculo fassi sunt, 
retnleruntque nobis in hunc modniu. Quod ipsi Domini Unitary pro seipsis 
sucessoribusque ipsorum Universis Compositionem illorum, | innen kimaradt 
e két szó: sea Contractum] quod |.súj videlicet ipsi suis ac nominibus quo
rum supra, Universorum cum Ulmo ac Excllmo Domino Principe Georgio 
Rakoczj DEI Gratia Principe, Partium-Regni Hungáriáé If no et Siculorum 
Comite etc. Dno Dno Nostro Gratiosissimo in hoc Anno praesenti Anno 
Dni Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quinto, dio 8 -a mensis marty 
in Ciuitate praescripta Colosvár ratione certorum negotiorum, spontanea 
ipsorum voluntate factum et deliberatum, pro eo denique nobis introscriptis 
latino Sermone et in scriptis exhibitum praesentatunique in omnibus 
punctis, clausulis et articulis sancte et immaculate |sh;| successivis semper 
temporibus a modo in posterum tam ipsimet Dni Unitary, quam Haeredes 
et successores ipsorum universi irrevocabiliter et intacte observare, et per

'I Ijry van a  hivatalos másolat is.
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eosdem observari facere omni conamine jubendum. Quarum quidem Litera- 
mm Compositionalium «eu (Jontractualiuin verbalis continentia sequitur in 
kune modum. Nos Ambrosius Gas/,ner Primarius, et Micliael Jód Samariai 
Itegius Judices, (Jaeterique. .Jurati (lives et Senatores ac universitas Incola
rum et Inhabitatorum praescriptae Civitatis ' Colosvár, receptam Uuitariam 
videlicet Religionem profiténtes. Memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes quibus expedit universis. Quod annis superioribus elapsis, 
certo die cum piae memoriae Duo Nostro Gratiosissimo, Celsissimo quon
dam Principe Georgio Rákoczy Seniore de et super certis consignatis 
rebus et punctis Contractum sub gravi poena iniverimus, liberaque volun
tate ducti, nosinet obligaverimus, et inviolabilem et intactam omnium 
Clausularum et Punctor. ejusdem observationem et confirmationem appro
miserimus. Cum autem qua certarum ejusdem Clausularum violatores apud 
Cratiosissimum Dominum nostrum modernum deferremur, eaque propter 
via Juris nos persequi vellet, licet, sponte et animo deliberato praementio- 
liatum Contractum violare nunquam attentaverimus, Jurium tamen et Pro
cessus incertum exitum nobiseum reputantes, consultum magis esse duxi
mus, Gratiosissimi Dni nostri Clementiae adhaerere; humillimis itaque 
precibus nostris Gratiosissimum Dnum Nostrum requisivimus, quatenus 
patrocinio priori nos protegere dignaretur. Nos idcirc-o Unitariae Religioni 
addicti omnes Gratiam Dni nostri antecedaneam humillime supplicantes, 
proprio ductu nostro, in nostris et praespeeificatae Unitariae Religioni 
addictorum Centum Patrum, Judicum, Juratorum Civium, totiusque Uni
versitatis personis et nominibus, sub vinculo in priori Contractu specifi
catae poenae, ad inferius declaranda certa Puncta, eorumque in omnibus 
clausulis illibatam observationem Gratiosissimo Domino moderno nostro, 
»Successoribus et subsecuturis legitimis Principibus omnibus spondendo 
obligavimus:

1- mo Quoniam hactenus ex orthodoxis 25 tantum fuerunt in superiori 
Senatu, contra e nostris 75, quae numeri inaequalitas summam suffragvs 
difficultatem et remoram palpabilem adtulit. Nos itaque obligamus et con
sentimus in id, ut inter 25 orthodoxos, aly 25 adhuc suscipiantur, quorum 
electio ah orthodoxis praecise dependeat, quoscunque e gremio sui eligere 
voluerint, liac tamen iu<«latitate fiat, ut quot e Centum Patribus Unitary« 
decesserint, tot in eorum locum succedant orthodoxi, eousque, dum 75 
Unitary Centum Patres ad Quinquagenarium numerum reducti fuerint, 
orthodoxi quoque numerum quinquagenarium attigerint. Interim tamen ut 
ob Centum Patrum e duabus Religionibus existentium inaequalitatem alter
utri parti praejudicium no suboriatur, in omnibus rebus et causis 25 Cen
tum Patrum Suffragia et Vota ejusdem sint efficaciae, cujus est Unitario- 
rum Centum Patrum omnium, Si ex 50 Unitary« Patribus vacantia data 
fuerit, eam quibuscunque voluerimus, ex nostris supplebimus.

2- do Quoniam Senatus inferior Jus administrat, processusque dirigit, 
praesenti hoc Anno 1055. diebus nativitatis Christi sex Senatores Unitá
rius eligemus; pariter Orthodoxi eligant sex Senatores e gremio sui. Septe-
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mirius vero inte- numerus accipiendus extra .)iidicem IYhuarium, qui Ortho
doxus fuerit, cum eo sex orthodoxi Senatores sunt in Senatu inferiori, 
similiter quoque inter Unitárius.

3- tio Supremi sive Primary et Kegy Judicum officys eodem, quo nos, 
modo fungantur, si orthodoxus fuerit Primarius Judex, I logins Judex sit 
Unitárius et vice versa.

4- to Ne vero alterutrius Religionis Natio Saxoniea a primariorum 
officiorum administrati«»ne praecludatur, haue sequimur modalitatem: Cum 
in praesentiarum Primarius Judex inter nos sit Nationis Saxonicae, prae
senti hoc Anno diebus Natality« eligatur orthodoxae Religionis Judex 
Primarius hungarus. Absoluto hujus Anno iterato orthodoxi eligant Pri
marium Judicem e Natione Saxoniea, cujus Anno finito, nos eligemus 
Primarium Judicem Unitarinm hungarum, suhsequeute vero. Anno iterum 
eligemus Judicem Primarium Nationis Saxonicae.

5- to Notarius anuuatim inter nos fungatur altematim, hoc modo 
ut tempore Judicis orthodoxi Notarius sit Unitárius et vice versa.

b-to In praesenti Anno 1055 Judices, Senatores, Kxactores, alyque 
officiales omnes more consveto, in Anno vero Kiöli Divisores, Perceptores 
et extra hoc aly, siijui futuri sunt Officiales, ex utraque Religione pari 
numero eligantur Unitary et Orthodoxi. Pariter Celiarum Magistri in 
omnibus Celiis, ili quibus ntriusque Religionis homines reperiuntur, alter- 
natim fungantur, imo in quas Cehas Orthodoxae Religionis homines 
hactenus recepti non sunt, si qui iisdem se incorporare voluerint, non 
arcebimus. Quod conclusum nostrum si quae Celia citra Consensum nos
trum violaverit, omnia sua amittat Privilegia, impie nos communiter ejus
dem poena non redundet, nisi facinori et ausui ejusdem Culpabili assen- 
serimus.

Iu praescriptorum autem Celiae Magistrorum electione unius Religio
nis pars parti alterius Religionis ne praescribat quidquam, electionem«pio 
u e impediat.

7- mo Orthodoxae Religionis hominum funera, infantum .Baptisatio- 
nem non attrectabimus contra Regni Constitutiones, lJireetionnpie ejusdem 
Religionis renuneiahimus totaliter.

8 - vo Si inter nos ejusdem Religionis privata persona summa affecta 
fuerit injuria quadam, requirat suae Religionis Ordines, «pii si ejusdem 
requisitionem justam esse reputaverint, Causam ejus promovere teneantur. 
Nos quoque ad ejusdem Causae decisionem eonscientiose et absque remora 
Hondám una, cum orthodoxis obstrictos et obligatos esse demonstrabimus, 
ne querulantes cum expensis et fatigys Supremo Magistratui incommo
dare cogantur.

Ad praescriptorum Articulorum onmiumque eorundem Articulorum 
sanctam ae justam inviolabilemque observationem, per fidem Nostram, 
tam in nostris, «piam denominatae Religioni addictorum Judicum, Senato
rum, Centum Patrum, omnium denique Civium et inhabitatorum moder
norum videlicet et affuturorum Personis et nominibus suli poena in priori

- 332 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 332 2013.03.05 . 22:21:56



Contractu positu időst sub amissione omnium immunitutum ot Libertatum 
nostrarum nos obligamus.

Obligamus quoque ad luiec nos et Posteritates nostras, ut contra 
praenotatorum Punctorum Articulos et Clausulas neque in Capitulo aut 
Conventu aliquo palam aut clam ullam exhibebimus Protestationem, nec 
unquam exhiberi curabimus, praemenorataque Puncta nullo unquam *sub 
praetextu invalidate attentabimus. Hunc Contractum nostrum in Capitulo 
quoque fatebimur. Nos etiam Orthodoxae Religioni addicti Claudiopoli 
commorantes et residentes Ordines omnes praescriptum Contractum, quem 
Gratiosissimus Dominus Noster Celsissimus Transylvaniae Princeps Geor
gius Rákoczy cum (Jlaudiopolitanis Unitarys inivit, nobis et Posteritatibus 
nostris in omnibus Articulis Utilem esse agnoscentes, ad ejusdem justam et 
inviolatam observationem obligamus nos et Posteritates nostras vsque dum 
Unitary observatores ejusdem exstiterint.

Accedente in omnibus his Gratiotissimi Domini Nostri Consensu.1)

11.

Nos Requisitores Litterarum et Litteralium instrumentorum, in Öacri- 
stia sive Conservatori» Conventus Monoster. B. Mariae Yirg. de Kolos Mono- 
stra repositarum et locatorum, ac quorumlibet Judiciariarum Deliberationum, 
Legitimorumque Prineipum Mandatorum Rxecutores: Damus pro Memoria 
per praesentes, quod Prudentes ac Circumspecti Domini Ambrosius Gazner, 
Primarius, et Michael Joo idzemerjai Regii | sic | Judices, et G abriel Anner, 
Stephanus Tordai, alter Stephanus Lacz [az előbbiben: Lutsch| et Thomas 
Ózdi Senatorii Ordinis, ac Mathias Arkusi, [az előbbiben, tévésén Ambros ij\ 
Jur. Notar, nec non Andreas Szakáll, Gabriel Szőlősi, Mathaeus Maurer alias 
Hinder, Stephanus Line/-, Centumviri Unitariam Religionem profitentes, 
suis ac caeterorum Civium et Senatorum, necnon totius Universitatis et 
Inhabitatorum ejusdem Unitariae Religionis nominibus : Item Benedictus 
Székes Fej e'rvári, .Johannes Enyedi et Mathias Krämer [az előbbiben: 
Kromcr | Senatores itidem orthodoxi, ac demum Pranciscus Plisticli, Nico
laus Yáradi, Adamus Edenburger, Yalentinus Istvándi, ac Georgius Keezeldi,
I az előbbiben : Ketlwli | .Jurati Centum Yiri Orthodoxam Religionem probi
tentes, omnes in Civitate Kolos vár personalem facientes residentium, pro 
Testimonio una cum praescriptis Unitariis in conspectum nostrum perso
naliter venientes, iidem Domini Uiiitarii matura primum et exacta intra 
se animorum Deliberatione praehabita, sponte et libere vivae vocis ipsorum

') Az ormigos IvoHtiiv erdélyi kormányszéki osztályába,n 1784. 80. szám alatt 
levő kelet nélküli s hUclesittíhn másolatból, melyet a, reformált hitvallásnak azért 
adlak he az azon évi városi választások alkalmával, hogy a közhivatalok viseléséhez 
a római katholikusokkal szemben fél részesedési jogukat igazolják. En egy ily egyezés 
létezését Fosztó Usoni István unitárius egyháztörtéuetiró müvéből tudtam: de nem 
láttam, sőt hihető, hogy ezt ő sem látta,. Későbbi kutatás kouventi átiratban kezeimbe 
adá, a következő 11. szám alatt közlöm, bár a pecsét abban sincs megemlítve. Később 
tán az eredeti is elékeriil.
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oraculo fassi sunt, retuleruntque nobis hunc in modum: Quod ipsi Domini 
Unitariipraescripti Successoresque eorum Universi ( 'ompositionem, seu Con
tractum illum, quem videlicet ipsi suis ac reliquorum Civium Universorum 
nominibus, cum Illustrissimo ac Celsissimo Domino Principe, Domino Dono 
G-eorgio Rákóczi, Dei Gratia Tranniae Principe, Partium Regni Hungáriáé 
Dofio et Siculorum Comite, Domino Duo Nostro Gratiosissimo, in line 
Anno praesenti Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quinto Die 8 -a 
Mensis Martij in Civitate praescripta Kolosvár, ratione certorum nego
tiorum spontanea ipsorum voluntate factum, ac celebratum, per eosdemque 
nobis in specie nativo sermone, et in scriptis exhibitum, praesentatnmque 
omnibus punctis, Clausulis et Articulis, sancte et immaculate |.sic| succes
sivis semper temporibus, a modo in posterum tam ipsimet Domini prae- 
memorati Unitarii, quam Haeredes et Successores ipsorum Universi invio
labiliter et intacte observare, ac per eosdem observari facere omni cona
mine niterentur: Quarum quidem Litterarum Compositionalium seu Con
tractu alium Continentia sequitur in hunc modum:

Nos Ambrosius Gazner Primarius, et Michael -Ibo Szeniorjai Regius 
.Indices eaeteriqne Jurati Cives et Senatores, Universitatis incolarum et 
inhabitatorum praescriptae Civitatis Kolosvár, receptam Unitariam vdhet, 
Religionem profitentes; Memoriae commendamus tenore praesentium signi
ficantes quibus expedit Ursis: Quod nos cum Principe Nostro Clemen
tissime. piae apud nos memoriae jam fatis functo, Ulmo, Spect. ac Magnifico 
Domino Georgio Seniore Rákóczi, certis super et | s-ir | assignatis [ sie | 
negotiis sub gravi poena Contractum celebraverimus, ex liberaque nostra, 
voluntate nos obligantes, eundem in omnibus punctis suis ac particulis 
inviolabiliter observaturos, ac corroboraturos appromiserimus. Accusati 
tamen certis in eorundem punctis coram Principe nostro moderno Celsis
simo violatione, ubi Celsitudo Sua nos Jure prosequi vellet [licet scienter 
suprafatas Contractuales violare annisi non fuerimus], interim tamen 
Renignitati Celsissimi Nostri Principis affidero, quum dubio Ditis eventui 
adhaerere potius duximus, Supplicantes eapropter demissis nostris precibus 
Principi Celsissimo, antiqua rursum ejusdem protecti sumus benignitate. 
Nos quoque igitur tantam Principis Benignitatem ob oculos ponentes, cum 
cunctis Confratribus Uuitariis ex liberrima Nostra voluntate, tam in pro
priis singulorum, quam vero in supra specificatorum Unitarian Religioni 
addictorum Centum Patrum, Judicum ac Senatorum, totiusqne Universi
tatis nominibus et in personis sub poena vinculi in prioribus Contractua- 
libus specificati, in | sir | ])iincto infrascripto, eorumque in omnibus parti
culis strictissimam Principi nostro Clementissimo Successoribusque ejus
dem, omnibusque successivis legitimis Principibus obligamus obser
vationem :

l-o. Quandoquidem ex Fratribus Orthodoxae Religioni addictis, non 
pluribus quam viginti quinque in Centum Viratu, a nostris vero Septua
ginta quinque existentibus, occasione Suffragationum, multa visibiliter 
emersissent incommoda; obligamus nos inter Suprafatos 2Í* alios quoque
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25 recepturos, quorum electio incumbet Orthodoxis praecise, quoscunque 
sibi associare voluerint. Hoc autem hac erit modalitate, ut a modo in pos
terum, quotquot ex Unitariis decesserint Centum Patres, tanti semper ex 
Orthodoxis illis surrogabuntur, tamdiu, donec nrus 75 Centum Patrum ad 
Nrum usque 50 decreverit, nrus vero 25 Orthodoxorum, ad eundem accre
verit, et ad usque tempus, si inaequalitas Nri Centum Patrum in duabus 
Religionibus existentium in defectu alterius personae seu hujus, seu Illius 
Religionis relapsa fuerit, in omnibus negotiis vota 25 Orthodoxorum tan
tam habebunt efficaciam, quam Vota 75 Unitariorum Centmu Patrum, in 
quo negotio ut rixae omni occasione praecludantur, votationes erunt secun
dum usum hucusque observari solitum; pariter post factam (lentum Patrum 
in duabus Religionibus aequalitatem, si inter 50 Unitárius Centum Patres 
aliqua successerit vacantia, eandem supplere vacantiam, eo quo voluerimus, 
subjecto, nostri erit Juris.

2- 0. Senatui siquidem Jurium incumbit administratio, in hoc Anno 
praesenti 1055, tempore Festorum Natalium Domini Nostri Jesu Christi, 
sex ex Unitariis, ut et Dominis Orthodoxis eligantur Senatores, Numerus 
tamen hic Senarius praeter Judicem Primarium venit intelligendus, adeo, ut 
ubi Orthodoxus fuerit Primarius Judex, secum Nro sex numerabuntur Sena
tores, ut et inter Nos Unitarios.

3 - 0 . Officium quoque Regii Judicatus a Dominis Orthodoxis Fratribus 
nobiscum aequaliter geratur, adeo, ut ubi Orthodoxus Primarius Judex 
fuerit, tunc officium Regii Judicatus aget Unitárius, et vice versa.

4 - 0  Ne autem Natio quoque Saxonica in duabus Religionibus exclu
datur officiis, hanc sequemur modalitatem: Quandoquidem Judex Noster 
modernus Primarius sit e Natione Saxonica, in hoc Anno praesenti 1 (155 
tempore festorum Natalium Judex Hungarus, et hoc Officio functo, post 
annum evolutum Saxo Orthodoxae addictus Religioni venit eligendus, quibus 
ntrisque Officio functis, Nos ex Nostris Unitarium eligemus Judicem Pri
marium, et sic consequenter.

5 - 0  Notariatu |ay, elsőben: Notarius] quoque inter Nos annuatim 
alternatim fungetur, hac tamen modalitate, ut tempore Judicis Primarii 
orthodoxi Notarium aget Unitárius et vice versa.

b-o In hoc Anno praesenti 1(155. Judices, Senatores, Exactores, alii 
vero officiales, praxi solita in Anno 1056 tanquam ad Divisoratum, Percep
to ratum et si quae dentur adhuc praeter haec Officia, inter nos Unitarios, 
et Orthodoxos fratres, duas videlicet Religiones aequali Nro recipiantur.

Magistri quoque pariter Celiarum in omnibus Celiis ubicunque duae 
hae Religiones reperiantur, alternatim creabuntur, quin imo si quibusdam 
Cehis Fratres Orthodoxi necdum fuerint incorporati [si qui incorporari vo
luerint] minime excludantur, quam Determinationem Nostram, si altera Ce
liarum extra Consensum nostrum violaret, omnia debeat amittere Privilegia, 
poenaque in Nos, ut Communitatem non derivetur; nonnisi Nos quoque 
eorum consenserimus malefactis. In omnium horum suprascriptorum Offi
ciorum electione, neutra altori Religionum praesribendo alteram impediet.
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T-o In Humationibus Morinorum, ut et Infantium RaptisationibuS 
Fratrum Orthodoxorum | contra Constitutiones Regni | neutiquam manus 
admovebimus, et a Directione Religionis illius, in. omnibus particulis absti
nebimus.

8 - 0  Quod si privata quaevis ex duabus Nostris Religionibus Persona 
meritalem habuerit laesionem, suae addictos Religioni requirat ordines, qui 
si justam ejus senserint petitionem, promovendae qnaerulantis Causae suc- 
curere debebunt extra omnem dilationem. Cujus in pie, justeque flendam 
directionem cum fratribus Orthodoxis nos obligamus, ne quaerulantes 
Sumptibus et fatigiis Amplissimum Magistratum fatigare cogantur.

Quorum Suprascriptorum Punctorum Nos omnes particulas sancte, 
juste et inviolabiliter, tam in Nostris omnium, quam vero denominatorum 
omnium Unitariae Religioni addictorum Judicum, Senatorum, Centum - 
Patrum ac reliquorum Civium et Inhabitatorum nominibus et in personis, 
tam praesentibus, quam futuris, sui) poena in iisdem prioribus Contractua- 
libus expressa, amissione videlicet omnium Libertatum et immunitatum 
fide nostra mediante nos obligamus observaturos ; Obligamus nos insuper 
ex libera nostra voluntate, Posteritatesque Nostras, ut super Capitibus et 
particulis praesoriptormu punctorum nec in loco Credibili, aut authentico, 
nec alibi uspiam, vel in Capitulo palam vel clam, nec per nos, nec per alios 
protestabimus, nunquam praescripta puncta, et nulla occasione, niloque sub 
praetextu inualidabimus, nec per nos, nec per alios intendamus.

Super quo quidem Contractu coram Capitulo quoque fassionem 
faciemus.

Nos quoque Orthodoxae addicti Religioni (littis, Kolosvar Inhabita
tores omnium Ordinum, visis Supraseriptis Contractualibns, quas Clemen- 
tissimus Tranniae Princeps, Oeorgius Rákóczi, cum Nostris llnitariis Clan- 
diopolitanis celebravit, tam nobis, quam posteritatibus, in punctis omnibus 
proficuis, injuste et sine defectu eorum Observationem Nos Posteritatesqu« 
Nostras obligamus, tamdiu, donec Uni tar ii Fratres quoque eorum erunt 
praestitores et observatores, accedente in his omnibus Principis Nostri 
('leinentissimi Consensu.

Quarum quidem Litterarum tenoribus Continentiisque per eosdem 
Dominos Primarium et Regios |sic ] Judices caeterosque Juratos Cives, et 
Senatores, Centum Virosque receptae Unitariae Religionis Homines, visis 
et coram ipsis elata voce perlectis et intellectis, iidem Domini Cives et Se
natores nominibus et in personis eorum, quorum supra easdem Litteras 
Contraetuales, contenta,que earundem in omnibus suis punctis, Clausulis ei. 
Articulis gratas, ratas, et acceptas habentes, praesentibus etiam supra no
minatis Reformatae Religionis Testimonialibus vicinis pro se acceptarunt, 
nuanimique voto et suffragio concordi, pro perpetuo et firmo Statuto, sibi 
ipsis, posteritatibusque eorundem omni tempore duraturas roboraverunt, 
stabiliverunt, atque confirmaverunt, pieque et sancte, tam sese et Posteri
tates, Haeredesque, quam etiam Successores suos Universos cnjusennque 
Status, Ordinis. Conditionis <>t praeemineutiae Homines forent. |in hae tamen
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Civitate Kolosvár constitutos | sub vinculo prsiedeclarato, amissione videli
cet omnium Libertatum ipsorum, in Illustrissimae Principalis Celsitudinis 
fidelitate omni Conamine obligaverunt et obstrinxerunt coram nobis.

In cujus rei memoriam et robur. Nos quoque praesentes Litteras. 
Sigilli Conventus Nostri munimine roboratas fideliter et eonscientiose dan
das duximus et concedendas.

Datum Fer ia tertia proxima post Dominicam Lactare, |márcz. 27. | 
Anno Millesimo Sexcentesimo <Quinquagesimo (Quinto, praescripto.

Correcta per eosdem Kequisitores. ')

c x u x .
11 bőr,. ]

Kolozsvár város körcíme az ország ron-mloiíioz ős kk-ihoz ős rr-cilu z, hogy a város olpnsztu- 
lásn okánál s szornHsáíínknál fogva n zscndelv- ős laárnsoknnk ne engedtessek meg árui

kat igen magas árakőrt adni.

Ad nniuersos Proceres et Magnates Statusque ac Ordines Trium na
tionum regni Transilvaniae et, partium Hungarian eidem annexarum, Pri
mary et Ueg\ Judicum cneterorumque juratorum Cinium ac omnium inha
bitatorum fluitatis Colosvár, Hum ilii na Supplicatio.

N agy ssí gtoknál es tw kegyelmtknel íiyluan lebet az my uarasnnkban 
my nekwnk a/, elmúlt napokban az tivz miat ualo rettenetes nagy romlá
sunk. holot nagyob részint szegény Attyankfiainak minden nevel nevezem!eö 
jövök az nagy tüzteöl megemesztetuen, csiak szinten a,z magokon vahí ruhá
jukban marattauak fclesegesteöl, gyermekesteöl. másoktól uariuin naponként 
ualo eletek táplálásúm eledelt, neiuellyiek elhamnat. húzóknak hellveu, es 
pinezében, mely még be nem omlot, fwsteöleögnek, hevet, hideget szenved
nek az es.seö ot neri es az sanyarú szel ot fuja, kenszergeti eöket, n emeli vek 
penig ezt el nem niselhetuen s nemis lenen minél élni, s mire szwksegekhen 
kezeket uetni, idegen helyre huidostanak s mostanié menten mennek. 
Annyera megromlottunk,hogy igen kenes reinen ség lehet, hogv valaha még 
marnduanainkis ez pusztulásból cziak házainkatis nalamennvere eppithet- 
nek, nem hogy az uár kerittesen való Tizszámn Tornvainkot s bastiainkot 
restauralhatnok, hogy ha az íny kegyelmes Urunk eo Nagysaga nagyságtok 
és tiv kegyelmetekkel edgy ív t  Fejedelmi kegvelmességet illyen igen meg 
romlót szegény númssához nem mutattya, Hogy azért ez rettenetes nagy 
romlásból eppivletvvnkre ualo lábat kapliassunk.

’) Az országos levéltár erdélyi osztályában i77í). II. szám alatt levő egyszerű 
másolatból. Mindkettőt az ev. reformáltak terjesztették a kir. kormányszék elé annak 
igazolására, bogy miután az unitáriusok a főbb hivataloknál niellőztetnek : őket a 
r. katolikusokkal egyenlő számú állomás illeti; kötésük lévén nekik ' azokkal: a 
római katliolikusok több jogot nem követelhetnek, mint bírtak az unitáriusok. Köz
löm mindkettőt variánsaikért s bizonyítékul arra, hogy ugyanazon eredetit a. k.-mo
nostori konvent. két különböző időben mily nem szabados módosításokkal adta ki 
hivatalos hitelessége a la tt ; vagy ha a másolókéi a módosítások, mily önkényesek s 
itt-ott különbözők. Az utóbbi hitelesebb, ezt a r. katliolikusok is ugyanakkor bemutat, 
tök. Örse. levélt, érd. osztály. | 177b. 01. szám alatt.|

11. 1 1
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Nagyságtoknak és tw kegyelmeteknek eges/, országul károm Nem
zetni igen alazatossan keönyeörgwnk, Hlyen Pusztulásunkat failaluan, mel- 
toztassek Nagysagtok es tw kegyelmetek az my kegyelmes Urunk eö Nagy
sága meltoságos szemelve eleöt az szegény megromlott hazánkért instalni, 
hogy eö Nagysaga Fejedelmi kegyelmessegébwl meltoztassek szegény uáro- 
sának eppwletire oly pihenést engedni, es oly modot beolczien feltalálni, 
mely alatt ualami reszere eppwletet vehessen szegény megpusztult hazánk, 
es jeövendeöben lehessen alkalmatos, hogy eö Nagyságúnak es Huceessori- 
uak s Nagyságtoknak es tw kegyelmeteknek az mint eddigis úgy ennek 
utauna is szolgálhasson.

Touabba ha kinek keözwllwnk lehetne is modgya hogy hazaezikajat 
epithetne, minél nekwnk arra ualo erdeönk ninezien, melybeöl arra ualo 
fát uagathatnank, másoktól kel annak es sendelvnek pénzén szeret ten
nünk, es azok latuan az ketelenségbeöl ualo szorulasunkot, képtelen drágán 
két auagy három anny arron adgyak az mit erne.

Keönyeörgünk nagyságtoknak es tw kegyelmeteknek ezenn is. lnstal- 
lion my érettünk eö nagysaga meltoságos szemelie eleot, hogy ezt is eö 
nagysaga meltoztassek megoruoslani, Es parancziollyon minden fele azok
nak, az kik eleteket azzal keresik, hogy az eppwletben ualo fát es sendelt 
hozzak oda, illendeö arron mind elveszszwk.

Ebbéli nagysagtoknak erettwnk való instanti aj aert az Ur Isten is 
megaldgya nagysagtokat es tw kegyelmeteket, mys tel í ves tehetsegünk 
szerint wgyekezzwnk megszolgálni.

Hátirat: Az Sendellyel es Deszkával kereskedő rendek felöl bizonios 
constitutioia lévén az nemes országhnak, ezután is azonrol iratot limitatio 
observáltassék inviolabiliter, úgy hogy mind Sendelyt s mind Deszkát az 
limitatioban meghnevezet árra felet adni senki ne merészellye. Hasonlókép
pen az epületre való fák is az eddigh való arránál fellyebb ne adassanak. 
Extra limites regni partiumque eidem annexarum senki questus gratia 
Deszkát, Sendélyt és egyel) épületre való fát intra unius anni spatium ki 
ne vigyen. In congregatione partiali Dominorum Regnicolarum

ex edicto suae Celsitudinis in Oiuitate Albae Juliae 
congregatorum Die 2(1 Apr. Anni 1655. ')

CL.

[ 165(5.1
A fejedelem engedély levelet ad arra, hogy a kolozsvári polgárok Szász-Fenos határán levő 
szőlőiket saját vallásukon levőkkel vasárnapon kívül bármely napon miveltethessék, s Sz.-ísz- 

Fenes elöljáróinak megparancsolja, hogy ebben a népet ne akadályozzák.

(ieorgius Rákóczi Dei gratia Princeps Transsilvaniae, partium regni 
Hungarie Dominus et Siculorum Comes etc. Fidelibus Nostris providis

') A mrosi lerHtnrhan levő egykori) hiU’lesitrtlc.v másolatról. \ Fiuir. If. Nro 1-|K.|
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.Indici et Juratis caeterisqim cunctis inhabitatoribus tam modernis, quam 
etiam futuris possessionis Nostrae Szász, If enes Nuitis dilectis Salutem et 
gratiam Nostram. Kolos vári hivejiiknek, kiknek meglmevezett Szász Fen esi 
határiinkön ') szüleik vannak, alázatos keony i > rgesekbol ertyük, hogy minél- 
tetuán azon hegyen szülőiket draga j>e tizeken, gyakran az iideonok jovain 
jnnejtetek leven, ez Fxponenseknek napszámosokat, kik az miuikára oda 
mennének, sem azoknak való fizetésekkel es dolgok haladekjával nem gon
dolván, az miinkátul tiltanátok eoket, seót bírságolnatok is azokat is, kik 
kulen valláshan volnának, melyhői nem kicsiny fogyatkozások volna, karok, 
magunk dezmaianak is az szőlüknek meg nem művelések miatt, kegyelmesen 
meghengedtiik nekik, hogy az egv vasárnapi Inepeken kimül azokkal, kik 
vallassokkal különböznek, meglmevezett Szász Fenesi határunkon leveő 
szüleieket szabadoson meghbántodás nélkül colalbássák a, modo in poste
rum, Tu nektek is serio paranezollyük, ez kegyelmes annuentiank ellen cze- 
lekedni, magokat vagy embereket meghaborgafcni, annal inkab károsítani 
ne merészelljetek. Datum in Castro Nostro Colos Monostrensi die vigesima 
prima Mensis Augusti Anno nomini Millesimo Sexcentesimo Quinquage
simo sexto.

<r. Itakoczi. ■)

CLT.

11650.]
liiiivsni A kos fejedelem a./, iránt kőit pavaiieslovolc, 1i o <>y  a Kolozsváriit] birtokos mezei vajgy 

ml vari katonák e v;i ros közterhei hordozása alól inasukat- ki no voi iáik.

A catius Barcsai Dei gratia Princeps Transsiluaniae, partium regni 
Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris uniuersis 
et singulis, Spectabilibus, Magnificis, Generosis Egregiis et Nobilibus, 
Supremis et Ilice Comitibus, Judicibus Nobilium, Juratis Assessoribus, ac 
Uniuersitati Dominorum Magnatum, et Nobilium Comitatus Colosiensis. 
nec non Supremo et Ilice Capitaneis, Ductoribus, ac Universitati, tam Auli
corum, quam Campestris Ordinis Militum stipendia nostra merentium quo
cunque sub uexillo constitutorum, et in futurum constituendorum, cunctis 
etiam alys cniusc.um|ne status, conditionis, gradus, honoris, officy, dignita
tis, et praeeminentiae hominibus, quorum nide]icet interest, seu intererit

') Az H helyett till>1 »szőr jő  elé ez oklevélben is w.
-) Az nnlHiből, mely kétrétii papirra van írva, s közbiil papirboritéku. veres 

viaszba nyomott fejedelmi pecséttel erősítve. Kivid rajta ez Írás van : „Anno Ifiül.». 
die 2-a 8ept. Kxliihitae sunt bae ütem e snae (Vlsitndinis Principalis Gratiosae et 
Annuentionales coram notiis, Nicolao Taka,ez, Judice Primario cneterisque Juratis 
Pinibus Oppidj Szaz Penes, melynek annnalunk ugyan, nemine contradicente, csakhogy 
a Privilégiumunkra, és ususunkrn, nezve meg is uaviiik az eo nagy saga Jeovemlőbely 
remik terieztendö kegyelmet,.“ Andreas Dóri ez

Notarius pro tempore ni. pr. | Pate. P. Nro it.J
2 2 *
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praesentium notitiam habituri«, Salutem cum favore. Colosuari Varosuuk- 
beli Birak, liiueink az egesz Tanae/ rendel, es közönségesen egesz varos 
lakosival egietemben talaluan megli minkett, alázatos könyörgések altal 
jelentik, hogy volnának Tarosokban bizonyos számú residentias Mezei 
katonák, kik közwl nemelyek jure auitico, nemellyek felesegek jussán bir- 
uan hazakat, örökségekett, nemelljek uiszont berbeiifogadott hazakban 
lakuan közötteök, sem adózást, sem egieb közönséges tereli viselést nem 
akarnanak supportalni, reglii privilégiumok es Uarosoknak meglireögszeött 
szép rendtartása ellen, seött az adoszedesre kibocsátott Conciuisek ellen 
consurgaluan, sok alkalmatlansagokkal illetnek ökett. Kiknek alazatos 
instantiajokra kegies tekintetünk leven, hogy az íny guberni innunk alatt 
epwlhessenek, reglii priuilegiumokban, szabadsagokban megh akariuk tar
tani, seött az mely részében meghbantodtanak, azokat meglioruo solid es 
helyben állatni Fejedelmi liiuataluiikhoz tartózó dologhnak iteluem Minden 
rendbeli fen meghnevezett hiueinknek kegielmesen, es ighen serio paran- 
tsollyuk, valakik Mezei, vagy lídiiari Katonáink köziéi meglmeuezett 
Colosuari Barossunkban hazakat bírnak akar jure auitico, akar felesegek 
jussán, es az kik herben fogadót házban laknak is, mind magok, es hazok 
nepe is tárcsák magokatt az Varos priuilegiumalioz, es mind adózásban, s 
egieb keözeönseges tereli uiselesuek snpportalasaban az reglii usust es rend
tartást követnem az ellen ne rugoldozzanak, seött ha valami controversia 
orialtatik az meghneuezett katonák, es az Városi rendek közeött, intra 
terminos (initatis akarminemiv dologbol in genere, mind magok az katonák 
es a hazok nepe is tartozzanak az Birak itileti ala magokat siihmittalni. 
Secus non facturi, praesentibus perlectis Exhibenti restitutis. Datum in 
(duitate nostra Bistriciensi die uigesima secunda. Mensis Marty. Anno Do
mini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Nono.

Achatius Barcziaj m. pr. ‘)

CM I.

[1 1 5 5 9 .]

Lorá ntffi /suzs;i nu.'i özvegy íejetlelemné levele a kolozsvári óv. ref. collegium számára. felt.
alapítványa tárgyában.

Csulai püspöknek irattatott levél páriája.

Susanna Lorantffi Celsmi quondam Dili Prinpis (teorgii Itakoei Prin
cipis Tranniae, partium Hungae Did et Siculor. Coins etc. Vidua.

Heverem Due nobis honoram Salutem cum favore nro. Üdvozült Ur s 
fiunk temetésekre való bársoni árrában deputálván ennekelőtte a Fejérvári 
Privatusoknak fi. 1 0 0 0  adatni, abban Zakáni Andrásné Aszszoui kegd

') A z eredetiből, mely k é tré tű  pap írra  vau Írva s közhiil a  fejedelem pecsétével 
megerősítve. 17 'lí.sr. f. Nro 12. |
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kézibeu mit adót, nein tiuliiik ; kegd azért számot vetvén » kegluieve], es 
azt az bársont, kit kegdbez adót, az ezer fórjukban belé tudván; mintliogj a 
mi attól felliül marad, mind penig valamit még Váradi Miklós Ur is kioszt
ván restantiaban vágjon, \mdy utjj jut estünkben, ad minimum hat stát 
forintra fel meyien at d herjlmc Írása szerint | conferaltuk a kolosvari Refor- 
matuui ( 'ollegiumk. Akarok azért kegt requiralnunk, valami a bársonj 
árrábol megmarad a megirt Fejérvári privatusoknak depntalt ezer forinton 
felírni, arról való rendelésünk szerint allaborallion kegdis benne, bőgj mind 
Zakánné Aszszmtol, mind penig Váradi Miklós Űrtől vétethessék meg a 
megirt kolosvari Collegium számára; es annak Interessen, mint az ezer 
Ibriutoim is, a mint Apaezaj dános Ur immár elkezte | é/y/J. tartassak jo in
dulata Alumnusok. Sáros Patakii, 9 men Januar. Ao dom. 1659.

Azonban penig minthogy a ’Fej er vári Collegium elpusztult, azt az 
privatusokk eonférált felliebb specificalt ezer forint bársonj árrátis adja 
kegd a Colosvari Collegium számára, hogj a míg a Fejérvári megépül, 
addig annak interessét is amot adják valami hasznos reiuenséghii iftiakk. 
Tarcha Isten sat. Patakn. 9. men. Januar, Ao Dom. 1659. ’)

U L I .

['1659.]

Huri-sai A ko« crdólyi lejed. M agyarország Ítészeinek ura, székelyek ispánja. Hagymás nevű 
belső szolunk vármegyei birtokot Yargvasi Dániel F ere néznék adományozza, s birtokba ik ta

tásá t parancsolja.

Aeacius Barcsaj, Dei gracia Princeps Transsiluaniae, partium Regni 
Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Egregys et 
nobilibus Ladislao Halo, Mojsi Szekelj, Stephano Csernatoni, Georgio Ke
resztúri, Gaspari Diosi, Blas io Szentkirály, Stephano Baczoni, Joanni Gelei, 
Michaeli Jo, Andreae Biro, Joanni Regeni et Blasio Zamho, Majoris, Gabrieli 
Semen, Michaeli Mi hats, Francisco Szent Mihály Minoris Caneellariae nost
rarum Scribis et iuratis notariis de Curia nostra per nos ad id specialiter 
exinissis. Itteni Vice Comitibus, Judicibus Nobilium, iuratis Assessoribus, et 
notariis Comitatus Szolnok Interioris; Nec non Joanni et Georgio Bacsy, 
Francisco Kouats de Dees, Martino Litterato de Mihály falna, Nobis dilectis. 
Salutem et gratiam nostram. Cum inter caetera Principum Encomia, non 
modo ea, quae feolici | sie| indulgente fortuna, in praesentiarum geruntur, 
commemorare, verum quandoque pardo altius, oh | sie | ouo, ut dicitur vitae 
naufragia meminisse, iterataque mente repetere Principalis cuiusdam ma
gnanimitatis decorisque ac iucunditatis locum sibi sortiatur; Cum igitur 
Anno proxime euoluto sub Immani Turearum, Tartarorum, utrius(|ue Vala- 
chiae, ac Cosacorum Gente, adeoqne ipso Poteutissimo Imperatoris Turca-

’) A holoemm er. ref. főiimoda levéltárában levő emletSnil.

—  : ; l l  —
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rum Suppremo Vezerio Cupii [s/e | Alemhet Passa, Chano Tartarorum Vaiuo- 
disque dictarum Yulachiarum personalibus suis praesentiis Regnum hoc 
nostrum Transsiluaniae | orbatum peonitus |sü‘| (lubernatore | partesque 
Hungáriáé eidem incorporatas, in Privato adime, statu nostro. Armis et 
Igne obrutum et ardentem lacrimosis eben oculis conspiceremus, neminem- 
que Regnicolarum uindicem tantae Cladis animadverteremus; Fn Genero
sus Franciscos Daniel de Vargyas Supremas Sedis Siculicalis Vduarhelj 
•Judex Regius, et Tabulae nostrae Judiciariae Assessor uniuersorum Domi
norum Siculorum uomiuibus et in personis, inter arma et flammas dulcis
simae ardentis Patriae, componendae pacis Patriae gratia, praefatum Veze- 
riiun Arcem Jenő obsidentem, una nobiscum adit, ubi post narios ali eodem 
Vezerio in Nos, Regnumque nostrum minas objectante, fideliter una nobis
cum allaborando Din ino Numine cooperaute, gratioso animo, dicto Vezerio 
in Nos inclinante, Nobisque pacem Patriae, admodum laboriose licet, exo
rando et obtinendo, in hoc Principatus fastigium ordinati sumus, et toto 
tempore Nobis fidelium servitiorum suorum meritis gratum se ubique exhi
buit, ac in futurum etiam tum erga Nos, tum hor Regnum Transsyluaniae. 
pari fidelitate exhibiturum ac impensurum eundem non dubitamus. Totalem 
itaque et integram portionem nostram possessionariam in possessione 
Hagymas, et Comitatu Szolnok jn teri ore existente habitam, antea ad Arcem 
nostram Szamos Vyvariensem tentam et possessam, expost nero ad Curiani 
nostram Louaiensem applicatam, simul cum cunctis suis utilitatibus et per
tine» tiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, campis feonetis | sio1, syluis, nemoribus, montibus, alpibus, vallibus 
uineis, Vinearuimpie promontoriis, Aquis, fiuuys, piscinis, piscaturis aqua
rumque decursibus, molendinis et eorum locis, generaliter vero quarumlibet 
utilitatum et pertinentiarnm suarum integritatibus quouis nominis vocabulo 
vocitatis ad eandem de jure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben
tibus sub suis veris metis et antiquis limitibus exis tentibus memorato Fran
cisco Daniel, ac (Jenerosae Dominae Juditkáé Rei di, Consorti eius haeredi
busque et posteritatibus eorum utriusqiie sexus universis, in et pro mille, 
et Quingentorum fioreuorum Huugaricalium justae currentis et usualis 
monetae summa, clementer dandam, conferendam, et Inscribendam, Impig- 
noraudamque duxerimus, assecuranevimus, aftidauerimus et certificauerimns, 
Quod si temporis successu Nos, uel successores nostri, legitimi Transsil
uaniae Principes aut alv, quorum intererit, eandem portionem possessiona
riam redimere et recuperare voluerimus, aut voluerint, non aliter, neque 
secus, nisi prius simul et semel persoluta praescripta mille et quingentorum 
fioreuorum huugaricalium iustae currentis et usualis monetae summa ab 
eisdem redimemus et reusurpabimus, redimen.tque.et reusurpabunt, ad quod 
tam nos ipsos obliga ueriiuus, quaiu etiam successores Nostros legitimos 
Transsilvaniae Principes ac etiam alios quorum intererit obligatos et modis 
omnibus obstrictos esse voluerimus, mediantibus a]ys Diteris nostris Dona
tion alibus, fuseriptionalibus superi iule confectis et emanatis Saluo jure 
alieno ------  - — ----------------- - — Datum iu Curia nostra Deesieusi die
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quarta mensis februarii Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquage
simo Nono. ')

('Ll V.

11C,59—ir.t>7—1070—H>9H. 1

konventi á tirat Harcsai Alvus es 1. Apafii Aliliálv fejedelmek azon adománylevoleilxíl, melyek
kel a kolozsvári orthodox | reform ált | eklezsiá unk. ;t kolozsi, dóé si, széki és thordai sóbá
nyákból elébb bizonyos értékű sót. utóbb á rá t s n harm adik prédikátornak a kolozsvári har- 

minozad jó védelméből 230 forintot adtak és örök időkre alapítottak.

Nos Kequisitores Lit erarum et Literalium instrumentorum in Sacris ti a. 
sive Conservibtorio Conventus Monastery Beatae Mariae Virginis de Colos- 
monostra repositurum et locatorum ac quarumlibet Judiciariarum Delibe
rationum, legitimorumque mandatorum Regalium exeeutores, Damus pro 
memoria per praesentes, Quod Reverendus Dominus Georgius Butái, Eccle
siasticus. et Joannes Vajda de Vársza Nobilis ac Saecularis Curatores 
Ecclesiae Reformatae Claiidiopolitanae, ratione dicti offiey sui Curatory, 
Exhibuerunt nobis et praesentavernnt Ternas quasdam Literas, Primas 
quidem Aeaty Barcsai Douationales ae Collationales ; secundas nero Mic
haelis Apafi, Celsissimorum quondam Traussylvaniae Brincipum Commis- 
sionales pariter et Annneutionales, de et super mille sexcentis fiorenis, 
per memoratum quondam Dominum Principem Acatium Barcsai Orthodoxae 
Reformatae Ecclesiae Claiidiopolitanae, ex Cameris Colosiensi, Tkordensi, 
Székien si ac Desiensi quotannis pendendis, pie Collatis, perque dictum alte
rum quondam Dominum Principem Miehaelem Apafi gratiose Confirmatis; 
Tertias autem, meutionati itidem quondam Domini Principis Michaelis 
Apafi super ducentis et triginta fiorenis, in salarium Terty Pastoris, omnino 
dictae ecclesiae Orthodoxae Claiidiopolitanae, de Tricesima Oolosmonostrensi 
auuuatim pendendis, Collationales, subscriptionibus, Sigillisque eorundem 
roboratas et emanatas, tenoris infrascripti. Petentes nos debita cum instan
tia, quatenus easdem literas 'Transumpto nostrarum verbaliter inserere et 
inscribere, parque sive 'Transumptum hujusmodi, Jurium dictae Ecclesiae 
uberiorum futuram ad Cautelam necessariam, sub sigillo nostro Conventuali 
et authentico eisdem extradare et emanari facere vellemus. Quarum quidem 
literarum, earumque primarum tenor et verbalis Continentia sequitur eo 
modo : NOS ACATTUS BARCSAI, Dei gratia Princeps Transsylvaniae, 
partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Memoriae 
Commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis;

') A beigt fiúsról készült eredeti jelentésből, melyet kiadtak Kolozsváré,tt ápr. 13. 
ii végbement beigtatás és birtokba vezetés l(i-ik napján 1659. .To Mihály és Biró 
András fejedelmi cancellariai írnokok és hites jegyzők. A beigtatásnak az 5-ik napon 
ellene mondottak Anner Gábor, kolozsvári főbíró, Ketsulei Gergely és llreszler János 
azon város javainak igazgatói. Felnyitotta a jelentéstételt 1659. [napja nincs kitéve| 
itélőmester Lázár György, betegsége m iatt más kezével |nincs megmondva, ki volt?]
I Fasc. D, Nr. 52.) '

—  :W:l —
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Quod cum inter tot vicissitudines. humanas, quibus singulis volvitur mo
mentis fragilitas, multi studuerunt immortalitatis sibi parare monumentum, 
facinoribus ac rebus praeclare gestis, omnes tamen [postposito quod iuprimis 
erat necessarium, erija Deum et ejus 'Ecclesiam pietatis Zelo | caducis innixi 
fundamentis, inania secuti, nihil praeter irritos labores, ac aeternos [post 
fata I cruciatus nancisci potuere. At Nobis, quos periclitantis ac inter tot 
ruinas et excidia ferme animam agentis Regni Transsylvaniae clavo Deus 
praeesse voluit, longe alia mens est; infinitis enim aliorum edocti exemplis, 
maxime autem Divino illuminati Spiritus Sancti instinctu, inter continuos 
labores, quibus in horas pro Patria destinemur, hoc unico pro thesauro 
post fata etiam mansuro nobis reponere satagimus, ut Ecclesiae ejus, qui 
ex mediocri in hoc nos erexit dignitatis fastigium statu, fideles dispensa
tores inveniamur, nulla quidem ambitione ducti, quippe nunquam hominibus 
cum dispendio animi placere studentes, in solo tantummodo Deo spem et 
auxilium reposita habemus. Quo circa donec Regni nostri Transsylvaniae 
pace postliminio per clementiam Dei restituta uberior munificentia vitae 
Principalis demonstranda occasio affulserit, saltem ut primitias aliquas 
orthodoxa Reformata Ecclesia Claudiopolitaua praelibare possit: conferimus 
a modo deinceps in posterum, successivis semper temporibus, ex Cameris 
nostris Colosiensi Quadringentos, Thordensi totidem, Székiensi similiter 
Quadringentos, Desiensi pariter Qvadringentos, in summa mille sexcentos 
tiorenos Ecclesiae jam nominatae, quos annuatim officiales ear undem tam 
moderni, quam futuri, absque defectu administrare tenerentur; ex qua 
summa Rector Primarius Scholae ejusdem tentum tiorenos annuatim pro 
se percipiens, ducenti fioreni ad sustentationem decem studiosorum conver
tantur , superflua Summae parte dispositioni Patronorum Ecclesiae jam 
dictae subjiceretur, Obligantes tam nos | qui reni et syucerissimo ducti Contis 
nostri affectu donamus | quam universos successores nostros, legitimos nimi
rum Transsylvaniae Principes, imo adjurantes eos per Deum et conscientiam 
ipsorum, ita solium eorum in terris stabiliatur, ita misericordiam Dei post 
lata sortiantur, sic uti Collationis hujus nostrae confirmatores exstiterint, 
effectoresiiue, Si qui vero sint futuri, quod minime speramus, qui exiguum 
hunc infinitorum nostrorum laborum fructum Ecclesiae inviderint, optamus 
justitiam potius, quam misericordiam. Divinam experiantur, maledictiones
que in Psalmo Centesimo nono expressae, eos, ac familiam eorum obruant; 
Prout damus, donamus, et conferimus, harum nostrarum vigore et testi
monio literarum, Datum in Halis Camera nostra Desiensi, die vigesima sep
tima mensis .Januarii, Anno Domini millesimo, Sexcentesimo, Quinqua
gesimo nono. Et subscriptum erat versus dextram literarum marginem 
Achatius Barcziaj mpr. Erantque sigillo praetitulati Domini Principis 
majori et aulico, super cera rubra ductili, in medio loco solito, impressive 
communitae et roboratae, in papyro Regali conscriptae, patenterque con
fectae et emanatae. Ab extra vero in dorso earn udem scriptum habebatur; 
A. 1667 26 July. Iu Congregatione Dominorum Regnicolarum'1'rium Natio
num Regni Transsylvaniae, in Castris ad Campum Keeze positis celebrata,
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praesentes Intenie Donational.es, Annuentionales et OoJlationales, Ecclesiae 
orthodoxae Claudiopolitauae factae, exhibitae, publicatae, ac in omni sui 
parte approbatae, ratifieatae, confirmatae, nec in aliqua sui parte minutae 
aut variatae. Et paulo inferius : Extradatae per magistrum Murtinum bár
pataki Illustrissimi Domini Domini Principis Transsylvania« protlionota- 
rium m. pr. Ex altera vero parte dorsali, legebatur propria manu scriptum, 
alterius Praenominati Domini Principis Michaelis Apafi, hoc tenore : Adgyúk 
pénzül meg nem soúl. Vásárhely 14. Januar. Anno 11)07. Secundarum verő 
literarum tenor talis erat : Michael Apafi Dei gratia Princeps Transsyl
vaniáé, partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Domes etc. Fideli
bus nostris (íenerosis, Egregvs et nobilibus BTEPHano Alviuczi de Des. 
Universarum salis fodinarum nostrarum Inspectori, Camerarys item Rat io - 
nistis et magulatorilms salis fodinarum nostrarum Thordensis, Colosensis. 
Szekensis et Desieusis modernis videlicet et futuris pro quovis tempore 
constituendis, Cunctis etiam aliis quorum interest seu intererit, praesentes 
nostras visuris, nobis dilectis, Salutem et gratiam nostram. Előttünk lévő 
boldog emlékezetű Praedecessorainknak, Istenes nyomdokokat akarván 
követnünk, a melly Ezer és hat száz forintokat idvezült Barcsai Ákos Feje
delem az Colosvári orthodoxa Ecclesia számára conferált volt, melly et mys 
confirmálván, a Colosi, Tordai, Széki és Desi Aknáinkról ez ideig soúl adták 
meg, de az Ecclesia holmi akadállyit látván benne, azért való alázatos 
iustantiájára kegyelmes tekintetünk lévén, fellyebb specificált négy akná
inkról az megirt tizenhat száz forintot ez után annuatim pénzül akarjuk 
megadatni. Minek okáért hiiségteknek kegyelmesen és serié parancsollvuk, 
az megnevezett Colosvári orthodoxa Ecclesia embereitől ez levelünk által 
megtaláltatván, az ezer és hat száz forint summát ennekutánna annuatim 
nem sóul mint ez előtt, hanem paratis in pecunys, minden tétovázás nélkül, 
arról emanáltatott originalis Donatio szerint megadni és adatni el ne 
mulassa hiiségtek az Ecclesia szükségére, vigore praesentium acceptáltatik 
ratioj ok ha rí. Datum in Civitate nostra Marus Vásárhely, die decima quarta 
Januarii, Anno Domini Millesimo. Bex centes imo, Sexagesimo Septimo. Sub- 
scriptumque erat ad dextram literarum partem : Apafi mpr. Erantque 
Sigillo ejusdem Domini Principis majori et aulico, super cera rubra ductili, 
medio in loco solito impressive communitae et emanatae. Tertiae autem 
Interne tali sonabant tenore: Michael Apafi Dei gratia Princeps Transsyl
vania«, partium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Fide
libus nostris Egregvs et nobilibus Petro Köblös de Várad, Proventuum Tri
cesimae nostrae Colosmonostrensis Administratori supremo, et Rationistae 
ibidem caeterisque quorum interest ejusdem Tricesimae nostrae officialibus, 
modernis videlicet et futuris quoque pro quovis tempore constitutis et 
constituendis, praesentium notitiam habituris, nobis dilectis, Salutem et 
gratiam nostram. Az Colosvári orthodoxa Ecelesiiiuk látván harmadik 
Praedicatorra is szükséges voltát, ott való Harminezadunkrol rendeltünk 
kegyelmességiinkböl két száz harmincz forintot \  fi. Nro 2 J 0  /  hiiségtek 
által adatni Salariumokra. Hűsegednek azért, és hivatallyabeli több Succes-
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soriunk kegyelmesen és igen serió purnnesollyuk, azon Ecolesiához való 
kegyelmességiinket igy értvén, valamikor a Colos vari orthodoxas Praediea- 
tortol, vagy hiteles emherétül is azért requiráltatik, az ott való harmincza- 
dnuknak prouentussából, a két száz harmincz forintot továbbra való halo
gatás nélkül megadni, el ne mulassa, nemis engedvén erről húsittatnunk. 
Quietentiát vévón róla, ezen mandátumunkra acceptáltattyuk ratiojában. 
Non obstante praesentium diuturnitate ultra revolutionem Annorum. Secus 
nec facturi. Praesentibus perlectis Exhibenti restitutis. Datum in Ciuitate 
nostra Alba Julia, die vigesima nona mensis maji, Anno Domini Millesimo, 
Sexcentesimo, Septuagesimo. Et subscriptum erat versus dextram margi
nem literarum: M. Apafi mpr. Erantqne Sigillo ejusdem praetitulati Domini 
Principis majori et aulico, super cera rubra ductili, ab infra, medio in loco 
solito impressive communitae, in simplici jiapvro conscriptae, patenterque 
confectae et emanatae. Nos itaque memoratorum Reverendi Georgy Hátai, 
ac egregy Joannis Vajda, uti Curatorum dictae Ecclesiae, instantiam sive 
petitionem nobis propterea factam, justam, legitimam, juribusque consonam 
esse agnoscentes, praetactas literas Transumpto praesentium nostrarum de 
verbo ad verbum, sine diminution e, augmento, variationeque prorsus ali- 
quali inserentes et inscribentes, par siue Transumptum hujusmodi juriimi 
dictae Ecclesiae uberiorem futuram ad cautelam necessariam, sub sigillo 
nostro (Jonventuali et authentico, fideliter et conscientiose extradauduin 
duximus et concedendum, communi justitia et aequitate svadén te. Datum 
Sabbato proximo ante Dominicam 2 dani | május 24. | Trinitatis. Anno Do
mini, millesimo, Sexcentesimo nonagesimo Octavo. ')

I.IM Í..I

— :Uí) — .

OLY.

I D)5í). I
Asztalosok czéliszabályai.

A z  K o l o s v a r i  B .  A s z t a l o s  ( I z é k n e k ,  Az Régi Boldog emlékezetű Ki
rályok és Fejedelmektől adatott Ozéh Levelének vagy Privilégiumának, 
Deákból magyarra forditatott2) párja, Melly elegett volt az el múlt Dióö 
Esztendőben Szent György havának Jik napján, Mostan peuig kegyelmes 
Urunktol Confirmaltatván 3) igy következnek.

Az Ozéh Atyának neve Nebb András.

') Az eredeti átiratról, mely a kolozsvári ei\ ref. főtauola levéltárában van meg, 
de — előttem tudva nem levő okból — az illető konvouti tag aláírása hiányzik.

-) K szerint a ezéh a régi királyok latin kiadványát t'ordittatta magyarra, nié- 
dosittatta, bővíttette stb., de a konveuti átiratból világos, hogy annak küldöttei 
magyar szövegben Llingua vernacula] mutatták be, s a lejed, fbrdittatta latinra. Én 
ez évre a kihirdetés ekkor történtéért soroztam.

') Az 1(355. elégett magyar ezéhszabályt, melyet Nebb András ezéhatya, Soos 
István ifjú ezéhmester és Bégeni Lew János mestertársak II. Rákóczy <íy. fejedelemnek 
bemutattak s annak latin szövegben megerősítését kérték, 165<3. jul. 5. a radnóthi

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 346 2013.03.05 . 22:22:08



Az ifjú Czélimesteriiek neve Sons István.
lüsó Articulus. Minden két Esztendő elteluéu a Czéli válaszszon egy 

<'zoli Atyát, és a Czéli atya melle egy (Izék Mestert; Ezeknek egyike a kó
ló,svári bevett szokás szerint Magyar, a másikja Szász legyen.

A mely Bonuina penig az 15. Czélmek vagyon, az Czéli Mesterek
nél ally on.

Az ifjú Mesterekkel az ifjú Czéli Mester tartozzék minden Sokadalma
kor felállítani az szokott lielyre a B. Czéli sátorát; hogyha elmúlik vagy 
az ifjú Czéli Mesteren, vagy az ifjak közül valamelyik elé nem nil fel állí
tásában és elbontásában, büntetése ...............................................dr. ( 1 0

Hogy ha penig valamely B. Mesterember az B. Czéli sátorán, Orszá
gos Sokadalomkor kivül fog árulni, b ü n te t é s e ...............................flor. 1

Az Lato Mesterek Sokadalomkor a munkát megvizsgálván, a B. (Izék
től nekik adatott hatalom szerént az büntetésben faeultáltatuak.

Az Czéli Atyának pedig, valamely Mester szavát nem fogadgya, es 
hivattya akár ejjel akár nappal, bár tsak egy gyermek által is, mikor a B. 
Czélmek szükséges dolga érkeznék, kiváltképpen Kegyelmes Urunk Boron- 
tsolattya vagy V. Biránké, azt a széfogadatlan Mestert a Czéli minden en
gedetem nélkül m egbüntesse..............................................................flór. 2

Az két Esztendő penig eltelvén, a B. Czélmek Privilégiumáról, és 
l’énz vagy Ezüstmarliáirol tartozzanak számot adni az Czéli Mesterek.

A Czéli Atyának tartozik a B. Czéli számadáskor tüzrevald fáért két 
ttot adni.

2. Artic. Minden Kántoron elolvastassék a B. Czéli Privilégiuma és 
akkor tartozzék minden Mester Létz-pénzzel, tudniillik . . . .  dr. 12

d. Artk. Ha valamely Mester Czéhbeli más Mester társát akár miiiemü 
helyen tiszteletlen szókkal megbántya, vagy megliazuttolya, tartozik bün
tetésben a d n i ........................................................................................flór. 2

4. Arik. Ha valamely Mester Czéhbeli társának munkáját meggya
lázni (Izéken kivül idegenek előtt, bár ugyan modgya volna is benne, a 
mely Mester ebben a Hetekben tanáltatik, tartozzék büntetést adni flór. 2

5. Artic. Ha valamely Mester Czéhbeli más Mester társának felfoga
dott Mivét, Ilire és akarattya nélkül .fel fogadgya és valami fortélyos szili 
alatt az kezéről eltsinállya, tartozik b ü n te té s s e l ..........................flór. 4

(i. Artic. Ha valamely Mester más Mester Társéinak műhelyéből Legen- 
nyit avagy Inassát valami szín alatt elhitegetné, tartozik büntetéssel flór. 4

várban erősítette meg — kívánságuk szerint --  latin szövegezésben, azon föltétellel, 
hogy az |a mint a kérők állították | az elégettél nem különbözik, aláírta a fejedelem 
és Mikes Mihály kanezellár is; kihirdettetett 1659. márcz. 5. a Barcsai fejed, által 
Beszterczén tartott országgyűlésen, Lázár György itélőiuester aláírásával igazolva. Az 
eredeti magyar szöveg fogalmazását egy 1050. május '20. kelt káptalani átirat beve
zető része 1050-ban történtnek mutatja, de a szokott bevezetés és bezárás hiánya, a 
sok módosítás, bővítés méltán teszi kérdésessé, s én adatok hiányában a kételyt elosz
latni nem tmlom. Mind a konventi 1G5!l-ki átirat, mind a Jl. Rákóezy Gv. latin szö
vegű kiadványa látható a czéli Pvéltúní'iim 1. Lipőt fejedelem 1708. május 25. kelt 
megerősítő levelében, mely hátrább ismertetve lesz.

— ■ > 17 —
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Az Legény penig, akár Inas elvetessék tolle es az előbbi urálink visz 
szaadassék. Az Legény is érdeme szerint biintetődgyék, az Inas penig uét 
kés lenén meglapátoltassék.

Legényt is tarthasson mellette szabadoson; két apró béres Legénynek 
penig egy mihelyben lakni nem szabad.

8 . Artie. Ha valamely miveltetö ember a Mesterek közül valamelyik
kel miveltetne, és a Mesterember munkájának illendő jutalmát meg nem 
akarná fizetni, az a Czéhbeli Társunk a több Mester Társainkat attól a mi
veltetö embertől megtilthassa, valamig nem contentállya mindenekről. A 
mely mester Társunk penig a tiltásnak nem engedne, hanem vakmerő
képen valami szín alatt mégis minél ne, tartozik büntetéssel . . . flór. 4

íl. Artir. Ha valamely Mester közüliünk valamely emberséges ember
től miliőket fogadna fel es azokat a felfogadott miveket fogadása szerint 
tisztessegeseu el nem készítené és a miveltetö emberrel meg nem bókélvén, 
hanem a miveltetö embernek a Czéhet kell megbusitaui felölte, az a miuel- 
tetö ember letéuén a Czéh igazságát . . dr 50, tartozzék a (Jzéh Atya táblát 
jártatui és a Czéhet begyűjteni és a Czéhtől két Mesterembert választani, a 
kik a Mester Társunk felfogadott miuét jo lelki ismerettel megvizsgálván 
és intézőén, ha mi defectus vagyon benne, az egész (Jzéh előtt megmond- 
gvák; Hogy ha penig a Mester Társunk talál tátik vétkesnek, tehát a Czéh
minden engedetem nélkül m e g b ü n te s s e ......................................... flór. 2

miuelliogy a Özeknek miatta kelletik begyülni és a felfogadott miveket is a 
Czéh porontsolattyábol corrigalni és tisztességesen véghez vinni.

Mester Társunknak penig tartozik az Czéh egyben gyűlni sub 
p o e n a .................................................................................................. dr. 24

10. Artie. Ha valamely Mesterember közüliünk büntetésben esnék, és
a Czéhuek nem engedne, hanem Kegyelmes Urunkul vagy a 'I'. Tanáttsal 
fenyegetné a Czéhet, és a szerént nem cselekednék, tartozzék a Czéhuek 
büntetést adni ....................................................................................flór. 2

Hogy ha penig a szerént cselekszik is, es ott is elveszti perit, tehát 
valamely büntetést a Czéh reá imponált volt, duplummal tartozik.

11. Artie. Ha valamely Mester közüliünk a Czéhuek egybe gyűlésének
idején szitkozódik, vagy hogy a Czéhuek mulatsága lévén háborúságot 
iiiditt, tartozik b ü n te te s s é l .............................................................. flór. 2

1 2 . Artie. Ha penig Mesterember közüliünk, vagy valaki háza népe 
közüli meghal, az egész Czéh igen tisztessegeseu elkiserje.

Ha penig megholt mesternek relictaja az ura holta után a Czéhet 
tartani akarja, tartozik a Létz-pénzt esztendőnként minden kantorra a 
Czéhben befizetni ú g y m i n t .............................................................. dr. 1 2

Az olyan Relietáknak is, miglen az Urok nevét viselik, és a Czéhet 
tartják, tartozik a Czéh hasonlóképpen szolgálni, temetés dolgából kisérni.

7. Artie. Ha valamely Mesternek Társ Legénye léjend, Apró béres

Társ legénynek heti béri 
Apró béresnek heti béri
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A mely Mester periig :i, hagyott helyre elő nem állana ti praetigalt
órára, büntetése leszen . . .............................................................. dr. 1 2

A mely Mesterember penig jelen nem lenne a teroetesen, es illendő 
okokkal magát nem mentheti, tartozók büntetessél..........................dr. 50

líltemetnen penig a halottat, annak utanna házához kiséruén a keser
ves embereket, a mely Mester ezen kivül tselekszik, büntetése leszen dr. 25

A megholt Mesterember penig a műszerét, akármi nevel nevezendő- 
két, akár festék, akár hársfa, akiír fenyő deszka légyen, Summa: a mi az 
asztalos mesterséghez való, senki se Mestertársunk, se idegen, a Ozéh hire 
nélkül meg ne merészelje venni, azoknak a fenn megírt műszereknek és 
eszközöknek előétele alatt, melyet ha idegen megveszem a Ozéh akarattya 
ellen, attól a Ozéh T. Biro Uram és Tanát« erejével egy pénz nélkül elve
hesse. Hasonlóképpen a Ozéh is Ozéh erejével elvehesse Mestertarsunktol is 
egy pénz nélkül, es az eppen a Ozéhé légyen. A melyet penig a Tanát« ere
jével vészen el a Ozéh, annak harmad része a Tanátsé, két része penig a 
Ozéhé légyen.

A megholt Mesternek lielietaja a mivet mivelhesse, inig a megholt 
urának nevét viseli, a Ozéh is tartozzék a miw keresés szerint Legénnyel 
megkínálni.

Ha penig Inassa volt a megholt Mesternek, két hétnél tovább ne 
hagyattassék a relictánál, hanem a Ozéh rendellyen néki más Mestert, kinél 
hatra maradott idejét eltölthesse; két Inast tartani egy Mesterembernek 
meg nem engedtetik.

1:1. Artie. Ha valamely felöl ide Városunk határára fürészszel mettzett 
hársfii deszkákat hoznának, akár bárdoltat, még tsak két felé hasítottat is. 
a mely az Asztalos Mesterséghez alkalmatos; ezek felett senki se idegen, se 
az mi Mesterünk közül is maga szükségére meg ne merészelje uenni; hanem 
a Ozéh pénzivei negyek meg a Ozéh Mesterek, és úgy osztassák a Ozéh ház
nál egyenlőképpen a Mesterek közé.

Ha ki ez ellen tselekszik, attól a jámbortól, ha idegen es nem Mester 
Társunk, 'I'. Biro Uram és Tanát« erejével egy pénz nélkül elvetessék, meg
becsülvén penig az elvött deszkákat avagy fákat, tartozzék a Ozéh pénzül 
T. Biro Uramnak es a Tanátsnak harmadrészit kiszolgáltatni.

Ha penig Mester Társunk ebben a vétekben találtatik; tehát a Czéli- 
nek legyen hatalma azon a mesteren, hogy a megvött fáját szabadoson el
vehesse egy pénz nélkül és a Mesterek közt elosztassék, melyben magáinak 
is csak annyi jusson résziben, mint akármelyik Mesternek.

Hársfa osztáskor penig tartozik a B. Ozéh az Ozéh Mestereknek egy 
egy szál hársfával.

14. Artie. Ha valamely felöl valaki Városunk határára uj Asztalos 
mivet hozna eladásnak okáért a nevezetes országos Sokadalmak napján 
kívül, a B. Ozéh 'I1. Biro vagy Tanáts erejével elvehesse és a Ozéh házhoz 
vitesse, melynek harmadrésze a Tauatsé, két része penig a Ozéhé légyen.

15. Artie. Ha penig Városunk határára Kantár Asztalos jöne Czéhiin- 
ken kivül való, akár Ats akár Molnár, ne mivelhessen, sem Seholaban, sem

-  :> I ‘ i •
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Papok házánál, sem a Malomban, sem a Város kapujiban, sem a kis Ajtók
ban, sem senki házánál, sem külső örökségekben gyaluval. enyvel és festék
kel készített munkát ne művelhessen.

Ha pediglen a megnevezett helyeken készíttetett Kantár munkát ki
hozván, akármelyik Gzéhbeli Társunk észre venné, tartozzék mindgyárt el
venni és a Czéli Mester házához vinni és ott megbecsülvén, harmad része a 
T. Tanatsé, két része pedig a Ozéhé legyen.

Hogyha penig a miveltető ember sajnálná kétfelé fizetni, és az Aszta
los nem akarván megtsinálni a háznak padlásit és Tornatzit, tehát az ács
mesternek is szabad legyen gyalult deszkával megcsinálni.

Vadnak egyéb paraszti munkák is, a melyek vas szeggel készülnek, 
úgymint Istálló Ajtók és egyéb Hlejt munkák is, a melyek Atsokat illetnek, 
kivevén pedig kiváltképpen az Ormos koporsónak tsinálását, mivelhogy az 
is vas szeggel készül, Ormos koporsot se átsok. se Molnárok, se Kantárok 
ne tsiHalhassanak, rniveknek és műszereknek elvesztése alatt.

A ki penig ez ellen cselekszik, azt a Ozéh T. Biro Uram es Tanát.s 
erejével megdulhasson és a műszer és a rniiv a Ozéh házhoz vitettessék, 
melynek harmad része a Tanatsé, két része a Ozéhé legyen.

1«. Artic. Ha valamely ifjú az asztalos mesterséget akarja megtanulni, 
kívántatik elsőben is hogy az Ifjú a üzelmek tisztaságáért jámbor atyától 
és Anyától származott légyen, ez mellett jobbágy fin se légyen, hanem a 
Kolosvári Unió szerént Magyar avagy .Szász natiobol való légyen.

Annak felette hiteles és petsétes levelet hozzon hazájából, a hol szü
le te tt; Ez ilyen ifjú két hétnél tovább ne lakhassák szegödetlen, hanem a 
Ozéhmesterek előtt beszegödtessék.

Tartozik penig az ilyen Ifjú, minek előtte beszegődik, letenni a 
üzelmek . . . .............................................................. ..... dór. :! dr. 1 «

A szegődés után tartozik az ifjú a két Ozéh Mestert Notariussával és 
a kiket az öreg Mesterek közül melléjek hivatnak, egy asztalra tisztességes 
collatioval és szabad borral megvendégelni, és szolgállyon négy esztendőt, 
ha idegen.

Hogyha peniglen Mester fia és az Attyánál szolgál, tanuló esztendőt 
szolgályon két esztendeig, collatiot se adgyon.

Ha penig a Mester fia idegen Mesternél akarja véghez vinni tanuló 
esztendejét, bár ugyan az attya életében is. szegüdéskor tartozik letenni a 
Ozéhnek flor. 1  dr. 8  a mellett Collatiot is adgyon mint idegen, es szolgá
lyon három esztendeig.

Hogy ha penig történnék, hogy Városunkra olyan idegen ifjú legény 
vagy házas ember jöne, a ki Városunkon és Czéhünkön kivült tanult volna 
és Czéhünkben akarna állam, tartozik az olyan elsőben is Gzéhünknek 
tisztaságáért a felyebb specificalt mód szerént, hogy jámbor atyától és 
Anyától származott légyen, e mellett Jobbágy se légyen, es a hun szü
letett, hiteles és petsétes levelet hozzon hazájából és Tanuló lenelet avagy 
recommendatiot.
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Az ilyen ifjú vagy liázas ember elsőben is a Czéh Mesternek tegyen
le tábla j á r á s é r t ....................................................................................... dr. 50
melyért a Czéhmester tartozzék a (Izéket öszvegyüjteni.

Az olyan ifjú pediglen avagy házas ember tegyen le a (Izéknek a
szeg ö tség é rt............................................................................. flór. 4 dr. 10

E mellett a két Czéhmestert notariussaval es az öregek közül, a kiket 
hivatnak, egy asztalra tisztességes Collatioval és szabad borral megvendé
gelni; minthogy peuig Ezekünkön négy apród esztendőt nein szolgált, tar
tozzék a négy apród esztendő nem szolgálásáért,..........................flór. 20

A felszabaduláskor tábla j á r á s é r t ................................................dr. 50
A felszabadulásért........................................................................flor. 1
Ideinek esztendő fe lk é ré sé r t........................................................ flor. 1
Remek tsinálasra való idő felkérésért ................................... flor. 1
Ez mellett tsinállyon Remeket, Remek igazításért . . . flór. 3

Remek bemutatásakor készülyön három asztalra és az egész (Izéket tisztes
séges étellel és szabad borral nieguendégelye. Ennek utánna tartozik a 
(Izéknek letenni az öreg Mester asztalért . . .  . . . .  flór. 10

Kis Mester a s z t a l é r t ..........................  .......................... flór. 4
Vált (FI igazi to C o lla tié é r t .........................................................flór. 2
Mindezeket véghez vilién, keze felszabadittatik es Legényt s Inast 

állíthat.
Mindazonáltal ha történnék, hogy esztendő alatt valamely Mester fia 

(Izékben akarna állani, az ilyen idegennek eleibe mehessen.
Ha valamely Inas elhadgya az urát és harmad napig haza nem megyen

az urához, tartozik a Céhnek büntetésben a d n i ..........................flor. 1
Másodszor ha e lh a d g y a .................................................... flór. 2
Harmadszor ha elhadgya......................................................... flór. 3

igy mint elébb toties quoties neuekedik a büntetése.
I nas esztendeit eltöltven, ha jámborul szolgál es egy végbe kitölti Inas

esztendeit, tartozik az ura adni ....................................................flór. 0
annak utánna felszabadítani az egész Czéh elő tt; tartozik pedig a Gzéli is 
bizonyságul hogy Inas esztendeit kitöltötte, petsétes Tanuló lenelet adni, 
mely levélért és petsétért a felszabaduló ifjú is akár Mester fia, akár idegen
Legény, tartozik adni fél kenyeret, fél veder bort é s .................... dr. 50

A mely Legény pedig négy esztendeig nem legénykedik felszabadulása 
után, melyek közül kettőt vándorlásban töltsön, azt a Czéh nem acceptálya,
ha penig nem vándorol, azért fizessen a (Izéknek.......................... flór. 10

Ha valamely Legény kantárkodik, nem a legénvi társaság, hanem a. 
Céh büntesse meg, mivel nem az társaságnak tött kárt, hanem a Ozéhuek:
a b ü n te té s e ........................................................................................flór. (i

17. Artie. Ha valamely ifjú legény vagy hazas ember Czéhunkban lie 
akarna allani, kívántatik hogy elsőben tanuló és nemzetség leveleit előmu
tassa, megvizsgálván azt is szorgalmatoson és megkérdvén, jo lelki ismei’eti 
szerint, ha nem kantárkodik valahol, hogy ha penig kantárkodott és meg
bizonyosodik, tartozik a (Izéknek minden engedeleni nélkül letenni flór. 10.
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Ezeket eligazítván és véghez, vivőn a (V,éhvei, tegyen le a (>/,éh asz
talára .................................................................................................. flor. 1
és válaszon a (V,éhből egy mestert, a kinél a, Mester remekért esztendeig 
való szolgalatját végben vigye es azt a jámbor Mestert szolgálja jámborul 
esztendeig, egy egy h é t r e .............................................................. dr. 25

Ez esztendő alatt penig tartozik temetésre elmenni mint akármely 
Mester; hogy ha penig ez ellen tselekedik, hasonlóképpen megbüntesse 
mint akármelyik Mestert közüliünk.

Azonkívül valamennyi hetet el negligál az esztendeig való szolgálat
ijában, a heti bére szerint büntesse a B. (Ízeli.

Amely ifjú legény penig esztendeig való szolgálatiját kitöltené is. 
de Mester Keinek tsinálásának előtte megmátkasodnék, tartozzék bünte
tésbe a d n i ........................................................................................ flór.

Ha penig történnék, hogy házas ember akarna beállani a (V,éltben 
és a mester .Kernekért az esztendeig való szolgálatot nem akarná véghez 
vinni, tartozzék a CV,éhben a szolgálatért le ten n i..........................flór. Ili.

NB. Mégis két esztendőt, a melyet idegen helyen kell vala tölteni, 
egy B. Mester ember társunknál töltse ki.

Jtf. Artir. Ezek után tartozzék akár házaseinber, akár ifjú Legény 
mester Kerneket tsinálni, úgymint: egy tisztességes és rejtékes has asztal . 
és egy tisztességes Oos Táblát1) háromféle játékra-, még ugyan egy tisz
tességes harmadfél singes Ládát lábastól , ezek penig mind testetlenek 
legyenek. Ezeknek véghez vitelére több idő nem engedtetik nyolez hétnél 
és három napnál.

Ezeket végben vivén, mutassa be az egész (V,éhnek, hogy ha penig a 
praefigalt időre meg nem készitti, restsége vagy egyel* dolgai miá el
halasztva, tartozzék a (Jzélmek büntetést adni ..........................flór.

Es a bemutatás mellett tartozik három Asztalra, tisztességes (Jól la
tiéval es szabad borral az egész Ozéhet megvendégelni.

A Gzehbe állás Taxája lészen ............................................ flór. :!(>.
10. Artir. Annak utániul tartozik nagy Mester Asztallal . flór. I li.

Mester f i a ........................................................................................flor. S.
Ha valamely idegen asztalos Legény, Mester Leányát vagy megholt 

Mesternek líelictáját házastársul elvészi, annak az ifjúnak hasonló beállás 
engedtetik a Czélibe, mint Mester fiallak.

Maiamig Mester remekjét és Mester asztal adását véghez néni viszi, 
akár Mester fia, akár idegen, kezét a (V.éh mind addig fel nem szabadittya. 
mig a (Jzéhet in toto nem eontentállya.

20. Artir. Ezek után esztendő eltelvén, tartozik a kis Mester asztalért 
az Idegen le te n n i ..............................................................................flor. I.

A Mester fia ........................................................................flór. 2.
annak utauna mind Legént és Inast állíthat.

') A latin szövegben neve: innisa rn/pticix /uriiUs.
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Ha penig az egy esztendő eltelvén, le nem tenné a négy forintot, és 
a Mester Fia a kettőt, a Czéh a kezét megfoghassa a mivelestől, és lia 
ntiínna való lejeiül az Ozéliben es a megnevezett négy forintot előbb leteszi, 
eleiben irattassék a (Jzéh könyvében.

21. Artie. Senki (V,éhünkön kívül valók Városunk határán kopját ‘) 
ne tsinályanak, se eladásnak okáért ide ne hozzanak, az országos sokadalom 
napján ki vili. mivelhogy kegyelmes Urunk porontsol Országunk sziik- 
ségire, mi nekünk Czéheseknek kelletik megfelelnünk, nem a kantároknak. 
Ha ki pedig ez ellen tselekszik, attól a jámbortól 'I'. Biro Urunk es a 
Tanát» erejével elvetessék mind a. mive, mind a műszere, melynek harmad 
része a Tanátsé, két része pedig a Ozéhé légyen.")

22. Artic. Eöreg Mesteremberek observaltassanak rendszerint haton, 
Ifjú fen,szolgain Mesterek négyen, ezeken kívül akár mennyin legyenek, 
mind leüllyenek és közép Mestereknek híva,itassanak.

Mikor pedig az öreg mesterek között Vacantia esik, ezekből a leült 
közép Mesterekből supplealtassék az Vacantia ; az a közép Mester penig 
mikor az öregek közé belépik, tartozzék az öreg Mestereknek egy veder 
borral, egy tál étellel, és egv darab petsenyével.

Az (Jzéh atya penig mindenkor az hat öregek közül választassak.
Ha történik penig, hogy pénzosztás legyen a Ozfhben, proportio 

szerint osztassák, úgy, hogy mikor a, hat, öreg Mester személye egy forint 
részt vészen, akkor egy közéj > Mester (hl pénzt, egy ifjú Mester négy vent 
vegyen.

Mikor penig valamely ifjú Oollatioját a leülésért megadgya, tudni 
illik flór. ő az legyen csak a hat öreg mesteré.

Történhetik az is, hogy két vagy három mester ember fiai egyszers
mind szabadulyanak fel, a mely rend a szabadulásban observáltatik, ha 
mester remekjeket egyszersmind követik, a (V.éhbeli helyek is a szerint 
observáltassék.

Ha valamely Mester Társunknak fia ifjú legényül a Ozéhben beáll 
házassága előtt, a Mester fiának észténdeigh dolgozni megengettetik 
házasság nélkül, úgy mindazonáltal, hogy a város közé beeskegyék. Az 
idegen pedig, inig meg nem házasodik és az Város közé he nem esküszik, 
a (Jzéh néni acceptálya.

Bokadalomkor pedig az Látó Mesterek ha idegen helyről Asztalos 
munkát hoznak, szorgalmatoson megvámolyák, egy szekértől . . dr. 48.

A szekrényesektől pedig minden s z e k r é n y tő l .....................dr. 2.
A böltsötsinálás a szekrényeseknek meg nem engettetik.
Az ilyen sokadalomkori vámpénz közönségesen az Sátorban köl

tessék el.

') A latin szövegben : h a s ta s .
-I A Ii. Rákóczi György fejedelem által KöíG-ban jn l. 5-én Radnótii várában

megerősített, czéliszabályoknak itt vége, a 22-ik ezikk és a mi következik, későbbi 
hozzáadás. Sőt a magyar szövegben a többi czikkekbeu is vau több-kevesebb pótlás 
és módosítás.

II. 2:1
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Senki periig tíz Sátorban gyantáin zatlan munkát az Mesterek közül 
ne árulyou, különben büntetése l é s z e n ...............................................flór. 1.

Az deszka vásárlásban periig observaltassék, hogy mikor az Deszka 
elérkezik és valamely betsületes Mester ember a nevét reá írja, tehát ha 
valamelyik Mester társunk valami szili alatt azon elirt Deszkáit magának 
elvenné amannak akaratya ellen, büntetőügyek meg minden engedetem 
nélkül .................................................................................................flór. 1.

Az ifjú Mesterek peniglen alkalmaztassák magokat kötelességek sze
rint a szolgalatban a Társaságban már megtanult hivatalyokhoz.

Az legényeknek fizetése három részbe szakasztatván, az elsőnek 
fizetése ................................................................................................. dr. 00.

A másodiknak .  dr. 45.
A h a rm ad ik n ak .............................................................................dr. 25.
A mely legény két héten túl meg nem marad, azon két hétre fizessen 

a g a z d á ja ...................................................................  dr. 90.
fia pedig történik valamely R. Ozéhbeli Mester társunknak kivált

képpen való munkája, úgy mint vagy Urak vagy T. Papok munkája; míg 
tart azon munka, többet is fizethet illyen szükségbe; annak utánna 
redeállyon a régi fizetésre. Az mely Mester ember ezek ellen tselekszik, 
büntetése engedetem nélkül lészen .............................................. flór. 4.

A z  Remekes Legények Instructioja. ')

Az Remekes Legény minekutánna a Remek tsináláshoz fog, tehát a 
Látó Mesterek kötelességek szerint mig a Remek elkészül, minden két 
hétben elmennyenek és meglássák, hogy az Remek ha maga és nem más 
álltai készül, azoknak a B. Látó Mestereknek pedig valamennyiszer oda 
mennek hivatalok szerint, a Remekes Legény tisztességes gazdálkodással 
légyen; Ha pedig elmulatná, büntetőügyek ...............................flor. 1.

Megkészülvén penig a Remek, az a Legény keresse meg a Ozéh apát
és tégyen le a táblajárásért .........................................................dr. 48.
és minekutánna a Czéh egybengyül, rendeltetnek két B. Látó Mesterek, 
kik a megkészült Remeket magvisgálják, miképpen készült.

1. Szükség azért, hogy az elkészült Remekre a Remekes Legény 
Lineát, Czirkahnat, szegmértéket, horgas mértéket rá tégyen; ha pedig az 
Asztal valami más műszerrel nyílik, az is rajta légyen, a melyei a Látó 
Mesterek visgálás alá vehessék az elkészített munkát.

2. Ezekhez képest a Látó.Mester Uraimék is nem egyébb műszerrel 
vagy Instrumentummal nyúlhatnak hozzá, hanem azokkal.

•b Ha mi rejtőket csinál is, szükség hogy úgy tsinálta légyen a Reme
kes, hogy az nem valami vas szeggel, vagy egyéb akarniinemű asztalos Mes
terséghez nem illendő eszközzel nyilyék. Azért jó idején eléadatik a Remé

ben
') Meg van a „Ji'wcleh,lekről faló knni/v“ 1IG 4 1741c lapján, a miről a szőve; 

bővebben lesz szó.
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kés Legénynek, hogy úgy t.sinálta legyen ;i Kerneket-, és valameddig a Látó 
Mestereknek tetzik., midig visgál hassák kedvek szerént, | mindazáltal | a 
fenn megmondott műszerekkel prohálván, úgy hogy a munkában semmi 
kárt nem kell tenni, az alatt a Itemekező Legény kim legyen, |de nem vis- 
gálodván a Kernek néző Mesterek után], mert ha azon comperialtatik, hiin- 
t-etése le s z e n ........................................................................ ..... flór. d.

Az niegvisgálás után kiszól a Látó Mester, és előjővén a Itemekező 
Legény, ha mire kérdi a Látó Mester, tartozik tisztességesen felelni, és ha 
valamiképpen rejtekit meg nem találták, szükség előttük megnyitogatni és 
igy megbízón vita ni, hogy igaz asztalos Mesterség szerént vagyon és nem 
egyéb valami Mesterséggel készült. Ezek után hete illettel a Itemekező a két 
11. Látó Mestert az Ozéh házhoz, kisérje.

—  d ü h  —

Miképpen kellessék a E. Asztalos Mesterségre Inast szegőd- 
tetni, arról való Instructio. ')

Ha valamely ifjú az asztalos Mesterséget akarja megtanulni, kívánta
tik, hogy elsőben az az ifjú a <szélinek tisztaságéiért jámbor Atyáitól és 
Anyától származott legyen. E mellett jobbágy fin se legyen, hanem a kolos- 
vári Unió szerént Szász vagy Magyar natiohol legyen. Annakokáért hiteles 
(is pecsétes Levelet hozzon hazájából, a hol született. Ez meglévőn, az ilyen 
ifjú két hétnél tovább ne lakliassék az ő mesterénél szegödetlen, hanem a 
Ozéh Mesterek előtt beszegüdtessék négy esztendőkre, melyeket az apród 
esztendőnek hívnak. Tartozik penig az ilyen ifjú min ekelőtte heszegődik, 
letenni a Ö zek n ek ..............................................................................flór. ii.

A mely pénz midőn még az asztalon volna, háromszor megkérdessék 
az inas, hogyha azon pénzt kedveli i e inkább, vagy az B. A sztalos Mester
séget, a melyre ha felel : hogy inkább szereti a B. Asztalos Mesterséget, 
altnak ntánna olvastassanak ideiben az inasi hivatalok, hogy tudgya magát 
mihez, tartani.

Melyek igy következnek :
1. Az inas az ő> lírának és Aszszonyának minden tisztesseges dolog

ban szofogado es hű légyen, és az Ura hire nélkül sehová se mennyen, 
hanem otthon maradván raj szólásban szorgalmatoskodgyék a maga hasz
náért, mivel a Mesterségben abból vészén, épületet.

'1. A műhelyt tisztéin tartván, minden műszereket is kitsintől fogván 
nagyig száma szerint tudván, tisztán tartsa, a melyeket is Ura hire nélkül 
költsön ne adgyon. Enyvet, festéket és egyebet ezekhez hasonlókat sem 
pénzen, sem ajándékon el ne adgyon.

d. Az Ura munkáját Ura otthon nem bitiben le ne tegye az maga 
munkájáért, Vatsnra után magának dolgozhatók Ura engedelméből.

4. Urától pedig ha elküldetik, gyorsan járjon és annak alkalmatossá-
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gával másutt ne czékállyon, hanem hamarsággul választ hozzon es minden
kor tisztességheli jámbor magához hasonló if jakkal tartván barátságát, 
örömest köszönnyön és süvege drága ne legyen, magát mindenütt úgy 
viselvén, hogy mind Urának s mind magának betsületi nevekedgyék.

5. Minden nap reggel ujj innyavalo vizet hozzon, sőt egyébre is a 
mire szükség.

<). Ura Köntösére szorgalmatos gondgya lévén, minden nap megtisz
togassa, kiváltképpen Vasárnapra, és mindenkor Ura lábabelit tisztán tartsa 
[Láb vízzel urát minden szombaton megkinálya.]

7. Betsületesen viselvén magát Urához, Aszszonyához, tartozik az Ura
is neki esztendőnként egy egy kender szál Ingei és Lábravaloval, és a 
négy esztendőre egy mivelő ködmennel és elégséges lábabelivel; és igy el 
telvén a négy esztendő, tartozik az Ura neki flór. 1. szabad akarattyában 
állván, ha mivel megjobbittya, es a B. Gzéli előtt felszabaditatik. Ugyan
ekkor tartozik a B. Üzelmek fél veder borral fél kenyérrel és . . dr. ölt
a melyért is a B. Czéh neki tartozik petsétes Tanuló levelet adni.

8. Az Bets. Özekben két inast tartani egy mester embernek meg nem 
engettetik.

Tanuló Levél.

Officiis nostris commendatis Universis hasce visaris ut Generosis, Egregiis, 
nohisque Oolendissimis, Salutifera omnia a Deo, Vivo Fonte omnium bono

rum, largiri desideramus!

NOS NOBILIS AO Honorandae Artis Mensatoriue Olandiopolitamus 
Pater Oehae, ac Magistri, videlicet Pater Consortii nostri senior T. T. et 
rursum ejusdem Consortii Cehaeque Magister T. T. Notum per praesentes 
facimus, ubivis locorum, Celiam constituentium Artium, Oppidorum inhabi
tantibus, vel Saltem in iis Commorantibus. Egregiis et Honorandis Artis 
Mensatorum Cultoribus, nobis usque ad Aras benevolis Desideratissimis ac 
Colendessimis Dominis, ut praesentium Exhibitor Discipulus noster dextre 
indolis nimirum T. T. IJng. v. T. Claudiopolitanus v. T. Disciplinae nostrae 
animum addicere volens, coram Celia nostra Honoranda, fuerat conductus 
a Domino T. T. juxta tenorem Privilegii Celiae nostrae ad Annos quatuor 
in Elementariis quasi Artis transigendos, quos fideli ac honesto sui mode
ramine confecit. Hoc facto coram Celia nostra Dignissima ab eodem Domino 
T. T. Hero ac institutore suo Liber promineiatus. Rogamus itaque obnixe 
universos et singulos Dominos nobis Honorandissimos, omnium Locorum 
Ceham constituentium inhabitatores, ut ubicunque Adolescens hicce apud 
Vos comparere, Artemque honestam Mensatorum exercere ambierit, dubio 
procul omni remoto, tam opere illi exhibendo, committendoque, quam insti
tutione sua ipsum promovere non recusent. Quod benevolentiae Genus 
aemulantibus, pari grati animi officio nos quoque recompensare, pro virili 
adnitemur, siquidem a Vestratibus Salutemur. Ad cujus rei veritatem fir
mius stabiliendam Sigillo Cehae nostrae Dignissimae Praesentibus impresso.
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confirmamus. His Ealutem, Pacem, a Deu Putre et Domino Nostro .le.su 
Christo universis Dominationibus, ut Generosis, nobisque Colendissimis 
precamur.

Datum in Civitate Colosvár.
Anno Millesimo ') (L. 8.)

CLVL

I I t i l i U  -  1 (ili!». I

KoHvouti átirat- (»öcsi i 'ál és Kolozsvár város közt létre  jö tt zállogos kőtelező levélből, 
melynél fogva az, a Szejdi Aclimet basa által Kolozsvárra kirótt, hadi sarczba 0642 forintot 
adván nagyobb részin t aranyban és ezüstben, ezért a város neki és örököseinek lekötötte 

Alsó- és Felső-Füle, ngy Asszonyfalva nevű birtokait.

Nos Requisito rés Literaruin et Lateralium Instrumentorum, In 8a-
cristia sive Conservatorio Conventus Monastery Beatae Mariae Virginis de 
Colosmonostra depositarum et locatorum ac quarumlibet Judiciariarum 
deliberationum legitimorumque mandatorum Principalium Executores, 
Damus pro memoria per praesentes, Quod Nobilis ac Egregius Emericus 
Steucel de Coloswár, nostram personaliter veniens in praesentiam, Exhi
buit et praesenta vit nobis (piasdam literas Generosorum Prudent um ac 
Circumspectorum Benedicti S/.ekes Feiervari primary, et Joannis Linczigli 
Kegy Judicum, caeterorumque Juratorum Senatorum, nec 11011 Vniuersorimi 
Centum Patrum Ciuitatis Coloswar, sub Sigillo eiusdem maiori et authen
tico confectas et emanatas, propriaque infra scripti Jurati Civitatis Notarjj 
manu subscriptas Impignoratitias seu Obligatorias infra declarandas; 
Petens nos idem Emericus Steucel instanter, ut earundem Copiam seu paria 
Transsumpto literarum Nostrarum inserere sub Sigilloque nostro Conven- 
tuali Jurium suorum futura ]iro cautela necessariam, Ipsi extradare velle
mus. Quarum tenor et verborum Cursus vergebat isto modo. Nos Benedictus 
Literatus Szekes Feiervari, Primarius, Joannes Linczigli Regius Judices, 
eoeterique Jurati Senatores, nec non Universi Centum patres Civitatis 
Coloswár. Mennuoriae commendamus tenore ])raesentium significantes 
quibus expedit universis. Quod dum hoc Anno praesenti Millesimo Sexcen
tesimo Sexagesimo, a die vigesima Mensis Majj vsque ad diem septimum 
Mensis .limy, Az hatalmas gyeözhetetlen Tevrevk Czaszarnak egesz az 
Tengeren innen leveó hadainak Generálissá Seydi Ahmet Passa Buday 
Vem- eo nagysaga itt az Coloswari határon Contiunuuskodvan Táborban, 
utolsó veszedelmünknek eltavosztatasaert nagy ketelensegteol viseltetvén, 
mint illy hatalmas nemzetnek fegyvereteöl való keórnyülvetetesüukben 
kenszeritetünk Varosul teöb sok rendbeli expensaink es Ínségünk keozeott, 
Hatvan Ezer Imperialis Tallérokat is Vezer ed Nagysága számára megli

A Az osztóim <:rJh leveles ládájában levő, előforduló alkalmakkor mintául hasz
nált ere-letMl.
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icrírni, az Mellynek pruostalusnra j mivel I;it;ir Huninak is no FeIsodrunk (ül

nek eleötte nem régben continualtatvan az szertelen Conflagratio >S egieb 
Coiitributiok is, az veszedelmes hadakozásokban bennünket emésztvén, 
elegtelenek voltunk | Erre nézve, illy vtolso ketelen szükségünkben, hogy- 
sem mind Varosostol elveszszünk, Illy Summamik Oonteutioiara es Suppor- 
talasara Varosunknak minden remediuminak ürességében folyamodván : 
kértünk Nemzetes es Becsülletes Coloswarat lakó Geöczy Pál Uramtol. Hat 
ezer hat száz Negyven két forintot, Thorda Warmegieben leveö, Also es 
Felseő Fwle es Aszonyfalwa nevű faluinkra es Felseő Fwley Udvarhazunkra, 
melly mi veszedelmes Sorsunkban való Instantiankat, megh nevezet Geöczv 
Pál Uram vgy mint hazunknak edgylc kedves tagia megh tekintvén es 
mind magúnak s mind felesegeuek s gyermekének jeöveiideö elete kereső
sere való alkalmatlansagaval nem gondolván, ada ö kegielme modis et Con
ditionibus ordine infra scripto specificatis, hat ezer hat száz Negyven két 
forintot.

I. Az Thorda Vármegiebeli Also es Felseő Fwley s Asszonyfalva nevű 
Jószágunkat, es azokban leveö tellves birodalmunkat fen specificalt Geöczy 
Pál Aramnak és minden legitimus Successorii) ak es posteritasinak, legata- 
riussinak is és posteritassinak ad utrumque Sexnm, Hirakul, Tanazul es 
Varosul, az megh nevezet hat ezer hatszáz negyven két forintiglx ima cum 
Curia Nobilitari in Felseő Fwle habita, simul cum cunctis suis Utilitatibus 
et pertinentjjs quibuslibet, 'ferris scilicet arabilibus, cultis et incultis agris, 
pratis, Campis, pascuis, foenetis, sylvis nemoribus, montibus, Collibus. 
Vallibus, Vineis Vinearunnpie promontor jjs, Aquis, lluvjjs. piscinis, pisca
turis, Aquarumque decursibus, hortis pomarjjs, molendinis Molendinorum- 
(|ue locis ; generaliter vero quarumlibet vtilitatumet pertinentiarum suarum 
Vtilitatibus et integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem 
et ad eandem, de jure et ab antiquo spectare et pertinere debentibus sub 
suis veris metis et condignis limitibus toties dicto Domino Paulo Geöczy 
praemissisque haeredibus et posteritatibus ac legaturjjs Vtriusque sexus 
Vniversis, in superius declarata Summa Jure redemptibili et impiguoratitio 
adtuk és bimi engettük.

J. Hogy az megh nevezet .Jószágokban es Udvar liazban, es minden 
hozzaiok tartózó határiban, Usussiban, es jövedelmi perceptioiban, minden 
legitimus Impetitorok ellen az Evictiot Tanaczul es Varosul, mind mi s 
mind Successorink felvesziik, es mind Geöczy Pál uramat s mind Successorii 
saiat faratsagunkal s költségünkéi megholtalma/,zuk, es ez fen specificalt 
ioszagokban Városul eö kegyelmeket ha megh nem oltahnnzliatmik, más 
hasonló joszaginkat avagy anny ereö akarmi nevel nevezendeo iovainkat 
tartozzunk Geöczy Pál Uralmiak, maradeldnak s legatariussinak adni. 
Mell vet ha prestalni nem akarnunk avagy quovis modo nem prestalhatnank. 
ez iák ezen lewelnek ereiewel is, avagy egy Executionale Mandátumot 
extrahalván melle, valameunv ionkat valahol eö kegyelmek tudhattiak. 
abból anny eredt exequalhassanak.

:>, Ha penigh Geöczy Pál Uram cs Successori in Casu praedeclarato

— :tr>S —
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inasok találunk inasokat, contra legitimos impetitores meglioltalma/mi az
magok faratsagokkal s keölcsegekkel, teliat tempore redemptionis annyival 
tel nevekedgyek a,z .loszagli kiváltásának Summáin.

4. Ha valami io épületeket es hasznosokat epitnek az Joszaghban, 
tempore redemptionis megh aestimaltassanak es az épületeknek arrokat 
megadattink az Summán felliül.

.">. Ha valami kaszáló Hetek avagy Szántó földek es Erdeök, azoktól 
az faluktól es Udvarháztól s malmoktól elidegenettenek; avagy Jobhagiok 
elszéoktenek volna es vegére menven, jure aut pretio ha visza vehettiük, 
azokat is tartozunk, Usque ad tempus redemptionis Geöczy Pal Uramnak 
és Suecessorinak kezekben bocsátani. Ha penigli Geöczy Pál uram redimal 
es reducal affélékét, annak is keöltseget Varosul refundalliuk.

(>. Ha Ily .Tobagiokat telepit eo kegyelme oda avagy Successori, tem
pore redemptionis megh engedjük hogy eö kegyelmek onnan elkeölteöztet- 
hessek : Es az epiteseknek is aestimatioiokat tartozunk meghadni.

7. Mostan az Varosnak az mi vetese ott vagyon hogy ha mi taka- 
rittiuk fel: Hasonlóképpen Geöczy Pál Uramnak is eo maradóidnak ha mi 
vetési, szénái es Gabonái lesznek tempore redemptionis, ezen Jobbagiokkal 
minden kár nélkül tartozunk szépén be takarhatni, es az hova eö kegyelmek 
kován nyak, hazukhoz az huzat el vitettiiik szemül.

8. Ha penigli tempore redemptionis csak valami szántási es kaszálási 
leimenek eo kegielmeknek Geöczy Pál Urameknak, azokról is eö kegyelme
ket igaz aestimatio szerent con ten tally uk.

íh Mivelhogy mienk Varosul proprietassa az el impignoralt ioszagaink- 
nak: Azért temporibus bellicarum expeditionum azon modalitással anny 
szánni lovasokat mint eddig, úgy mint csak két lovasokat minden josza- 
ginkrol állatunk eleo ; Es igy az menny fizetés de jure ez három impignoralt 
falukra esik, csak azt tartozzanak Geöczy Pál Uram es az Successori fizetni 
bele, es az tcöb fizetést az teob .Toszagink kik voltak azokra vettiuk, akár
kik hol mit birianak az teöb impignoralt ioszaginkban.

Uh Tempore redemptionis ha az országban valami degradált pénz 
löszén Usvulissul. Isten azt ne adgya, hogy Geöczy Pál Uramnak es sueees- 
sorinak affélével fizessünk, holott most eö kegyelme az specificalt summát 
érettünk nagy részét aranyul es tallérul adta es kész pénz erei) marliaul, 
hanem aranyul es tallérul, avagy io pénzül tartozunk megadni.

11. Mivel penigli Geöczy Pál Uram is iotetemenye mellet kárt nem 
valhat, sem posteritassi; Arra is keottiuk magunkat, hogy az fen specificalt 
Summát, edszersmind tartozzunk letenni. Ha penigli szaggatva térniük le 
is; de Geöczy Pál Uram es Successori, ne tartozzék ioszaginkat remittalni, 
mind addegli is, valameddegli eppen az egesz Summaigh eö kegyelme Geöczy 
Pál uram is auagy maradeki plenarie nem Contentalodnak.

Melly minekünk egesz Tanaczul es Varasul Geöczy Pál vram utolso 
es elkerülhetetlen való Szükségünkben administralt hat ezer hat száz 
negyven kot forint ereö Summa penzigh az ide felliebb deciarait punctu- 
minknak conditioit, nut in toto vel in aliqua Sui parte ha violalnok quovis

— ' >50 -
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modo, tartozzunk (leöczy Pal uramnak es minden legitimus Successorinak, 
az ed kegyelme adta Summaiat, cum poena dupli restitualni, es az alat 
ioszaginkat is bírni engedni, Inhibitione, Contradictione, repulsione. Cita
tione, eertitieatioue, proclamation«, parium petitione, exmissionibus, delibe
rationibus. appellationibus, messis, vindemiarum, pestilentiarum, bellorum, 
iliaetaruinque particularium ac generalium temporibus exclusis, aljjs etiam 
quibus uis verborum formulis excogitatis aut excogitandis Juridicis remedj.js. 
Hogy ha penigh Ueiiczy Pal liram is. avagy az eo kegyelme Legatar huss i 
inegh advan eppen az eo kegielme adta Summát, Jószágunkat in toto aut 
in parte niegh nem adna quovis modo, tehat hasonló poenaban incurrallion 
eo kegyelme avagy Successori, mvs niegh kevanniuk Városul. In cuius rei 
memoriam et firmitatem praesentes literas nostras maioris et authentici 
Sigilli nostri munimine roboratas, Supramemorato Domino Paulo Ceoczy 
haeredibusque ac Successoribus. Legatarjjsq ue suis Vtri usque sexus 
vniversis dandas duximus et concedendas. Datae ('lamliopoli die decima 
quarta July. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo. Et sub
scriptum erat in margine inferiori ad .dextram sub fine: Stephanus Lutsch 
•Juratus Civitatis Coloswar Notarius mpr. Kos itaque Justum postulanti 
placidum prebentes assensum, Copiam seu paria prescriptarum literarum 
lmpignoratitiarum seu Obligatoriarum trau,ssumpto presenciiuu nostrarum 
de nerbo ad uerhum sine diminutione et augmento vel variatione alicjaali 
inserentes ; Annotato Emerico Steucel, .Jurium suorum futura pro cautela 
duximus fideliter et consciendo,se sub Sigillo huius Conventus vsitato 
duximus ‘) extradandam Communi etiam aequitate svadén te. Datum feria 
quinta proxima post festum Beati Gregory Papae Confessoris, |apr. 271 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo, Sexagesimo Nono. ■)

CE VII.

I l t h i O .  I

Szeydi Aclmiet budai vezér hasa biztosító levele a method« dt Kolozsvár részére.

Mű Vezer Szeydy Ohamet;;) Passa Istennek kegyelmessegebeol, az 
Hatalmas es gyeozlietetleu Teoreok Cziaszaruak, az Tengeren innet leven 
feni es hadainak feo gondviselője, Buda várának es ahoz tartózandó vegli 
hazainak Vezere. | P. H. | l)

Adgiuk tuttara mindenekig, az k ü k  tudni illik leghfeokeppen az mi

') Kétszer fordul elő m  eredetiben is.
-) Az eredetiből, mely papimi van Írva s kenventi pecséttel megerősítve. A 

pecsét sárga viasz, papírral fedve. Az oklevél egészen ép. J*. Nro ‘>i!.|
■') Tévesen van .Leimet helyett olvasva.
‘I A török leveleken a pecsét és altíirá.s jci/i/c a megszólítás iís szöveg közt van

jobbra.

— :u;o —
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hutaiuuuik alatt leveo hadaiukk, feogomlviselöknek sut. Alay Bekekli es 
Agakk seot alattunk leveo minden hadaiukk mind feienkeiit, hogj az Kolos- 
varj feo bírák hozzánk jeoven es az mi hatalmas es gjeozlietetlen Teoreok 
eziazarunkk fejet hajtván, úgy leven, ínlink is engedelmesseget attunk, úgy 
hogj az mi táborunkban leveo elegedendeo élést horgianak az melynek 
illendeo ara meghadatik Páránez.ioliuk azért az felliül megli nevezet hadj 
tisztviselőkké hogj az kolozsvári birak senkiteol megli ne bautassanak seot 
táborunkban szabadon járhassanak. Fogadiuk az egy eleo Istenre es az mi 
prófétánk Szent Malmaiét leik ere es az mi hatalmas Teoreok Oziaszarunk 
aldot fejere, hogj az jnegh nevezet kolosvari feohirakat, es lakosit mindenek 
ellen megli oltalmazni igyekezzük, nagiob hitelnek okáért attuk az mi ezi- 
mertinkel es ]>eczietünkel megherösitet igaz török hütünk szerént való 
leveliinket.

Datum Kolosvar alat leveo táborunkban. May die 21. 1000. Eszten- 
deobeu. ')

Cl.MII.

1,1000.]

ivduzavár város mcgbizottainnk a  budai vezcm d sl hadi *arcz momiyisú^c iráni i m ^ d u d ö t t

Claudiopoli, Anno 1000. die 24. Mensis May.
Mi Colosvar V arossanak követi ugimint mostani íeo Biro Fejervari 

Benedek Deák, A uner (labor, Tordai István, Brassai Griürgi, Ungvári Miklós, 
Kolezos István, (j-erich Bpedz, es (iraszinari Kadar János. Ágink emléke
zetre ez dolgot az Hatalmas Budai Yrezernek es Generalissanak eo Naganak, 
bogi mi az egesz Varosunknak nieghmaradasaért, igirtünk hatvanezer tallért, 
az nudliét fogadunk igaz kereszté ni hitünkre, bogi eo Magúnak igiretünk 
szerent megli adgiuk, meli nagiob hitelnek okáért adtuk ez peczetes leve
lünket város peezetivel megli erősítvén. |P. H.| A

—  :l(U —

CL IX.

11000-1
Budai vozór basa Ívűt paranculovido Kolozsvár birájához.

i.
Mi Buila Várának Veszirinek íSseidi Ahmet Pasanak Tihaya Bekije 

Mellemet Tihaya, 0?-  ̂ egei) uduaranak niindön dolgossá.

') A város leeéUtíníhtm levő et/i/kom tmhsolaOiól, melyből a czimer és peesét hiány
zott. Fase. VI. Nr. 2.

-) Két rétü papiroji egy levél, Jkn kő  József másolata után.
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Kolosvari him, Kegielmes Vosy.ii' Urunk ti 
nektök meg parancsolta volt, bogi égi lanezot 
ezinaltassatok, az moli lancznak az hoszusaga 
negven öles legyön, ezön kívül, égi szeker kenieret 
az raboknak /  mingyarást ezt meg külgyetek, az 
lancznak pedig hatvan 
karikája legyön, az meli 
karikát az rabok nia- 
kokra vetik, bogi lia el 
halgadtijatok, biszonios légi bene biro, bogi gyalaszat történik raitatt,

Datum Taborban die 2ö. Mai ltkíO.

Külső cshnc: Az Kolosvari Főbírónak adassák ez paranczolatuiik.

11.

Mi Veszir Bzeidi Almiét L’assa Istennek 
niessegebül, az Hatalmas es 
lietetlen Török Császárnak, az 
innen levő Fen ös Hadainak 
viselővé, Buda varauak, es 
tartoszando Vég Húszainak.

Kegiel - 
(jlyösz- 

Tengörön 
FöHond- 

ahosz 
Vészire

Kolosvari biro, es esküdtek, mind teyenkint, ti nektek hatalmassal! 
paranczolom, bogi az mi hatalműnk alat levő Hadainknak, pluszokért ke- 
nieret adgyatok, mivel liogi, mi elödtüuk, nagi panaszt tödtennek, bogi 
pinszokert kinieret, nem akartok adni, melyek úgy leven, valamint lehet, 
tiirliendő arran, nekyek kinieret adgyatok, mert ha nem adtok, but fogtok 
látni tölök, egialtalan fogván, az kik az varostok ala mennek, pinszökért 
adgyatok kenieret, Hatalmasan paranczolom.

Datum az mi táborunkban, die 20. Mai Anno Domini HKiO.

Külső ezhnc: Adatot ez Úri paranczolatunk a Kolosvari Fö bi rónak, 
es az többinek mind tévénként. ')

') H enkö 'József másolata után, aki a hasak izimeieil és |>ee.séfét -• ngy látszik 
szabad közzel rajzolta.



CLX.

[1(560.1

A török portára zálogul küldött kolozsvári polgárok kút levele1 a sarcz siető beküldése
tárgyában.

i.

Istentől kivárniuk kgtekk io égés,séges hoszu időket hazánkk job
állapottjábau.

Tisztelendő Uraink, dulce quidem pro patria mori — ninczen mit 
tennünk, koczka életünk a közönséges jóért; kgltek azért igen serenyen 
providealyon, az hol tudliat kész pénzt emberséges Tanaczbeli Uraim által, 
kikkel edgy üt psentallyuk quantocyus; Az kglmetek mostani jrasa igen 
reereált bennünket; Beli Hassanak is ajandekat niegh attuk, diffieultallya 
az poharat, de le ezendesitők ad tempus. Az Vezernek Nro 137 Taller asse- 
curatio van úgy tudja kgltek. Holnap délre talán Barezyai Urunk fejedel
münk is it leszen, quod nostrum erit agemus, Kglmetek penig Isten után 
bízzék az monetának öszvegyüte'sében, mert az hatalmas Vezer senkitől 
nem dependeal; Az Beszterezejek ma 140 szeker élést hoztak, holnapra 
1 60 hoznak, egyel) kupakkal egyenben; az saczra is készek adui; az vezer 
Érzetbe ügy ekezik, számtalan az nepe. Az Vezer peuigh Taller, Arany k Cilii 
semmit elvenni nem akar, nevezet szerént posztot és kaimul* marhat, itelem 
az olvasztót Ezüstöt és Aranyat elveszi, cziak legyen io pénz merő ember ö 
kginekkel egy bet élőt quantocius. írtam Raptim ex Castris ad Bonczida 
positis. Ao Dnj 1660. dje 20. May.

Kiglekk lioltigh szolgálnak Seres István.
Ozdy Thamás.

Kiilső csime: Amplissimis ac Prudentissimis Viris Dl). Primario et 
Begin .Indicibus, caeterisque Jur. Civibus et Senioribus Cittis Colosvar etc. 
Dnis ct Fautoribus unice lionorand.

—  —

11.

Kigtekk mint Urainkk szolgálunk, és Istentől minden jókat kívánunk.

Az kgltek levelét elvettük, melyb. írja kglmetek, hogy az Passak 
Ígérték jóakarattyokát az Vezértől való engedelsmből; de olvassa meg jól 
kglmetek, ne erralyon, mert ha igirtek volna is, miért promittalta kglmetek 
levele peczietti által, arra tendál az Hatalmas Vezer; kglmetek azért úgy pro- 
videallyon, hogy megli ne fogyatkozzunk, alioquin nem jól leszen az dologh, 
mi reánk ne vessen. Az Passáklioz semmit ne bízzék, nem is láttuk azt, az 
ki hűtőt kívánt, hogy senkinek ne mondgyuk; hanem kglmetek legyen derek

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 363 2013.03.05 . 22:22:24



-  i ...

készülettel, és az kik az pénzt, ezüstöt cnnferalyak, olvassák, itt is azt cze- 
lekedgyék, ne féllyenek oly timide. Medgyesi Istvánt hivassa kglmetek az 
bársony, kamuka, veres Atlaez dolga íélöl, az poszto is miuémü legyen ö 
tudhattya, inkab Angliai legyen, scarlatot klildgyen kegyelmetek, veres, 
kék, zöld lehet, cziak fekete ne legyen; vásznot középszerűt 500, és 500 
durváit küldgyen kglmetek. Egy pincze tokot üvegest telj méhserrel küld
gyen kglmetek, elveszik az saezban ; Négy sak árpát is ha leszen ; De ante 
omnia az kötés levélnek eleget tegyen, mert megh fogja bánj. Az három 
kaimat is küldgye megh, Nekünk Uram igen rósz prebendank vau. Az 
Aranyba, pénzbe, ezüstbe nagy difficnltasok vadnak, el sem igazíthattuk, in 
pendenti vadnak. Azért kglmetek arra való Urainkat expediallyon kglmetek. 
Uram ne késsék quantocius provideallyon. Ezek után Tarezya Isten jo egés- 
ségben kglmeteket. Ex Castris ad Bonezida positis 1000. die 00. May.

A. I). V. Servitores addictissimi.
Stephanus Seres,
Thomas Ozdy,
Matti leu s Ma11 rer.

Külső cziirn: Amplissimis Dnis Primario et Begin .Indicibus, eaeteris- 
ipie Juratis Civibus et Senioribus (littis Colosvariens. Dnis Observan
dis* imis.

01.XI.

11000.1

Mcliumcth Tihaja Dók panuicslcvclc Kolozsvár Köbiriíjálioz ós Tanácsához.

Mi uz Hatalmas Hudiiy Vezemek 
Generadissának minden Udvary 

gaiban Feo Gouduiseleüie lenén.

Kolosuarj Eeö Biro és Tanaczy. Adviau Ertestekre. Hogy az mi 
klmes uezer Urunk Eo Naga Ti nektek Hatalmas Parancsolatya az. Hogy 
az mely kénczell tartoztok, aztat kesedelem és mulatas nélkült kézhez szol
gáltassátok, és az miat kezünkbe leueo Zalogtoknak veszedelmet ne zerez- 
zetek, más az hogy az, Vezer Urunk Eo Naga fogót Babiaitt | ■«/»/1 megh 
keoteozesekre igen io keoteleket külgietek, az keotel pedigli Harminc/ 
légién, mindenik keotel Eott Eott Eöleös légién, az mely kenteibe Főtt Köt 
rabot keothetnek Eozue. Ezenküuüll az Vezer Urunk zamara Tiz szép Feier 
kenyeret külgietek, ezt pedigli el ne Hallgassatok, seöt minden mulatas
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nélküli kezünkhöz szolgáltassatok. Datum a z Táborban Bonczidaj mezedben 
Die 5. Juny 1660.

P. S. Ezeket ma Estneig kezünkhöz külgetek, mert ti magatokat
személyetek szerent kiuan az Hatalmas nezer kezhez, azért megh lássátok 
semmikepen különben ne czelekedgietek.

Kiűző cjs-imc: Adassák az Kolosvarj Feo Bírónak es az Tanaczuak 
Hagy Sietséggel!.1)

CDXII.

I íboo. i

nudlii v  (ízér titk o s io to lm áesa iiarancslovclc K olozsvár F obirá já lioz ós Tan ácsához.

En az mij Hatalmas Budaj Vezérnek, és Gienerállának az ö Titkos 
Tolgaiban Feö Tollmácsa: és Török, Magiar és Német Irassokban Feo 
Teyakia |Deákjaj lenen. Húszéin Czaios. kglmetökk szeretettel szolgai.

[P. ILI
Kegyelinettökhöz illendő böcsülletes koszonettünk, azt jrhatom hogy 

Tonapi nap Isten eo szent fellsége kglmes Urünkat az Erdély Feiedelmet, 
Barcsaj Acóstt ide hoszuán, és ez Vezér Urünkal szemben lettele után, az 
sodorában eö Nagjságáual, az kglmettök niomorusságos és tehettetlen 
kincs, sonczoltatásj kiuánsága felyüll könörgettünk; kglmetökk künjeb- 
séges engettelem adatnék, az melyére ajánlotta magát az Feiedelem Urunk 
és magam is az Vezér Űrünk előtt, tehetségem szerént és Testi lölki ösme- 
retömhöz illendeo szolgálattal vagyok kegyelmetök böcsöllettye megh 
elárasztásáért. Úgy értettük, hogy kglmetök minekünk valami angliai 
Posztot és megírj keneret kiütött, az Posztot nem is, az ken ereket penigh 
az mely rósz embertől kültetők, eo azt Pinczen ell is adta, az Papirost, 
Tintát és három Tarai) szapant, egy kenés Iliskását, azt bevettük; Igen 
Joli neuen is vettöm klgmettöktül, mint aszón által, Touáib vallo szolgálla- 
tomjertt az Posztott, és az kiuant Piucze Tokott miéhj sörrel Töltett, kült- 
tyetök megh : két három keneret és egy kis saidott is klgmedtök oil bizonios 
embertől által küldie, az ki Tiklossást [ 11 nem tészen, sőt keszömhöz szol
gáltassa. Ezek után Isten alttva megh kglmettöket mint Feienként. Költ 
bonczidaj meszei Táborban. Junius Eöttettik Die Anno 1660.

P. 8. Az minemü böcsöllettel fogtok láttnv, Tiz annv bőséges szol
gálómat \ i()y\ várjon tiülünk kglmedtök, s az my volta szolgaj allapotünkat 
kérdéssé megh kglmedtök az Feiedelem kgliues Űrünk udvarj szolgaitiil. 
1’. 8. Kglmetök az my kincset ky küldött volt az kenerekkel, árpánál és 
egjet inassal az Vitezekk nagy evsegeök miat, mint el Ragadták az kincset. 
Penigh az Feiedelem eo Nagyságához vittek volt: az Feiedelem is kglmet- 
tökért az maga Feö Udvarj embere által egy Török jrással könörgeö 
Huplikacziott küldött volt, melyért az Vezér igen nagj haraghban essött,

’) Jtevl-ii ■lózai'f iinÍKcilaüi után.

—  —
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ón az itt volt szállótokat karóban akarta vernij, i:s Hatalmasan megh 
eskütt, hogy ha holnapi napon az megh Ígért Sonos | •/>/*/1 oppen megh nem 
lé,szén, az Birott és papott és az itt ualo Szélogokat, mint karóban veret- 
tetj. Most estue az kglmetök embereit igen nagj nehezen karottiíl megh 
mentettük, lássátok mit cselekesztök ; mert bizonj semmj könörgós nem 
használ, adgiátnk megh az ebnek es menezetök megh böesöllettöket cs 
élettöket, azt adom Tanácsol kglmedtöknek. Isten mindtjá,jnnkkal stb.

Külső rgintr.: Adassák ez leueliink az böcsölletös Kolosvárj Feö Biro- 
nak, és azzon bőséges Tanácsinak Kolos várrá.')

—  —

CLXTII.

[1600.]

Mellemet Tick levele a Kolozsváviaklmz,

Kolosvárj Feö Bjró és I.’olgárj ez leueliinkk Kendében teneket azt 
l’aranczolynk hogy miudtén mnllattás nélkül, az Vezer Urfiuknak khonj- 
hara vallo szükségére három száz Tikmonyott killdtvettök. ezt Pen igli el 
ne halászatok biro : azon kitt, az mely Feier Czipott és Háláttátt es Ettszet- 
tött kívántunk, azt is mindten mulattás nélkül megh kiílttyetök. Isten 
scgettsége legjen vellöttök, Datum bonczittay mészö v 'táborunkban, 
innius 6. Dje 1660. Item ynj utt sznpra |.sd| ni. pr.

I*. 8. az 'l’iháya I iégh kglmettöktiil két kon ez Papirost kíván tilllettek.

Más kéz Írásával: Az mellett serio parantsoltatik kedk Biro Uram 
Hogy egy szép denen barant kiillgeön le kodé’)

('simet'w: Az Kolosvárj Kcő bírónak szol ló 
— -------- Baranezolattunk.

') Jlml'ö Jósstef másolatából.
- )  A v á r o s  I c r i ' l lá n í l ia n  l e v ő  n v i lr t i l iő l .
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My ti'/, Hatalmas Buclaj Vezérnek 
< i'ienorállissiuiak, minden I'd vary 

ilmn Feő (liondtvisselöye <:s 
Mellemet Tihaia Bökje.

és
Tolga
1<V.

lévén



ULXIV.

[1660.]
Budai fdvozrv udvari íVÍ Tihaya bélije, Mohomét páváneslovolo a kolozsvári. fobiroboz o h

Tanácshoz.

—  :!i>7 —

My az Hatalmas Bnday 
Eo Nagak Vdvary Fed 

Tihaja Békie lenen

Kolostuun Feö Biro azt Parancssolliuk teneked Hogy a Vezer Urunk 
szamara igen szép Pej er Cipókat siittes, Xegyuent az maga Asztalara es 
Egy korso eeetett, igen jött, es igen szép salatatt is külgietek minél 
hamareb lehett, El ne mulassad. Datum az Taborban Boncidanal Die 6 
Juny 1660. Idem qui Supra.

P. S. Fo Biro az Portay Foeo Vezer Eo Nagak mellettünk lened Feo 
Ivapuczy Basa Aganak igen szép Nyers Almát és keoruelt | ú/v/| huss huss 
fontott kiilgv. el ne mulasd. ’)

CLXV.

[1660.]
Tömösvári beglor bog parancslevele a kolozsváriakhoz.

Az Ha tuis (reözhetlen. Czászíírnnbnak az Dunán innét leueo Varaynak 
s iliueynek (xongia uisselöye. Isten keglméből mostan jo Hires Tömösnara- 
ban Begier begye.

P. S. Ez felöl kelletek lenelem által megli találtatnunk, im az magam 
komorn lkomat az (linlaj Alav bekjevel egy néhány magad magaval bek ill -

'I fícrikő József másolatából.
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V ezernek 
Mehemet
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dem kozzatok Colos varra, azért iui költségét küldöttem, lisztre, búzáira, es 
keniért, mézét, árpát az my kelletyk, pénzünkért ágion, melly io tétéiért 
lehessünk mys hasonló jo akarattal tv kölnieteknek, az kenier massfelszaz 
légién, valamint lehet az eless felöl törekedjetek, főzni ualo búza is harmincz 
színik |? | légién, Isten klgsseben im my eless érkezik my felén kié, azért az 
élésből mys iSzúktelessegre \igy\ való élést adatunk az ioteteletekert, Kzzel 
Isten ültessen kiteket mind tévénként. ')

Az Hatalmas Ceözhetlen Czászárnnknak az Onnan innet levő líazay- 
nak s Hiueynek Crotliauisselöje ? Isten klgsböl mostan jo Jenő s Tömös- 
narban Begier begye Hussein Pasa ö Agak niegli hit Thihayaja Zülhcar 
Begh sat. Istentől ö Szent f'ölsegetül kiuanunk minden lelky és testy jókat, 
jo egességet megli adatni kltekk s a. t.

Tekentetés Koloswarj tisztek es Esküt jámbor szelíd Hiueink s io 
akaróink, az Pasanak ö Naga parancsolattiabol tegna]) mentünk vala be ez 
(.'aputokra, besselgetessilnk után pénzünkért kenieret és árpát ágiatok, de 
nem mulathattunk ot az szók kérők miat, azért tiz zakókat a ttunk he, ki 
megli ki nem adatot, azért kegyelmeteket kérjük és intiiik. azokat az zakain- 
kat kenierrel megli tölteni, s az mellet árpát is nahunenny lehet, hova tölt 
lehet annit szerezzen, az arra is tob leszen, s ezt utannunk az táborunkban 
értesse kitek, im megli indultunk, megh halhatok szallassunkat ualakiktill 
elküldi utáunnnk, az ara mind keuiernek árpának azoknak adatik, az io 
tettekért mys hassonlo szerenszeges | •?//»/1 dolgok uegezessiinkel leszünk 
mind Vezérünk s mind az ily Fejedelem ö Ngok élőt eben fogiatkozas ne 
leszen, czak kitek el ne mulassa az kinansagunkat, s ugyan raita kel lenn j 
ha jóakaratunkat kiuania.

Külső rgime: Jo Kolossuar tiszt uisselövnek és Esskütinek töh Hivey- 
uel égi üt adassek hamarszagal. ■)

') Éve nincs kitéve, de HiöO-ban kellett történni.
-) lit'vkű József másolatából. A keltezés ott is hiányzik.
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(Jt/yanunnak másik parmicslevelr.



( I  A V I .

I Kiüli. I

Kolozsvár zálogban Jovö követőinek levelei a tanáéihoz.

i.

Szolgálatunkat ajánljuk kgltekk Tisztelendeo Uraim sut.
Az kgltek kenszeriteseiböl alia jeouen az Vezerliez Eo Ngahoz. az 

meli pénzt, arai)iát, Tallért, es Ezüstét kgltek küldet, ászt az nap bepre- 
sentaltuk, az potura, garas pénzt, ászt el nem vötte az Vezer, se selieru 
marha, sem poszto nem kel, hanem az Garas es potura pénzt viszsza kül
dettük Olasz Jacabtul, hanem egienessen czak araniat, 'tallért, es Ezüstét 
kinan hogi adgion kglmetek. minél penigli az hatra maradót részét az 
suninak eddegh megh nem küldte kgltek liollot egineljaniszor megli paran- 
czolta s kgltek ászt posthabealta, az Hatalmas Vezernek immár rajtunk az 
rettenetes magi haragia, minket ketten Adam dánossá! Lanezra nettet, azért 
kgltekk ászt irhattjuk bizoniossan, mehet fülünkkel balotuk az Vrezer Ható
ra bún, bogi kglmeteket szemelje' szerint kiattak égi nebaniat Ugion neuezet 
szerint, Torday Jstnant az Aniaual, Tatar Mihály, Gábor Deák, Istuandj 
llalint. Gylany Gergely Ur es az Teoreogk Deák es Keouendj Gieorgine, 
ezeken kiviül ászt kiuania az Hatalmas Vezer, az Birot Tanaczaual egiiitt es 
az Pa])] »okkal edgint, kinanja hogi minden ball adok nélkül alia hozzak, seot 
ha kész pénzt Ezüst marhallal edgint minden hulladék nélkül alia nem hoz
zak, Negi uagi Eüt Zászló allia Janczarokat küld errettek es elhozattja 
mingiart eoket es annak utana az Varost is porra teszi, soha semmi (íratja 
nem adatik. Azért kglteket az Istenért kérjük, hogi kglmetek ez dolgot 
marói holnapra ne hallagasson, süketségre ne végié kglmetek, ha eletet- s 
hazajanak meghmaradassat szeretj kgltek.

Ezekk utana tareza megh In kglteket jo egesegben.
Datum in Uastris in (lampo ad Bonezida posito die (i. Juny KidO.

Kglmetekk jo akaró Attjatiaj 
Mathias (Jronner, Adam dános m, pria.

Külső rsiine: Adassek az Oolosuarj Birakk, Tanacznak, es Venssegh- 
nek nekünk jo akaró Urainkk hamarsaggal.

Külsőjén e megjegyzés volt: Az plik Ezüstök námítanak 'Pallérokat 
11080, Imperialis Taller volt Nro é>00, Arany 300 Tallér erő fin um. ')

II.

Szolgálatunk után adgyon Isten minden jókat.
Azt itilük, bőgj többet küldgyön kgltek az saezban, az poturat. bar 

el ne vittek volna tegnap, bevettek volna, az Passa 1000 tallera megh van

') A városi Irm'lhirliaii levő rrnlrlihöl. | Ibise. VI. Nro 5.J
U. 24

—  —
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azt mondgya Seres Uram; holnap ezt parantsollya az vezer, hogy az Per- 
ceptorok Keczelj Gergely és Huny adj István jöjenek ide, Balint Uram is 
ö kglkk igazicziak el, ebben penigh egyeb ne legyen, mert a Bírót Taua- 
czaval edgyütt hozattya el, az hatalmas Vezer parantsollya : Azért holnap 
el nem megjen, it varja raegh; azért mind posztot, materiat, mindent elve
szen, az selyem matéria darabban tiz singen alól ne legyen, igen jók legye
nek penighlen, Ezen kívül is az potura pénzt az ki leszen, mind elhozzak.’) 
legyen, holnapról el ne mullyek, ezt parancsoltja; Potara Pénzt, Aranyat 
ezüstét, posztot, materiat elveszi. Azért azt is hírrel hallyuk, hogy Colosvar 
fele megyen. Birak Urajm bátor ele jöhetnek, elegge batorsagos már az 
dologh, ne feli yenek. Tartchya Isten jo egessegben kglteket 7. Juny 10(10.

A. I). Vrar. Servitores benevoli 
Stephanus Seres m. pr. 
Thomas Ozdy m. pr.

P. S. Az komornikk 5 sing zöld világos Angliai posztot hozzon, 
ezenkívül az komor nikk két, száz Tallért; de azt mondgya Seres Uram, 
ennek vege van. Itteni: 4 sing viola szin Corona rassat.

Külső csime: Amplissimis Dmnis Primario et 1 legio Judicibus Caete- 
risque Jurat. Civibus Civitatis Colosvar. ‘)

III.

Zolgalunk kedtekk es Istentől minden lelkj és testj aldasokat keuanunk.

Jo Előre ueöttiik mi Eszünkben az kedtek Intentumat, melyre nézné 
uagion negied napia, megh irtuk volt, hogy heyaban ualo Haszontalan 
remeusegell ne taplalja kedtek magat, mely most kiteczik mely artahnas, 
mert az Hatalmas Vezer Imént hat óra tajban liivatuan, azt kerde, Hol az 
hatra maradót kencz, miért nem hoztak megli, iiam megh parancsoltuk 
volt. Mii arra azt monduk, hogy hoztak, mert Immár szemben nőttünk az 
Emberrel es Elérkeznek. De azt nem tudtuk, Hogy az Feiedelemnel nőit, 
Hunadj Uram, kitol Hoszszu suplicatio jót az Vezerliez Ugrón Uram áltál, 
kit leszidogatot úgy Értettük urastol, miért suplicaltunk, mi töllünk azt 
kerde, Mi azt tagadtuk, mert mi abban semmit is nem tudtunk. Isten úgy 
vezerle sziuet a Vezernek hozzánk, Hogy az eccer kegielem adaték min- 
nyajunkk Ijedtekkel Egiüt. He azt monda, ha kedlmtek holnap Estig 
Éppen az 6000 Tallért megh nem adgia, Az Eo Hutire Eskünek, Hogy 
Papokat, Birakat, Tanaczbelieket, Es minnyajunkat Nyarsban Ilerett. Es 
Egész Taboraual Kolosuar ala menuen porra teszj. Azért kdtek kiilömben 
Gondolkodgiek az Dologh felől, rettenetes állapot nagyon itt.

Hunyadj ura megh szamot ne adót, Heggel ha Ele kerül, mert az 
kenczet Urunknál hadta, Itt megh szamba ne adta, az mint maga mon
dotta uolt, az szerent megh mondottuk az Vezernek, hogy hoztak, Noha 
mi ne láttuk. Maga pedigh az Suplicalas mellet eleb allatt, mert Ugrón

—  :'570 —

') lígy szó olvftsliatlan. 3) A városi leréltArltnn levő nvtlrtihől. IHiRc.VI.Nro (i.|
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Uram el Ijesztette, hogy fejet elütik. Az Dolog Nagy Confusioban Tagion 
De az bizonjos, hogj holnap Estneigh az Hatiian ezer 'lallert ki tellj es it se 
obligatoriaja szerint, mert el Hidgie kedtek, Hogy mind az Haza. mind 
k égi elmetek, mind mi minyaian el veszünk. Jtetteuet.es itt Uram az kemény
ségű. Azért a hol bőnél »ben tud penszt, absque commiseratione Exigallja. 
Mert. bizony más az Dologit. Most az veszedelem, most az meghmaradas. 
azért hetek igen megh] ássa mit cselekeszik. Mi megh irtuk volt, hogy 
kiilgiön, mellyet ha Eöteöd hatod nap alat küldőt tudna, Úgy el hittek 
nőit, hogy sokat az Basakk teorekedesere, \><jy\ De azt elrontotta az kedtek 
Fejedelem áltál ualo suplieatioja. Holnap után megh indul, Hova es melj 
tele, nem tudgink. Azért kdtek úgy Exigallja es administrallya az saczot, 
Hogy eontentalodgiek az Yezer. Adam Janos szolgája is elszököt, kedtek 
különben pronideallyon. írtam az Táborból ma Estue későn. Szombaton 
Hidd. Kedtekk szolgaik

Ozdj Thamas Szeczy István
Kadar Mathe Hrassaj Georgy.

II. S. Kedtekk azt akartik Ertesere adnj. Hogy Goczy István igen 
hituanul cselekedet minden dolgában . . Az Angliai posztot nem annak 
adta, az kinek kdtek külte, azért annak kiilgiön kdtek négy sing viola szín 
Corona rassat, megh igirtuk nekj, légit többet szolgait az emberséges 
Nemet és magiar Tolmacz.

Cs'nnzr.s'c: Prudentibus ac Circumspectis Primario et I legio Judicibus
Caeterisque Juratis Cittibus ac Senioribus (littis Kolostiar Dnis nobis 
Obsernandissimis. ’)

(JA  VII.

|ir.bO. i

Kolozsvár város taust esa lovoloi török iábori kövctoilioz.

T.

Ístenteol kogjelmetekk mind enny sok szomorúságok keozeott is 
áldást es jo egesseget kevanunk fejenként.

Az Posztot viszahozak, az melljet olljan remensegh alat kültiink volt 
oda, hogy saczunkat szalliczjuk velle, kegielmeteknek azért úgy Írhatunk 
fel ölle, hogy Evei nappal szorgalmatoskodvmk. hogy annak az saoznak hatra 
maradót részé szeret tegjiik ménnél hamurab lehet, varosunkon kuni való 
helljekreis elküldöttünk, hogy szeret teltessük, s kegyelmeteknek is szaba
dulása lehessen, mert szivünk szerént igiekezünk rajta s szanakodnnk is 
az kegltek enny ideig való ot létén, kegielmetek az szegény varosért meg 
is egy kicsin üdeot ne nehesztelje szenvedni, az mig Eozue szerezhettjük. 
Bizonsagunk az nagy Isten, saezoltatiuk, rikkattiuk, reggettiük egimast

[I A r t í i m i  Iméllárhtm levő cmlHÍMl. [Kasé. (í. Nro í».(

— -57Í —
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tóképpen az Értékeseket, Malmainkat, Joszaginkat zallagban bantuk, 
városokra, nemesekre pénzért irtunk, Es Urunknak is, hidgye kigye]metek, 
hogi ej élj, nappalj forgolodasunk es nyugliatatlansagunk azon vagion, liogi 
kigyelmeteket ha lehet megszabadiezuk. Immár an túra vagiunk, hogy Tem
plomunk kehelyt is mind oda attuk, ezen kigielmetek többet is erezyen. 
isten ugi adgia lelkünk udvesseget, hogy kigielmetekre gondunk vagion. 
Isten szabadié/i.a kigielmeteket is es hozza szerelmesihez hozz.ank. Datae 
Claud. die 22. .Tun ; Anno Dni 1(160.

Kegielmetekk igaz akaró Attiafiai
Primarius et Regius .Indices neonon 

Jur. Eines ac Senatores ( 'ivittis Colosvar m. pr.

Külső rsime: Nemzeten Ozdy Thamas, Seres István, es az töb ez I?, 
haza mellet Táborban niomorgo zallagh Atiankfiainak adassek. ')

II.

Istenteol eo felsegeteol kevanjuk kegjelmetek szenvedett sziveitek 
vigasztalasat.

Elvettük az kgtek levelet, mely)»en kgtek insinuallia, hogv fáradoz
nánk az hatra es fenmaratt Saczmik meghszerzéseben. Mi hogy az Vezér
nek kegjetlensege egy szeinpillantasban ha lehetséges tolna meghengeszte- 
leseben az Sacz szedessél omnibus vijs et modis (semmit hatra nem hagy
ván az szorgalmatossagban| eiel es nappal fáradozunk, immár mintegy 
négy ezer Tallerigli eleomentünk az dologliban t'oljo pénzül, aranyra es 
Tallérra tehetünk nehezen szert. Egy néhány beliekre elk ültünk keolcseon 
kérni, hogy aramat es Tallérokat szerezzünk, becsülletes Attyankfiait. 
Ivgltek semmit is ne ketelkedgyek kisztibaditasaban, mert isten úgy adgia 
áldását hazunkra, hogy haniarsaggal igyekezünk s megszabadítjuk kegtekel. 
Odaineneo es küldendeo embereinknek ha az Teoreok miatt akadaliok lenne, 
talallya megh esedezeo keonieorgesek áltál Urunkat eo Ngat, legyen eo 
Nga benignitassal az vezérnél való reánk kemeniedet elmejenek engesztele- 
sere, legyen szabaditonk ez akadalios nyavaliankbol. Hogy az tided haitid, 
nem egjeb az oka hanem az pénznek meghszerzese es az usualis pénznek io 
penzre való fordítása. Ezek után Isten eo felsege áldásánál latvan kgteket 
hozza jo egesseghben. Úgy hidgye kegtek, hogy minden rendeket, Birakat. 
Tanácsot az saeezolasban nem keinellettünk, Contribualtunk mindannyian, 
molly Contributioval az küldeott embereinket haza varvan, olküldgiuk az 
saozot sietséggel.

Kglteknek Minden jót kevano Attyaliai
Az kolosvari Eeo es király Birak 

Tanáczaival es teob Centum 
páterekkel edgjütt m. pr.

—  :>72 —

') A város le.réUAráhan l evő  err'Utiihöl. \ h isr. VI.  N r o  T.|
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l\ S. Immár eiel es nappal fáradozván, itthon es égjél) lielliekre is 
elkiildven becsületes Attyankfiait, az lnitramaratt Saczczat usualis pénzül 
megliszer/,ettük, csak az Arany es Taller pénz valtasa miatt esik az késede
lem az summa elküldeseben. Egy vagy két nap alatt vagyon nagy rémén - 
segünk, hogy meghszerezveu aranyul es Tallérul az csere áltál az summát, 
elindittiuk emberünket sietségei, kgltek is azon legjen, hogy excusatiokat 
talallyou fel kegltek, hogy engesztelhesse az vezert, mondván, hogy ez 
keseodes az miatt esik, hogy aranyra es tallérra nem tehettünk szert. Az 
varostol adott Obligator iát az vezértől es az pénznek percipialasa lel col 
< Juietantii.it végién kegtek. ')

—  .37.3 —

Cl A  Vili.

11000.1

íi ) Anno KíOI) ttevdi 1‘nssa Ml. .léteiékor az Extraneusok az kik mennyi aranyat, ezüstöt, kosz
pénzt, adm inm traltanak. az idő alább inegliirt mód szerént következnek.
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Ezeken kívül, a 24. lapon van folyó pénzzé át nem számított 227 
darab arany, a mi szintén az összeghez adandó. ')

n.xix .
11061. ]

Kemény János erdélyi fejedelem szabad védlevele a Lengyelországból szám űzött s Máraina- 
rosban nyomorgó Unitáriusoknak Erdélybe bejölictése végett.

Salfins Conductus Polonc>rum Unitariorum in Regnum Transyluaniae pro
ficiscentium in exilio Maramaros. existentiinn.

Nos Requisitores etc. Damus etc. Quod Generosi ac Amplissimi Dni 
Curatores et Patroni Dominor. Unitariorum Claudiopoli Degentium, no
stram personaliter venientes in praesentiam, exhibuerunt et praesentaverunt 
nobis certas quasdam Salvi Conductus literas infra de verbo ad verbum

b A atros Icréltáráhan \ JAisr. VI. Uro 10] jegy alatt levő eredetiből
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insertus, petentes nos debyta eum instantia, ut easdem in librum seu Pro- 
toeolum nostrum de verbo ad verbum, fatura pro Cautela eorundem neces
sarias inseri et inscribi facere dignaremur. Quarum Continentia talis erat: 
Johannes Kemény DEI Orat ia Princeps Transylvaniae Partium Regni Hun
gáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Universis et Sin
gulis cuiuscumpie status, conditionis, ordinis, gradus, honoris, office, dig
nitatis, praeeminentiaeque et functionis hominibus ubivis in ditione nostra 
constitutis et commorantibus praesentes visuris. Salutem et Cratiam no
stram. Ennekelőtte való segesvári gyűlésében az országig s akkori Fejdelem, 
s mu is mostan meglitalaltatvan, az szereut annualtunk kegyelmesen, hogy 
az Lengyelorszaglibol exulaltatott Maramarosban nyomorgo Lengyelek ez 
hazabau bejöhessenek; Minek okáért minden rendbeli hivejnknek kegyel
mesen es serio parancsoljuk, igy értvén az Keines Orszagh, es mii anuuen- 
tiankot, senki soliiil s nevezet szerént pedigh hadaink bejovo uttyokban 
magokat személyekben, lovaikkan, s egyeli akarmi newel nevezendő külső 
es belső javaikban is meghkarosittani, liaborittani ne mereszellvek, kémény 
auimadversionk alat, inkább engedd inunkból bejovo igaz jarasbeli megh- 
romlot exul embereknek ismérvén lenni, bocsássák békével minden jo aka
rattal, otalommal, segetczeghgel es szállás adassal leven nekiek. Secus non 
faetur. Praesent. perlectis Exhibent. Restitutis. Datum in oppido nostro 
Szász liegen, die lö-a mensis januar. Anno Domini liilil. Erautque paten
ter emanatae sigilloque communitae et subscriptum erat Johannes Kémény 
in. pr. Exhibitae sunt praesentes Anno praescripto 15 mens. Januar. ')

CLXX.

' I Iblil.J

Harcsai Ákos fejedelem által a kolozsvári ev. reformáltak főtaiiodája részére hagyott 500
aranyról való levél.

Mi Fej értői György Görgőn Szent Imrehi Praedicator, és iieszerményi 
István, llecognoscaljuk ez lendülik álta l: Hogy midőn az elmúlt napokban 
Elebbi kegyelmes Urunk Tekintetes Ngos Barcsai Ákos Ur mi előttünk, az 
mi vallásunkon lévő Colosvári Collegiumlioz vagy Scholahoz Istenes Indu
latjából bizonyos számú pénzt hagyott volna, ugyan akkor Colosváratt 
lakó Istvándi Balint Ur is ő Nagat meg talalvan, ő kegytől vásároltatott 
néminemű marhák árrának meg adatása felől, ő Maga szóval Hlyen Választ 
ada, hogy, az hőimet a Schola számára hagyott pénzt megadgyák, meg 
hadgya, azt az Istvandi Balint urk tartozó adósságot is onnét adgyák rnegli, 
mely választétellel edgy ez a Supplicati ójára Írott válasz tétele is. Az Colle
gium számára testált öt száz aranyat pedig hogy megadgya, az Aszszonyk 
Tekintetes Nggos Bálifi Agnes aszszonyk kötötte lelkére ugian mi elöt-

') Az orsz. keéltárhim levő k.-monostori konventi levéltár rész }{.. jegyii jegyző
könyve I Protocol] im i| S2. lapjáról.
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Uiiik. Moly dolognak bizonyosságára adtuk ez liecognitionalis leveliinket 
hitünk szerent, kezünk a subscrib: s pecsétünkéi meg erőssitven. Crürgen- 
hen 1 ödik napján Pi'mkost Havának Pi<il-I>en.

Eejertoj György m. pria Peszermdnyi .István m pr.
11». H. I IP. II.] ')

CEXXI.

|ld<;2.|

K olozsvár váro s ős helyó'rsö^c pa r  aiics 11 okaiiak ~) felelete a törökök  öim iogadás irán ti
felszólítására.

Anno D. 1(>(>2. (> May.

Iga/, fordítása az feleletnek, Meli Commendans Uramtól, es az Tiszt
viselőktől, kikre nemiden, iratot, noha nem tartoznának velle az Algáiknak 
kisütese alat, es egi eh ellenséges cselekedetek illat, megh felelni.

1. Az elseo punctum felől iol megli gondolt,a Commendans Uram. es 
az teoh Tisztviselők mely ra jok nezendeo volt az megh irt punetban es az 
maga Instructioja, es az hit, melliel köteles volt io emlekezetü nagyságos 
Feiedelmek ezt bizonittiak, Us senki igazan azt nem mondhattia, bogi 
Oolosvar az Czaszar eo íelsege szamara tartassek, mert szokszer megli- 
irtnk, megh is mondtuk, bogi c/.ak ordiuantiat varunk, Es sem magam 
titulussahol, sem tselekedetemböl egiebnek nem találhatnak, hanem czak 
az Praesidium Commendansanak es czelekedetemben is külömbseget, enni 
kivel es ben levőkhöz, kik az en hatalmam alat voltak es hiteket megli- 
szeghtek, vakmerők leven, eszekben vehettek, es megh most is ha valakik 
okot adnak az hoszszuallasra, eszekben vehetik, bogi vellek kegyelmessel) 
tselekszem.

2. Megh lebet bogi az Török kiűzi a Praesidiumot, az is megli lehet, 
bogi nem, es ha ugi ki. megien is az Praesidium Ordinantja szerent, az is az 
eo kívánságok szerent leszen, es megli tartiak fogadások szerent bűtöket; 
mert ebben ditsirem, bogi töh tokelletessegh alhatatossagli talaltatik eo 
Ilennek, noha nem olliaii közel valók mint az Erdélyiek, hogi-sem mint az 
Erdélyiekben, Es az mi nézi az oyab nvabb erőt, elhiszem ugian, Enis uyoh- 
han, njobhan ejel es nappal készülök, bogi az Vendegeket mentői jobban 
tarthassam, es nekik szolgálhassak. De ebben eleve latom czak veszedelmet 
az tartomannak es az Ország reszellek, az az lakosinak, es kiváltképpen az 
Városiaknak; Mert az kot czaszar ahoz alkalinaztattiak magokat, ha megk
érdeniük az Erdélyiek, az kik mind kettőnek oltalma megkeresőd uen, nem 
(hegedtek meg hoszszontani az vellek iol töt czaszarokat, hanem egesz

') A kolozsvári in. ref. fühm m la  levéltárában levő eredetűiül.
-) Jledani D órid. Látható : ltem in  Transsylvaniear. Libri Quatuor . . . . 

Anthore Joanne. IleOilenio. MDCLXIV. 2íli! 1. Ez a. második válasz v o lt; az első 
márcz. 7-ről — látható  Bethlennél ; 2t*7—801 11,
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Lengiel országot is minden igaz ok nélkül kóborolván, nielliet mindazaltal, 
az veglien latzik rneglt minden dologit, Es az Isten egeszszen igaz, Es az 
ki az Országoknak igassagaban mutatia ki kiváltképpen niagat, immár 
veti őket azoknak az Uraknak birodalmok ala, bogi azoktól auagi utolso 
romlást, vagi kegielmet varianak; Mivel elsőben az Török Ozaszarnak, az 
után az segítségnek keveset engedtettek, igen magok gondolatlanul czele- 
kedtek. De liogi ha az Országit lakosi, elsőben az Istentől, az után az két 
Czaszartol kegielmet nyerhetnének is, viszsza liivattatnanak mind innen, 
mind az más részről az idegen nemzetek, es bekessegben, melliet talam 
uemis erdemleiienek az felliül megb irt dologért es egiebekert, marad
hatnának.

• >. Commendant Uram ollian gondolatban vagion, bogi barom hol - 
napigh megb az segítséget elvarliattia, es ha az szükszegb kivttmtia, 
lovaink vadnak es eleg kenier, bogi ha ebseggel, lia érőnél, Erdélyben nin- 
czen megb annv, bogi az Praesidiumot kiűzhesse, megli is köszönhetik az 
Törököknek, bogi az Algink bekevel maradnak, es az Zászlók azok mellet 
letten szanczokon magok remensegek felet elhiszem. Es ha, nem eleghseges 
az mi Instructionk, bogi miképpen Kémény népéi nem ollian könnten vár
hattak volna az segítséget, hanem mint immár ha liamissan es minden 
oknelkü.1 az Praesidiumok szóróngattatnattak, nem tsak segitseget, hanem 
oka leszen ez nagi hadnak, es az egesz Keresztenyseget boszszuallasra 
ingerük. Es bogi akkor mondotta Generális Uram eo Nagysaga nem leinti 
elegbsegesnek magat, elhiszem bogi az Vitézeknek betegsegekert es 
pestisert, es az mezei Generálisoknak amaz io Törneniekert, bogi soha 
niegliíaradot es erőtlenedet sereggel iniglt megb nem niugszik, nem kel 
íuegbbarczolni, az epp es megb ningot sereggel, nagi veszedelmére. De 
erre az igaz Isten talam ad erőt egesseget, i<d> utat, töb io akarókat, alba
ta tossab magiarokat, Es bogi az Colosvari Praesidium valami módón ujab 
kereszteni segítségnek latasaval, ha szüksegh leszen, meghvigasztalodgiek 
ez idén.

4. Ezt azért meghertuen keresztény Lelek szerint, bogi ennekem 
kedvesseb leszen az hatalmas Ali Passanak ide iöuetele, [bogi ha az Tőrök 
indit elsőben hadat], bogi légién valami kévés beczülletem, oltalmazván 
magamat illien tiagi hatalmas nevezetes ember ellen, senki megb nem 
gialazvau, es nagiob dicziretem is leszen barezolvan vitézekkel, hogisem 
mint albatatlanokkal, es az szerenezevel edgiüt mindenfele hallókkal es 
ismét paraszt gialogsaggal. Es bogi ha ez égi szegenj Cölosvarert az Cza- 
szar eo Felsege megb nem bontia az Frigiet, annal inkab az Török czaszar, 
az kinek töb Varosai vadnak, es azutan az Erdélyiekért? mit gondoltok? 
bogi oly igen kedveben vadtok ? Igen derek nemzetségit az, es elegh pél
dátok uagion, mint giülölik az tökelletlenseget, gondolhatok e. bogi az 
boszszas var szálláshoz való készülettel farasztia magat ? kikert ? Azokért 
az kik ellenseghi voltak. De mit szoltok az keresztenysegb felől ? Azokért 
akarjatok, az kik inkab Törökök mint Keresztények, |mindazaltal öli követ 
vetek el, az kit meghitt, meghfelel erről] az egesz kereszteniseget bősz-
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szontani es annak romlására igiekezni ? Talam azt gondolliatok, mindgiart 
ha Oolosvart megh vehettiiik, menten elmehetünk inasokkal edgiiitt mas- 
Orszagra, nem is leszen ki ellenünk adhasson. Elmegiünk, szaladunk, min
dent meghemesztiink, mint az elüt ezelekedtenek, égetünk, leereszteni 
Templomokat fertelmesitünk. Nem enged az Isten, nem enged nektek annj 
iot, süt inkab az eo felsege kegielmet, ha nem kivaimiatok, sokkal inkah 
megh büntet, ha megh nem ismeritek igaz haragiat. De csak hozza, Égi io 
szüves vitéz is itt rabba nem esik. Az holt testeken uralkodhattok, az ártat
lanokat kiboc.za.tom, de az ártalmasokat nem, mert sokan vadnak azok 
közzül, es többen, az kik magok es hazaiok veszedelmére hittak az Törököt 
es egiebeket. Es ne itillietek az Varast falara nézné, gondolliatok az földet, 
gondolliatok az embereket, es nem iüttök könnien az egesz varoshoz, 
miglen az varos középén való Temjdomhol az Nemeteket ki nem űzitek, os 
az leszen ennek az erősségnek Centruma.

Ezeket azért Keresztem es tiszta indulattal megh gondolnau:
Elsőben semmiképpen nem adatik mod az Varasnak megh adasaban, 

hanem csak Ordinantia áltál.
Másodszor, nem szabad bizonios hatart is rendelni, nem is tisztes

séges , liánom iukab es feletteb szorongattatvau, de jo es erős remense- 
glinknek fundamentuma, bogi az ezak magoktól nem könnien lehet, egieb 
arant meghadom az Varost az Országit nepeinek iukab, de az Törököknek 
is ha ordinantiam arra leszen, es levellel nem kel magamat kötelesztetni. 
hanem mindenkor igaz keresztény hit alatt adom, mivelhogi semmiképpen 
az Czaszar eo telsege maganak ezt az Varost tartani soha nem akarta, 
nem is akaria, De illieu Praesidiiiuuit kivinni illien jdőben, holott megh 
az parasztságnak is nem paranczolhatnak, io móddal iol meghgoiidol- 
ki izzanak.

Harmadszor, Az artatlan kösseget örömest eleresztem, kiváltképpen 
azokat, noha nem mind ártatlanak, az kiknek elesek uinezen, bogi ebei 
megh ne liallianak, miglen az Nemeteket akariak ehseggel elveszteni. De 
az nem könnien leszen, megheszszük az lovakat, az mellieket tartunk az 
utolso szükségre, Es az migh az Városinknak eletek leszen, nekünk is 
leszen, Az után megh barom liolnapignal tovab is el tartom az lisztet.

Net/i/edszer, ha erre megh is az szemeket fel nem nyittiak, es nem igaz 
i'igi melle allanak, nem akarnék Propheta lenni, De az Isten, ki mindenes
től igaz, es felettek igaz veghetetleuül, bizoni btintetetlenül nem hadgia, 
az kik okot adnak arra, es az vernek kiontasaert, vagi ti rajtatok, vagi az 
ti fiaitokon boszszut all.

Gondolkozásra valók ezek is az többinél edgiiit.

Elsőben illendeo Titulussal ftiulai Olaj Bek Uramnak ezt felelem, 
talaltam sok emberséget benne azokból, az kit ennekem megliielentet, eo 
erte is czelekszem, bogi nemellieket kik magokat nem taplalhattiak, sem 
elesek ninezeti, bogi ebei meg ne liallianak, kieresztem. Egiebarant, bogi

— : > 7 í i —
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ha szók [*//?/1 eoregh Algiuk volnának is az Varos körül, az ollian ártatla
noknak, az kik niinclazaltal nem ollianok, mint az kiket Herodes megh- 
eöletet, hanem inkab ollianok, mint az kik az Oliristust meghfeszitettek, 
I kevesen kiválva, es kiválasztván az kisdedeket és tudatlanokat, az kik 
nem tudgiak mit ezinalnak | mindazonaltal leszen nagi helyek az föld alat, 
az holot bátrán megmaradhatnak, kiváltképpen Colosvarnak igen szép 
föld alatt való liukai leven. Es az után iol mongia hogi (Jolosvart meglx 
veszik, azt is iol, hogi bizonios időt nem rendelt, mert immár bizoniosok 
lehetnek, hogy nem leszen szükséges es nagi munka nem kelletik, ugi 
iutnak illendeo móddal az Varashoz. Es ezodalkozni, \gjy\ hogi ollian eszes 
emberek es hites nagi Urak ugi hadjiák mod nélkül az országot megh- 
pusztitani, kiváltképpen az földnek lakositol es az kurtanioktol, az kik töb 
kárt tesznek, mint magok az egetesben, Es egiebet semmi kárt nem tene», 
sem Varosnak sem egiebnek.

Maszodszor, hogi ha elvesz osztan az Varos, en mint az előttis niegli- 
•golidoltain, vagiok, akarok lenni Istennek itieleo széki eleöt az en Praesi- 
dimnominal edgiüt artatlan, ezt is iol meghgondollia kegyelmetek.

Harmadszor. Nem könnien k'etelenitetünk megh adni az Varost, 
mivel ieleu vadnak oilian haiosok, az kik az ollian haiokat az szélvészek 
közöt is batorsagos partra tudgiak vezetni, avagi menteni magokat tehet
segek szerent, es lesznek ollian, mint az haio, mely elvesz, az holt testek 
birtokotokban iuthatnak. Ha Nemeteket kívántok, engem is az mi illet, megh 
engedem es nem bánom, hogi ha felfeszittetek is. ha elevenen elfoghatnak, 
es az io bátor sziviiek követnek eugemet, az félénk szivüek pedigli, mivel 
embereknek nem méltók liivattatni, nem nagi karok, mindazonaltal nem 
kel azt mondani, hogi fenytekek ninczen, mert megheszmerszik, hogi 
kegyelmetekis fenétekben kezdette tartani hadait, es mas nemely Nemzet
ségeket, mind ebben, mind abban, mind ogieb közönséges iokban megh- 
lialadnj.

Negiedszer. Az Isten oltalmazzon, hogi okuelkül boszonezam az Török 
Ozaszart, es az eo feo') — es az meli alkalmatlansagok melliek következ
nek, ha nagiob erő az Országban be tálul iöni, vagi masuva menni, Semmi- 
ke]ipen sem en, sem az Praesidiariusok nem lesznek okai, hímem mentek 
leszünk, Maszszor osztan az ki keresztenisegét, hitét elhadgia, mi köztünk 
sem szerettetik. Az utolsó mi köztünk, az ki it nagiot vetet, es az Városiak
nak es mas embereknek intercessiojara az akasztó fatol megbmeuekedet, 
Ilion ez nem érdemli, hogi ollian emberekkel mint kegyelmetek társai- 
kodgiek. Szolgálok az Istennek az oltarigh es tovab is, Kernen kegyelme
teket hogy ez Punetumokat is az többivel edgiut iol meghvisgalliak, es az 
rósz Deák szókról meglibotsassauak.

Manu siquidem aliena, nihilominus 
tamen legitime per duratum Notarium 

_________  extradata m. pr.~)
') Egy szét a, moly kirágott.
-i A városi Jevéltárbtw levő mr-leti'iöl. | b'asc. II. Nro 1811.|
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CLXXH.

[1662.]
T. Apafii Mihály a vé^liclvlyó lett Kolozsvárról ideiglenesen Enyedre a kastélyba rendeli 
áthelyeztetni az oltani iskolát s ott a tanároknak ós tanulóknak helyet ós ta rtá s t rendel.

Michael Apafii Dei gratia Princeps Transsylvaniae, partium Itegni 
Ilungariae Dominus et Siculorum Gomes etc. Fidelibus nostris (jeneroso 
Petro Vízaknai de eadem, bonorum Fiscalium in Transylvania Praefecto, 
nec non Decimarum Vice Arendatori. Item Egregio Martino Szántó de N. 
Enyed, Provisori bonorum Collegii Albensium in N. Enyed modernis ac 
futuris etiam pro quovis tempore constituendis. Cunctis etiam aliis, quo
rum interest, seu intererit, praesentium notitiam habituris, Nobis dilectis. 
Salutem et gratiam nostram. Mivel az Isten dicsösségének oltalmára és elő
mozdítására, nemcsak békességnek idején, hanem az háború állapotokban is 
szorgaluiatosan gondot kell viselni, miolta Isten kegyelméből az fejedelmi 
állapotban vagyunk, mindenek felett arra vigyázni akartunk, hogy Isten
nek Ecelesiája és annak veteményes kerte, az tisztességes Schola gyámo- 
1 itatnék, Tudván, hogy elméikül semmi állapotban való boldogság nem 
lehetne. Colosváratt plántált Collegiumra penig ez háború és alkalmatlan 
állapotok miatt, mostan illendő gondviselés nem lehet, mellyre nézve pa
rancsoltunk volt Vásárliellyi Péter Uramnak oda való Scholank Professo- 
rának, hogy onnét kijővén, maga mellett és keze alatt lévők, az kik akar
nának kijönnének, ne uhum ék el a változások között is a Seholai tanítás, 
nem levéli azért most alkalmatossabb hely En vednél, mind a Collegium 
jószágára, mind egyéb dolgokra nézve, szállást és maradást oda rendeltünk. 
Parancsollyuk kegyelmesen és igen serio mindé i rendbeli Híveinknek, 
senki e közönséges jő dologban akadályoskodni ne merészeljen, Signanter 
penig Collegium mostani (Gondviselőjének, hogy minden hűséggel és szor- 
galmatossággal a Collegi unniuk Tanítóinak és Tanulóinak, valami jo rend
ben állítására és gyámolitására, visellyengondot: a mennyire lehet illendő 
szállásokat szerezvén, a Castelyban és azon kívül való Collegium házai és 
ahoz való alkalmatosságok erre deputaltassanak, alkalmaztassanak, Sőt ha 
azok elégségesek nem lesznek, vagy alkalmatlanok lennének, másutt is 
kerestessenek. Ertyiik penig, hogy a kastély kapuja ellenében, néhai Va
rad i Jánosnak és szomszédgyáiiak alkalmatos Házai volnának, azokat ezen 
végre szerezze meg és meg is alkuván, a Collegium köleségéből az árrát per 
partes adgvák meg. Az Collegium jövedelmét mind az enyedi jószágból, s 
mind kélneki Dézrnábol valót oda conferaltuk; azért a Collegiumbau levő 
Tanítóknak és Tanuló Deákoknak szamokra senkit a bene merita personák 
közzül nem excludalván, aeqva proportione szintén úgy osztogattassék. 
mint ennek előtte volt az Fejérvári Collegiumban. Es mivel Vásárhelyi 
Péter Uramat Theologiae Professorul rendeltük oda is, és cum plena autho- 
ritate küldettük, ő kegyelmével a Tisztarto mindenekben edgyet ércsen. szót 
fogadgvon, ne bnsittassunk magunk akár mely dologbol, ne is esmérjen
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mostan senkitől mástol való dependentiat, hanem magunktól es Praefectu- 
sunktol, hogy a Collegium kevés bonumi ne dissipaltassanak, mint ez. 
néhán esztendőkben, hanem praecise az hova deputaltattanak, oda conser- 
valtassanak és fideliter administraltassanak. biz parancsolatunkat minde
nektől oly engedelemmel vetetni akarjuk, hogy valakik ebben ellenkezni 
vagy akadályt szerezni igyekeznek, indignationkat, és severa animadver- 
sionkat el nem kerülik, s az engedelmesek penig mind Istennél, mind mi 
nállunk kedvességet találnak. Secus non facturi. Praesentibus perlectis Ex
hibenti restitutis. Datum in Castris nostris ad Kocsard positis. Die Sexta 
Mensis Octobris. Anno Domini MDCLXIl

Michael Apafj :m. pr. | L. S. | ')

—  —

olxxiii.

[1664.]

Ebeni István fejedelmi tanácsos, kolozsvánnogyoi főispán, Szamosnjvái* óh Kolozsvár városa, 
úgy a kolozsvári őrség kapitánya nyílt rendeleté a katonai szolgálat ó h  belső rend s legye

iéin fen tartása érdekében.

Stephanus Ebeni de Gyereomonostor, Comes Supremus Comitatus 
Colosiensis. Illustrissimi Domini Domini Principis Transilvaniae etc. Con
siliarius, Arcisque Szamosnj varién sis, ut et Civitatis ac Praesidy Colosva- 
riensis Capitaneus, itidem Supremus etc.

üniversis ac singulis Egregvs, nobilibus, agilibus et strenuis Ducto
ribus, Centurionibus, Vexilliferis, ac Universis Militibus Hnngaricae et 
Germanicae, ac alterius cujusvis nationis Equestris Ordinis, Domini mei 
clemeutissimi Claudiopolitanis, modernis, ac successivae [s-m| hic affuturis 
et praesentibus, praesentium notitiam habituris, Salutem et foelicia quae- 
qnae |svVj.

Minden dolgoknak feje és lelke lévén az Isteni félelem, s az után 
mindgyárt, a jól rendelt Tömények. Isten eő felsége is, az ollvan Országott, 
Várost, Emberi társaságott, mind lakos s liadakbéli és egyéb fegyuerekkel 
életeket keresed vitéziéi) Rendekett szokta megháldani, az kik keözeött a 
két meghemlitett dolgok szépen szoktak virágozni; Úgymint a ki minden 
jóknak feő szerzeöje, gonosz dolgoknak pedigh gyüleöleöje, és meg is bi'ui- 
teteöje szokott lenni. En is ezért ezen czélra igyekeznél!, az En Kegyelmes 
Uramtol eo nagyságától (is az Nemes Országtól ezen foci Kapitányságomban 
adatott tellyes hatalmom szerint, az En Kegyel metes Uram eö Nagysága itt 
való fizetett Katonáinak, és egyéb Lovas szolgáló Rendeknek, mind a kik 
most itt ben vadnak, s mind a kik ezután jeöueudeök, hogy az alább megh- 
irtt Rendelésekhez és parancsolatokhoz tartani magokat el ne mulassák, 
ugyan azon Ozikkelyekbe meghjedzett büntetések alatt, az En Kegyelme- 
tes Uramtól eö Nagyságától, és az Nemes Országtól adatott Anthoritasom 
és hatalmom szerint hagyom s parancsolom.

') Az Prä. ni. reform, [ninunir levéltárában levő r.rrtleliről vett, márnluthól.
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1. Hogy mindenek Isteni félelembe, és Isten parancsolata szerint való 
életbe foglallyák és visellyék magokatt. Ha kik az Istennek tiz parancso
lata ellen való C/.égéres vétekbe találtatnak, azokért, akar lopás, akar 
paráznaságh, akar ház felverés, vagy egyéb tolvajkodás lészen , az Or
szágit Töményeibe megliirt poenákkal blintettetik minden kedvezés nél- 
ki'il; Az zászlók alatt régteöl fogva béveött processus tartatván ntegh 
mindazáltal.

2. Egyéb napokon is valakik strázsára, vagy egyéb szolgálatra az 
Zászlók alóli el nem küldetnek ; de ledképpen Vasárnapokon, valakik az 
katonák közziil tisztességeket, beöcsiilleteket szeretik, mindgyárt virradva 
hadnagyokhoz gyűlvén; onnan hadnagyokkal edgyütt harangozás eleött, 
szállásomra jöjjenek, s az Isten házába bé kisérvén, Kök is velünk edgyütt, 
a Sz : gyülekezetben Istent szolgállyanak ; Es ismét szállásomra kisérjenek: 
s hét-köznap is ezeket követvén, ha mikor magamnak olly szorgos dolgaim 
volnának, hogy azok miatt el nem mehetnék, ollyankor is Viczé kapitány 
Uramot, az gyalog hadnagyokkal, s utánnok való katonákkal és gyalogok
kal edgyütt, az Isten házába bekísérjék; Vagy csak magok is hadnagyok
kal az Isteni szolgálatra fel mennyének; S ekképpen az Istené megh adat
ván, nem csak másoknak láttassunk jó példájul és tükeörül lenni, hanem az 
Istennek is áldáss'átt úgy várhassuk magunkra közönségesen, Idveziteö 
Urunknak amaz intése s parancsolattya szerint; Adgyátok megh az Isten
nek, a mi az Istené s keressétek elseöbe az Istennek Országait s annak 
igasságát s annak utánna tinektek is valamellyek életetekre szükséges,sek. 
meghadatnak.

Ö. Valaki keözülleök Vasárnapokon a regeli, de raégh az dellyesti 
Praedikatiok alatt is, a Templombeli Isteni Szolgálatra bé nem mégyeu, 
s imitt amott minden hellyes igaz ok kiveöl, s feöképpen hadnagya enge
delrae nélkül lézengeőbe, vagy korcsmákon találtatik az Isteni szolgálatok 
alatt, meghpálczáztatik.

4. Az ki leikével, vagy Eördeögb lelkűjével szitkozódik, Vasárnap a 
'Templomból való kijöveteligh ; nyakatt s kezeitt tévén a kalodában, vagy, 
megh kalodáztatik, vagy ha ki megh akarja magatt váltani, Nemes ember 
fl. 1 darabont vagy Lofeö dr. 50 válesa megh magatt, mellyet Strasa mester 
uralnék fideliter exigálván, tartozzanak Vasárnapokon az Templom eleött 
álló érdemes Szegényeknek, és Tatár kezébeöl szabadult Raboknak elosz
tani, jo lelki ismeret szerént.

5. Az ki kordéba való eskilvésével, az Istennek méltóságos nevét 
mocskondani, kelletekiveöl eskünni, Isten úgy segellyett kellete és szükség 
kiveöl kiszórni merészelné, a megh irt módón, vagy kalodába tétetik, 
vagy ha meg akar változni, nemes ember dr. 50. Darabont és lofeö dr. 25 
válthattam megh magatt, niellyek is a meghirt módón való szükségre for- 
dittatnak. Ezekbe pedigh két hiteles bizonyságra Törvény és executio 
tétetik.

fi. Ha pedigh amaz rettenetes káromkodással | bocsássa az úr Isten 
szent fiáért, hogy mégh nyelvemre és pennámra is kell venni] Eördeögb

—  —
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;itttív:il teremtettével szitkozódni találtatik, és három vagy négy Tanúval 
raegli bizonyittatik; Misedbe a fa-lora keöteöztetveu, déligh edgy vasárnap 
ott tartatik es edgy úttal abban hagyatik büntetése; Delia teöbbszeör öllyan 
szidalma, káromkodása megh bizonyosodik, az káromkodó szidalma mivolta 
szerént, menteöl gyalázatossal) büntetéssel, kemény pálezáztatással, seött 
ha a dologh úgy kivánnya, halállalis meglibiintettetik.

7. Ha ki hadnagyok, vagy Strása mesterek ellen való engedetlen
ségbe, szofogadatlanságba, annál inkább reájuk való támadásba találtatnék, 
Az íreteknek mivolta szerént, vagy kemény pálezáztatással, vagy halállal is 
meghbüntettetik.

8. Az ki pedigh vagy maga feleihez, vagy másokhoz akar kikhez, csak
fegyvert venni merészel is a Városba, ha uért nem tészen is, pálezáztatás
sal. büntettetik; H auért tészen a fa-lovan gyalázatosai! meghsanyargatta- 
tik s pálezáztatik három pálczával; s az sérelmes fél, sérelméreöl és kárá
ról uelle contentáltatik ; Feöképpen ha maga is arra valami okott alkalma- 
tosságott szolgáltatni nem találtatik: mert nem azért keöttetik a fegyuer a 
vitézied népnek oldalára, hogy azzal a jóknak, jámboroknak, ártatlanoknak 
ueszéllyekre éllyenek, hanem inkább oltalmazásokra kellene lenniek. Ha 
kinek mi igye baja találtatik, talállya hadnagyait megh s ez által Knmaga- 
matl-, vagy Vér Gryeörgy uramat, s lészen Torvény, mely szerént eligazittas- 
sék dolgok. •

9. Az ki gazdájával szép edgyességbe, békességbe nem élne, azt mind
untalan való gazdálkodásra ereoltetvén, házánál hatalmaskodnék, magá
ról ' ) ------  embertelenkednék és verekednék s fogyvereskednék, megh
bi • ) ------ gas Tanúval is az nyolczadik Articulus szeriéit b ű n t — —
I Es irmmni/hól fől>h nem maradt fenn. | ')

— :'{«4 —

(TAX ÍV.

IHhU.J

I. Apaffl Mill ii I y fejedelem által 1604. márcz. 20. a kolozsvári főkapitány és városi hatóság 
közötti viszony szabályozására kiadott rendeletnek Mimitája.

Anno Domini 10(14. die 18. Mensis Marty.
Oolosvari állapot felől való Consignatio. •

1. Mind az mi keglmes Urunkat, s mind az országtól delegált perso
nalia! nem kicsin ketelensegh vitte arra, hogy kedvek ellen Privilegiumokk 
bontogatásához nynlyanak, tudva azt, hogy mindenek felett leghdragab 
kinek kinek ken ehe, az ö szabadsaga, de mivel az. haza közönséges megírnia- 
vadasa akarmely privata jiersonak, avagy varosnak tekintetinel felyeb való,

') Az 1., 2., 3. jegyzet alatti helyeken tenta pecsét miatt több szó olvashattam 
') A városi levéltárban levő egy kora csonka és hitelesítetten másolatból. Kelte 

Itltii. márcz. 20-ka előtti időre esik, a mint a következő fejedelmi rendelet előzmé
nyéből következtethető.
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sot 1 ehetetlen segh volna az parsnak meghmaradasa az törvén elveszvén, 
akarván meghelö/.ni az házára következhető veszedelmet, kellett lépni az 
ide alah meghint dologlira.

Az varosnak kulcsait lelietetlensegh mostan az varosaink kézénél 
hagyhassuk, mert az mint magok az városbeliek produealtanak kot leveleket, 
azoknak egyikéből világosán megh Mozik, hogy az Varadi Passa Colosvar 
varosat, nem csak Varadhoz hódolt helynek tartotta,, sőt azt parancsolva 
az Colosvariaknak, hogy az, mely faluk be nem kódoltának, azokat hódolni 
kénszericsék, hasonló dolgok annak utálnia is következhetnének, járulván 
eliez, hogy nagy része az varosnak kereskedő rendből áll. kik kereskedésnek 
okáért Debreczenbe, Varadra es egyelőivé mehetnek. Azonban az hatalmas 
nemzet ha meghertoné, hogy kezeknél az varos kolesa, egy néhányat az 
kereskedő rendekben megköttetvén, kenszeritlietne az varost valamire akarná, 
elöbi feltett ezelya const,alvan az meghemlitett levelitől. Azért az kolcsók
nak az ka]titan kézénél kell allani, mimlazaltal, mostan is az mi kegyelmes 
Urunk ő Naga, az menyire közönséges akadály nélkül lehet, akarván feje
delmi kegyelmessegevel részeltetni az varost,, teczet ő Naganak s az Nemes 
ország delegatu,sinak, hogy valamikor az kapitan az kajmkat vagy bezáratni, 
vagy kinyitat,ni akarja, nem különben, hanem egy hites polgárnak jelenlé
tei ten csclekedgyc, ennek utalnia az varosnak hűséges maga viseleté es az 
országit meghesendesedese tanítva megh mind az mi Kegls IJrnnkot s mind 
az országot, mit csolekedgvék, leszen is kétségén kill vigyazasa az mi Kegls 
Urunknak arra.

2. Praesidiumot mind lovast, gyalogot szükségül itt tartani nemcsak 
ennek a, helynek oltalmazására, hanem az környiilötte levő tartományokra 
néz ve is, mivel Árulások ellen es egveh exenrsiok ellen innét kell oltalmazni; 
ile az lovas praesidinmnak itt ben való hosszas mulatasa nem leszen, mivel 
nem sokára fii vélni kell kimenni, azokkal nem terheltetik az varos; discipli
natum ponigh olyanban fog tartatni az praesidium, hogy az szegénységnek 
romlására ne essek, az mint ide ahibb megh leszen írva.

Az praesidinmnak fizetese illyen akalmatossaggal tellyek ki.
Usztendeigh nyolc/ ho pénz leszen nekiek adva, leszen az Proventus 

ez szereid,.
Az országnak ilyen nagy közönséges szükségében az varosnak koreso- 

maja de]»utaltatott, felesztendeigh az praesidium tartására, mely mikor kez
dessek es mikor terminalodjek, az kolosvari kupitnn rendelésen fogli allani.

Colosvarat az mészárosok ennek utanna adgvak egy poturan az bús
nak az fontyat, sem nekik, sem külső embereknek ne legyen szabad alab 
adni vasárnap is. annak egy egy pénzét adgvak be bit szerént az praesidium 
tartására; az is megh hirdethessek az Colos var hoz, közel levő falukban, vala
melyikből az húst ide Colos varra hozhatnak, hogy ott is alab egy poturanal 
ne legyen szabad aduink kemenv büntetés alatt, es ha úgy adgvak, egyik 
pe H zt ad min istralya k.

Az mely holtokot usurpative az unitárius papok birtanak edegh. azok
nak jövedelme is forditassek az praesidium tartusára.

- -  :{85 —
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Hasonlóképpen az mely malmot azok birtanak, meghepitessek s annak 
jövedelme is forditassek az praesidium tartasara.

Az Colosvari harminczad is fordittassek az ott való praesidium 
tartasara.

Annak felette valamely szeker az piaczra eladni valamit hoz, minden
től öt öt pénzt vegyenek az kapuban, az ki penigh maga szükségére hozot 
valamit, attól semmit se vegyenek.

Ugyan az praesidium szükségére hozzon mindgyárást Colosvarra:
Fej érvarmegye 
Hunyadvarmegye 
Kikellö varmegye 
Thorda varmegye 
(iolosvarmegye 
1 )obokavarmeg}re

Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz
Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz
Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz
Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz
Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz
Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz

Belső Szolnokvarmegye Tritici Cub. Sax. Nro 100 idest száz
Ha úgy itili az Kapitan hasznosabnak, pénzé teheti ezt es fordíthatva 

ugyan itt az praesidium szükségére, hogyha penigh megh akarja tartani az 
huzat, az is allyon szabadsagában.

Annak felette az Szent Lőrinc/, napban levő sokadalma jövedelme is 
fordittassek az praesidium tartasara.

Colosvarnak fő kapitánya leszen Ebeni István Uram.
Leszen pénz fizetese il. 500 Hőt száz, mellyet az praesidium tartasara 

rendeltetett jövedelemből kivehet ő kegl nie.
Bora, buzaja, zabja helyen az Biom falvi dezma; hogyha penig valami 

eghi habom miatt abban fogyatkozás esnek, más hasonló dezma adatik az 
fiskustol.

Colosvarmegyeben minden kapu adgyon az ő keglme ,szükségére két 
szeker fát, egy szeker szénát, két tyúkot, egy juhot, egy ejtel vajat, fel 
ejtel mézét, tiz tyukmonyat.

Eczetet Urnas Nro 10 tiz.
Ivöver sértés marhat Nro 8 uyolez.
A praesidiuiuot penigh ő kglme tarcsa olly fenyítékben, hogy gazdál

kodásra senkit — ne erőltesse, annal inkább megh ne verje, Edictumot 
ad — rolla, melynek atal hagasakor elsőben is halállal büntesse, mert lia 
az első vétkét elszenvedi ő kegyelme, annak utáima lehetetlensegh megh- 
orvosolni az dolgot.

Vice Kapitan leszen Ver (lyeorgy Uram, kinek tizeteso leszen II. 200 
két száz.

Az király németi dezma.
'I'Íjordavarmegye adgyon száz szeker fát.
Doboka varmegye eötven szeker szérűit.
Kövarvideki Donatariusok ioszaga buszonöt berbécset.
Eő porkoláb leszen...............
Kinek fizetese leszen...............

') A/. orxetiffOK lewUár érd. osztályában levő iri'ilHiből.
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(T A 'X V .

11(565.1

Száláról -Tjí iioh történetíró  kérvényt! a maga H/íikségére Jvolozsvárra l»or Ixdiozatlia tá.sa iránt.

Az Ur Isten ő Eelsege minden lelki testi lUlvösseges örömmel tölcse 
lie kegyelmeteknek szivét, lelkit es iga/, attiafiui szeretetnek lelkivel algia
meg kegyelmeteket.

Az lír ö kegyelme izenetiből ertem, hogy kegyelmetek megk is beke- 
telenkedik az en kis Ballariumi Borom it ben letele dolgába, üzentem vala 
kegyelmeteknek, kozzam küldött becsületes attiokfijai áltál is, külömbseget 
kellene tenni kegyelmeteknek mind ezelőtti, s mind az mostani it lakos 
Patricius örökségé« (Jonventbeli becsületes személyek között, az kiknek 
killümben is kegyelmetek Privilégiumától, Bottyatol kelletvén íüggenijek, s 
öröksegesek leven, volt s vagyon is miből magokat sustentalniok, ellenben 
penigli az en romlot, nyomorodét állapotom más karban vagyon, mert az 
közönséges haza szolgalattia mellet mindenemet el vesztvén, Istennek igaz 
Ítéletiből a •nyomorúság kozott es szorított ide kegyelmetek közibe; a mi 
kegyelmes Urunk ő nagy saga, az Tanacs es deputatus urakkal mostam 
romlot nyomorodét állapotomban naponkint való magam tengetesemre 
adtak rendeltek nvjnd az fizető mostersegi kis beneticiumot, sazConvent- 
beli liivatalkat alio/, való salariumocskaval: Es igy sustentatiomra rendel- 
tetven, most ennekem masnman is semmim sem leven, kegyelmetek méltán 
usussatol nem arccal h a t: Aunyval inkai) penig, hogy az Oontractust is ha 
kegyelmetek is értelemmel akarja magyarázni, abból is io (Jonsecpientiuval 
ki hozathatik ben való foglaltatasa ; mert noha annak Ooncludalasakor az 
Urak per partes mindeneket nem expandálhattuk; de az hol csak a Vice 
Porkolabsagra megengedte tét az Bornak behozása, méltán kö vetkezhet ik, 
hogy a fizető mesterség után annyival inkább meg kellessek engedtetni 
holott a fizető mesterség akarmelly hellyekben, s nemzetek között is elebb 
valónak tartattatik a Vjce Porkolabsagnal.

Kegyelmetek azért ezeket is Istenesen (Jonsideralva, s azt is meg gon
dolva, hogy ón JHiúságomtól fogva az hazaval edgyütt kegyelmetek szolga- 
lattiaban töltöttem ildömet, s ugyan az haza s kegyelmetek közönséges 
szolgalattia s becsülete mellett esett is a nagy romlás az Yaradi Vegliaz 
oltalmazása mellet rajtam; ily meg romlót nyomorodot állapotomban: 
Kerem kegyelmeteket nagy bizodalommal, no igyekezzek privalni abbeli 
kis beneficiumomtol, mellyel ily megnyomorodotfc állapotomban nyomorult 
eletemet s hazam nepjt tengethetnem, lám az Major sem lakik it ben, annak 
részéről is nincsen semmi distractioja kegyelmetek korcsoniajanak, hogy 
penig ennek exemplnmaval masok is meg kezdenek kivanni, hiszem sem 
most nincsen s ez után is nem leszen, [ha duralna is ez állapot | egy fizető- 
inesternel töb, es igy annak exempluman töb presidiariusok annál inkab 
azokon kívül valók nem fundalhatnak, s ha szinte kívánnák is nem adatnék. 
Viseli ve szeme előtt kegyelmetek az Istenes attyafiuj szeretetet is, mely

25*

-  -387 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 387 2013.03.05. 22:22:45



feönyörületesseget kivan kitől kitől meg nyomorodét Feíebaraityahoz, s ne 
igyekezzek kegyelmetek, hogy illyen meg romlot e« nyomorodét szegény 
szolgájának több nyomorúságához megli is tőb es terheseb nyomorúság 
adattassek illyen privaltatasavai.

Mellyert Istentől is áldást varhat kegyelmetek, en is az en edgyiigyii 
nyavalias állapotomban kegyelmeteknek meg szolgálni igyekezem.

Kegyelmetektől is választ varvan, Istennek Atyai Oltalmaba es gond
viselése ala edgyen edgyen sziből ajánlom kegyelmeteket. Claudiopolis | sir | 
die 8,1. Januar 1(305. ’

Kegyelmeteknek joakaiv, szolgája
Szalardi János mpr. ‘)

CLXXVI.

[1005.1

T. Apafii Mihály érti. fejed, védlevele, a kolozsvári orthodoxus eklézsia szám ára, ország hely
benhagyásával adott sónak bárhová harm inezad- és vámmentesen szállithatása  iránt.

Michael Apafii Dei gratia Princeps Tranniae ]»artium Regni Hun
gáriáé Dominus et Siculorum Gomes etc. Fidelibus Nostris, Generosis 
Egregiis et Nobilibus, Praefectis, Salium Fodinarum Inspectori, Camerarys, 
Tricesimatoribus ac eorum Rationistis, Exactoribus, Pontium et Vadorum 
Custodibus ut et eorum vieegerentibus |.s/r| Cunctis etiam alys (piorum 
interest, seu intererit, caeteriscpie universis et singulis Cujusciuique Status, 
conditionis, honoris, ordinis, gradus, dignitatis ofíicy et praeemiuentiae 
functionisque hominibus ubivis in ditione nostra constitutis et commoran
tibus nobis dilectis, Salutem et Gratiam nostram. Az Colosvári orthodoxa 
Ecclesiának számára, az nemes országtol, az mi kegyelmess egünkből con- 
feráltatván az Aknákról bizonyos számú soo, bogy azt birodalmunkban 
Levő minden liarminczadokon és vámokon, harminezad és vám nélkül az 
hova kívántatik szabadoson elbocsássák, kegyelmesen megengedtük. Minek- 
okaert kegyelmesen és igen serio parancsollyuk minden rendbeli fellyebb 
megírt ez dolgot illető Tisztviselő híveinknek, utannalevőkiiek is. azon 
megnevezett Colosvari Ekklesiának, az Aknákról tőlünk (:s az országtól 
couferaltatott Savait minden harminezad és vám nélkül s attól való solutio 
nélkül szabadossou elbocsássa és bocsáttassa ; annak nem praestalasaért meg 
ne akadályoztassa, sem pedig valami sziu es praetextus alatt, semmi javuk
ban meg ne károsítsa, másnak is ne engedve, szállíttathassak szabadoson, 
valamelly fele job és hasznosbnak ítélik, Secus non facturi, Praesentibus per
lectis, Exhibenti restitutis. Datum in Castello nostro Radnótii. Vigesima 
Septima mensis july Ao Dili Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo quinto.

Apafii m. pr. | L. S. ] ")

'J A / ereilctilwl. \Fasc. II. Nvo 181.|
-) A kolozsvári er. i'pf. fűtavii’la levéltárn lian  levő eri'lt’U m / i'rlt rtfi/s“Pi'n másolni huh
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0 LX XVII.

I Li i l i i j .  I

J. A i ui fii M ihály crd . lV.jcd. M agyaro rszág  U cszriiiek ura. székelyek isp á n ja  rend e le té , mely- 
Imii K olozsvár v áro sáb a  ő rség e t s é lére k a p itá n y t á llít, a v áro sra  ennek lent-artása v ég e tt 
külön kö ltség e t ró s az őrség , k ap itán y  é s  v árosi p o lg á ri liat-óság k ö zö tti v iszo n y t szabályozza.

Nos Mi rímel Apafii Dei gratia Princeps Transsylvaniae, partium 
Regni Iíungariae Domiims, et Siculorum Comes etc. Damns pro memoria 
per praesentes, quod in hoc Anno praesenti l(i(>4 die vigesima Martii. 
Mivel ez mostani közönséges Hazánk javára czelozó kész tételen kénszerit- 
tetéslinkre nézve keváutatott az Nemes országtól delegaltatott Tanács Úri 
Főrend és Statusokból álló Recsiilletes Ínyeinknek megedgjezet értelméből 
Iieesiilletes Tanács Ur hívünket Nemzetes Ebeni István Uramat Colosvár 
megjenek egjik Fő Tspannyát azon Ivolosvár Várossanak meg tartáséira es 
oltalmazására Fő Kapitánynak is állítanunk.

1. K/,okáért tötti'iuk illyen rendelést, bőgj, az itt Kolozsvárban tar
tandó Praesidiariusok expensaira adgj on Colos vár városa an imatini paratas 
pecunias tizen negj ezer forintokat, | mellynek magokis annualtak |. Azon- 
kivül az Ivét Vármegjekből száz száz kis köböl búzáknak admiuistratiojat. 
Az monostori harmiuezad is arra fbrdittassék. Hogj lia punig az Isten eo 
Felsége olly modot mutat benne, bőgj avvagj kevesseh Fraesidimnot kellet
nék tartatni, avvagj, az Praesidiumoknak valamely része oly lenne, mellyre 
kevesseb Erogatio kévémtatnék, teliéit az búzából és Harminczadbol bejö
hető Summa fenn maradván, az mennyivel kevesseb lenne az erogatio, az 
kolosváriaktol megh igirt tizen negj ezer forintokból def'alcalodjék.

'2. líogj minden nemű Privilégiumokban, Törvényekben, szabadsa
gokban és minden jo rendtartásokban, mellyekkel ab antiquo eltellek, meg
tartani akarjuk Ivolosvár várossanak lakossit, és az Praesidium benn leti- 
vel, Summa pénz igéretivel | mivel el kerüllietetlen szükség kényszeríti 
mind az Országot, s mind peniglen minket reá, | Privilégiumoknak praeju- 
diciumaval ez iránt ezek nem kévánnyuk bőgj legjenek.

Égj eb adózástól, saczo Itatástól, gazdálkodástól, Posta szekér és Lo
vak adásától, Ország közzé való szolgálattól immunisok legjenek, hanem ha az 
magok Várossát kellene építeni, mellybenn is a Nemes Ország meg masnimét 
■is tartozik segitteni, az mellett Török követeknek, avvagj Törökhöz küldőt, 
Postáknak, követeknek tartozzanak gazdálkodással és posta lo adassak

4. Hogj az Városnak bolcsai két felé tartassanak, az lehetetlen dolog, 
sok inconvenientiák is következhetnének belölle, mindazáltal arról való 
dispositio ez légjen: mind az Városnak s mind az Mnuitios helynek Kolcsai 
az Kapitány kezében éillyanak, de ugj, hogj valamikoron ki kell nyitni, vágj 
bezárni az kapukat, égj Fő Polgar es Kapitány szállására menvén, adassák 
cdgjik köles az Polgar kezeken, az másik az kapitány embere kezében, és 
ugj nyissak ki s ugj zárjuk be is ; Véghez viven dolgokat, reportallyak ujjab-
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bau az kapitány kezében. Az Muuitiokat is az kapitány és az Miniktől 
arra rendelteteudő liites ember inveutallyak conjunctim edgjütt mentol 
titkosabban leket, liogj ki ne czégérezzék mindenek előtt annak mennyisége.

5. Nem praejndicálván semmit az Privilégiumnak ezen dolog, liogj 
az Fő és Vice (Japitáuynak, Porkolábnak, Majornak, bizonyos számig 
deterninative magok asztalára bort hozhatniok engedtessék meg, egyéb
iránt senkinek indifferenter akar mi szili alatt idegen bort béhozni szabad 
ne legjen; Mivel penig ez nagj Summának nagj részének az bor jövedel
méből kell meg szereztetni, borok penig az Városbelieknek két esztendők 
alatt magok lieljjekeu nem teremvén, az mostani borok is el fogjván, kény- 
szerittetnek az szükségre nézve, magok is idegen bort be szerezni, az mig 
Isten ujjabb borral meg áldja bégjeiket; Az uj bor bejövén, magok kéván- 
sága szerént ne legjen szabados idegen borokat bé hozni, mely Onsnsért 
Privilégiumok is ne sértetődgjék meg.

ti. Ide nem értvén azokat is, kik nem eladni, baneni magok szüksé
gére hoznak bé ; valamit az Város piaczara béboznak eladni, mellyet véká
val szoktanak mérni, minden véka búzától két két pénzt, az kabonanak 
Iigy I vékájától égj égj pénzt tartozzék az el adó ember adni. Az mit penig 
az Város vágj bőrből, vágj búsból és egjebből is valami proventust csinál
hatnak, legjen az Város szabadsagában. .

7. Kinek kinek magba szükségén kívül valamely szekereken valamit 
el adui lioznak az Városra, vágj | ba | az Hostatvok meg épülné az Hostatra, 
két ökrü szekértől égj polturát, négj okrütöl két polturát, bat ökrütől 
bárom polturát, et sic consequenter tartozzanak adni, bason lóképpen, az 
lovas szekerektől is, az terhes edgjes lovaktól is, kik el adni valót hoznak, 
két két pénzt exigalliassanak.

8. Az Városon kívül lévő Falukban, kik égj mely földig feküsznek, 
nevezet szerent penigleu Monostoron, Fenesen, Pacsban, Korodon, Papfal
ván, Szamosiulván, (fyörgyfalván, bárom pénznél alab az búsnak fontyát 
adui szabad ne légjen, melynek is az égj égj pénzét ba magok szabad jo 
akarattyok szerént admiuistrálni. Kolos várra az Tiszteknek tudniillik, az 
Városiaknak nem akarnák, kik annak pereeptiojára rendeltetve lesznek, 
tehát az Falus Bírák és az Varmegje Vicze 'Tisztei kötelességek szerént 
bittel is exigalván, tartozzanak bittel is be szolgáltatni.

9. Mivel az Városnak az falka üdékben idegen Nemzeteknek rajtok 
lakások miatt, sem jószágok épségben, benn repositumok meg nem mara
dott, s az Városbeli szegénységtől is semmi olly proventust nem várhatnak, 
mellyekből az pénznek megszerzesebeli remenségeket vár]latnak, hanem az 
jövendőbeli jövedelemből kelletik magokat reaja késziteniek: mostanság 
azért az fizetésre ba szintén reál nem ketelenittetnek is, mindazáltal, bárom 
holnapok el tel ven az negjed részét, esmét bárom eltelvén meg más n égj ed 
részét et sic consequenter tartozzanak megadni, ugj bőgj az utolszori t e r 

minus légjen az jövendő 1005. esztendőbeli Husvét mijiián.
10. Az adósságot kiki miképpen kérhesse meg, abban nem praeseri- 

balunk, batalnmnkbnn nem lévén, de ba nem fizethetnék, kötőmbennis
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ugjaii haladni kell az fizetésnek ; Az kikre az 8anézbún vetetett Summa 
vágjon- s el bujdostanak, azoknak reduetioja vagy fizetésekre való kensze- 
rittések felöl adatattnak pátens mandátumok reijuisitiokra. Az negjven 
ezer forint restantiabeli adósság felöl penigleu választ nem tehetünk, mivel 
nem autlioraltattunk ahhan az nemes Országtól.

11. Mind az Kapitánynak, s mind az praesidiniunak szállás adassal 
tartozzék az Város lenni, egjebhel semmivel nem, ennek penig ingjen kell 
leírni, kinek kinek szemelyehez képpest. Az kapitánynak mindenek felett, 
ngj vágjon hogj az Praesidiumon vágjon Direetioja immediate, de az egész 
Városnak hitesnek kell lenni, az mint felly el rb is meg vágjon Írva, hogy az 
Városnak oltalmazásában az (kapitánytól fügjenek és az Praesidium ellen 
nem igjekeznek, Hogj ha penig Praesidiumbeli, és Városbeli emberek között 
valami veszekedés lenne, mellv lehetetlen hogj ne történnék, abban Hlyen 
observa tint tárcsának. Akár Városbeli, akar Praesidiumbeli ember légjen az 
veszekedő | ember | személy, szabad légjen minden discretio nélkül meg
fogni az közel lévőknek, ngj bőgj a Praesidiumbeli személyt megfoghassa 
az Városbeli, az Városbelit is megfoghassa az Praesidiumbeli, de meg
fogván az Városi ember vitessék az Város birajához, az Praesidiumbeli az 
( 'apitanyboz s az előtt igazodgjék el törvény szerént dolga az bűnösnek. 
Hogj ha penigleu nem Praesidiumbeli személy, az ki veszekednék, ahoz 
nincsen semmi közi az (kapitánynak, hanem az Város biraja igazicsa az eo 
'I'örvények sz.erént.

12. Az Praesidium oily diseiplinaban tartassek, bőgj az Városbeli 
emberekkel gazdajokkal ne veszekedgjenek, gazdálkodásra is ne erőltessek, 
hanem illendő becsiilleteket egjmásnak adgják meg, szállások penig hol és 
mint légjen, az Kapitány az Város Ikrájával edgyiitt illendőképpen ren- 
dellyek e l; Kolosvári ember ha szintén Praesidium közzé Íratna is magat, 
semmi nemű tereli viselés alól ne eximaltassék.

Ki. Ha kik a Nemesi rendek közziil az Városban házat vennének vagy 
vöttek volna, ngj mint edgjik Városi Gazda tartozzék az Városban minden 
oimst égj aránt supportalni. Ha penig közzülök valaki béres hazat fogadna, 
alkudgjék ngj az gazdával, bőgj minden on üst az gazda válla llyon magára, 
alioíjuin mint más Seller azt az onust snpportalya.

14. Mind azokban bőgj ha mind két részről olly sullyos nehézségek 
interueniálnanak, az üdéknek folyásával az Nemes Ország Gyűlésében légjen 
szabados megorvoslásának modalitássá.

15. Végezetre penigleu lia Isten eo Felsége ingjen való jóvoltából 
békességünket meg adgja, es az Nemes Ország seeuritassat meg ismerheti, 
liogj Praesidium nélkül liagjatassék az Varos, méltó lészen mind az Várost, 
mind magunkat attul a közönséges gondtul meg mentenünk, mellyet en- 
gedgjen Isten rövid iidon meg érnünk, melybenn is ne praejudicallyon az 
.Praesidiumnak semmit is itt benne létele, és aboz tartózó égj eb dolgok az 
VYiros Privilégiumának.

.Mimi ezekről az Kolosváratt lévő Híveinknek magunk keze írása és
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pecsétünk alatt költ levőiiinkot akartuk adui. mellettünk lévő bccSiilletes 
Tanács Ur híveinknek és az Nemes országtol dolcsi ál tiltott lo rendek keze 
Írási és peeséti adatatván liozza. Datum Anno et loco praenotatis. ‘)

( ' T A X  V i l i .

I Id l 'd .  I

Kolozsvár város maga .felajánl»isii: uiikúpcii hajlandó inasát a vó^orsé^i állapotnak ős
törköknek alávetni.

Ad Universos Status et Ordines Trium Nationum Regni Transylvania«, 
et Partium Hungáriáé eidem annexarum, Legatorum Uolosvariensium hu
millima oblatio. Anno Iddli.

-Id einlékey.etiben lehet a nemes Országnak, az elmúlt esztendőbe]i 
első Fejérvári Ország Generális Gyűlésben irt Articulu,soknak continentia ja 
szerint, Városunknak Nobilitatioja, az holott némü uénii'i akadályok miatt 
in effectum nem melietvéu, annakutána új jobban az utolso Fej érvári Gyii- 
léslien ugyanazon dologról az nemes ország ismét concludálván, Méltoságos 
(Jommissarms úri rendeket delegált volt abbeli állapotunknak jó karban 
való állítására; kihez képest az akkori Articulus lévén ő Nagyságok s ő 
Kegyelmek instructíojok, bizonyos difiiéültásunkat Írásban töltöttük; de 
mivel annak reiuedeálása ő Nagyságok s ő Kegyelmek instruetiojokban nem 
volt, halasztatott ez mostani Ország Gyűlésére. Molly re nézve mys az 
Nemes Országhoz, igaz tökéletes engedelmességünket akarván megmutat
nunk, Nagyságtoknak igen alázatosan méltó kivánságinkat s nemű némü 
difficaltásiukat kegyes szeme eleibe kénszerittetünk terjeszteti ihik.

1. Hogy nemesi szabadságunk ne csorbán s névvel csak, hanem oly 
praerogativával s immunitással adattassék Nagyságtoktul, mint akármely 
más igazi nemesi szabadsággal élő nemesek örvendeznek, Főispánétól depen- 
deálván s Kolos vármegyéhez incorp or áltatván ; mert egyébiránt kapitány
tól való dependentiát tél nem válalhatunk, annál inkább praesidiariiisoknak 
agnoscáltatni sennuiképen magunkat nem oftérálllatjuk, repugnálviín az az 
igazi nemes szabadságnak.

Hogyha penig az nemes Vármegye Nemessége úgy fog hallgatni kapi
tány uramtól, mint kapitányától, nekünk is ahoz kell accomodálui magun
kat. De ha az nemes Vármegye mint fő lepényétől, a minthogy eleitől fogva 
szokott hallgatni, úgy hallgat, mys a nemes Varmegyével mint fő Ispánunk
tól úgy hallgatni készek leszünk. Az fel ül és ben penig ilyen modalitást ki

ff A v á r o s i  le o e ltá rb a n  levő egykorit h i l r k s i l r t lm  m á s o la tr ó l, melynek tökéletes
bű ése síz llitib-iki. úgynevezett három pecsét» oklevél. | /'Vise. I. Nro 10.| Eredetije u 
fejedelem aláírásával s pecsétével volt hitelesítve. Ku láttam ilyenből vett másolntot, 
melynek czime : „ C n n s titu lio  M irhacU s A p a fi i  I.’1 gróf Kemény József ily sarkiratn gyüj 
teményéheu: C o lk i ía n r a  D ip lo m á iir o -H is to r ic a  I h r .  Jtu v f/a r ú -a r . i í  T r a n s i 'Irani.car. Tom. IV. 
Viennae Au striae pay. 240 --234. Meg van ez a volt erd. kir. konnány széki levéltár
ban is, regi jelzés szerén!. | C is ta  I. Nro 7.|

:i!l2
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vállunk observaltatni, hogy midőn fő lspány uram az excursiora a zászló
kat kihozattya, tehát mys akkor velünk in territorio heim lakó becsületes 
YYirmegyebeli nemességgel együtt annak a véghelynek oltalmára és javára 
felülni, egyetérteni, excursiokat tenni, tehetségünk szerint, minden alkal
matossággal készek leszünk.

2. Mivel ez a szegény haza, eireiter 500 esztendőktől fogva sokszori 
érdemlett hűségével, szolgálattyával, sok költségével, fáradságával acqui- 
rálta volt sok szép szabadságit és Privileg]'amit, azok is, | melyek szegény 
városunk javára és elfogyott lakosinak gyarapodására szolgálhatnának | 
in vigore maradgyanak, sőt azok ujjabban eonfirmáltassanak; Municipalis 
törvényünkben hasonlóképpen, hogy megtartassunk, azt is a nemes Ország
tól imploralyuk.

•h Hogy ennek utána is in perpetuum fő lspány és kapitány szemé
lyeken kívül eddig observáltatott mod és rendtartásunk szerint minden 
tiszteknek választása magunk arbitriumunkban, szabad dispositionkban 
légyen, nemzetünkből s hozzánk incorporáltatando atyánkfiáiból elegendő 
renidentias Tisztviselőket \ ><lfj\.

4. Ez is nem kiesin exaeerbationk lévén, melyet keserves panaszszal 
kéuyszerittetünk Nagyságtok előtt kifakasztanunk, hogy az mi helyünk is 
privilegiatus, régi szabad királyi város lévén, úgy tudgyuk, hogy az mű 
hűségünkben soha az nemes ország olyast nem tapasztalt, miért azt érde
melhessük, hogy városunk kapuinak, kulcsainak tőlünk való elvételével 
priváltattunk volna. Mindazonáltal úgy hiszszilk, Várad vég házának török 
kézben való esése az hatalmas Nemzetnek majd szintén városunk küszöbéig 
elhatott hodoltatása adta tenni az nemes Országnak; Nagyságtoknak, ke
gyelmeteknek alázatosan instálunk, ez aránt való fájdalmunkat értvén, 
mutassa oly atyai affeetusát, hogy a, miképpen Cassa városának, úgy mi
nekünk is kapuinknak edgyik kulcsa adassák meg, hogy igv ez viliig előtt 
is, jo hírünk nevünk ez iránt is szivünk keserűségére ne kissebbittessék.

•>. Hogy az ezéhek állapottya, mellyet az tavai első fejervári Ország 
generális (.4yülésekor is Postulatumban feltöttünk volt, síz ő rendtartások
ban intacte megtartassanak. Példa felső Magyarszági véghelyeken levő álla
potok, a holott is minden ezéhek igazsága szorosan observáltatnak.

b. Hogy senki közülünk in suis justis juribus, haereditatibus, aut qui
busvis bonis ne turbáltassék, és semmi utón módón ne injuriáltassék, a 
minthogy ma is némelyek örökségünket szabadoson bírják; hanem akik  
városunkban laknak, vegyenek házat, örökséget, avagy gazdájának szállá
sától tartozzék bért fizetni, juxta Approbatam Jtegili Constitutionem Part. 
'fit. 81. '

7. Mivel az Nemes Országtól ez a szegény város véghelynek pronun- 
eiáltatik, úgy tetszik, méltán meg kíván hattyúk, hogy tempore expeditionis 
bellicae, personalis insurrectiora, annálinkább zsoldos állítására hazánkon 
kívül ne kényszerittesslink, azonkívül is súlyosabb szolgálat kívántatván 
tőlünk a helynek állapottyához képest, hogy nem a távolabb lévő becsületes 
nemességtől. Ha penig mostani alkalmatossággal mindeneket nem advertál-

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 393 2013.03.05. 22:22:49



liat mink. melyek ultro citruque néznek mind az országnak, s mind magunk
nak is emolumentumára, ne legyen késő ennek utána, is az időnek mivoltá
hoz képest Postula,tumban feltenni, s jé alkalmatossággal corrigáltatnunk. ')

CLXXÍX.

Lio«?.]
Kolozsvár városának a. Kogdiraslmn l(i(íG-n felír. ‘2-1-31 tartott országgyűlésen vég hely Ivó és 
nemes várossá nyilaikoztatása, Kolozsvármegye főispánja alá nmdelése, benne katonai hely
őrség s élére főhadnagy állítása, általában egész polgári rendszerének ideiglenes felfüggesz

tése. iránt kelt országos határozat.

Nos Universi Status et Ordines Trium Nationum Regni Transylva- 
niae, parti unique Hungáriáé eidem incorporatarum ”) Damus pro memoria 
per praesentes, quod in hoc Anno Domini, Supra Millesimum Sexcentesimo 
Sexagesimo Sexto, die uero currentis Mensis Februarii vigesima quinta, 
instante videlicet generali nostra Congregatione, ad diem primam praei i- 
bati Mensis Februarii, in Oppidum Fogaras, indicta, de ot super negotio, 
factum Civitatis Colosvar, ejusdemque incolarum et inliabitatorum, tan
gente et concernente, per Dominos Consiliarios, reliquasque ex antefatis 
Tribus Nationibus Regni Transylvaniae, partiumque Hungáriáé eidem 
annexarum, personas, ad hoc ipsum delegatas, conclusum est modo subno
tando : — Isten Ítéletiből Szegény hazánk már annyira jutott, hogy Colos
vár már végh Bástyája, mely nyomorult sorsunkra nézne bénszerittettüuk ü 
kegyelmeket Nemessi szabadsággal condecorálni, hogy igy ő kegyelmek is 
mind annak az Uég helynek, s mind ez nyomorodott hazának szolgá- 
lattyokra alkalmatosban megfelelhessenek, léuén azért ő kegyelmeknek az 
Civilis Statusból ez mostani Nemesi állapotban való állittatásokban holmi 
Difficultáaok, melyeket in scriptis ő kegyelmek hé attanak; hogy azért 
azon Difficultások csendesebb utón. igazításba tétethessenek, az mi Kegyel
mes Yrunk ö Nagysága Kegyelmes annuentiajábol egesz országul rendeltük 
volt Tanács Vr Atyánkfiáit, ő kegyelmeket, ö kegyelmek mellé becsületes 
atyánkfiáit mind az három Natiobol, kik is azon diÖicultásokat Colosvári 
Atyánkfiainak, azon uégh helynek csendessel) és job karban való állittatá- 
sára, igy dirhnálták.

Ad Primum. Úgy igyekezi az Nemes ország az Colosvári állapotot mo
derálni, bogy valaki abban az Vármegyében Fő Ispán is, azért ez aránt nem 
leszen diffieultassa az Colosvári vrainkuak, Praesidiarius neuet is bár ne 
visellyenek, annál inkáb attól ne féllyenek, hogy valamely más véghely ben 
Praesidiumul collocaltassanak, mert ollyau nem lészen; de azt az Nemes 
ország igen méltán megkévánnya, hogy az híreknek mivoltához képest, 
nem válogatván az dolgokban semmit, valamikor az Colosvari Fő Kapitány,

') A városi IccHUÍrban levő c/iyseerü másoltáról.
-) Hosszas, gyakran éles tárgyalása e kérdésnek a szövegben ki van fejtve, 

ll.ii.ss rániutatást: Puse. 1. ISÍro 10. számú oklevélben.)

—  : i 9 i
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ki egyszersmind Fő Ispán is leszen, parnntsolni fogja, oda mennyének és azt 
tselekedgyék tehetségek szerint, az mit az szükség káván, és ö kegyelmek
nek parantsoltatik. Az fel ülésnek modgyát az mint ő kegyelmekkévánnyák, 
alikan sok homály vagyon, mert ha azt értik rajta, hogy csak akkor üllye- 
nek fel, (:s mennyének ki az haza szolgálattyára, midőn az Fő Ispán el me
gyen, ez méltatlan kévánxág sok okokra nézve, mert néha csak partieulatim 
kell excnrsiot tenni, nagyok dolgoknak félelme és varasa hóién hátra; néha 
beteges állapottya az F<> Ispánnak azt meg nem engedné, ha szintén akarná 
is hogy elmehessen; ezen kivid is sok külömbféle Casusok eshetnek, mellye- 
ket most ember elméjével sem érhetne fel, azonban egy illyen exeepfcioval 
való élés, az egész dolgot bontaná el, s az haza veszne el miatta,; Azért illye- 
1 lekkel ö kegyelmek ne éllyenek, hanem az mint tellyebb vagyon Írva, az Fő 
Ispán parancsolattyára szolgálhatlak hive» tehetségek szerént, az ö kegyel
mek eleiben adandó Instrnctiohoz tartván akkor magokat, kétség nélkül 
illendő dispositio nélkül nem bocsáttya el az Fő Ispán őket, ha szintén 
maga nem mehetne is. Az is méltó, hogy az mely Nemes Vraink ott Colos
vára tt resideálnak, az haza szolgálatijaiból magokat ki ne vonnyákaz illyen 
(Visusokban, azt ke ván ván az igasság; az Fő Ispán az dolgoknak mi voltéi
hoz képest meg fontolván, az egész Fraesidinminal, azon helyben mostan 
meg nemesedett (Vilosvariakkal , és ugyan azon városban szállást tartó 
külső Nemes emberekkel, mikor kellessék ki menni, ezt is per expressum 
hozzá tévén, hogy az fő rendek kiki, az kik jo lovasokat állítani akarnak, 
álljon arbitriumokban magok ha ki akarnak is menni személy szerint, 
avagy nem, az minthogy az városi rendből valók közzül is ha kik jo lovast 
állítanak, ámbár magok személyek szerént ne mennyének bé az szolgalatra.

Ad Secundum. Privilégiumoknak bontogatásához nyúlni nem akarunk, 
hanem csak szintén az mint maga az dolog az Colosvári Uraim állapottyát 
megváltoztattya, ahoz képest nekünk ez tetszik : Hogy meg nemesednén 
már ő kegyelmek, az Biro nevezeti hellyén Nemes hadnagy legyen, az Pol
gárok hellvén Assessorok, tüb rendi teli proeessusok peniglen ámbár ő ke
gyelmeknek maradgyon helyben, addálván ezt hozzá, hogy száz forintig 
ualo dolog deeidáltassék az ő kegyelmek fórumán finaliter, fellyeb való 
dolog penig ott el kezdődvén, per viam Appellationis bocsáttassák az Vár
megye székire, es ha az dolognak merituma azt káváim á, onnét felly ebb is, 
ezt az dolog maga hozza magával, mert az meg Nemesedés által ő kegyel
mek Colosvár megyének Nemes Tagjai lévén, annak fóruméira is kell fel
menni az Derék (busáknak. Mivel penig azt hozván magával az boldogta
lanság, hogy eddigit is külső Nemes Atyánkfiái sokan mentenek Colosvárra 
pro refugio, ennek titánná is. kétség nélkül sokan fognak telepedni, lehetet
lenség, hogy azoknak is ne törtéunyék azon városban valakikkel peri; hogy 
azért az igasságnak ki szolgáltatása felől egyik fél is az másik ellen ne 
kételkedgvék, sőtt nagyold) szeretett)-n és egyességben élhessenek, kíván
tatik, az Colosvári Araim valamikor töményt tesznek, külső Nemességből 
álló becsületes személyeket adhibeállyanak magok közzé hármat avagy 
négyet, hogy ha penig annyi nem lehetne, legalá!) kettőt. Ezt méltán nem
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neheztelhetik ö kegyelmek. Ilii igasságossau ;i ka ma le cselekedni. mert. az 
igasság nap fényt kévén.

Ad Tertium. Mivel ö kegyelmek mostan ineorporaltatnak az Colosvári 
reális Nemes Emberek közzé, Hogy kötelességek oda is ne legyen, az lehetet
len. Azért vármegye Gyűlésén Eö Ispán és után na való 'tisztek jelen lété
ben egyenlő (Jousensusbol Hadnagyot, Assessorokat válaszszanak, az Had
nagyok meg változtatása, hasonlóképpen legyen, mint szintén Vármegyék 
Tisztei is szoktak változtatni, Municipalis tömények az miben az Nemesi 
Szabadságnak, az ország töményének nem derogál, lén maradhat, in bonis 
et haereditatibus, successione, divisione, intra territorium eorundem.

Aii Quartum. Magunknak is nagy szivünk fájdalmára vagyon, hogy az 
dolognak igy kellett lenni, de mivel Isten az mi bűneinkért Colosvárat már 
véghellyé tette, az dolog magával hozta, hogy úgy kellett lenni; Azért ha Tsten 
Véradót kezünkben adgya, örömest abból kedveskedünk ö kegyelmeknek.

Ad Quintum. Helyben maradhat az Ezekeknek állapottya, az fellyebb 
megirt punctumokban inserált dolgoknak bántodása nélkül.

Ad Sextum. Hogy valakit ö kegyelmek küzzül magok javaiban, joszá- 
gliiban megbánesunk, gondolatunkban sincsen, az közönséges Praesidium- 
nak ö kegyelmek rendellyenek oly szállást, hogy az kibontakozás károkkal 
ne légyen, az Ed Tisztek szállásoknak gyakori változtatása alkalmatlansá
got hozna magával, fen maradván abból is az kapitány autlioritássa, hogy 
becsületes Ember oda menvén, holmi szükséges dolgai végett rendeltessen 
illendő szállást.

Ad Septimum. Hogy Soldos állításra kénszerittessenek valaha ö ke
gyelmek, nem illendő, másképpen való szolgálattyokat kéváuván az Nemes 
ország; de az mint kévánnyák ü kegyelmek, hogy tempore expeditionis bel
licae, personalis insurrectiora ne kénszerittessenek, ez aránt láttatnak ö 
kegyelmek az időnek s az dolgoknak praescribálni, mellyeknak egyedül az 
mindenható Isten parancsolhat, azért mind az Fejedelmeket, mind az hazát 
az szükségnek mivolta tanittya meg, mellyik hellyet és mint kell oltal
mazni, azért ö kegyelmeknek is arra kell azt haclni, el hiúén bizonyosan, 
hogy Colosvárat mint véghellyet, nem exliauriallyák soha úgy, hogy az 
helynek veszedelme köuetkezzék, sött mint szemek fényét ugv igyekezik 
oltalmazni. Ezen dologhoz tárcsák már ö kegyelmek magokat, hogy se ma
gokat ne fáraszszák, se minket többé ne busitsanak, mert azon helynek 
alkalmatossága tovab ez dologban nem bocsát.

(inam eorum deliberationem, modo praemisso factam, in omnibus suis 
punctis, clausulis et articulis, approbantes, confirmantes, et ratificantes sub 
triplici nostro sigillo, extradandam duximus et concedendam, aequitate 
Communi suadente. Datum in Generali nostra Congregatione in Oppido 
Fogaras, die vigesima quarta Mensis Februarii, Anno Domini supra Mille
simum Sexcentesimo Sexagesimo

Correcta in margine

-  .‘Üld ...

Sexto. /
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Universi Status et Ordines Trium Nationum Regni Transylvaniae. 
partiumque Hungáriáé eidem incorporatarum ')

r i A . w .

I i (»(>(>. i

SiiavípIíí .János lon^yol ií j írnak szöos rnontom'*# tanulása vágott tanuló növcnrtókkóapróddá- 
iTdvólotóso iránt leolt l»i/.onyitvány.

In Nomine Domini Amen!

Quaelibet, ajunt, Regio habet suos mores: quodlibet vitae genus cer
tis devinctum est legibus; quas sequi quemlibet id genus vitae amplectelí
tem par est. Quocirca cum et hic Olaudiopoli suis gaudeant juribus et con
suetudinibus collegia Artificum, ea transgredi, nec aequum, nec ex usu lue
rit. Proinde et hic Juvenis Polonus Joannes Sawieki dictus, qui animum 
apposuit ad artem Pellioniam discendam, legi et consuetudini se se accom
modare nititur. Et eo line oravit nos infrascriptos, ut tum testimonio fideli 
ipsi dato, tum etiam interposita intercessione nostra, ejus votum et petitum 
promoveamus. Quapropter primum testamur candide et ingenue, quod 
honesto natus, honeste educatus, bonis moribus imbutus, in locis honestis, 
inter studia et labores ingenuo dignos, aetatem puerilem, et juvenilis par
tem transegerit. Et quod attinet Majores ipsius : Avus paternus fuit Gre
gorius Filipowicz, Pater Pauly Gregorii, uterque Mercator, uterque Oppidi 
Oxernieelunv |in quo etiam hic Juvenis natus est | Incola, uterque probus 
et honestus. Avus maternus fuit Jeremias Ostropolsky. Oausanguiiieos hic 
Olaudiopoli habet aliquot, omnes probos et honestos, in primis Matrem, 
Elizabeth Pauli Jaromownam, probam et piam foeminam; item fratrem et 
sororem germanos. Majores ipsius omnes fuerunt liberi, nulliusque subditi 
aut mancipia; licet sub Protectione Magnificorum Niemhviciorum, sed cer
tis limitibus circumscripta vixerint. Ooiupatres sive Susceptores hujus 
Adolescentis fuerunt. Andreas ( '/.eriiiechowsky et Marianna Pellionis [s/>| 
cujusdam Uxor. Huic testimonio addimus preces et intercessionem nostram, 
ut sine haesitatione preces illius inveniant locum : et ut haec sint majoris 
valoris, et facilius fidem inveniant, utpote bona fide et conscientia attestante

') A’/. erelciihöl, moly liliom regiiI papírra van in n  s akije lölt  helyeken a. három 
nemzet pecsétével megerö-átve. A magyarok pecsétén a ezimer sas, körira ta :  * SMll- 
bVM X COM ITAT VVM X TRANSILVANNIE. A székelyekén a ezimer halról az nj 
hold, jobbról a nap, k ö r i ra ta : * SíGrIL. NATIONIS ') |E nyomáson nem látszik, minő 
elválasztó jegy van a  szó után] SI0VLIC7E L ö  ÉRDÉL A [E nyomáson nem latszik. 
y  van-e, vagy valami más elválasztó jegy. | ORSZÁGÉ 1IÁ *. A szászokén a ezimer a 
hét vár, körirata : ,S[GIL. NATIONIS* SA XON 10.E. * RDM NEMZETRŐL Ah 
Hátlapján ez Írás: Az 11: peezetii lén é l. \Fa,st\ N. Nro 7. |

— :W7 —
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scripta, adiicimus nomina et cognomina nostra propriis adseripta inanibus. 
Datum Claudiopoli A. Domini 166G die 2U. Julii.

Andreas a Moscorow Laehovins m. pr. Hamuéi Loukivicz.
( P .  H . )  ( P .  H . )

Jacobus Lubienieczkj de Lubieniee. ‘)
( P -  H . )  ______________

CLXXXT.

I ll)G7—D)77 — P>9.r>—lliíHi. I

Kolozsvár némely birtokainak a török óh tatár hadi sarez kifizetése végett az unitárius és
reformált eklézsiák részére történt elzálogosításáról szóló kon venti átiratok.

Nos Eequisitores Literarum et litoralium instrumentorum in Saerjstia 
siue Couservatorio Conventus Monastery Beatae Mariae Virginis de Colos- 
Monostra repositarum et locatorum, ac quarumlibet judiciariarum delibera- 
cionum legitimorumque mandatorum Excellentissimi Domini Gubernatoris 
Regni Traussiluaniae etc. Domini nobis colendissimi Exeeutores.. Damus 
pro memoria per praesentes, Quod Reverendus Georgius Batai Minister 
Ecclesiae Reformatae Glandiopolitauae, ejusdemque Curator Ecclesiasticus 
coram nobis personaliter constitutus, Exhibuit, et praesentauit nobis literas 
quasdam ternas, Primas quidem Conventus hujus nostri, de et super fas- 
sione Supremi Ductoris Nobilium, .Juratorum Assessorum ac ipsius univer
sitatis duitatis Colosvar, mediantibus Egregiis et Nobilibus Valentino 
Schmidt, Joanne J o , Stephano Kobzos, ac Michaele Lucs ex praecipuis 
Senioribus dictae duitatis Colosvar, praetacto Conventui in scriptis exhi
bita et praesentata, ac orali etiam ipsorum fissione coram eodem Conventu 
ratione Inscriptionis et Tmpignorationis Certorum Bonorum ac jurium 
suorum possessionariorum, utrique Ecclesiae Unitariae videlicet et Ortho
doxae, certis quibusdam causis in ipsis literis specificatis solem liter facta 
et celebrata conscriptas et emanatas; Alteras vero Egregiorum et Nobilium 
Gregory Keczeli, Casparis Debrösi, Johannis Polyik et Reverendorum ac 
Clarissimorum virorum Superintendentis Uuitarioruin et Andreae Porcs- 
luvlmj ministri Ecclesiae Orthodoxae, cum Nobili senatu et senioribus Pri
mat umue [.s/c] Cinitatis Colosvar, Transactionales, de et super Praedio et 
Territorio Tarcsahaziensi, ex Protocolo praetactae Cinitatis, per Juratum 
ejusdem Ciuitatis Notarium ad Requisitionem suprafati Reverendj Georgy 
Bataj extradatas ; Tercias porro Itidem Conventus hujus nostri, super Con
tradictione et protestatione Egregii et Nobilium Michaelis Budaj, Johannis 
Polyik, Casparis Debrösi, Stephani Kobzos, Pauli Hocz, ac caeterorum 
Curatorum Bonorum videlicet dictae Ecclesiae Reformatae Claudiopolitanae 
mediantibus Nobilibus, Stepbano Hídvégi et Petro Szdcs Ecclesiae ejusdem

') A stör# cseh ládájában volt s papírra ir t ere tetihöl. Külsőjén ax állót! : 
Johannes Sanic/.lvi nem/.ctscn-lnvelc.
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Aedilibus, contra suprafactum Transactionem, in Scriptis pkiesentata, ac 
viva etiam voce ipsorum celebrata., confectas et emanatas tenoris infra - 
scripti. Petens nos debita cum instantia, ut nos praetactarum literarum 
paria, Transumpto literarum nostrarum inseri et inscribi facientes par seu 
Transumptum hujusmodi, jurium ejusdem Ecclesiae uberiorem futuram 
ad Cautelam necessarium, sub sigillo Conventus nostri Authentico eidem 
extradare et emanari facere vellemus. Quarum quidem literarum tenor et 
verbalis Continentia sequitur eo modo; Primarum videlicet : Nos Requisi- 
tores et literalium instrumentorum in Sacristia sive Conservatorio Conven
tus Monastery Beatae Mariae Virginis de C<ilos-Monostra repositorum et 
locatorum, ac aliarum quarumlibet judiciariarum deliberationum legitimo
rumque mandatorum Illustrissimi ac Celsissimi Domini, Domini Principis 
Executores etc. Damus pro memoria per praesentes, Quod Egregii et No
biles Valentinus Schmidt, Johannes Jo. Stephanus Kobzos et Michael Lucs 
ex praecipuis Senioribus ( 'initatis Colosvar nomine et vice Egregiorum et 
Nobilium supremi videlicet Ductoris Juratorumque Assessorum, ac totius 
Communitatis dictae Circitatis Colos var, nostram personaliter venientes in 
praesentiam, exhibuerunt et praesentaverunt nobis in Scriptis, certos 
quosdam praefatorum Dominorum Supremj Ductoris Juratorumque Asses
sorum ac ipsius Communitatis Articulos, super Inscriptione et impignora- 
tione certorum Bonorum, ac jurium suorum possessiouariorum, utrique 
Ecclesiae Claudiopolitanae, [Initariae videlicet et orthodoxae, ex infrascrip- 
tis causis facta Conscriptos, quandam Vim et formam fassionis eorundem 
exprimentes in se se, ac. per eosdem in solenni eorum < Congregatione pariter 
et unanimiter confirmatos; Petentes nos ijdem debita Cum instantia, ut 
nos eosdem Articulos Transumpto literarum nostrarum inserere, sub sigillo
que nostro Conventuali et Authentico jurium eorundem futura pro Cautela, 
eisdem extradare et assignare vellemus : Quorum quidem Articulorum tenor 
et verbalis Continentia sic se habebat. Anno Ifi fi 7 die lit. Novembris 
Egregii ac Nobiles Domini Jurati Nobilium totius Civitatis Colosvar, soli
tum congregationis suae in locum, in superiorem scilicet Domum Senato
riam una cum nonnullis Dominis etiam Nobilibus Comitatus Colosiensis 
rite et legitime congregati, sequentia concludunt, instarque Decreti Civi
tatis Confirmant. Nyilván vágjon mindenek előtt, iirys meg vallyuk egész 
városul, hogy az elmúlt háborúságé,s, és szegény varosunkat s Országunkat 
pusztító nagy veszedelmekben el fogyatkozván minden értekéből szegény 
varosunknak lakosi, erőnk felett hova tovább periig annál inkább nevelke
dett a pogányságnak saczoltatása, [mint akkor Városunkban be szorult 
Nemességnek pecsétes Testimoniumokbol ki teczikj nem is lévén hazánk 
megmaradására reményünk égj eb Isten után az pénzbeli eomplaeatioual; 
kénszerittettiUik azért ezen Varosunkbeli Isten dicsősségére alamisnaban 
conferalt, Unitaria s Orthodoxa Ecclésiak javaihoz nyúlnunk, Azokkal azon 
hatalmas nemzetnek utolsó romlásunkra czélozó kegjetlen szándékokat 
complacalmink, s azzal kegyelmes Vrunk es a Nemes Orszagh megmaradá
sára szolga,lattvára varosunkat megtartanunk, olly remensegh alatt mind-
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azaltal, hogj azon Ínség alól meg menekedvén hova liamnréhh, mindenek
nek előtte azon Eeclesiakat conteutálnok; De midőn szabadulásunkra való 
pihenést leginkább reménlenénk, azonnal Istennek látogatásából újabb s 
velünk irgalmatlanabbal bánó, idegen Nemzetnek járma szakadott nya
kunkban. kinek terhe miá inkább el nyomorodván szegény városunk népe. 
annyival tovább haladott Ecclesiank javainak restitnalása. Mostan azért 
szemünk ') viselvén mindeneknek előtte Istennek dicsőségét, kegyelmes 
Vrunknak s Fő kapitány Vrunknak s az országnak affélékről Írott kemény 
törvényit, ki fogj van varosunknak minden közönséges javaiból, kénszerit- 
tettilnk illyen edjessegre s Ooncordiara lepnünk eges/, varosul, es örökse- 
günkbül illyen Content atiokat tennünk, ez két meg nevezett Colosvarj 
Ecclesiaknak, mellyel noha az Ecclesiák nem szintén bene Contentusok. 
mindazáltal a jó köztünk lejendő békessége« edgjességért, jure impignora- 
titio azokat is igj dividallynk, az mint Articnlatim ide alább következik.

I. Az Feleki határ ab antiquo eddég a mint biratott azon Feleken 
lakó Oláhoktul és az Várostól nekik külön kimutattatott es engedelembiii 
nsurpaltatott, Erdejével, mezejével, s Szántó földével, Kaszáló rétéi vei 
edgjütt etc. Azokat attwk a Colosvárj orthodoxa Ecclesiának számára, jure 
impignoratitio ugj mint Főt ezert \j(jy | hat száz negyven nyolc/, forint 
negyven két penzigh, 11. 5(548 denar 42 miglen az varas kiváltbattya, mind
azáltal az rajta lakó oláhokat nem mint .lobbagjokat; hanem csak az mi- 
ueinü jussal az varosnak s annak Tiszteinek tartoztak szolgálni s contri- 
bualnj ; ugj az Ecclesiának is hasonló szolgalatot tartoznak praestalni. Az, 
melly fundnst penig privatim bírtak s birnak, azon termett gabonának 
dézmáját, az Ecclesiának mint Vroknak administrállyák ; A mi penig azon 
határon kívül való vetemények lészen a város határán, abban az után is 
az régi usus observáltassék.

II. Hasonlóképpen az Also Joszágbéli Veczki, Tormapataki, Kabola- 
])ataki, Gynrka pataki. Hoszszumezei szélivel eloszlott varos Jobbágyi 
indifferenter valamennyi] találtatnak posses,siojival edgjütt valamint a város 
bírta, azon jussal, igassággal az Unitaria Ecclesiának attnk similiter jure 
impignorationis, süt mint szellyel el oszlott jobbágjokát tartozik a város az 
Ecclesia mellet meg szállításában fáradozni s munkálkodni a maga kölesé
gén. Hogj ha penig olly zalogosittando Fundnsrakénszeritetnektelepitteni, 
arról való expensajarul tartozzék az Varos az l ’nitaria Eredésiéit conten- 
talni, az Capitalis summák depositiojakor, melly most teszem H. 14):>(I9 id. 
azaz Tíz ezer háromszáz kilenc/, forintot, Az Aranyat tudván ti. 4. mellynek 
száma Nro 719. Tall. Nro 224(5. Oroszl. 'Pali. Nro 44. Potura s Garas fi. 
2890 den. (50. Azonban minden legitimus impeti torok ellen, hirt télién az 
Ecclesia tempestive az varosnae, tartozzék olly igyében az város maga 
költségén oltalmazni mint magáét, hasonlóképpen az telekieket is.

III. Az Alparetj malom, melly elsőben csak az, Unitaria Ecclesiának 
zalogosittatott volt. ezután az is felépittetvén az Váróstul, bifuttassák az

') l'.'lölt - liimaiíuU.
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két Ecclesiáktul, lévén miiül tíz két Ecclesiának arra választott Provisor», 
kik hasznát kétfelé admiiristrállyák: FTa hol penig mi kolcsége eddég rajta 
van az Unit aria Ecclesiának, jo igazításban vévén, s fel tudván, refundállyu 
minden haladék nélkül a/, varos.

TV. Lévén két tova az Varosnak, azok is biratt,assanak kétfelé, ngj- 
mint az alsii Hzamosfalva felöl Orthodoxa Ecclesiatol. az felső varos felöl 
való az Un itari a Kcelesiátul.

\ . Az Varos határán lévő Taresaházi határt, az Király rétivel, Berké
vel, To helyeivel, és minden pertinencziaiva], attak az két Eeclesiáknak. 
hogy vegjék egyenlőképpen nsnssát fruetussát minden részeinek, illyen 
deelaratioval, liogj mivel az To helyek kétfelé nem hasittatnak, birattasanak 
közönségesképpen az két Ecolésiátnl, az minemil helyeit penig feloszthatni. 
szabadságok légjen az felosztására, s az mint akarják az szerint való bírá
sára, nem tartozik edgyik fél is az másiknak semmi nemű haszon mutatással.

\ 1. Végezetre s ntolszor, mivel nyilván eonstal már az számvetésből 
mind két Eeclesiáknak varosul tartózandó Adóssága, edgjszersmiud az is, 
liogj az Un itaria. Ecclesia Adóssága enni Ü. 4(>(.i0 den. 58 ] telizel superállya 
az orthodoxa Ecolesiáét: Azért liogj ez arant is edgjik Ecclesiának is han- 
todása, sértődése ne következzék, az eloszlott johliagjoknak reductioja után 
haszna vételét az jószágoknak mindkét részről meg kell visgálni s annak 
haszon vétele szerint kötelezzük magunkat pénzbeli summájához képest, az 
nagyohh kárban forgo Ecclesiának zálogát, hogj meg öregbittyük. valami 
javailiol lehet szegény Városunknak. Nos Itaque penes supra scriptos, per 
Annotatos Dominos Seniores exhibitos et praesentatos Articulos, orali 
etiam eorundem |ex Commissione supra fatorum supremi videlicet Ductoris, 
Juratorumque Assessorum, ac totius Communita,tis Nostrae et vice eorundem 
super praescripta bonorum inscriptione et impignoratione per ipsos facta | 
Passione, solemniter per nos audita ac recepta: Eosdem Articulos praesen
tibus literis nostris de verbo ad verbum, sine diminutione et augmento, va
riationeque aliquali, inserentes sub sigillo hujus Conventus nostri usitato et 
Authentico ad futuram rej memoriam et testimonium pmescriptis petentibus 
duximus eosdem fideliter et (Jonscientio.se extradandum et assiguandum, |s/r | 
dolo et fraude quibusvis semotis. Datae Eeria prima proxima post Dominicam 
primam Adventus |nov. 10J. Anno Millesimo Sexcentesimo sexagesimo Sep
timo. Erantque eaedem literae Sigillo Conventus nostri Authentico super 
Cera alba verginea impressive communitae ac roboratae, in simplici papyro 
conscriptae, ac in formam libelli confectae et emanatae. Alterarum vero 
Transaction ali mn scilicet talis erat Continentia. In Anno 1877 VI Mensis 
Martii In Domo Senatorum inferiori Civitatis Colosvar congregatorum, Egre
gii et Nobiles Domini Gregorius Keczely, Caspar Debrösj, Johannes folyik 
et Lie verendi ac Clarissimi viri superintendens Unitariorum et Andreas 
Porcshalmi, minister Ecclesiae orthodoxae, tum Nobilis Senatus et Seniorum 
Primatu,sue |s/c| praefatae Civitatis sequentia )>ro perpetuo, firmo, rato sta- 
hilique et semper valituro decreto conclusere. In 'Territorio Tarcsahaziensj 
super 'Taxa sustentandorum Pecorum et Jumentorum alendorum, a Oiuitate 

II. '26
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duabus Ecclesiis Colosvariensibus annuatim solvenda, in Summa H. 40 super 
qua tali modo sonat primum punctum: Hogj azon megemlített Tarcsaliázi 
határ es Király Rété eléséért annvmtim successivis semper temporibus az 
két Nemes Ecclésiáknak fizettesék fl. :{((. melly meg Arendálást minden 
esztendőben Sz. (lyörgj napja előtt tartozzék az Város az megemlített két 
Eeclesiák Becsületes Ouratorinak tempestive megjelenteni. Az két Eccle- 
siáknak eddigit lévén a végzés szerint Jurisdictio ja az Tarcsaliázi Barom 
legeltető liatártul való fizetés dolgában, melly liogj in posterum is meg- 
fizetödgjéc annuatim azokkal az Restantiakkal, mellyek még nemelly ha- 
tárjáro Vramékmíl vadnak, az fenn specificalt 1677 VI Martii ezen Tarcsa- 
liázi alkalmatosság dolgában irattatot! Punctuinoknak minden részeiben, 
ma ugj mint 24 Juny Didó, in Congregatione Domo videlicet Senatorum 
Dominorum Nobilium Senatus Exactor unique Civitatis Colosvariensis rati- 
ficnltattak. Et ad Requisitionem legitimam Reverendi et Clarissimi viri 
Dominj Georgy Bataj Ecclesiae Reformatae ministri Colosvariensis extra
datum, Per Juratum Civitatis praefatae Notarium mp.

Tertiarum denique Interamni Contradictionalium nempe et Prote- 
stationalium tenor sequitur eo modo : Nos Recpiisitores litorariim et lite- 
ralium instrumentorum, in Sacristia sine Conservatorio Conventus Mona
stery Beatae Mariae Virginis de Colosmonostra repositorum et locatorum, 
ac quarumlibet judiciariarum deliberationum legitimorumque mandatorum 
Principalium Exeeutores. Damus pro memoria per praesentes. Quod No
biles Stephanus Hídvégi et Petrus Szűcs,Ecclesiae Reformatae Claudiopoli- 
tauae Aediles, nominibus (it in personis Egregiorum et Nobilium Michaelis 
Budaj, Johannis Polyik, Gaspari Debrösi, Stephani Kobzos, Pauli Hoc/, ac 
caeterornm Curatorum bonorum videlicet dictae Ecclesiae, nostram perso
naliter venientes in praesentiam, exhibuerunt et praeseutaverunt nobis 
Protestationem quandam ipsorum Curatorum ratione officiorum suorum, 
ungarico sermone comprehensam et factam, quam iidem Aediles coram 
nobis in Conventu nominibus et iu personis dictorum Curaturum etiam viva 
voce ipsorum per omnia celebraverunt; Cujus quidem tenores et Continen
tias nos ad instantiam eorundem Aedilium, nominibus quorum supra tactam, 
pro maiori rei declaratione, in iisdem, quibus nobis exhibita fuerant verbis, 
praesentibus literis nostris, juris jam fatae Ecclesiae futuram ad cautelam 
necessarias, in hunc ut sequitur modum inscripsimus: Mivel az el mult ve
szedelmes és nyomorúságos esztendőkben, legközelebb ez Városnak az 
Török és Tatár miatt való nagy saczoltatásában az Colosvarj Orthodoxa 
Ecclesiának feles pénze és ezüst marhaj adattattuiiak a Varas számára, 
mellyröl az város semmiképpen az meg nevezett Ecclesiának megh nem 
űzethetett; hanem holmi joszágbéli portiok adattanak zálogba, melvrill az 
Várassa! való káptalanban emanaltatott. Contractualis level extal; de niitiil 
viseltetvén a Város ez jelen való 1677 esztendőben die VT Mensis Martii 
azon Contractualis levélben specificalt Tarcsaliázi határnak birodalmában, 
az Contractualis levélnek tenora szerint élni nem engedte, hanem az ellen 
mást végezett, melly végzés az Contractualis levélnek s az Ecclesiának
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praejudieiumára vágjon, mellyet eö kegyelmek semmiképpen nem eseleked- 
hetteiiek volna; Az Orthodoxa .Ecclesiának, azért. ( 'aratori protestálnak, 
bőgj semmiben is a Contractus levélnek vigora mellől recedalni nem akar
nak, sőt az akkori város a vágj vénség végzésinek contra,diealnak s annak 
nem annnabmk, mivel az Eeclesiáknak praejudieiumára nem végezhettenek 
volna., ha szintén az Ecdesinbeli emberek közzül három vágj negj jelen 
volt is, mivel az Ecclesia,túl oda, expedia,Itatva, nem voltának, süt arra való 
Antlioritas nem is engedtetett volt az ('ontraetns ellen való vege,zésre.

8viper (pia quidem protestatione praefatorum Curatorum modo prae
misso in Scriptis nobis exhibita, ac viva voce ipsorum Aedilium in Conventu 
nostro, nominibus saepefatorum Curatorum per omnia celebrata, Nos prae
sentes Uterus nostras, Sigillo Conventus nostri usitato et Authentico obsi
gnatas, juris praetactae Ecclesiae ad Cautelam, fideliter et eonscientiose ad 
instantiam dictorum Curatorum extradandas duximus et concedendas lege 
.Regni requirente. Ratum Sabbatho proximo ante Dominicam Vigesimam 
tertiam post Trinitatis |jun. 8. | Anno Dominj Millesimo Sexcentesimo 
Septuagesimo Septimo etc. Erantqne eaedem etiam Hierae sigillo Conuentus 
nostri Authentico super cera, alba verginea impressive communitae ac robo
ratae, in simplici papyro conscriptae, ac in formam libelli confectae et, 
emanatae. In altera ternione vero ejusdem arcus papyrj ab extra haec lege
bantur scri]»ta,: Anno 1(178 die 3(1 Maji 1 iaec introscripta protestatio, ex
hibita, in Connentn nostro ]>er Michaelem .lenei officialem Ecclesiae Ortho
doxae Olaudiopolitanae Nominibus et in personis Vniversorum nobilium 
Orthodoxorum Cbiudiopolitanornm viva, voce ipsius per omnia, celebrata est, 
Coram nobis Requisitoribus Colosmonostrae mp. E t iterum ; Anno 1(179 die 
9 Marty exhibita etiam secundaria vice praetacta protestatio per eundem 
Kxhibitorem Michaelem -leuei nominibus et in personis (piorum supra, ac 
etiam vina voce sua celebrata est per omnia coram nobis Requisitoribus 
Coi i ismo n ostr ensibus mpr. Nos itaque praefati Reverendi Georgy Hataj 
instantiam seu petitionem nobis propterea factam, justam, legitimam, juri- 
<pie Consonam esse agnoscentes, praetactarum literarum paria sive tenores 
Transumpto praesentium nostrarum sine diminution e, augmento, Variatio- 
ne(|ue prorsus aliquali inseri et inscribi facientes, par seu Transumptum 
hujusmodi juris dicti officy ejusdem uberioris futuram ad Cautelam, sub 
sigillo conventus nostri Authentico fideliter et eonscientiose eidem extra,- 
dandum duximus et Concedendum, Communi justitia et aequitate svadente. 
Datum feria Tertia proxima post Dominicam Exaudj (jun. fi. | Anno IIo
nii nj Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Sexto. ’)
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OLXXXII.

11668.1
Kolozsvár város kereskedelmi és árim*ndszabályzatai.

I N S T R U C T I O .

A Generosis Egregiis et Nobilibus Dominis Senioribus Ductoreque 
Primario Domino Micliaele Budai et Juratis assessoribus Civitatis Kolosvár 
in Domo Senatoria una existentibus ventilata et in omnibus approbata 
Judicibusque Eori seu Agon »nomis ac Mercatoribus et Emptoribus perpetuis 
sem]»er 'temporibus inviolabiliter observanda, data, Anno 1l>(»8. Die M-va 
Mensis January. ')

A kalmárok és kereskedő Betűiek dolf/a.
1. Idegen avagy kivül való kereskedő Ember, (dörög, akar Kalmár 

semmi marháját el ne adhassa, idegen avagy kivül való embernek, hanem 
csak itt való .Embernek igaz (íolosváriimk, ki vénén a sokadalom napját.

2. Az Colosvári .Embernek is peuigh a következendő mód és rend 
szerint adhassa marháját.

Süveget adgyon Hordóval.
Kést adgyon Berbenözével.
Gyolcsot adgyon Bállal.
Bársont adgyon véggel.
Vásznot adgyon Bállal.
Truppait adgyon Berbenczével.
Minden féle posztot adgyon bállal, kit bálban kötnek, Gránátot, 

Bcárlatot, Báját, Pajlaudist, Landist, és minden egyéb féle posztot, Olos/.t. 
mindent véggel adgyon; azon képpen minden fele selyem, marháit véggel 
adgyanak, arany és ezüst fonalat fontjával.

•h Ezeket pedigh azoknak adhassák, kik nyereségre töllök veszik; A 
kiknek pedigh annyira nincs ezen értékek, hogy annyit egyedül egy ember 
és nyereségre vásárolhasson, tehát társul egy néhányon adgyák öszve 
magokat s úgy vegyék és oszszák meg.

4. Hogy ha ennek felette valamely Városnnkbeli ember, minthogy 
minden úgy igyekszik, hogy kétszer való árron ne kényszerittessék vásá
rolni, Háza szükségére, maga Asztalára, testére akarna venni, ez illyen 
jövevény kereskedő Görög avagy Kalmár Embertől, teliéit annak Borsot, 
Bátrányt, Gyömbért, és akar mi nemű Ékszerszámot fontai adhasson, az 
olyannak gyolcsot véggel is adhasson, Leveles gyolcsot, Török vásznat 
forint számra, egyéb apros marhát is adgyon végit számra is ha kívánnya.

') Ez utasítás keltezése a végén: „1087. jan. 17.“ az előttem álló példányban 
is így lévén : megtartottam. Ez a, dolog lényegére néz ve semmi különbséget nem tesz. 
Valaki a figy elmes olvasók közül a netalán előtte tudva levő rrclrtihűl a különbségét, 
illetőleg- az én tévedésemet felvilágosíthatja.
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5. Az ollyun jövevény Ember pedig edgy egész Jiétigli is árulhasson.
hétfőtől fogva Szombatig nyitott Sátorban vagy Boltban nyilván egy 
esztendőben egyszer s egy úttal.

(>. Mikor eljön is penig, mindgyárást Boltot avagy Sátort nyitni és 
kirakodni ne merészellyen, liánéin először Bő Hadnagy lírámnak értésére 
tartozzék adni. és ö kegyelnie a Vásárbirákat hivatván, elejékbe adgya a 
dolgot az instructio szerént cselekedvén.

7. Hogy ha penig, a Társaság közzül szüntelen egymás után kivált
képpen a Hörögök külön külön időben jöni és árulni akarnak, innen soka- 
dalomrol sokadalomra járván és ide viszsza térvén, annak jól végére menvén, 
hogy igy gyakorollyák városunkat, erős büntetéssel nieglibüntettessenek.

8. Fejedelmek ittlétében mindenek indifferenter áruitat hatnak 
aprónként is.

Officia Judicum Fori ac Impariorum, in quibus Emptores ac Ayoronomi illi
bate fnwji debeant : az az Vásár Bírák Tiszti a Piuc.ii dolgokban.

í*. A Vásár Bírák pedig arra szorgalmatosán vigyázzanak : Hogy 
Vasárnap, Hétfőn, Keddig sőt Szerdán senki nyereségre ne vehessen semmi 
szin alatt, minden meg vött marhának meg vétele alatt, hanem ha maga 
szükségére aprónként venne.

10. (Jsötörtökönu is se itt való, se pedigh idegen nyereségre ne vehes
sen semmit nyolc/, órának előtte, nyolc/ óra után pedigh minden vehessen 
mindent a Zászló kün lévén addig jelül. Ide értvén a Sajt és Só dolgát is, 
mellyeketis hasonlóképpen a meg irt és határozott ideigli számoson nyere
ségre senki semmi szán alatt erős büntetés alatt ne vehessen.

11. Hasonlóképpen semmiféle Tehén barmot, a Mészárosoktól és Heji- 
lelerektöl meg válva, a fellyebb meg irt ideigli senki ne vehessen.

12. Ha pedig a Mészárosok avagy Hentelérek meg tapasztaltainak 
abban, hogy lábán nyereségre el adnának afféle marhákat, tehát a marha 
el vételével büntetödgyenek, Egyéb akármi lábos marhát is a fellyül meg 
határozott ideig, senki idegen emberek közziil venni ne merészellyen a meg 
veött baromnak és marhának el vesztése alatt.

Hí. Miért hogy pedig a közönséges vásárnak helye vagyon; azért 
senki semminemű vásárlásnak okáért a Városból ki ne mennyen, se Búzá
nak, se Árpának, Zabnak és semmiféle Habonáuak, Tyúknak, Jmdnak avagy 
egyéb akárminek megvételére, utókra eleibe ne mennyen; mert valaki 
illyen utón vásárolni tapasztaltatok, a Vásár Bíróktól meg vött marhájának 
el vételével büntettetik meg.

14. Vasárnapokon és egyéb lnnepnapokon Braedicati oknak el vég
zésének idejéig semmiféle ételnek nemét árulni szabad ne légjen annak 
elvesztése alatt.

15. Vasárnapokon és egyéb lnnepnapokon, senki boltyát nyilván és 
árulásnak okáért meg ne nyissa, sőtt a Kalmároknak se légyen szabados 
azokon a napokon árulni, se boltyokat meg nyitni. Égett bornak árulása 
azokon a napokon meg tiltatik erős büntetés alatt.
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IO. Valaki akar mi nevel nevezendő élést és lialat nyereségre tél 
szedne, a Vásár Bird szorgalmakban végére mennyen s el vegye vagy a 
Piaczon vagy valahol kívül a Város határán találtatik lenni.

17. Minden Brassai, Lugosi, vagy Kárán sebes i és egyéb akar mi 
nevel nevezendő helybéli ide járó emberek, kik mindenféle Halakot és 
Csikót is, vagy pedigh Olajat Tonnástól, ide szoktatlak a városra hozni, 
egész három nap tartozzanak azokat a közönséges város Piaczon árulni, 
nyilván hordoiokat felvernél! és aprónként el adván, ha ki pedig az üdö 
alatt számoson el adna vagy meg venne, tehát a Halaknak el vételével meg 
Imntettessenek, mind a vévé, mind az el add lel, melle bírságnak két része 
a Tanácsé légyen, mivel hogy a Nemes Tanács Auktoritásával megyeit a 
büntetés elé; A Osiknak pedig ö kegyeltnek Hadnagy Uram hire nélkül 
árrot ne szabjanak.

18. Ezen képpen Szilvát, Almát, Ivörtvélyt, Diót, Mogyorót, Kását, 
Hagymát és egyéb féle minden gyümölcsöt, avagy akar mi név-1 nevezendő 
mindenféle Elést, kit szánon vagy szekeret! hoznak, harmadnapig kénszerit- 
tesenek az adó emberek nyilván a Piaczon árulni, és aprónként el adui, a 
Vásárra hozott élésnek elvesztése alatt.

19. Vásár Ifirák pedig, sött akarmelly renden lévő városi, annál in
kább idegen helyen lakó emberek, semmit nyereségre a meg nevezett, és 
azokhoz hasonló élésnek tikár miuemü nemei közznl fel szedni és vásárolni, 
hogy abból kufárságot indítsanak, oltson meg vévén és annak utánna a 
városmik szükségére drágtíbban el adván, ne merészellyék sub poena gravi.

20. Minden Vásárua]tokon ti Vásár Bírák szorgalmatos gondot vjselv- 
lyenek mindenféle mértékre, ejtelre, fontra, serpenyőknek igazán állásira, 
»ingekre, vékákra, mind mészárosok között, Hal árulók, Kalmárok, poszto 
mérők [metszők|, vidéki nép, korcsomárosok és egyebek között is. valakik, 
valamit a városban mérve adni és árulni szoktatlak, és ha kik hamis sin gél 
vagy fontai mérőknek találtatnak, azokat szorgalmatosait megbüntessék, 
először egy forintul, másodszor két forintul, harmadszor tiz forintul, negyed
szer afféle keresetitől a marháknak elvesztése alatt, mellvet nálla találnak, 
a méréskor priváltassék, és a sing és font is tölle elvetessék.

21. Hogy pedig a Látó Mesterek is szorgalmatosabbak legyenek tisz
tekben, a Vásár Bírák vigyázzanak ti mészárszékekre is úgy, hogy jo, szép, 
tiszta és ételre való elegendő húst áritllyanak a Mészárosok, ha mi fogyat
kozást pedig látnak, intsék meg a Látó Mestereket, és ha szót nem fogad
nak, Fő Hadnagy és Assessor Uraiméknak ő kegyelmeknek hirt adván 
felőle, animadvertat \í<jy\ és eorigáltassák ő kegyelmek a diflicultásokat.

I k d  és l i m  d o lja .

22. Csukának, Retkeknek, Kárásznak, Posárnak, Czomponak, Marná
nak, Paducznak, Setulingnek etc. és egyéb fonton mérhető minden eleven 
halaknak fontyát a városi renden lévő emberek köz/,ül senki felly eb b négy 
pénznél mérni ne merészellye, holtnak pétiig három pénzen.

— 40f> —
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Kívül való emberek pedig, kik afféle halakat ide elevenen a városban 
hoznak, fontját három pénzen, az holtnak két pénzen adgyák.

Harisának pedig tessebelinek |? | hat pénzen adgyak, Hős Hartsának, 
Vizának és Kosárnak mind a városi rendek, mind kívül való idegenek pro 
Temporum vicissitudinibus a mint Fő Hadnagy Uram és Nemes Assessor 
Uraknék ő kegyelmek rendelni fogják, hirt adván mind ezek felöl Vásár 
Birák Uraimék ő Kegyelmeknek a szerint adgyák.

Egyéb féle minden névéi nevezendő halakra is Vasár Birák Uraimék 
szorgalmatosai! gondot viseljenek, az itt való Halászok és külsők is annál 
inkább, illendőképpen adgyák, ne hétszerrel való árrát. Ha kik penig e 
meg irt mod és rend kiviil tselckednek és fontai nem adnák, avagy a 
közönséges piaezon nem árulnák halakat, tehát halaknak elvételével bün- 
tetődgyenek, minden személy válogatás nélkül; Ide nem értvén mindaz- 
által némely városunkbeli Atyánkfiáit, kik kedveskedésnek és Házok szük
ségének alkalmatosságával, házokhoz is, hal úsztatván magok tavokat, elvi
hetik ugyan ; de ha mit el adnak benne, a meg irt mod szerint való illendő 
árron adgyák.

22. A Disznó húst is, kolbászt, májost minden időben fontai adgya- 
nak, fejét, hibát pedig font nélkül adgyák pro varietate temporum illendő 
árrát szabván Nemes Fő Hadnagy és Assessor Uraimék ő kegyelmek Vásár 
Birak Urain léktol hír adatván ö kegyelmeknek.

21. Juhhúst, kecske húst, iirii lmst is hasonlokéjipeu fontai adgyanak, 
a mint ő kegyelmek rendelik minden időben a szerint; hasonlóképpen az 
tehén és ökör húst is, ő kegyelmek rendeletelv szerint az időnek mi voltához 
képest fontai adgyák minden rendek.

25. Heuki sem idegenek, sem. itt való Emberek közztil a (V,éhbeli 
Mészárosokon kiviil sem ökör, sem tehén, sem juh, sem semmi egyéb meg 
ételre való Marhának húsát itt a Városban benn, házoknál, pinezékben, 
udvarokon, sem pedig a Kostátokban künn, sem titkon, sem nyilván árulni, 
a u mii inkább el adni kemény büntetés és húsának el vesztése alatt ne me- 
részellye, hanem, a piacznak arra rendeltetett helyére előhozni tartozzék; 
melyre is Vásárbirák Uraimék szorgalmatos vigyázassa! legyenek; sőt Látó 
Mester Uraimékat gyakorta admoneállyáfe, hogy az elő vitt húsokat is szor
galmatosán meg lássák, hogy ne valami rósz hitván beteges, dögös marhá
nak megételre utálatos légyen, hanem szép, jo és egességes légyen a marha, 
mellynek a bőre az hús mellett találtassák mindenkor, és ne másnak, hanem, 
a melly marhának husiit árullyák, azoknak hörei legyenek.

2(i. Tavaly i és ez idei szalonnákat font számra adgyanak illendő árron, 
a mint ö kegyelmek Tanácsul az időnek mivoltához képest rendelik.

27. Uj szalonnát Húshagyó keddig árulni senki ne merészellyen szalon
nájának elvesztése alatt.

28. Mindezeket fontai mérvén és méretvén, Vásár Birák úgy adassanak 
azon árron. a mint a Nemes Tanács pro temporum, vicissitudinibus rendel 
mindeneket, a telién és ökör lxust is a szerint, mint fellyebb is irva van.
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A Vásár V'ómról.

2U. Valaki a Városnak terhét viseli, Kufár avagy kenyérsiitö, attól 11  ̂
vétessék semmi.

20. Valami gyümölcsöt a vidéki népek fejeken hoznak a Városban, 
attól se vétessék semmi.

•11. Szekereken pedig valami gyümölcsöt hoznak, attól minden szekér
től a Vásár Biro vegyen két két pénzt a Tordai és Deesi szekereken kivül, 
hanem ha ott is megvennék a Városi népen a Vámot.

82. Ha valamely Oláh ember lo tereimet tekenőt hoz, attól egy pénzt 
vegyenek, ha ki pedig hátán hozza, attól semmit ne vegyenek.

22. Ha mikor az Oláhság vagy más vidéki népek is szalonnát egyet 
vagy többet hoznak, attól is két két pénz vétessék és nem több.

24. Ha ki Lasnakot. Czondrát, Harisnyát és egyéb effélét hoz Lo 
teréhben, attól is két pénzt, nem többet; A ki szekeren hozza,, attól is két 
pénzt és nem többet.

hő. Ha ki Tyukmonyat Ixoz, két tyukmonyát vegyenek egyik iszák 
tyukmonybol.

2>li. Mikor Hársat, füzet szekérrel hoznak, attól két pénzt vegyenek; 
a ki pedig marokban hoz, Százbői két markot vegyenek.

27. Fűrész Deszkát mikor hoznak, minden szekértől két két pénzt.
2>8. Ha mikor Csikót hoznak, egy nyolezvanos hordobol egy ejtelnél 

többet ne vegyenek, alább valókból annak rendi szerint.
2b. Ha mikor akár hová való Ember, de kiváltképpen a Brassaiak 

Sós halat hoznak, egy szekértől egv halnál többet ne vegyenek, azt is se a 
nagy óbbikat, se a kisebbiket.

40. Ha Hordóban hozzák az halat, tehát egy egész hordotol egy 
halat, két fél hordotol is egy halat a meg irt mód szerint.

41. Ha mikor len mag olajat hoznak a vásárra, tehát egy egy személy
től egy egy kis köpeczével, kivel töltik a mértékben, vehessenek.

42. Mikor vékát, vagy egyéb mértéket pecsételnek Vásár Bírák 
Uraimék, legelőször azt meg mérjék, ha igaznak találtatik, azt megpecsé
teli y ék s két pénzt vegyenek tölle, ha nem igaz lészen, meg ne pecsétellyék.

42. Mikor á Város mértekét, vékáját ki adgvák liázoktól, a végre 
hogy mérjenek volle, tehát minden vékától két pénzt vegyenek; Ha ki 
penig a Vásár Biráktól vékát nem vészen és idegen vékával mér a piaczon, 
mellyet a Vásár Biráktól nem vött, azon vékát a Vásár I’órák el vegyék és 
el roncsuk, ha pedig hamisnak találtatik, valamit vélle mértek, egy köbölig 
elvegyék.

44. A ki Gabonát, búzát hoz és elegyitetnek találtatik, kinek a teli 
szép, az allya pedig és a közepe elegyes avagy hitváuos, az is elvétessék a 
Vásár Biráktól, az álnok és gonosz tselekedetért.

45. A ki sajtot, vajat, gyapjat és egyéb félét hoz szekérrel, ha paraszt 
emberé, két pénzt vegyenek tölle.
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4(3. A ki becskor bőrt hoz be, avagy egyéb bőrt egészet, vagy felet 
szab fel, avagy bár kettőt is, csak egy pénzt vegyenek tölle.

47. Sokadalmok idején minden szekértől a kétkét pénzt meg vegyék, 
kiuénén a nemes emberek és Tordai es Deesi szekereket, hogy ha ők is 
megtartják a mi Attyánkfiait a vám nem adásban.

43. A Vásár .Bíráknak Tiszti lészen az is, hogy a Özemét bírákat szor
galmatosán és gyakorlatossággal megintsék.

40. A Eoldoző Vargákat is költöztessék az kapuk körül bizonyos 
akadályt nem szerző helyre, mind a Piaczrol, mind az létszákról.

50. A (Jsaplárok senkitől több fizetést ne merészellyenek venni, 
hanem a régi jo rendtartás szerint, minden vederből egy egy fillért, három 
forint büntetés alatt, mellynek a Vásár Bírák szorgalmatoson végere men
nyének és ha többet exigálnak a rendes fizetésnél, tehát a megirt poenaval 
minden személyválogatás nélkül őket megbüntessék, in duabus Öeuatui, in 
tertia vero parte Judicibus fori cedentibus.

51. Minden Csapiár tartozzék öreg mérő kupát, mértéket és egyéb 
kort-somálláshoz való eszközöket tartani, és a kezek alá bizattatott borokat 
tisztán árulni, fadgyutol, virágtól és egyéb az italban megutálást szerző 
alkalmatosságoktól oltalmazni és megtisztítani, egy forint büntetés alatt, 
mellyet is megtapasztalván Vásár Birák uraimék, exigalyanak rajtok.

52. Minden rendbéli Csapiárok penig erős bittel legyenek kötelesek 
arra, hogy senkinek egy Czégér alatt kétféle bort őt és ujjat nem mértek, 
sem mérnek, sem valami egyéb megelegyittettet, kettőt tartván a. csapon 
nem árulnak, mellyre is Vásár Birák uraimék szorgalmatos vigyázassál 
legyenek, es ha ki comperialtatik a vétekben, akár a Csapiári társaságban 
lévő, akár azon kívül légyen, liirt adván a Nemes Tanácsnak felöle, ally on 
az ö kegyelmek Arbitriumában, mivel büntessék a dolognak mivoltához 
képest de facto.

53. Mivel a l’inczék bérének fizetése, a bornak állapottyálioz képest 
igen meg uevekedett, tetszett az: hogy minden Gazda meg elégedhetik 
azzal, hogy minden veder bortol egy egy pénzt vehessen és nem többet 
azon egy esztendőben.

54. Karót, kés allyafát, nénikét a Őzötökből senki se maga a »Szőlős 
Gazda, annál inkább a Vinczelér haza hozni ne merészellyeu, a mit hozna, 
annak elvétele alatt, ha kik penig lopva béhoznák és a piaczon árulnák 
és eladnák, tehát sine misericordia inegbüutettessék.

55. Egrest, tízölöt senki árulni ne merészellyeu, annak a mit árul 
elvesztése alatt, hanem ha másunnan vidékiek hoznák, kit is nem külöm- 
ben, hanem a Vásár Birák liirivel árulhassanak egyéb eledel és gyümölcs 
modgyára.

56. Tetszett ez is, hogy Vásár Birák Uraimék szorgalmatosai) gondot 
visellyenek mind Vadakra, Pisztrángokra, lepény halakra és minden névéi 
nevezendő eledeleknek nemeire és folyovizbeli halakra és illendő áron 
adassák, mint fellyebb is meg van írva, sőt minden nap szorgalmatosai! a 
piaczot megjárván, ha ki kétszerte való árron valamit adni tapasztaltatik,
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azokat elsőben tisztességesen meg szollitsák, és ha kézben fogható marha, 
kezekben fogván, igaz lelkek ismeretek szerint Imzza szollyiunik és a 
mit ér megmondgyák, lm ki többet ad érette, ám lássa ; de lm a szabott 
illendő árrán gém akarná az adó ember adni, teliéit inkább vigye el a l’iacz- 
rol, lm külömben el nem vinné, kénszerittessék el vitelére ; melly eledelek
nek nemei közzé számi áltatnak a kertbéli vetemények és gyertyák, mézes 
pogácsák, pereczek, kalácsok, tej, túré), sajt, és egyéb efféle minden, mellve
ket is igen szorgalmatosán meg visgállyanak Vásár Kirak uraimék, hogy 
illendő éirron a meg mondot mod szerint adgyanak sub poena prae- 
declarata amo ven di.

57. Mind ezek peuig jo és ételre alkalmatos, nem valami szagos, büdös 
meg veszett eszközök és marhák legyenek.

58. A kenyér Piaczot is Vásár Biro Uraimék igen gyakovollyák minden 
napokon, és szorgalmatosán megvisgállyák, mind kenyeret, czip'ot, pereczet 
es egyéb kenyér neműt, hogy a búza árrának mi voltéihoz képest adassák a. 
sütőkkel, külömben tselekedök penig, es a szó fogadatlanok ez iránt is az 
árujoknak eluesztésénel biintetödgyenek kegyelem nélkül.

59. Végeztetett ez is Vénségül ö kegyelmektől, hogy V ásári»)’rák 
uraimék egy forintig s annál inkább fellvebb, az egy forintot excédálo bün
tetéseket magok Anthoritásokkal uégliez ne vihessék; hanem mind azok 
lelöl hirt adván a Nemes Tanácsnak, afféle hirságlásokat ö kegyelmek 
Authoritássa által vigyék végbe annak rendi szerint, a mint ö kegyelmek 
lógnak felöle demaudalni.

(»9. Ez ollyan birságlásokuak pedig, mellyek egy forintig lesznek és 
nem fellvebb, felét, valamellyek pedig meg lialadgyák az egy forintot, mind 
azoknak dualitását ö kegyelmek a Nemes Tanácsnak defectus nélkül hé 
szolgáltatni tartozzanak, a többi részit pedig magoknak reserválhattyák ha 
szükségh.

<31. Minden Sokadalombeli jönodolmeknek hasonlóképpen dualitását 
a, meg mondott helyen, miuel a Nemes Tanácsnak Autlioritásséival mehet 
a dolognak folyása végben, hé szolgáltassák Vásár Bírák Uraimék ö 
kegyelmek.

ö2.' Mind ezeknek a fenn meg irt Conditioknak és punctumoknak 
effectualására és meg tellyesitésére esztendőnként levő es mostan ('realta
tott becsületes Vásár Bírák Atyánkfiái hüttel legyenek kötelesek.

Quibus praemissae Anno dieque praedeidarato Extradatae Instruc
tioni, Articulatim insertis punctis, Annis deinde s obsequentibus ‘) ]>ro 
temporum varietate diuersis vicibus et temporibus usque ad Annum prae
sentem et diem infra declarandam annexa sunt ab iisdem praetitulatis Do
minis officialibus et denioribus praedictae Civitatis modo simili observanda 
puncta haec infra notata, cum Qualification« quarti puncti praeinserti.

<>•'!. Ez házéiban lévő lajtosoknak, kik a végre vásárolnak sajtokat, 
hogy nyereségre ki mérjék fontai, Szeredéin és Csütörtök napon a fen. meg

'■) Az ezen túliak későbbi végzések.
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irt ideig, úgy mint Csütörtökön nyolc/, óráig, sajtot, vajat, túrót, ]iáját es 
egyel) affélét, kiváltképpen pedig sajtot e's túrót venni nevezet szerint meg- 
tiltatnak, mellyben eouiperiáltatváii, minden meg vött marliájoknak elué- 
telével biintettessenek Vásár Biro üraimék által.

(i4. Hasonlóképpen ez Hazaiban minden rendek a búzát, árpát és 
egyél) féle gabonát a piaezon is, annál inkább másutt hazuknál titkon sen
kinek nyereségre es Aijnavita tűzetésre meg venni tilaliuaztatnak erős bün
tetés alatt.

(55. Valamikor pedig h’ö Hadnagy Uram ö kegyelme Vásár Bírák Urá
niáknak parancsolni fog, a szükség úgy kívánván, jelen legyenek ottan és 
tehetségek szerint effectuállják.

(Rí. Valakik a Várős közzé be nem esküdtének, azoknak semmi szili és 
praetextus alatt semmi kereskedést és árulást meg ne engedgyenek a Város 
1 akosi ]traej udicumára.

(17. Az Kostátokban senkinek bort árulni ne engedgyenek, inig magok 
ö kegyelmek végire jól nem mennek, micsoda bor, és micsoda személy 
árullya, árultattya, mellyre szorgalmatos gondgyok légyen, a várostol arra 
rendeltetett Salamonokat meg várván ; egyébiránt, ha kik ez ellen contu
maciter cselekednek, azoknak borait confiscállyák, szorgalmatos gondgyok 
és vigyázások lévén arra, is, hogy az Üget bor főzök seprő liordo csebrei 
tizen négy ej telesnél nagyobbak ne legyenek, a város elébbi végzése szerént, 
és azok is a Város bélyegével meg bélyegeztessenek; melyről praemonealtat
ván az Eget borfözük, ha contumaciter ez ellen Cselekedni comperiáltatnak. 
csebreknek, seprejeknek elvételével és egy egy forintul bűn tettessenek meg 
Vásár Bírák Uraiméktol, toties quoties comperiáltatnak sine respectu Perso
narum.

lis!. Quarto Puncto Anu-ectenda: A Kolosvari lakosoknak afféle idegen 
országból hozott marhát, sin gél, fontai és lottal is az egy hét alatt maga 
szükségére szabad légyen venni, és tartozik az ollyau idegen kereskedő em
ber avagy rend adni ; de idegen embereknek nem, sub amissione bonorum.

IR). Ao UR)8, die 28ik Maji In Congregatione Generosorum Seniorum 
et Senatorum Civitatis Colosvár Conclusum est: Valakik indifferenter akár 
kik legyenek, a város közzé be nem eskedtek, a modo in posterum interdi- 
caltatik a városon semmi nemil kereskedést és korcsomállást ne gyako- 
rollyon, melyre szorgalmatos vigyázások legyen kötelességek szerint Vásár 
Bírák líraiméknak.

Pn. Notar.
In quorum Testimonium praemissam banc Instructionem, minoris 

Sigilli Civitatis nostrae authentici munimine Corroboratamextradutam|sic.\ 
duximus.

Datum Anno a Nato Christo 1687 Die 17 Mense Januario ')

') Kgy hiteksileikn mimtulról, melynek eredetije csak 02 pontra terjedett, a 
többi 1087-nel később IRAaltatoft bele az utasításba. \Fasr. II. Nro 103.J
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C I A  X X I I I .

Kolozsvár város tiltakozása a czirkálást illető tőispáni reiulolés ellen s a í'őispán erre
adott válasza.

Szolgálok es Istentől kegyelmeteknek minden iokat kívánok.
Kegyelmetek leuelit becziiletes követtyei altul elvettem, kiben mit 

irianak, | hogy az Circula,snak alkalnmtussaghara. az nemes Vármegyeim! 
Oolosuar denominaltatott volna első seclessenek, mely Colosnál' priuile- 
giuinanak es szabadsagliauak praeindicimnara volna, Citaluan kegyelmetek 
az Approbata Constitutioban irot nemes Országi articulussat, az liolot 
minden prinilegialis es keritet liellyek eximalua vadnak |, megli ertettem. 
Czudalkozom, hogy ily haszontalan dologival magokat farasztiak, es enge- 
met is sok gondos dolghaim közt méltatlanul terhelnek ; mert lia Colos- 
Iuirat egy Uiee Ispánnak vagyon unni autlioritasa, hogy egy latorra tur
nout szolglialtathasson, s ugyanazt exeipialtathassa is, menüivel inka!) egy 
Varmegyének nagyob authoritassa lehet | incorpora!tatua lenen kegyel
metek az Nemes Varmegyéhez]; annak felette, menüit ughrot legyen 
kegyelmetek elebeni alapottyatul, magba iol tugya; hogy penigli olljan 
nagy terhére legyen kegyelmeteknek az (.’irealasnak alkalmatossaglia. 
elmemben soha megli nem tudom gondolni, holott ha Hlyen nagy meg 
bantodasat erzette, nem kellet volna kegyelmeteknek eniiire halasztani ezt. 
mert miolta az nemes Varmegye erről concludalt, nem egy, sem két napin, 
hanem hetek is múlhattak el azolta ; egyébiránt is arrul való Conclusuma 
az Varmegyének kegyelmetek egyező ertelmebül löt, az mint líedei uram 
mondgia. Kegyelmeteket azért kérem, marezona dologhal engemet ne ter- 
hellyenek, s niaghokat se farasszak, lenen azon kivid is nekem elegli dol- 
glioni. Az mi penigh az Circalas alkalniatossagliara nézendő idegen bornak 
be uitelit illeti, abból kegyelmeteknek meltolj kivansaghat latom, kiben 
edighis kegyelmeteknek szolghaltam, mert en nem hogy kegyelmetek sza- 
badsaghat rontani igyekeznem, de ha lehetne bizony Amsterodamnak érté
kénél coronaznam megli Colosuart. Tegnap azért Teleki urammal lenén, 
mnlolagh beszellettem, de ma hozzam varom, el erkezuen, ö kegyelmének 
arról instructioja leszen; kívánnám kegyelmeteknek ennek utanna is min
den lehetseghes dolgliokban szolglialnoin. — Tarcza megli az Ur Isten 
kegyelmeteket is eghesseghben. Datum in .Hald. 14 .Juny 1 <>(>:!.

Kegyelmetek io akaró ya szí dghal
. Hanti Dienes m. pr.')

Az eredetiből | l^asc. 11. Nro 203-1
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11672.]

I. Apafii Mihály erd. fejed, parancslevelo a Szemezi Ahrahám magszaliadíísiín a fislcusra 
szállott s a fejedelem által az enyedi és kolozsvári Collegiumokiiak adományozott nyomda

átadása és átvétele tárgyában.

Michael Apafi Dei Gratia Princeps Transsylvaniae, Partium Regni 
Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, Fidelibus Nostris universis et 
singulis, Egregiis et Nobilibus pariter etiam Ignobilibus ac alterius cujus- 
cunque status, bonae tamen bouestaeque famae et conditionis Hominibus, 
Praesentes nostras visuris, quorum videlicet interest seu intererit, Salutem 
et Gratiam Nostram. Mivel minden üdvezülendö Keresztyén Embereknek, 
azok között legnevezetesben a felsőbb Méltóságban helyheztetett Szemé
lyeknek, e Világi minden dolgoknál feljebb kell betsülni az Isten Ditsö- 
ségébez való kötelességeket; mi is leg-fövebb Tisztünknek azt esmérvéu, 
és a mennyire a sok akadályok közt leket, el-követni- is igyekezvén, 
mostan leg-közelebb való alkalmatossággal, az Erdélyben lévő Orthodoxa 
Ecclesia számára, nevezet szerént pediglen, az Enyedi és Kolosvári azon 
Religion lévő kollégiumok számára, eonferaltuk örökösön a Szenczi Abra
ham defectnssán Fiscusra szállott Typographiat egészlen. Parantsolván 
kegyelmesen és igen serio mindazoknak, valakiknek illik, ez kegyelmes 
párántsolatunkat révén, az feljebb említett két Colleginmok Curatorinak 
haladék nélkül, és minden tergiversatio nélkül, adja kezében, kiknek sza
badságot engedtünk, hogy vegyék kezekhez és disponalhassanak belőle. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Alba 
Julia.. Die decima secunda Mensis Octobris. Anno Domini Millesimo Sex
centesimo Septuagesimo Secundo.

M. Apafi ui. pr. IL. S. | ')

— 418 —

CLXXXV.

fi 073. j
I. Apafii Mihály óvd. főjed, a I!slum Kyula-fcliérvári nyomdáját, a kolozsvári és enyedi 

orthodoxus hitvallásnak < 'ollcgiumainak adományozna.

Michael Apafii, Dei Gratia Princeps Transsylvaniae, Partium Regni 
Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. Fidelibus Nostris Universis et 
singulis, praesentium notitiam habituris. Salutem et Gratiam Nostram. 
Keresztyéni vallásunknak kötelességéhez tartózó dolognak ismerjük lenni, 
hogy a mennyire modot ad Isten benne, vallásunkon levő iskolákat épít
sünk, melyre ezélozván, az mely Typus,sa a Fisknsnak volt Fejérváratt, azt 
minden hozzál tartózó eszközei vel conferáljuk kegyelniességünkből az Enyedi

') Az m i. ff. reform, főtanéira levéltárábau levő eredetiről vett máanlnthól.
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és Kolosvári Orthodoxa Religioju Collegiumoknak. Minek okáért paran
csoljuk minden rendbeli Ínyeinknek, ez iránt való kegyelmes dispositionkat 
igy értvén, tartsa ahoz magát, és az Orthodoxa Religion levő Püspöknek 
ő kegyelmének, ez fellyebb most említett Typus felöl való dispositióját 
meg ne akadályoztassa semmiképen. Nec secus facturi. Praesentibus per
lectis exhibenti restitutis. Datum in Arce Nostra Fogaras. Die decima sexta 
mensis Április, Anno Christi Millesimo, Sexcentes. Septuagesimo Tertio.

Apafi m. pr. |L. S.]1)

OL XXXVI

11075.1

Kolozsvár város nemeseinek a bcszármazott. nemesség elleni panaszai s az ország KK-nak
és HJi-nek azokra tett válasza. •

Ad universos Status et Ordines Spectabilium. Magnificorum, O c ii ero
sorum, Nobilium, Priidentum ac Circumspectorum Dominorum Regni Tran- 
sylvaniae partinmcpre Hungáriáé eidem annexarum humilima postulata 
Nobilium Civitatis Colosvar.

Primum. Az Nemes Országnak közeleb elmúlt Gyűlése alkalmatossá
gával. Kolosvarra kiadott Instructioban, hogy az Colosvari Territóriumon 
lakó Nemessegh, szemellyében, hazak dolgában, szolgalattyaban, es az haza 
közönséges tereh viselésében meg választatott es el hasittatott, azon dologit 
az Varosnak felette nagy meg baritodasara vagyon: mert tnrlm.lv.in az eddigit 
köztünk való edgyességet, szeretetet, ez után gyülölsegre es dissensiora 
való okot szolgáltat, ngy, hogy ha az meg nem orvosol tátik, annak az Vegh- 
helynek vagy edgy vagy inas utón telyesseggel végső pusztulása, félő, ne 
következzek. Mely gonosz hogy eltavoztatodgyék, igen méltán meg ki- 
vanuyuk, hogy sine ulla discretione, azon edgy Varosban lakó minden 
rendek, az haza szolgalattyaban, oltalmazásában es annak tereli viselésében 
edgy arányúképpen serenykedgyeuek. az Nemes Országit irta articulus 
szerent App. Const. Par. 4. Tit. 81 art. 1. minthogy azon hellynek hasznát 
is minnyajan egyenlőképpen usurpallyak, mind ;tz henne v;tlo hatorsagos 
nyugodalomra, mind mezeire, szántó földire, széna retire, piacz bírására, es 
ogyeb majorkodtatasra nézve, az igazság is azt kívánván, hogy ha ki a jót 
es hasznot szereti, szeresse azt is, az mi vegett az megszereztetik. Nam, Qui 
finem vult, et media velit, necesse est. Ez arant való hantodasi penigh az 
Varosnak többi között ezek. 1. Az varos elkerülhetetlenke]>pen való költ
séggel tartatvan, az szükségre contribualnunk kel, mellyet az külső helyek
ről Leszármazott s Ivolosvarott residealo Nemes Urainkon, az exemtioval 
való megkiilömhöztetesiiek miatta, fel nem szedhetünk, ha o kegyelmeknek 
hazukat nem lesz szabad járnunk. 2. Az tüzelő hellyekre való szorgalmatos

') A  k o l n s w v .  n>. i'i't'■ fUavoila Icncltárúban l e v ő  etfflsgerti, m&trihdhól.
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vigysiztatasban is ez arant meg gátoltat unt. lia ez hazanak' regi jo rend
tartása szerént edgyarant minden hazakat meg nem circalliatunk. Mit 
használunk penigli velle, ha mi büntetés alatt az Városi regi lakosok hazait 
mind tisztán tarttyuk is, ha az nem régen heszármazott Urainknak edgyi- 
tének házáról, avagy szállásáról az gondviseletlenségh miatt tűz tárnod van 
elegünk, mely gonosz mi köztünk az hazak siirön es sok helyt edgyben is 
leven ragasztva, meg eshetik. Ö. Harmadik ez arant való megbantodasunk 
ez, hogy megkülönböztetve lévén ö kegyelmek, köziekben he szármázott 
Uraink, az Nemes Országtól ez hazara impoualtatott vigyázást és szolga
latot velünk egyenlőképpen nem supportaljak, fel nem ülnek, velünk az 
szükségnek idejen excnrsiot nem tesznek, mellyet mi szivünk faydalma nél
kül nem nézhetünk, sem szenvedhetünk, hogy ö kegyelmek velünk edgy 
hazaban s egyenlő nyugodalomban lakvan, határunkat egyenlőben bírván 
vagy Haliunknál is inkább, ö kegyelmek folt martiakat tartván, s mégis ö 
kegyelmek hazajok s Országok oltalmára, javara velőnk egy szivei fel ne 
ülljenek, annyival is inkab penigli, hogy nem annyera az magunkét kel mi 
nekünk it ben oltalmaznunk, mint ott kün az ö kegyelmek.jószágokat, s 
mégis <"> kegyelmek azt hivalkodó szemmel nézzék, az Isten s az igazságh 
megitilheti, ha illendő hellyes dolog-e? 4. Az hazaknak meg külömböztetese 
miatt vagyon illyeu bantodasunk is, hogy penzeunis az Praesidiarius 'lisz
teknek szállást nem találtathatunk, az sok exemtak miatt. Mind ezek pé
ti igh edgy summában az felly ül meg jedzett alkalmatossagok edgy mas 
között való meg hasonlast, es nekünk alab való állapotú sors ala vettettek- 
uek, hivatalunkban serény eljárásunknak unalmát es szivünknek elcsiigge- 
dését nemzi és szerzi, mellvnél mi lehet akar hol is de kiváltképpen IJegh 
helyben veszedelmes!) ?

Semmlmn. Nem kicsiny karunkra, grauemenüukre, es becstelenitete- 
sünkre vagyon nekünk regi lakosoknak az is, hogy az közünkbe be szármá
zott s közöttünk residente Nemes Uraink az mostani instructionak tartasa 
szeront Kolos vari fundusou eshető akarna törvényt illető dolgokban nem 
az kolosvari fórumon, liánéin czak egyenesen Varmegye szekin akarjak, 
hogy ö kegyelmekkel perelhessünk. Melyben mind az pereseknek, kik kö
züliünk ö kegyelmekkel perlenének, nagy hatra maradása s kara lenne, 
mind az Varasnak szabadsaga es Fagarasban kiadott három, peezetii level 
ellen lenne, Mely arant is az mi eddigh állott szabadsagunkat akarjuk az 
Nemes Országtól helyben hagyatni es ebbenis az egyenlőséget megtartatni, 
semmi karokra ö kegyelmeknek is közűikben bejött Nemes Urainknak ezen 
dologh nem esvén.

Tertium. Mivel Kolosvarnak Végit liellye tétettetésének alkalmatossa
gaval az lovak tartásának száma annyera szaporodott, hogy az nyárnak 
felén túl, az fövelö helynek szűk volta miatt, mind lovaink, barmaink czak- 
nem eliel halnak el s igen igen hitvan ni is kelnek az szénára. Melly fogyat
kozásunk minthogy az Nemes Orszagh szolgalattya mellett esik, kivannyuk 
az Nemes Országtól való remedia,Itatasat : egyebarant hitvan lovainkon 
hitvau s alkalmatlan szolgalatot is kensz,erittetiink tenni.
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Q m H m n .  Az sok («pitegt is immár tovab nem győzzük, mert az varas
nak sem edgy jobbagya, sem semmi egyeli jövedelme ninczen, mely enyét 
I igy] abbeli szükségét tehesse. Holott ezak hidak, kiket az Varos liataran 
tartanunk kel, szám szerent vadnak Nro 82. Azon kövi'tl \így\ az kőfalak, 
tornyok, a kapukon való sok számtalan elkerülhetetlenkeppen való szük
séges epitések. Melyet is hogy az Nemes Orszagh méltó tekintetben vegyen, 
es mint más Véghhellyekben Varadon, Jenőben s egyeb hellyekbenii is volt, 
valami gratuitus labornak, vagy edgy Vauinak Collatiojaval subvenialvon 
üegh házának, ne hadgya veszni az edgy magyar varosat, in utalunk alá
zatoséiul.

( J u in tm i .  Néhai Nagyságos Hanti Dienes Capita,ny Urunk idejeben, 
az Tavallyá esztendőben, vegbeli dolgoknak el igazítására, sok fő Törökök 
jővén Kolosvarra, azoknak gazdalkot,taara | »//»/] ment, költsegh fejében Vá
rosi szegény emberektől kenyerek, mezes pogaczajok, borok, mehserek, egett, 
borok, vajok, mézek es az meszarszekin húsok pénz nélkül vitetödtenek el, 
biztatván az »Szegény Ur azzal | ha, meg nem holt, volna, |, hogy meg fizetteti 
az árrát mindennek. Annak ntanna nem sokara következvén az Szegenv 
Urnák változása, számos Úri rendeknek kelletuen jöni, lovak szamara 
edgyünnet, masunnat kelletett liarminez öt köböl zabot kérnünk kölezön, 
mellyel is adosok vagyunk. Mind ez két rendbeli költségről megtalálván az 
Nemes Varmegyét, hogy (Jeueralis urammal ö kegyelmével bejött urak ö 
kegyelmek hagyasa Dispositioia szerint conte utaltatnánk' azon Nemes Var
megyétől, de az Nemes Varmegye azon dolgot. Ország dolognak agnoseal- 
van es pronuneialvan lenni, onnat relegaltattnnk az Nemes Ország eleiben. 
Azért azon költségről az Nemes Országtól itt való Colosvari harminezadrol 
vagy egyeb közelebb való alkalmatossagu helyről kívánunk Contentaltatni. 
Datum die 2-1 May Anno 1 (>75. Uvtradata per Jur. Civitatis

Kolosvar Notar, mpr.
U kérvény külső felén e végzés volt, Írva :

Anno 1<>7‘> die 21.') Albae Juliae Deliberationes Dominorum ltegnieolaruni: 
Ad 1-mmu. Mindenekben a mint annak előtte volt a rendtartás, úgy legyen 

ezután is.
Ad 2-um. A mint eddig volt, úgy legyen ezután'is.
Ad 2-um. Az is a mint eddig volt, úgy legyen.
Ad 4-tuni. Vagyon erre válasz a lledei uram beadót punetumaira való vá

laszadásban.
Ad 5-um. Megparanesollya a mi kegyelmes urunk az Hanninczadra, hogy 

inegadgy ák n ekik.
Extradata per Magistrum Sárpatakj J’rotonotar. mpr. ")

') A hónap kimaradt, liihetően niájitH  volt..
’-) Az. e m h 'tih ü l,  \ F a s e  II. Nro - 7 0 . |

— n ti —
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(' LX XX VIT.

11 0 7 5 . 1

Kolozsvár város wines közönsé^e a (lőcs J’jí.1 örököseinek elzálogosítva volt Alsó- és l ’elsö- 
Fiilét, ngv Asszonyfnlvát kiváltván : azokat a váltságösszeget kifizető orthodoxus ös unitá

rius eklézsiáknak adta át az előbbi föltételek alatt.

Nos Reqn isitoré* literarnm et lateralium instrumentorum in Sacri,s- 
t.ia sine ( 'onservatorio Conventus Monastery Beate Mariae Virginis de Co- 
losmonostra repositanun et locatorum, ac. aliarum quarumlibet Judiciaria
rum deliberationum, legitt.imormnque mandatorum Principalium Excenteres 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expe
dit nninersis. Quod Nobiles et Egregii Michael Budaj et Martinus .Rainer, 
inhabitatores, sedisque judiciariae ('initatis Colosvar jurati Assessores, 
nostram personaliter venientes in praesentiam, nomine totius Communita
tis. sine immersorum Nobilium jam fatae Ciuitat.is, sponte et libere vivae- 
<[ue vocis suae ipsorum ministerio fassi sunt, ac retulerunt nobis eo modo: 
Qualiter superioribus disturbiorum temporibus. dum videlicet gens Turcica 
hostili ferro, igneque, ingentibus Sei litarum copys juncta, regnum Trans- 
syluaniae vastaret, ( 'ivitatemque jam latam diuersis incursionibus, minis, et 
obsidione depopulare, ac penitus abolere intenderet, ad ©liberandos et con
servandos afflictissimos Cives redimendaque eorundem capita,, Nobilis et 
Egregius quondam Paulus (loots Concivis ejusdem Civitatis, commisera
tione ductus erga Patriam in tanto periculo constitutam, Sexies Mille Sex
centorum quadraginta duorum fiorenorum Hu ugarié alium summam mutuo 
dedisset, ac in monetis bonae ligae et justi ponderis deposuisset, et como- 
dasset; Cujus benefi.cy liberal itatis praefata Civitas memor, in recompensa
tionem tantae summae, ac spem futurae restitutionis, Totales et integras 
possessiones ipsorum As/.s/.onyfalva, Felseo et Also Füle, cum Curia Nobi
litari in Felseo Fiile extracta., in Comitatu Thordensi existente habitas, 
titulo pignoris, usque ad tempus redemptionis, jam. fato Paulo Geots, ejus
dem posteritatibus ac legatarys utrinsque sexus universis dedisset, obligas- 
set, transtulisset et oppignorasset, |prout ex literis impiguoratitys superinde 
in Anno 1 (ItiO die II July confectis et emanatis, per praefatos Michael em 
Budaj et Martin um Raj ner, nobis in specie exhibitis constitit |, Eaedemque 
jam fatae possessiones hactenus apud manus posterorum ac legatariorum 
ejusdem Pauli Oeots, ad hunc usque diem liaherentur, ab ysque de facto 
vigore literarum oppignoratitiarum, superinde confectarum pacifice tentae 
et possessaereperirentnr. Ne itaque toties fatae possessiones ad manus alie
nas devolutae, poenitus | sir- | a. toties fata Civitate abalienarentur, ac ut 
facilius in pristinum sta,tum earundem dominium, et usus restitui posset, 
ejusdem toties dictae Civitatis Orthodoxae et Unitariae Relligionis amba
rum Ecclesiarum praec-ipni et Curatores, ac universi utrinsque Ecclesiae 
status et ordines praefatam sex Millium Sexcentorum quadraginta duorum 
llorenoriim summam, toties fati Pauli Cents posteris ac legatarys, paratis 

II. 27
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in pecunys ex Deposito praefatarum Ecclesiarum deposuissent ac persolvis
sent, toties dictasqne possessiones simul cum omnibus appertinentys elibe- 
vassent, redemissent, restituissent, ac reduxissent: Praefatae itaque ( 'ivitatis 
Nobiles universi unanimi voto et consensu, easdem toties fatas possessiones 
Asszony falva, Also Fel seo Füle, cum omnibus appertinentys, juxta liteiariini 
oppignoratitiarum toties fato Paulo Geots datarum tenorem, jam fatis 
Ke.clesys Orthodoxae et Unitariae Belligionis in et pro toties fata pecuniae 
summa, in qua e manibus alienis aere Ecclesiastico reduxerunt, dandas, 
obligandas, et oppignerandas duxissent. Prout etiam coram Nobis per prae
fatos Micliaelem Budaj, et Martinom Rajner ad nos transmissos praetactis 
utrisque Ecelesys, eodem ipso juro quo, toties fato Paulo (foots oppigne
raverant, modisque et conditionibus in ysdem literis impignoratitys supe
ri ude confectis adductis dederunt, transtulerunt et oppigneraverunt, ac 
manibus eorundem assignaverunt pleno eum effectu. Harum nostrarum 
sigillo liuius Conventus Authentico obsignatarum literamm mediante. Da
tum in Festo Sancti Egidy [ sept. I . ] Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
Septuagesimo quinto. ( lorrecta por Iinquisitor. ')

CIAXXAI1I.

11()S2.1
Paczolai 3jor1)ára ötszáz many Ictictcinónyc Koncz Boldizsár püspök kezéhez az erdélyi mii

t ;í r i 11 s < • «í y 1 uí z k öz ön só £ számár a.

Isten áldásából van eben a/, tiiszöben öt száz sarga arattak, inéi eket 
utam. kolosvarj unitarjus püs])ök uram kezelteti solmosj Koncz bobIjsár uram 
kezeliez olan formán, bog az meg jsten ö felsége ez vj lúgban éltet, adeg etijm 
legen, holtom után penig az unj tárj ns eklesjjae legen, most eltemben ug 
bagóm es fatyalom, liog senkj el ne vehesse semj utón, semj mod es ok alat 
az unj tárj ns oklesjatol, hanem övék legen örökösen az eu holtom után, de az 
meg elek, szabadoson lioza nulltassak es ng költliesso.m mjnt eiijinot meg 
elek, annak után ti ö kjgede legen ha mi marad tőlem. M élről kezem jhisat 
ittam peezetcmel niegerösitiien.

én paezolaj borbara (P. H.)
A pecsét körirata: PAOZOLAI BOKHARA,s) közbiil IVrli alak élet

nagyságban állva, kezében kifeszitet.t nyilat tartva.
Oldalvást, későbbi kézzel Írva : de A. I (»(iXÍ | forte )| ')

') Az c m le iib ű l, moly kétré tű  papírra  van írva s középen kenventi pecsét fel 
megerősitve. Egészen ép oklevél. | F a .fr . I». Nro ö l.|

-) Mikos Mihály né. ]L. az 1679. m ájus 27-ki 17. tcezikket.l
;1) A keltezés tévesen van — gyanito lag  — 166‘2-vo téve. Koncz lloUlizsár lt!i>:!. 

oot. 91. választato tt püspökiét
Ez év helyesen 1682. Ekkor kereste lel személyesen vagy levele által híveit, 

gyűjtött, közezélra nagy összeget, e főrangú úrnőnek is három adományát, sorolja, elő 
ez évi [kelet, n é lkü li| jelentésében, de ez nincs azok k ö zö tt; h ihetően, mindkettőnek 
élete vége felé történt,.

1 1 Az n rd tá r in ít rr fiflm zk fig im m i U vrM áráhan  Irvő, n y ito tt alakban irt, e re lc tih ő l.

—  u n  —
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njczjrtessek .istennek szent neve erte, kj jrgalmassagabol ez kanos 
külezegemet meg tartóta ingen kegolmeböl mjnd enj veszedelmes alapotok 
közöt js mag.mnal egűt, melet mostan meg h jt jo akaró uram es lolkj taní
tómnak beeziíletes tjsztelendü soljmosi konez Loldjsar uramnak Kolosvar.j 
unjtarjus eklesjanak puspekjenek kézéhez atam, ug mjnt Szám szerjnt ezer 
öt száz sárga aranakat aban az fej er tüszőben, olyan formán adom es atam 
ö kjged kesz diez, liog mjtalonkor szabadoson kjueliesem, valamjkor ki aka
rom vonj akar "> kj gerne, kézénél, akar inasok kézénél legeitek mind ezek az 
aranak, uijiid ponjg az, tölij, vahiineujt ezen az ezer ötszáz áramukon kilviil 
be atam js, mjtideniket szabadáson es úgy kelthessem mjnt sa játomat, meg 
jsten ez arnek világban elet I ten tart os e lte t; ha mjkor jienjg jstennek ng 
teczjk, hogy vég oramat ellio/.a ö felségé, az en holtom után hágom es valóm, 
kötöm js mjnt sajátomat az unj tarjus eklesjahan levőknek szükségekre, az mjre 
kivantatjk, mel leuelemet adom nagyol» bjztonsagnak okáért magam ke/,zeni 
j rasa alat poczetemel js niegerössjtrien en paczolaj pori »ara in p. (I*. H.) ') 

[Mindenben az előbbihez hasonlóan kiállítva. |

(ILXXX1X.

|1682.]
Solymosi Konc/ líoldi/sjir unitárius jmsjiük :íItal gyűjtö tt alapítványok, s k (^Tartomány ok 

clszáinláliísa s a/.okból 50 aranynak a. m aga rcs/crc  m egtartása iránti nyilatkozata.

Diezüssegh az Eöirök Teremptö Istennek !
Istennek teez"sel»ől 1661. esztendőben Colosvari Unitaria Magyar 

Ikudesiaba Praedicatorsagra hozatta,tván, az mint a Vr talentumát adta az 
Tanittasban is munkálkodtam, azonban az szegenj Kcelesia liasznara, mind 
kiin es mind ben érték szerzesbőől is faradtam, meliben hogy successorem 
engemet követne, rövideden azoknak az ioknak summáját az mint eszemben 
.juthat, bona fide, liegest um szerent elő számlálom. Külömb különb eszten
dőkre es napokra szamot nem tudván tartani.

I. Ottan hamar bőgj Kolosvárra iöttem, az áldot emlékezetű Miches 
Mi hál ynó .Patrona Aszszonyit | ir/y1 levelemmel megtalálván Mnnkaczon 
laktál »a ii, küldőt cö kegyelme Száz Aranyokot Mikola Sigmon d Uramtol, 
niellyeket ugian hazamnal administraltam Tiszt. Pál István és akkori Cura
tor X'. Huszár Peter i ramnak kezek áltál Eeeln szamara.

II. Mikor meg Besztercze es Colnsvarto] fogva, barom lakos falunál 
töl) nem volna, nagy félelemmel |mentem| áldot emlékezetű Gyulai Már
tonná Aszszonvömhöz es arra vöttem ő *) varostol ö kegjelmeuek hat ezer 
toriatokban zallogosittatot barom— ugjmint Aszszoiivfalvanak kétfélénél,

') Ez is kelet, nélküli az eredetiben is. Az unitárius ripjhiFkösTmíu'fi levéltárá
ban leró einlrtihöl.

') Ezentúl az fiklevél a kíi/.e|»;n egészen ki volt szakadva,, s a hol vonal vau. 
(■Oy vapf.v tölili szó kivsísva.

—  41«)  -
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edgyibet az Ecclesianab e — forintig, meljet meg is czelekedet, effelet az 
tulajdon maga — bol száz aranyakat rendelt holta után.

III. Ismét ugjan aldot | emlekezet |ü Miches Mihály ne Aszszonyom 
miboron Detzei István bfilde — árván ') ötveny aranyakat, iollehet ő ke
gyelme azokat hír nélkül elki.il — volt, de az Aszszony eo kegyelnie haza 
erkezuen, vettem még eo kegyelmen kér •— leket, méllyé két is (Vaiczar 
András nramek C arator.sagokban he — ugyan a táj ban egy öreg kiiviil 
belül aranyas ezüst bánfát| — adtam az Ecelesiaban.

IV. Azután egyszer — is ez áldot emlekezetii Patrona Aszszonj titkos 
parancsolattjabol |dea| kok taníttatásokra admin istraltam ott héan ott 
igaz Arany [akatj.

V. Baumgarthus— haza hívásává is admin istraltam számos tallérokat, 
de I nem tudom | bizonyoson számát.

VI. Az Harangot öntettem két száz forintért. •
VII. Az aldot emlekezetii Aszszonj holta után két úttal administral- 

tain negj száz aranyakat, iollehet szazanak az arrat megh adtak, negv négy 
forintokba tudván, mellyet költöttem az temetesre.

VIII. Sz. Benedekről három Eoreg asztagokat mintegj tiizböl nyertem.
IX. Aldot emlekezetii Jarai Mihalj ne Aszszonjómtól kétszáz aranyakat.
X. Aldot emlékezetű Stenczel Irnreli Uram is, liogj öt száz aranjókat, 

hadat \ú)yJ az Ecclesianak, eszköz voltam a dologban.
XI. Aldot emlekezetii Michesne Aszszoujom iovaibol az. mit kaphat

tam, valami muntlith | igy] szoknjaval, vallal eggyiitt beadtam, raelj |? | hirt 
Toldalagi Ű r ")

XIII. Ezek felet tartottam, s tartok hazammal az Erdelji Unitaria 
Ecclesiak szamára két ezer ott Száz arannyabot es holmi eggyetmás ezüst 
mariinkat. Vegezetre mivel én méltatlan voltam szerent, ha megnyomorot- 
tam is, de Erdélyi Unitárius Püspöknek tartatom, iollehet itt az Attjafiaktol 
nem annyira ismertetem, az meg enilittet Arannyokbol nyomorodasom után 
esztendőnként fizetésemre akartak deputalni ötven ötven Aranyokat, az 
Colosvari Unitaria Ecclesiatol he hágj van nekem romlásom után Vocationi 
szerent offeralt Salariumot, meli esztendőnként az ötvenj ötvenj aranyaknai 
többet töt volna, meli tselekedetemröl Tiszt, l'lebanns Sz. 1 vaui Dániel Hr, 
Tiszt. Házmán Peter Uráírnék bizonsagim.

Ezeket iedzegetem es iram fel pro futura, cautela I iiS2 die ÖO S-hris 
magam hazamban En X. Sólymost Kouez Boldisar mpr.

XIV. Tiszt. Plebanus |uram| kezehez is adtam egy ezüst lu'ivelyii 
merőn aran 4) — |kar | d o t; ismét egv ezüstös hlivelyii Pallost '1) — ettő 
másfél száz forintokot erő.

P. S. °) — — — — — melyről léptem — — - - — f* Juli ')

‘) Talán : inrnrm. — -) Kivehetethm értelmű rövidítés. — :l) A X.II. pont a/ 
eredetiben is hiányzik. — *) Más fél szó |/«m aranyozott élű mtjy mamklntuI kiszakadt. 
— ■) Három vagy négy szó kiszakadt. — '■) Három sor olvashatatlan. - 7I Az nnilá- 
ri'i* eifttliázkiiziívsi'f/ IrrHtárAhav Ifvő rrelrtiböl.

—  4 2 0  —
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[I (5815. j
Az erdélyi in .itá riu so k  lui,rom  io tag ján ak  te lté te le i, molyok a la t t  be le tg y ő z tek , liogy Solym osi 
Koncz Jio ld izsár u n itá r iu s  püspök  az  á lta la  g y ű jtö tt s gondviselőbe a la t t  ta r to tt  javakból 

be tegsége a la t t  500 a ra n y a t e lköltlio t a  m aga és gyerm ekei tá p lá lá sá ra .

Minuta in nomine Domini, Amen!

Mű TT A/, Erdélyi Unitaria Ecclesiukitak szentelt, us T. Solymo,si K. 
lioldjsiu' Iliis i lök Urunk kézénél tartatott, kevés szánni Bonumokuak (Jon- 
sriussi ; es eo kegyelmétől titkoson ugian azon Bon unióknak designul t 
Curatori. Adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, hogj Anno 1(588 etc. 
Minekutanna Istennek titkos iteletiliől es teezeseböl T. Püspök Urunk 
súlyos parulysisbe esett es a mia ordinarie nem szolgálhatván, az Colosvari 
Unitaria Ecclesiaban esztendőnként való salarinmahol megfogyatkozott 
volna, talula meg eo kegyelnie műnket, némelyikünket viva voce, praesens, 
ueiuellyikiinket per 1 iteras, es jelente, hogy az mű hírünkéi es engedel- 
munkbol nyúlandó volna, az eö kegyelnie kezénél levő Erdélyi Unitaria 
Érdes jaknak Bonumihoz ötsziíz Coronas vert aranyakig, melyekkel magút 
es edes gyermekit tisztessegeseu táplálná, mig Isten eö kegyelmen, vagi 
cziidalatos fel gyogyittas, vagi halai altul köniörülne.

Alii azért megtekintvén az eö kegyelme mostani megromlott allapát
já t es az előtt mig egesseges volt, közönségesen az Ecclesiakra való szor
galmatos vigiazásat, meg engedtük, hogy az meg emlittet summát vágj 
egyszersmind, vágj aprónként kezehez vegye, köleze, es magát, s edes cze- 
ledgyet alihol tarcza, mivel mar eö kegyelme nem kereshet.

Mindazaltal, mivel az a Bon um az U. Ecelesiivknak utolsó szükségére 
szenteltetett volt, égj nltnllyaha simpliciter meg nem engedhettük, hogy eö 
kegyelme ahoz nyulljon, maga is eo kegyelme mint Eccla szerető ember nem 
akart pusztán ahoz nyúlni, es igy vetettünk eö kegyelnie eleiben Hlyen 
barom eonditiokat, mellyek alatt hozza nyúlhasson, es költhesse, az mi
képpen hogy hozza is nyúlt.

I. Ulsö conditio ez, jkit Isten tavoztasson |, ha az ő kegyelme nevelet
len két gyermeki vágj maga előtt vagy maga elöb való halain után erőtlen 
korokban meg halminak, az Varos törvénye szerént való divisio előtt ante 
omnia, az meg emlittet summa mint adósság az Erdélyi Unitaria Ecclesiak 
szamara plenarie meg fizettessék, ha találtathatik, arauyyul, ezüst marhául, 
es egyeli fele io marhákból, meg az rés immobilisből is, úgymint házból, 
(■örökségből ; az mi az adósság le tízet lesből meg marad, Varos törvénye 
szerent legyen divisio abból.

II. Második conditio ez, mivel mint magatol eö kegyelmétől értettük, 
Uolosvárrá való származású után semmit eö kegyelme Avitieumbol nem 
participált, az két rész Attyafiakra nézhető iovat, mint accpiisitumot hadna 
es testálná holta után, gyermekys ereiden korokban titánná hamar meg 
halván, az Erdelyj Unitaria Ecclesiak szamara, es pro lucro ajándékozna.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 421 2013.03.05. 22:23:15



III. Harmadik conditio e/., Hogyha punig az eö kegyelme gyermeki, 
meg maradimnak, s szaporodnának is ideig, de lia tandem definiálnának, 
mivel indivisus volt velek, mikoron az summához nyúlt, adna eö kegyelme 
ollyan irast mind maga, es gyermeki kepehen, hogy valamikor az eö ke
gyelme magva Colosvarat tellyesseggel el fogyna, minden egveh praeten- 
densekelőtt az ő kegyelme agán, [ide nem értvén mindazáltal, haveyi, vagy 
menye találtatnának |, akkoron ők varos törvényé szerent az öveket ne 
vehessek ki illaese, azon meg emlittet Erdelyj Unitaria Lcelesia lenne első 
az meglem|littetett summáig, ha talaltatik annyi.

Mely Conditiokra eö kegyelme nem czak maga mene reá, es eonseti- 
tiala, hanem tizenöteszteudehen \iyy\ iaro fia is magával eo kegyelművel 
eggjütt peczetekkel, es kezek subseriptiokkal meg erősittek etc.

Colos varról ez karmoknak kellene ez levőiben neveknek behatni:
T. Markos Dániel Szent Ivani.
T. Adam, alias líazmau Peter Fr.
T. Peezi András — ')

( 'XCI.

|Dis:f I

Na.gy-Solvmuni Kunez liokli/Biír erdélyi unitárius püspök végrendelete gyermekei nevoli <■-
tése s kevés vagyona telni.

Eórók diczeóssegh á Terémptéo Istennek!
Mu X. Solymosi Koncz Boldisar ete. Jóllehet á mint eletemhen, ugy 

halálomba un is nyereségem az en meg vúlto (Jhristusom, mindazaltal Fsain* 
Prófétától Ezechias királynak izeiit Istennek szavat, magamhoz izeidnek 
ismerve, ez nagy erőtelensegemben teszek az Ur nevűben illyeu rövid ren
delést es testamentumot.

Mihelye ii az en Istenem oil mindenem lelkemet, romlandó testemnek 
satorabul maga őriző kezében veszi es az elütnek ezonuéaban beköti, es edes 
fiainot Balthasart, es Leányomat kis Annát el hagiom az halai min, azonnal, 
áz en Istenem után, legyenek Árva gyermekim tutori e földön, Tiszteletes 
Almasi Mihály Lector 11ram,azzal á kit Isten eo kegyelmének társul készít
tet, es Nemzetes Járni Samuel Uram edes Pelesegevel eggyiitt, eo kegyel
meket keretű az Űrért, legelsöhenn is arra legyen vigyazasok, hogy gyer
mekimet az szent Urnák felelmere taniczak, es minden io erkölcsire, io útra 
igazgassak. Kiczin kévés el hullandó iokrolis, | ha mi marad |, visellyeuek 
gondot, a mi meg tartható, maraszthato. tarezak szamokra, az mi ueszendeo,

') Az írd. anUárins t’<)!ihá:k<iziiu*rtj krHUínihaii krö ent'Hihöl, m ely azonban nines 
k e ltezv e ; m in t egy későbbi hasonló tá r ta im  11 ira tb ó l k itű n ik , ez csak tervezés \ Minuta] 
vo lt, de m indenesetre  az llW3. nuv. 27-ki v ég rendele t e lő tt k e lt. Ez ok levélen  «■ lnít- 
i r a t  á ll :  „A~ <■ tú lélni IT nitariu  licrlrsiitkiiri/.' u to lsó  szü ksiu /rre  ra lo  ttr jto -  
sltu n iá t

—  4 2 2  —
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ii hiú allaudo, tegyek pénzé, es hozzaiok illendő modon abból taplalliak, 
ruházzák, szajokra, lut növekednek is ne boezassak, minden háborgatok 
ellen oltalmazzak, egy szóval Bölcz Sirak hagyasa szerent legyenek az 
Árváknak Attyolc gyanánt, hogy az magossagbelinek fiai. leven, inkábli 
szerettessenek eo Eelsegeteől, mint Annyoktol. Ha periig az igaz iteletü 
Isten őket is en utaunain eretlen korokban ki szollittana e Világból, akkor 
találtatható iokbol Gyermekim meg nevezet Tutori külön külön edgyik 
edgyik vegyen ötven, ötven forint éred iokatt. A mi azon lelet marad, 
azokkal osztozzanak, az két részen Attyaiiak Varos törvényé szerent, így 
mhidazáltal, hogy elsőben áz Colosvari Huitaria Koelosia az könyveimet, es 
hasimat vegye el. es azokból más senki ne osztozzék, mivel nagyobbara 
ugjaii ez Eeclesiabol vöttem volt. Az két rcszes Attyafiak is minekelőtte 
egymás közöt osztoznának. Elsőben abból az Tordai Unitaria schola sza
mara. adgyanak es de] m tally a mik Száz forintokat, az szegény Unitárius 
papoknak huszonötöt, az szegény Lengyel attyafiaknak is huszonötöt. A 
nemes Varosról, Ispotályról, toronyról s egyeli házi szegényekről is el ne 
feletkezzenek. Ezt az Testamentumot irtain magam erőtlen kezemmel, de 
ép elmevei Anno 1(58:1 die 27. ü-bris magam hazamban czendesen, mellyel 
mint utolsóval akármikor ezelöt szorulásomban töt szavaimat testamen
tumomat eassalom, es ezak ezt akarom hogy meg altion, melyet kezem Írá
sává], nevemnek alája irasaval es peczetemiuel is megerősittek, az Eörők 
Istenn is erősicze meg. Amen.

Nagv Solvmosi I v ó  ii ez lloldisar m. pr. 
( N L )

Ugyan azon napon es esztendőben indíttatván az Jacob Patriarcha 
példájától, temetielesem felőli is teszek Hlyen rendelést. Mikor en, áz en 
népem közzé szamlaltatom, Édes Gyermekim Tutori legyenek Utolsó tisz
tességem Curatori is, liá élnék. Dragab inget, lepedőt testemre ne adgjanak, 
Vánkost,'kapezat is ne kesziczenek, hanem azokat, az mellyeket magam meg
szerzettem, tudgyák gyermekim ele adni. ‘) Mivel az Isten engemet ennyi 
esztendők adat igen le alazot, el takarittatásom is légién igen alázatos. Egy 
Praedicatio nal töb ne legyen, de abban is semmi diezeret ne forogjon. 
Orabis vers irás el tavoztassek. Sírom vermem, Balthasar K. N. Solymosi 
Battjám mellet legion. Kövéről könyii az Temetőben fel találni. Valaki ez 
Testamentumomot meg nem tartva, áz Isten ezen é Világon meg sanyar
gassa erette, mert az en lelkem buzgó indulattiabol kívánom, hogy illjen es 
nem más forma temeteseiu legjeii.

Ná Solvmosi Ivoncz Boldisar m. pr. -)
(P. H.)

') Az emltíiliai, meg oldalvást ez veit írva: „Koporsómat be ne vonják,1
-) Az miitúrius eyíjlmzl'özimmi levéltárában lenő ereietPtől,
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CX Gl].

[1684.]

Azon folté tolok, melyek ala.tr X. Bolymosi Koncz Boldizsár általa az erdélyi unitárius (•«••yliázak- 
nak gyűjtött javakból 2000 aranyot Huszár Péter és Szabó Gáspár ^ondnokokinik átadott.

Mii Szentivaui M. Dániel, az Tiszteletes Viiitar. Colosvari Ecdesianak 
Plebanusa, Petsi András, Colos-Monostori Captalan, Alniasi Mihály, Colos
vari vnitar. Eclak Schola inak Lectora, Huszár Deter es Szaho Uáspár azon 
megirt Eclesia Bouuminak (Juratori, Huszár Mihály, Brozer Peter es Boly- 
mosi István Colosvárott lakó Nemes szemelvek es Colosvári Notarius Járni 
Sámuel, Adgvuk tuttúra az kiknek illik ez leveliink által, hogi midőn Anno 
praesenti 1684. die 8. Mensis Januarii hivattattuiik volna 'J’iszteletos
N. Solyniosi Koncz Boldisar Vrunktol az Erdélyi vnitaria, Eclesiaknak 
Püspökétől es Ed Curatorátol itt Colosvármegyében Colosváratt közép uczá- 
han levő házához eo kegyelmének, jelente eo kegyelme, mi vei hogi Istennek 
látogatásából mostani súlyos nyavalyájához ke']»est eletek meg maradása eo 
kegyelmének bizonytalan volna ; huszoneggi esztendőktől fogva hivatala 
szerent eo kegyelme akarván prospicinlni Istentől eo kegyelme gondviselése 
s Püspökségbe alá bizattatott Eclesiaknak jovára s meg maradasara az 
meg irt üdő alatt, kit kit az külső Eclesiákhan levő Patronnsok közziil az 
Eclesiaknak következendő sziiksegbekre contriluialaudo szűnt Collecták 
felüli reipiiralván. Isten eo Eelsegbe meg áldván eo kegyelmének azon 
dologban való fáradozását, szerzet szép számoson . es nevetedet azon 
Collecta ; mellvnek nagi részit az Eclesiaknak hol eggyiitt, hol másutt az 
alatt interveniált kiilömb külömh sziikségheire ex]»endalta eo kegyelme, 
hatra maradott részit pedig, melly még eo kegyelmeitől volt. azon meg irt 
Erdélyi vnitar. Eclesiaknak, de főképpen az Colosvari Vnitaria mater Ecle- 
sianak ntolso el keriilbetetlen sziiksegbekre akarná administralni; az mint 
bogi admiuistrala is eo kegyelnie tiszta, jo aranyakul kot ezer aranyakat 
Aur. 2000 es egi beanos réghi aranyat — Aur. 1 fenn meg irt Curator 
Vrabunknak, Nemzetes Huszár Peter es | Szőrös Janos Vram ugimint coiistit. 
Curator nyavalyaia miatt jelen nem lehettien | Szabó Caspar Yraiiueknak 
ill ven Conditiok alatt; hogi tudni illik azon aranyakhoz való provisio es 
azokból való dispensatio |ha az szükség ugi kevannva | concernallya eo 
kegyelmet is, mig Isten élteti es Plebanus Vrt, es eo kegyelnie után snccedu- 
lando Tiszteletes Püspököt, íuintliogi ászt eo kegyelnie külső Eelesiak 
c.oiítributioyahol ]»erc.ipialta az fenn meg irt szükségre, hozza tévén észt is; 
hogi ha azonban ha | -if/i/ | az szükség ászt hozná, liogi az Eclesia ra szorulna, 
annak expendálására. vel in toto vei in parte, Horvát Kozma vruak vagi eo 
kegyelme egy testvér Attyatíainak, mig Isten eo kegyelmeket élteti, liirek 
nélkül semmit abbéi ki ne vegyenek, hanem eo kegyelmek közzől vala- 
mellyiknek, ha tsak. level áltál is hírré adgiak es (Jeusura jókat vegyek, 
mellyet is leválván fenn meg irt Curator Yraüuek his sub conditionibus.

— 4 2 4  —
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Anno ot dic praemissis, et coram ysdem praemittis Dominis ibidem. 
Jelentő ászt is Tisztelete« Püspök Vr, hogy azon másik faciesen Speciiiealt 
(lollectából, mostani meg nyomorodott allapottyálioz képest utolso szükségre 
való jutásának el távoztatására, mivel már régi esztendőktől fogva eo 
kegyelmek járandó Malari urnában semmit sem pénzül, sem borul, sem búzául 
az tisztelete« Eclesiatol nem perei])iáit, rcservalt volna eöt száz aranyakat 
V, Aur. 500 — ill ven Conditiok alatt,

1. Hogi ha Isten az eo kegyelme gyermekit élteti, mintilogi eo ke
gyelme Isten kegyelméből maga industriáia által szerzetté azon CoIIeetat 
es eo kegyelme ezen nyomorult allapottvábau gyermekit illető jókból élt, 
giermekit azokért meg ne háborgassák, se töllök no exigallyak.

2. Hogi ha penigh Isten eo kegyelmet, ez nyavalyás életben meg
tartván, az alatt gyermeki deficialnanak, eo kegyelme eleteken, az eo ke
gyelme gyermekinek annyokrol való attyaliai, ha Isten eo kegyelmet is pedig 
annak utárnia ez eletbol ki szollitaná, az eo kegyelme es eo kegyelme gier- 
mekinek Attyafiay.s semmi jovaiban addég ne participállyauak, íujglen 
az az ,Summa arany az Ecclesia részire nem excindaltatik ugimint Debitum, 
vagi lia eo kegyelnie holta utannis gyermeki eo kegyelmének deficialnanak, 
ugys az meg maratt jovaibol eo kegyelmeknek az az Summa az Ecclesia 
részire exoindaltassek. Mellyrölis attak ez Testimonialis unkát tide nostra 
mediante.

Correcta per eosd.

Szent Iváni M Dániel m. j>r. (P. 11.) 
Aluiási G Mihály m. pr. (P. II.) 
Szabó Gáspár ni. ]»r. (P. H.)
Huszár Mihály m. pr. (P. H.) 
Snymosi István m. pr. (P, II.)

Petsi András
Colosul. Capt. m. pr. (P. II.) 
Huszár Péter ni. pr. (P. H.)
■ bírái Samuel m. ]ir. (P. 11.) 
llrozcr Peter m. pr. (1*. H.) )

') Az 'iuiiJári.tt,< na/lMteközihwfif lerHlánihiw levő ere leltből. 
-I Az iwUiíríns fjiijhiírjlíösünsi'ii levéli tírtilmn leró erelelihöl.

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 425 2013.03.05. 22:23:18



C X C I I I .

11684.1
SolvmoHÍ Kuiicz líoldizHÚr unitárius püspök örökÖHuiuek mihitkoziiia. az atyjuk á lta l vissza
ta rto tt 5UU aranynak az erdélyi unitárius eklézsiák részére kiszolgáltatása s ennek (300 tori nt 

adománya jövő rendeltetése iránt.

Mii. Sz. Ivani M. Dániel, az Erdélyi Uuitaria Meclesiaknak Püspöke. 
Széplaki Horvat Kozma, Horvat Ferenc/, es Morvát Miklós, Colos varat 
lakó Huszár Peter is Kainer Marton, miunyuian nemes szemellyek; adgyuk 
tudtára mindeneknek az kiknek illik, quod Anno 1(584 die 27 Octobris, 
midiin volnánk az Colosvari Cnitaria Meclesianak Plébániái házánál, jöve- 
nek mii elünkben egy részről ugyan azon Colosvari Tisztelete,s Meclesianak 
Bötsttletes Patronusi; más részről az n Tiaj boldogh emlőkozetii Solymosi 
Konez Boldisar Püspök Praiunak árvái, úgy mint Solymosi kis Konez 
Boldisar es lvoncz Anna Aszszouy és lön illveu dologit.

Néhai Tiszteletcs Konez Boldisar Uram az Erdélyi Cnitaria Ecele- 
siaknak Püspöke, lévén coiiservatora az Erdélyi Cnitaria Ecclesiakat c o j i -  

ccmalo némely Collecta pénznek, niellynek job veszet eletebeu co kegyelme 
administralta volt az Tisztelete* Colosvari Cnitaria Meclesianak Curatori
nak kezeken, egy része pedigh, úgymint aurei 500 bizonyos okokra nézve 
helyben marad van. eo kegyelme holta után mind eddigit maradót volt az 
eo kegyelme Árváinak hon nini közöt. Mely dologit controvertaltatvan, es 
az .Ecclesia annak másutt létet s conservation at illetlennek ismérvén, ászt 
eszekbe vevőn az megát említett Tisztelete* Püspök Uramnak árvái, export
álván eddig is ez Meclesianak hozzájuk mutatót jo akarati,yat, es kővetke- 
zendökeppeu varvan ez utaun is hozzájuk mint Árvákhoz mutatandó ke
gyességet, protectiojat es promotiojat, ultro, magok jo akarati jókból 
igherek azon 500 aranyaknak restitvtiojat az Ecclesia kezelte/,, iglierveu az 
Tiszteletcs Ecclesia is néhai édes Attyoknak hüseges szolgalattyokra, nézve 
azon arvabnak Solymosi lvoncz Bohlisarnak es húgaitak Solymosi Konez 
Annának Flór. (500 liatszaz magyar forintokét usualis kész pénzül adni. 
Mely ö kegyelmek jo akarattvokra nézve az Árvák is azon (500 forintokról 
úgy disponalanak, hogy ha Isten Ítéletiből mind ketten magtalanul defi- 
cialnanak, redealljon azon summa pénz ezen Tisztelete* Ecclesianak, ha 
pedigh akkor kész pénzül jelen nem lenne, A.ttyokfiai addigit javokkal n e  

osztozhassanak, miglen egyelt jovokbol az Ecclesianak szamara azon sum- 
maigh conteutatio nem tetetik, mely dolognak erősségére az Árvák mind 
ketten kezeket is be odúk.

Mely dologit mii előttünk így menyen véghez, attak rolltt ez levelün
ket kezünk irnsaval es pecsétünkéi inegh erősítven, tide nostra mediante. 
Datum (Jlaiidiopoli Anno, die, locoque ]traeuotatÍs. Indices ydeiii qui supra.

( orrecta per eosdem
Szent Ivan i. M Daniel m.pr. P. Morvát Kozma, m.pr. Morvát Ferenc/, m.pr. (P.M.) 
Morvát Miklós ni. pr. Huzár Peter m. pr. Itainer Marton in. pr. ') (P. M. )

') Az unitárius egifuizhösimtég levéltárában levő eretlutiliől.

—  —
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0X01V.

[1 6 9 0 .]

l 'untülkmlas r s  i 'nvar iránti  kü/.ös vriulclciu I. Apafi .Mihály onlólvi thjrdnknnnek cm Ik-isslrr
császári iióinct táhoru ülilütji.

Michael Apsi.fi Dói Uniti! Princeps Transylvaniae, Martiam ltegni 
1 fuugariae Dominus et Siculorum Gomes. Salute et Principali nostril gratia 
praemissis. Mimién rendbeli hívőinknek akarjuk ez Pátens Mandátumunk 
által tudtára adnunk. ITogv az mint az inéltoságos Heizler General ö 
kegyelme ennek az .szegény Hazáinak terhe kőnnyebbittésére, és vigaszta
lására boesátatott ollyan Edictumot ki, hogy á modo in posterum Posta 
Lovakat. Szekereket vonó marhákat, senkinek akárminemil rendbeli Tiszt
viselő vagy közönséges ö Felsége vitézlő liende legyen, de az Generál 6 
kegyelnie speciális arrul való Salvus Passusa nélkül ne adgyanak és semmit 
ingyen ne is gazdálkodgyanak. Mi is azért minden rendbéli Ifiveinknek» 
per praesentes kegyelmesen, és igen serio parancsoljuk, hogy az Generállal 
eö Kegyelmével való megedgyezésünk által lőtt ezen Patensünkhez tárcsák 
mindenképpen magokat az ö Felségbe vitézié romiéi aránt. Hogyha pedig 
valaki akarná tekintetből azont által hágj a, hogy ha varos, falu, vagy fő 
renden való Keines ember lészen. vagy valamely varmegyének. Széknek 
vagy Helynek Tiszte lészen. poemi Articulari in publicnm llegni aerarium 
irremissibiliter exequendá biintettetik. Ha pedig egyházi közönséges Nemes 
ember, vagy valamely városi privatus, vagy paraszt ember lészen, három 
holnapi tömlöczel biintettetik. Minthogy pedig az ]lustálkodás, es vono 
marhák vétele, és mindeiinomii ingyen való gazdálkodás, quartélyozás 
dolga állattunk való I[iveink között is felette nagy abususra ment az 
szegénységnek olviselhetotlen terhere, azért parancsolyuk, hogy minden 
Rendbeli Xomzetiinkbiil és állattunk valókból állóknak is posta Lo, vono 
mari iák adásában és gazdálkodásban csak az Fejér vári A 1689 novemberi 
gyűlésben arrul omanalt Artie.ulushoz tárcsák magokat, sub poenis supra 
specificatis tam Kxigenti, quam Danti indigendis. Ide nem értvén mindaz- 
altal Oiuieriinkel, Specialis Salvus Gonductusunkal és Generálisunk s Fő 
Gommissariusunk Tisztekhez tartózó dolgokban s tudósításokban szük
ségesképpen járó lhubereket. Secns non faetur. Praesent. perlect. Exhibent, 
rest itt. Datum iu Gastro nostro EllESFALYA., Die Decima (Jniuta Mensis 
Februarii, Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo, Nonagesimo.

Apafi ni. p r.‘)

') A/. i 'm l i ’liJiől, mely nyom tato tt pólilsísiyluui volt a vánwuak moykiildve. s 
küz/peii a  fejedelem pecsétével ineyen'isitvo. j/hi.sr. 1'. Nm S.|
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0X0 V.

[1690.]
Az ország tanácsosai Kolozsvár városát, a doczcnibor hatodikán Segesváron tjutandó

országgyűlésre ineg 11Lvják.

Egregii et Nobiles Domini et amici Observandissinij.

Komái Császár kegyelmes Urunk eö Felsége Szegény Hazánk alla- 
pottjarul érkézét kegyelmes resolutiojaban foglalt, s egyéb Szegény Hazánk 
mostani sorsát illető dolgokra nézve, ez Nemes Ország rendelése szerént 
magunk közös megh egyezet teezésébill kellet közönséges Ország Gyűlést 
prolimig,altatnunk, ez szintén következendő Karácson Havának hatodik 
Hajijára Segesvár varossaban celebráltátok kegyelmeteknek azért az Nemes 
Országtól adatot autlioritasunk szerént intimalyuk, kenszeritjük is edes 
Hazájához tartózó kötelességére kegyelmeteket, hogy az eddig való jó 
szokás szerent, maga heesiilletes, hiteles Attyafiait tolyes számmal valoszt- 
ván. az meg irt közönséges Ország Gyűlésének helyére es napjara, tel Íves 
instrnctioval expedialni el ne mulassa, semmiképpen, hogy eo kegyelmek is az 
Haza fiaival annak közönséges dolgairól minden jó t végezhessenek. Egyéb
iránt kegyelmetek ha elmulattya, es bizonyos attyaliai álltai nem comjiareal, 
privilégiumoknak elvesztésével fogia az Nemes Ország szoros aiiiniadver- 
siojat szomorúan megtapasztalni. — Easdem ne caeteras Dominationes 
vestras bene valere cupimus.

Claudiopoli 16. 9-hris 1696.
K. 'I'. Assecuralyuk penig kegyelmeteket hona lido Christiana, hogy 

elküldendő Attyokliaimik liaiitodasa nem leszen.
Egregiarum et Nobilium Domination um
vestrarum Amici et Vicini Benevoli Con

siliarii Regni Transyivaniae. ‘)

CXCVI.

[1690.]
Az erdélyi kormányzó állam tanács Kolozsvár városát a következő évi 1GU1. január ÍO-óu 

bogarasban tartandó országgyűlésre meghívja.

Nos Consilium Status Regni Transsilvaniae etc. Fratribus et Amicis 
Benevolis: Salutem cum officiorum jiromjititudine.

Edes hazánk kiilömb kölömb terhes alkahuatossagirul communicatis 
consiliis akarván végeznünk s minél hasznosabban oonchidalnunk, ez 
Nemes ország közönséges Gyűlését ennek előtte termináltuk volt ad.diem 6 
nunc currentis mensis Segesvárra, onnan penigh azon Gyűlésnek celebrál

') Az cn'lcliből. |F W . II. Nro '271.|
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tiltását rationabilibus de causis ide Fogarashan transferaltnk volt, de az 
ellenseghnek edgy néhány felöl ottan ottan lett irruptioja miatt azon 
közönséges Gyűlésünk véghez nem mehetvén, az Nemes ország sziikséghes 
dolgai is nem detenninalodhattak, melyeknek még is tovább való haladássi 
hogy igen káros legyen es szomorú consequentiakat is importálhasson, 
senki kegyelmetek közül kétségüké nem hozhatja: annakokáért teezett 
közönségessen kegyelmeteknek ad diem 10 Januarii anni jam jam immi
nentis közönséges. Országh Gyűlését újabban ide Fogarasban. promulgal- 
nunk, intvén kegyelmeteket atyafiságossan, sed authoritate Articulis nobis 
attributa, Idomai Császár kegyelmes urunkhoz eo Felsegheliez s édes Hazá
jához tartózó kötelességekre parancsollyuk kegyelmeteknek, minden ment
séget és tekintetet félre tevén, a fen meghirt napra es hélyre, maga neve
zetes követ Atyokfiait teljes authoritassal küldeni semmiképpen el ne 
mulassak, hogy ez Haza közönséges dolgai jobb karban való allitatását eo 
kegyelmek is az Országit több Statussival edggiütt hasznosan munkál
kodhassak. Suli poena Infidelitatis.') De caetero praetitulatas Dominationes 
vestras bene valere Desideramus. Datum in Arce Fogaras die 20-a Xbris 
Anno 1600.

Fraetitulatarum Dominationum Vestrarum
Fratres et Amici 

Benevoli:
Consilium Status dicti 
I tegni Tran ssilva n iae.")

C X C V J I .

|169d.]

\ z  <!wan". reformált ós ágostai hitvallású erdélyi Kendők kötolozóso az iránt, hogy 1003. 
:i szabó ezóh által az mii távi n soknak átengedőit házért «serébe kapandó iij házuknak azon 

s zaba, dal inakat szerzik meg, melyekkel az átadott bírt.

Far sive Copia.

Mi Erdélyországában lévő Evangelica Reformata és Lutherana, sive 
Augustana Religion lévő Rendek, Recognoscimus per praesentes: Hogy 
midőn a mi kegyelmes Urunk, Romai Császár és koronás Királyunk Eo 
Felsége másodszor küldött kegyelmes Diplomájában tett Intimatiojából* az 
Erdélyi Romano-Catliolica Religion lévő Betsülletes Rendekkel fennforgó 
Controversiának Complanatiojára, több kiváltképpen való Conditiok között, 
az Erdélyi Kolosvári Unitaria Ecclesia, Kolosváratt az 0- Várban lévő Hclio- 
láját, a Idomaim Chatbolica Ecclesia számára kelletett volna, három Reli
gion való Rendekül cedáluunk, és azon Kolosvári Unitaria Ecclesiáiiak 
Scholajokért, más Sebőidnak való alkalmas hely felől ígéretet tettünk

') Az ,,TnpMitatis“ szó azzal a kézzel és léniával Írottnak látszik, n, mivel az 
aláírás, mely más kél, kitörölt szó helyét, pótolja.

A város levéltárában levő nvlHihöl. \Vase. II. Nm 275.|

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 429 2013.03.05. 22:23:22



I:!0

volna; a véghre kelletett a Knlosvnri Szabó Czéhnek közönséges Házát 
I mely vagyon ugyan Ivolosvár várossában a Piaez szeren |. a megnevezett 
Kolosvári Unitar. Eeelesiának assignalnunk, melyért a megnevezett Szabó 
Czéh, más hasonló Házat kívánván magok számára, s ily hertelen pétiig 
ahoz hasonló, és illendő eladó Ház nem találtatván, Assecurállynk azon meg 
irt Kolozsvári Szabó (Jzéhet praesentium per vigorem arról: Hogy mentői 
hamarább a megirt Unitaria Keclesiának cédáit Házokért, ugyan Kolosvár 
városéiban, más hasonló Házat veszünk, magunk közönséges költségünkén 
azon Szabó Czéh Számára. Melyis hogy kegyelmes Urunk Romai Császár és 
koronás királyunk eo Felséglictől hasonló Privilégiummal, a minemüvel a 
meghnevezett Unitaria Ecclesia számára cédáit Ház, a nieglinevezett Szabó 
(Izéktől hivatott,' Privilegiáltassi k, magunk költségünkén véghez visszük. 
Melyről adgvuk ez Asseturatoriánkat sah bora fide Christiana, futuro pro 
Testimonio. Datum in Oppido Thorda, Die 1-a Mersis Octobr. A. 1GÍ>: 1.
liánffi. György ni. pr. |L. S. j 
Nelaz István m. pr. |L. S. | ')
Bethlen Elek m. pr. [L. S.| 
Keresztesi Samuel m. pr. [ L. S. | 
Vesselényi Pál m. pr. |L. S.|
Banff! Farkas m. pr. | L. S. |
Bethlen Samuel m. pr. | L. S. | 
Kemény János m. pr. |L. S.j 
Thoroczkai Mátyás m. pr. |L. S. | 
Költi Bálint m.pr. | L. S. |
• lánosfalvi dános Fejérniegye kö

vettye m. pr.
Bagotai Ferenc/, Ki'iküllövárin. kü

vettye in. pr.
Tordavármegve küvettye Kapar léi 

Samuel m. pr.
I lobokavármegye küvettye Beszprémi 

György in. pr.
Krasznavármegye követtve Borbély 

Miklós m. pr.
Közép Szob: okvármegye követtve 

Gergely Márton m. ]ir.
Kútfalvi j?| Mihály diák Udvarhely

szék követtve.
(’serei .1 ános 1 Iáromszéknek küvettye.

Bethlen Gergely m. pr. | L. S. | 
Bethlen Miklós m. pr. | L. S. |
Frank Bálint m. pr. |L. S. |
Alvinczi Péter m. pr. |L. S. | 
fnezédi Pál m. pr. | L. S. |
Nagy Pál in. pr | L. S. |
Seredi Benedek m. pr. (K. S. | 
Kemény Boldizsár m. pr. | K S. | 
Thoroczkai Péter m. pr. | K. S. |
IMiedei Pál m. pr. | D. S. j 
Daniel Ferencz m pr. | K. S. | 
Kendeifi Mihály m. pr. |L. S. | 
/arámi v. in. követve K.ibitzei Gábor 

m. pr.
Ivolosv. m. követtye Va jda. János mpr. 
Jura Jónás Marinarosvármegye kö

vettye ni. ]>r.
Széki Márton B. Szolnokvánnegve 

követtye m. pr.
I lenijén Mojzes Avanyosszék kö

vettye m. pr.
Szehenszéki követ Bakos |? | János 

m. pr. ,
Medgyes széki követ Beszterc/.ei Sá

muel ni. pr.
Pariatum ex veris suis Originalibus sine Dimiiintione. Augmento.

\ rariationeque prorsus aliquali, ciimqno eo Collutum et Conportatum, in 
omnibus punctis et clausulis conforme inventum. Super quo (ide. mediante 
Attestatur praesentibus. A. 17JO. dio 14. felír.

Per Juratum L. Regiaeque (littis Clandiopolis Notarium 
Paulum Gyergyai m. pr. | K. S. | ~)

') A másoló tévedése : Xalárzi volt az.
-) A szalui ezeh régi háza szállásadástól ment volt. Ezt kórle most Is a czéli 

0(17. korín, széki sz. a. sérvü l mellékelte az el öl leirt biztosítást \Assemr(dtn\. Az 
levéltár erdélyi osztály ál mii levő hiteles másolathál.
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D X D Y ll i .

11695.1
A HZnCHöli óh iyiöhzíívokoIc közötti cgycnotlensógek elintézése a városi tisztikar s e végre 

kiküldött in,ás hiteles férfiak által.

Anno 1695. die 11. May.

Dissensionum el. Altercationum nonnullarum inter Laniones et. Pelliones 
Colosvarienses ortarum Strepitus per Dominos nobiles Divitatis ejusdem 
Officiates et Assessores ac alios ad id convocatos bonae existimationis 
homines sic emendare, ') super quo, ut ad futurum Sancte a praefatis La.ni- 

onilnis et Pellionibus observetur, hoc. modo est ( 'onclnsum.

.lollelud, azt. mar régen közönségesen egész városul eszünkben vettük, 
és nagy kárunkat s hátramaradásunkul érezzük s szén ved gj ük Mészáros 
Uraim éknak abususokat, melyek mint ha az nemes város ö kegyelmeknek 
nem fauorizált volna, .Privilégiumok mellől per hoc el is eshettek volna, 
l'iddig penig az mint észrevettük, nagjobh oka ennek az volt, hogy néme
lyek ii kegyelmek közül hivatalok ellen tösérkedtenek és ma istösérkednek, 
az melynek nem kellet volna lenni, az mint magok Privilégiuma is tartja : 
a modo in posterum azért a Tösérkedés ő kegyelmektől interdiealtatik; az 
ki tösérkedik s tösérkedui szereti inkább mint mészároskodni, kövesse 
n ttyát; de hogy mészároskodjék is egyszersmind, meg nem engedtetik, sőt 
cimmiseribá]tátik úgy, hogy se tehenet, se ökröt ne vágjon, se bárányt ne 
vásárollyan s ne nyúzzon, hasonlóképpen disznót ne öllyön, ne vásárollyan. 
ugv szalonnát is ne ámllyan — comlmlaltatott. Majd liasonlo abusus lévén 
a Szűcs Atyafiak ö kegyelmek részekről is. mert az mint világosan constál, 
ő kegyelmek is Privilégiumok tartása ellen az bárány bőröket nem az haza
beli lakosok szükségére ta rtják  s vásárollyák, hanem közönséges vásárt 
indítván benne, az javát elegyesleg mind által kikészítvén, az nemes város
nak kárával kiviszik sokadalmakra (is idegeneknek, magok hasznát nézve 
benne, eladják, melly miatt kétszerte való árán kelletik osztán az Lakosok
nak magok s cselédjeit számokra mind bárány bőrt, béllést, ködmönöket és 
egyébféle bérléseket is venni és választani, mely ő kegyelmek abnsusa a 
modo in posterum tolláltatik, hanem ő kegyelmek Privilégiumokhoz tartsák 
.magokat és Mészáros Uraimékkal jo correspondentiát tartson; Mészáros 
uraim is magok nyereségűt nem űzvén, más helyekre ne menegessenek, s a 
bárány bürökét ne másnak, hanem ő kegyelmeknek adgyák illendő áron. 
másként mind két részről ő kegyelmek, ha excedálnak az dologban, Privilé
giumokat amittallyák, melyekből egyébként is ha mi Inconvenientiák kö
vetkeznek, magok vakmerőségeknek tulajdonittsák ő kegyelmek.

így értvén mindkét részről ő kegyelmek az dolgot, alkalmaztassák az 
végzéshez magokat.

Amely Mészáros eontinuálni akarja hivatalyát. fogyatkozás nélkül 

') Helyesebben : s ir  e m r w la li .

— u \  —
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mind tehen busa s mind bárány húsa jó es ölelendő legyen ; Reá vigyázza
nak es szemesek legyenek, mind marhákat és mind bárányokat úgy vásá
roljanak, hogy edgjik leiének is husiit árrok felett ne árnllyák, se ne 
adgják, mert meg nem engedtetik, sőt büntetve lészen, a bárány bürökét 
penig mint fellyeb specifica Itatott, contractnsok szerint czélibeli Szűcs 
Atyánkfiáinak illendő árron adgják, ne abntállyanak vele, alkalmaztatván 
ebben a Szűcs attyafiak is magokat, amazok károkkal ne kíván nyák az 
bárány bőröket vásáriam.

A bárány knsnak fertályát, az ki jobb, hat poltura felet ne adgyák. 
Az titánná valót öt poltnrán, és az ki alább való, bárom és négy polturán. 
Háznál penig sem benn az városban, sem kiin az Kostátokban indifferenter 
senki vásárt ne indítson, mert valakit rajta érnek, státim et de facto tizen
két forintig megbüntetik sine respectu Personarum, hanem közönséges helyi 
lén én a város piacza, mind az adónak és mind az vásárlónak, az legyen adó 
és vásárolható helye.

Extradatum per Stephanum Rácz .Juratum (fi vitatás ( 'olosvariensis 
Notar. ’)

(X (IX.

[1696.]
I Iá pót psászáviink kolozsvári kVlvinezi György részére magyar ós latin versek, agy komi

kai és trugikai művei, előadására adott ongodélylrvelc.

praes. 1-a Octobr. 1.696.

Ad angustissimum Sacri llomani Imperii Summum Dominum Leopoldum
1-uin Dei gratia Germaniae, Hungáriáé, Hohemiae etc etc. Imperato
rem potentissimum, Semper angustum.

FTmuiUitnn duplicatio Georgii Felvintzi Tran sylvan i Hungari ( 'lauseniburgi 
commorantis.

imperator et Caesar Potentissime, Domine Domine Clementissime! !

Pluribus Verbis effari possem impedimenta, quae nie urgent snplicare 
'1'uam Caesaream Majestatem, verum quanto paucioribus possum Verbis effe
ram. — Sed obsecro Tnaxn Caesaream Majestatem, ne me contemnat, sed 
dignetur, propter Dei misericordiam, et pro felici rerum omnium successu sine 
taedio pacienter perlegere, inuestigare et cum effectu clementi resolnere.

Ego Snprascriptus ex humilibus parentibus in Transylvania progna
tus, et ab iisdem adhuc infans orphauus relictus, apud homines miser ico r- 
diales hic atque illic sustentatus et educatas, nullam domum, nullum prae
dium unquam habui, nec nunc habeo, saltem vel ad instar palmae aut plan
tae pedum, quo caput tamquam in proprium reclinare potuissem, sed sui» 
'Pectis aliorum adhucusqne victita vi. — Adeptus quidem sum ex benigna

') A szűcs cseh birtokában volt. eredetiből. | Lútbain az óvsz. levéli,, erdélyi 
osztályában I7S". évi IÓI7. sz. a.. |

-  4:’.2 —
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munificentia Dei dispositiunculam latinitatis sen Litteraturae, sed quantum 
me illa euexit, duplo plus per novercantis fortunae lusum rejecit, quoniam 
bis a Tartarorum, bis a Lobon conum incursu omnibus reculis domesticis, 
equis eurriferis despoliatus sum, adeo, ut ne (-operimentum quoque corporis 
remanserit; semel igne combustus adeo omnibus sum exhaustus, ut sür
gőre amplius praeter extraordinariam Dei Providentiam mihi sit penitus 
impossibile e caeno paupertatis ; eoque res mihi denenit, quod per damna 
toties perpessa, in debitum fere inextricabile implicatus sum, propter quod 
me Creditores mei per violentum contractum adeo persequuntur, ut ob id, 
unacum Uxore ') — — exui sim factus quamquam praegnante, coacti su- 
musqne e tam longinquis oris utrique et ubique tantum [per] pedes huc 
usque venire, et fores Tuae Sacratissimae Caesareae Majestatis pulsare, tri
bus liberis domi in Patria sub tutela aliorum relictis, qui Victum quoque in 
itinere non aliunde quam ex paucae Supellectilis Venditione ad aliquot dies 
habuimus, quarum pretium cum defecisset, mendicando, et suplicando nos- 
met sustentavimus, nunc, fame fere perimus.

Quapropter Caesar benignissime et Clementissime, oro Tuam Majesta
tem, ut in perpetuam et immortalem Leopoldinae Clementiae in me et pos
teros meos supermansuram apud omnes Christianos memoriam dignetur —

Primo : Me pauperrimum, (qui nullibiin rerum natura quidquam habeo, 
quam quo lacero, et villisimo indumento nunc corpus meum eopertum est], 
ab omni Contributionum, Taxarum, portionum solutione eximere; similiter 
ab omnibus Expeditionum tam bellicarum, quam Civilium oneribus ut et 
quartirio militari, quoniam ab ipsis incunabulis semper sub calamitate et 
egestate vixi, ut ad reliquum Vitae quiescendo glorificem Deum cum gratia 
Tuae Majestatis super me praestituta, quoniam paucis abhinc retro diebus 
accidit mihi , quod propter impotentiam solutionis Portionis pulvinaria, 
super quae caput reclinabam, vendere coactus sum, et sic satisfacere Exac
toribus.

Item accidit etiam, quod ob ejusdem portionis contribuendi impoten
tiam carceri communi Civitatis ab Exactoribus sim inclusus, et Clamidem, 
quae modo dorso est aplicata, coactus sum tempore hiberno exuere et mit
tere in Vectigal homini cuidam honesto, qui me ex earcere redemit, et mi
sertus mei pecunias mutuo dedit, cui nec hodie quidem eas soluere potui.

Ideoque Clementissima Majestas ex his facile divinari potest, quod 
miserabilior conditio me accedere et suplicare coegit tuam Majestatem, quam 
Coeeos et Claudos, quia illi tuto aggrediuntur quosvis, considerando in suis 
debilitatibus, sed Veh! multum pauperi domestico, cui per multas tribula
tiones adimitur Occasio se sustentandi.

Quae gratia tuae Majestatis si accederet et in vigore maneret, orarem 
tuam Majestatem, ut in forma Literarum Privilegialium sub sigillo Authen
tico, et Subscriptione saltem in regali papyro extradarentur, quoniam nihil 
habeo, quod Scriptori expendam.

') Olvasliatlan.
11. 28

—  43:! —
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Secundo: Quia praefati Creditores me propter debitum jam dictum 
plus aequo prosequuntur ac persequuntur: darentur mihi a Tua Caesarea 
Majestate Literae Protectionales ab hoc die usque ad decursum unius sal
tem anni, me ab ipsis defensurae, ne inopinato Violentiam facere possent, sed 
haberem quietem et Occasionem querere possem eos excontentandi. Quod si 
post anni unius expletionem nollem vel non possem eos exeontentare, face
rent mecuin quod vellent vigore Contractus, harum vero Literarum Vigorem 
in forma commissionalium vellem extradari, vel ut mos est tales scribere.

Tertio : Quia jam fere et Senium et Crebrae Calamitates adeo circum
venerunt, ut e limo paupertatis mihi surgere difficillimum est, ut me pos
sim extricare a praefato Debito, et effugere Creditorum in me animaduer- 
sionem seueram, et quod aliquod Victus etiam comparare possim, quoniam 
artium Liberalium partes1) — suauiores novi, praecipue Poemata tam 
latino, quam hungarico Jdiomate per Kithmos et Cadentias flenda et eadem 
componendi, disponendi, ordinandi, ornandi habeo facultatem; ideoque oro 
Tuam Majestatem, ut clementer concederet mihi cum aliquot Sociis adjun 
gendis, et ad id aptis | quos edocerem) exercere in Hungária, et Transyl
vania, et partibus eidem adnexis Comicos ludos, per Dialogismos honestos, 
in Seenas, et actus eomoediales, tragoediales distinctos honestis documentis, 
et ad eruditionem, prudentiam, correctionem, exhilarationem ingeniorum 
inservientibus et jocis honestis non obscoenis refertos, qui plus commodi 
vulgo afferrent, quam territamenta Praestigiatorum et Funambulorum, unde 
postea si aggrederer hoc opus, Deo pacem in et sub alis Tuae Majestatis 
concedente, Decimas fideliter ex omnibus acquisitis hominibus Tuae Majes
tatis ad tale munus delegatis exsoluere tenerer ; haec vero usuarem tantum 
modo in hungaricis Urbibus, et oppidis, ubi intellectui incurrerent, et quod 
in iisdem locis mihi, et Sociis meis sine jurgiis per Commissionales litteras 
mandarentur dari hospitia commoda, ubi hoc opus congruo ordine perfice
retur, Cujus vigor ut staret, oro Tuam Majestatem, ut sub forma Litterarum 
Salvi Passus dentur litterae, per quas authoritas ad haec a Tua Majestate 
milii concedenda confirmaretur, Salvis tamen manentibus Scholarum, 
Collegiorum, Gymnasiorum authoritate, ubi tales ludi quandoque exer
ceri solent.

Quarto: Quia victum ultra duos dies non habeo, oro obnixe Tuam 
Caesaream Majestatem, dignetur prope horam ex largissima Clementia- reso
lutionem exhibere, alias una cum uxore misella sine sumptu in loco ignoto, 
ubi nec lingvam novimus, nec opera et labore nostro quispiam indiget, 
nobis fame tabescendum erit propter multam moram.

Quae omnia si Tua Majestas clementer mecuin fecerit, et concesserit, 
non desinam Deo pro commodo Tuae Majestatis et familia,'* clarissimae assi
duas preces in cursu totius vitae meae suplex fundere et pauperes meae 
sortis gratias Deo Soluturi sunt, quod una mecum tam clementem uncti sunt 
Dominum a Deo, qui velit affici sensu miseriarum nostrarum. Quod et fatis

') 1'lgy Kzcitng nlvashatlau.
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Divina Clementia in omnibus vitae sime diebus super Majestatem tuam et 
ut contraetualiter aprehendat super se mansuram Dei benignitatem! 'j

A. rl'. 0. M. benignam experto relationem.
1’. S. Scripsi quidem Caesar Clementissime superius in Secundo pun

cto, (juod a, Creditoribus defensura“ litterae et jirotpctional.es intra unius 
anni decursum milii darentur. Sed cum posteriores cogitationes potiores, et 
meliores sint prioribus, in animum induxi, quod aequum, et justum sit debi
tum repetere et restituere, ideoque nemo hoc de jure netare potest; Verum 
raiseriatur mei 'l'ua Majestas Clemenfcissima, et demandet dari mihi Litteras 
tales, quae commissiue loquantur Keuerendis Viris, Pastoribus, Sacerdotibus 
cnjnsvis Religionis et Ordinis, (juod me in Aedibus Sacris promulgare dig
nentur in istis Civitatibus et Oppidis, quae redeundo in Transsylvanin.nl 
reperiam et per quas transibo, ut et levamen habeam a fame cum Uxore in 
itinere, et etiam ad eomplacationem Creditorum ad aliquod Tempus eos 
erga me mitigandi possim illis aliquid solvere, ut gratia et misericordia 
Divina multiplicetur in Tuam Majestatem, quod in tali egestate Knblevamen 
mihi praebuerit,

NOS LEOPOLDUS | Titulus integer. |

Damus jiro memoria, per praesentes, quibus expedit universis, quod 
praesentium exhibitor Georgius Felvint/.i Transsvdvauus Clandiopolitanns 
exhibuit et praesentavit nobis suplicem quemdam Libellum, quo mediante 
humillime exposuit se ab infantia sua variis Calamitatum, miseriarumque 
procellis adeo agitatum, ut quamvis aliquando industria sua ad quaevis 
exigua viuendi media ipsi pertingere contigisset, nihilominus noverca illa 
prosperitas in senili jam aetate eidem in tantum illusisse, ut nunc, cum sum
me indigeret, praeter id, quod corpus suum in praesens tegeret, nihil como- 
dasse, et insuper | in | inextricabile debitum involutum et obaeratum praeeipi- 
tasset, et licet in tenera sua aetate non parcendo laboribus, et lucubrationi
bus commodum Litteraturae disponendi assecutus esset, uelletque Stadia 
sibi illapsa pro facultatis suae modulo tum ad honestam quorumvis animorum 
recreationem, — quum pro adminiculo Suo Christiano applicare, non tamen 
id sine Speciali Nostra Gratia, et Clementia se consequi posse existimaret, 
Suplicaiv itaque nobis anxie, et quam humillime, ut ipsi Paemata, siue 
Itythmos tum latino, tum vero hnngarieo Jdiomate componendi, compilandi, 
ordinandi et ornandi seu disponendi, iisdemqne ludos Comico-Tragicos, et 
Comoedias, ad actus Scenas distinctas dia,logice ubique in Regno Nostro 
Hungáriáé, signanter vero in Transsylvania et partibus eidem annexis 
usuandi, usurpandi, et exercendi e-buneuter largiremus facultatem eo fine, 
ut inde aliqua lucelli s)>e accidente, hujus ope tum Debita sua dissolvere, 
quam Hemet ex paupertatis coeno aliquatenus erigere Satageret.

Nos igitur considerando et miserando dicti Georgii Pelvin.t/i Statum, 
intentionemque ejus Statui suo non omnino absonantem et inconvenientem

') K m o n d at az ált,alum  h aszn á lt pé ld án y b an  i« ily hom ályos.

■ 28 *
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judicantes, ex innata erga quosvis Nostros ad Tronum Majestatis Nostrae 
demisse recurrentes subditos benignitate, deque Cesareae Regiae Nostrae 
potestatis plenitudine eidem G-eorgio Felvintzi benignissime, et Clementer 
damus, et concedimus facultatem desiderata Paemata siue Rythmos tum 
latino, tum vero hungarico Idiomate componendi, compilandi, ordinandi, 
seu disponendi, iisdemquc Ludos Comico-Tragicos, et Comoedias ad actus 
Seenas distinctas dialogice ubique in dicto Regno Nostro Hungáriáé, et in 
Transsylvania partiumque eidem adnexarum Ciuitatibus, Oppidis, Castellis, 
et pagis tam Comitiorum, quam nundinarum, ut et aliorum quorumcunque 
hebdomadalium fororum, et nundinarum Conventuumque Occasione, hone
stis tamen, et non obscoenis jocis, et rebus refertos una cum sociis Sibi 
adjungendis usuandi, usurpandi, et exercendi, Salva nihilominus semper 
ejusmodi locorum ordinarii Magistratus Rythmorum vel Poematum ejusdem 
[si ita visum fuerit] revisione, et correctione.

Ut autem dictus Georgius Felvintzi ad Scopum, quem colliniat, Debi
torum videlicet suorum dissolutionem, sustentationemque sui tanto facilius 
peruenire possit : Eundem tamquam nullibi aliquas haereditates, fixaque 
bona habentem ab Omnium Contributionum tam ordinariarum, quam extra
ordinariarum pensione, et praestatione, onerumque quorumvis Supporta- 
tione, consequenter, donec Videlicet fixa bona alibi sibi non comparaverit, 
eximendum duximus, ea tamen conditione, ut ubicumque praedictos ludos 
exercuerit, ibidem Magistratui si locus liber fuerit, si vero alicujus Dominio 
subjectus, tam Domino Terrestri ex redundando commodo, prout convenire 
poterit, certam portiunculam, non tamen infra Decimam solvero et pendere 
sit obstrictus, et obligatus, prout damus et concedimus praemissa compo
nendi et exercendi, modo tamen praevio, facultatem.

Proinde Vobis fidelibus nostris Spectabilibus Magnificis Comiti 
Georgio Banffy de Losontz Transsylvaniáé partiumque eidem adnexarum 
Gubernatori, totique Regio Nostro Gubernio Transsylvaniáé, Supremis, et 
Vice Comitibus, Judicibus Vice Judliumque quorumvis Comitatuum; Supre
mis item et Vice Capitaneis, Judicibus V. Judicibusque Regiis quorumlibet 
Sedium Siculicalium; nec non Regiis, et Sedis primariisque Judicibus, 
Magistris etiam Civium quarumcunque Sedium Civitatumque Saxonicalium, 
deinde Liberarum Civitatum, et Oppidorum Ductoribus, Judicibus, Tricesi- 
matoribus, insuper, Pontium et Vadorum Custodibus, Teloniorum et Vecti
galium exactoribus, ut et aliis quibusvis cujuscumque Status, Gradus, 
honoris, Dignitatis, Conditionis, officii, et praseminentiae hominibus prae
sentes nostras visuris, lecturis, cunctis denique aliis, quorum Videlicet 
intererit, praesentium notitiam habituris, modernis et futuris quoque tem
poribus constituendis harum Serie committimus, et mandamus benignissime, 
et firmiter; ut vos a modo deinceps supra scripto Georgio Felvintzi prae- 
recensita Poemata et Rytlimos modo praedeclarato non solum componendi, 
sed et exercendi una cum sociis Sibi adjungendis ubique locorum secundum 
praespecificatam benignissimam annirvntiam nostram relinquatis, et Conce
datis facultatmi, itjnerationibusque praescripti sui exercitii Occasione vilii-

—  4 :« )  —
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que tuti' et secure eundem Gcorgium Eelvintzi una cum Sibi adjungendis 
Sociis libere ire et redire itinerarique permittatis, nec ullas tam ordinarias, 
quam extraordinarias contributiones et pensiones praeter praemissi exer
citii Occasione deponendas ab ipso praetendere, multo mitius exigere vel 
propterea eundem in persona rebusque Suis impedire, turbare, molestare, 
seu quoquo modo damnificare praesummatis vel sitis ausi modo aliquali, 
S ‘cus non facturi. Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum in 
Civitate nostra Vienna Austriae die 28-a mensis Octobris Anno Domini 
Kiflii, Regnorum Nostrorum Octavo.

Expeditae per Michaelem Palten Cancellariae Regiae Transsylvanien 
Aulicae Juratum Notarium. ‘)

— 4°) 7 —

') Az erdélyi kor. udvari kancellária levéltárában levő eredetiről vett magán má
solatból.
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CKÜ.

11IÍ98.1

(írói* Apor Látván alapítványié vele kivonata Kolozsváratt a jezsuita. Collogiiiiiiban a philo- 
Hophia tanítása s & szegény tanuló ifjúság élelmezése végett.

A megh oszolhatatian szent Háromságnak, Atyának Fiúnak és Szentlélek
Istennek nevében Anien.

En A1 Torjai ( í rott Apor István az Felseghes Komái Császár Koronás 
királyunk, eö Felsége Erdélyi Tanácsos Thesaurariussa, Nemes Tordavár- 
megyének Fő Ispánnya, minden Erdélyi Harminczadainak Fő Areudatora, 
és Csik, Gyergyo, Kászonszékeknek Fő kapitánya, és Királj Bírája Testa
mentumot akarván tenni — — — — — — — — •— —

Mivel pedigli on gemet a/, én kegyelmes Istenem böv,séges javaival 
aldotli megír, hogy azért éu is liáládatosságomat megh mutathassam, az 
mindenható Istennek dücsöséghire és Boldogságos Szűz Máriának Tisztes- 
séghire, én Lelkemnek ildvösséghiért, és az közöuseéges Komái Anya szént- 
egyháznak, leghföképpen Erdélybén való elterjedésiért ez Istenes rendelé
seket ekképpen hagyom.

1- o. Hagyok az Kolosvari Catholica Ecclesiat administralo Páterek
nek, hogy az [odavaló Collegiumban | az Philosophiát annál könyebben ta
níthassák, nyolez ezer forintot — 8000 — - — — — — —

2- do Ugjiin azon — — — — • — - megliirt Pátereknek kezében a
szegény tanuló Deákoknak tartásokra ngj mint — — Kolosvárra -.....
bőgj égj Heminarium fundaltassék, hagyok liannincz ezer forintot — 80,000. 
Kit is hagyok ilj Conditioval, hogy ezen summának esztendőt által való 
Proventussábol, az menyen az időnek alkalmatosságához képest tar
tathatnak, tartassanak, elsőbben is pedig az Clerikussok, az kik tanulások
nak elvégzése után Erdeljben az Isten Anyaszentegyházának szolgálhat
nak. Ezek utáni azok az iffiak, az kik tévelygéseket elhagyván, az igaz 
catholica Keligiora viszszatérnek, leghföképpen, ha eletek sustentatiojára 
semmi médiumok nincsen, Harmadszor, az szegény ttgyefogyot Nemes 
Embereknek Gyermekek tartására. Ezek pedig az mennyire lehet, min- 
nyájan erdélyiek legyenek-------

O-o Hagyok az Szent Ferencz szerzetén levő Erdélyi Klastromoknak. 
az ész nélkül szüköldödőknek nyolez ezer forintot — 8000 — — —

Melynek nagyobb bizonyságára az én mostani Testamentumomot nem 
csak én magam tulajdon kezemmel subscribáltam és pecsétemmel megh-
erősitettem, hanem az következő bizonyságokat i s ----  - - - .......kértem,
hogy tulajdon pecsétekkel és nevek subscriptiojokkal lenének jövendő 
bizonyságok. Hogy ez az én szándékom és ebben akarom hadni és megh
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marasztani az ón vó<rsd szándékomat. és akaratomat. Datum Vienna,e

—  1:40 _

Austrine die 9-a Marty Anno 1098.

Beopoldus Carolus a Kollonics, 
Archiepiscopus Strigoniensis.

Comes Samuel Kálnoki, 
Sacrae Caesar. Reg. Mattis V. 

Cancellarius Aulico Trausylvanieus.

Groff Apor István m. pr. 
Benedictus Henter, Sacrmae Caesareo 

Reg. Mattis Cancellariae Aulico- 
Transylvanicae Consiliarius, 

Referendarius Secretarius m. pr. 
Clemens Kozma, Inclitae 

Cancellariae Aulico-Trannicae 
Juratus Notarius ni. pr. ')

CC11.

[1 ti 9 9.1

A Kolozöváratt szokásban volt ugynevezet „Szombati Törvényszék'1 .illetékességét fül lúg
vesztő királyi leirat.

LEOROLDUS, Divina favente Clementia Electus Romanorum Impe
rator semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Boliemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Eclavoniaeque etc. REX.

Illustres Spectabiles, Magnitiei, Generosi, Egregii, Prudentes ac 
Circumspecti Fideles syncere Nobis dilecti etc. Relata Nobis sunt tum ea. 
quae in Causa Andreae Tobias Cinis Claudiopolitani, cum Samuele Ujliellyi, 
et Andreae Szabó aeque Civibus ueenon Foeminabus Catliarina Szász, Petri 
Szerencsi, et altera Catliarina Szebeni, Stephani Borbély, pariter Civium 
Claudiopolitanorum, Conjugibus, in materia A resti cujusdam, ab Iris, contra 
dictum Andreám Tobias praetensi, in Foro quodam Sabbatliali Claudiopoli- 
tano gesta et deliberata sunt, tum etiam Informatio vestra, in hac materia a 
vobis ad Nos demisse data. Quibus omnibus probe perpensis, bene rumi
natis, et mature digestis. Quia litigantes praemissi, utrinque Ciues Claudio
politani sunt, neque Interessentia unius uel alterius .Judicum, dicti loci, 
ab ipsis quidem negata, si quae etiam probabilis fuisset, Foro suo legitimo 
Causantes privare potuisset, dum ejusmodi Personae, per substitutionem alia
rum inde excludi, et insuper Causa maturioris reuisionis ergo, Forum quoque 
superius sortiri potuisset. Ideo benignissime nobis visum est, supra dictum 
Andreám Tobias tanquam in non Foro convictum et aggravatum, in inte
grum restituendum, antelatos vero praetendentes post restitutionem liujusi 
ad Forum lucti competens, [quod Actor sequi debet], relegandos et denique 
providendum esse, ut in eodem Foro, exclusis inde per substitutionem alio
rum illis, si qui in dicta Causa interessati fuisse comprobarentur, remotis 
moris non necessariis, ordinario tamen Juris Cursu, Praetendentibus justitia 
administretur. Quod ut vos pro exigentia muniorum vestrorum exequi, jam 
dictam scilicet Andreám Tobias, habita etiam tam diuturnarum expensa

') Mike Sándor gyűjteményében levő hitelesített másolatról.
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rum ejus congruae et pracfci cubilis refusionis ratione, primum et ante omnia 
in integrum restituere, vel restitui facere, neque ulterioris molestationis 
Nostrae ipsi ansam superrelinquere, ac tandem Actoribus justitiam modo 
praevio administrandam, ordinare debeatis et teneamini, vobis hisce 
benignissime et serio mandamus. Monendum porro clementissime voluimus, 
hora et Judices extraordinarie delegare Supremae Regiae potestatis esse, 
et quidem nonnisi in gravioribus et extraordinariis Casibus; Subordinatae 
autem normam Legum Positivarum sequi et ordinarium Juris Cursum pro
movere. Quae uti debite observare noveritis, ita vobis Gratia Nostra Ceasareo- 
Regia semper propensi manemus. Datum in Civitate Nostra Vienna Austriae, 
Die Septima Mensis Julii Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo 
Nono, Regnor. Nostrorum Romani Quadragesimo Primo, Hungarie Quadra
gesimo Quinto, llohemiae vero Quadragesimo Tertio.

Leopoldus m. pr. Comes Samuel Kalnoky
Ad Mandatum Sacrae Caes. Reg. Majest. proprium 

Andreas Sz. Kereszti. ')

ccm.
I lt>99. ]

Vizkchái Zsigmond atya, kolozsvári r. hath, plebám is kűri a kir. ktmnány.széktől Kolozsvár 
városára az áltahi kivágott és elfolytatott öt hordó bora ára ós költsége m egtéri tetőse végett

' a végrehajtás elrendelését.

Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Dni Patroni Golendissimi.

Nagyságtok levelét nagy becsülettel vettem, értettem miben van a, 
dolog. Más utat, | mivel a Méltoságos Gubernium Deliberatuma úgy szólott, 
hogy Executioval is eleget tétet a kolozsváriakkal] én sem kívánhatok. 
Kérem azért Nagyságtokat, méltóztassék küldeni executorokat, hogy igy a 
Regium Guberniuninak méltósága, s hatalma is helyben lehessen, a felséges 
Udvarnál is megmutathassa, hogy vagyon hatalom hatalmasság ellen.

Kiért is maradok Nagyságtoknak

') Az eredetűiül, moly író papírra van írva s kívül rá nyomott királyi pecséttel 
megerősítve. Czimezésc ez: Illustribus, Spectabilibus, Magnif. Gener. Kgr. Trudentibus 
et Circumspectis fidelibus sincere Nobis dilectis N. N. Consiliariis Nostris Transyl- 
vaniae. Az elintézés ez : Lecta in Consilio A. 1699. die 14. Septbr. Albae Juliae. Lát
ható az orsz. levéltár erdélyi osztályában 1699. 342. sz. a.

*) Az orszái/ots levéltár erdélyi osztályában levő eredetiből.
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001V.

11G!JÍ). I

Butsundi Sára, olébb Székely L ííhzIóuó, utóbb Haller Isfcvámié, kegyen adománya u kolozsvári 
ev. reform, eklézsia és főiskola nyomdája kiváltása végett.

A kolosvári lív. Reform, domest. Consistoriink l(>9i)-ben oct. 11 -ik napján
tartatott Üléséről Írott .1 edzőkönyv« Extractnssa.

IV. Item; Teezet a. T. Consistorink, hogy a Mlgs uszony, Haller 
Istvánná uszonyom, kegyes jótéteményéről. Ekklésiánkhoz, s Collegiu- 
munkhoz emlékezete s írásunk légyen, melyre nézve azt az Írást mely ezen 
dolog lelett, ugyan a Mlgs uszony ö Nga kívánságára concipiáltatott s 
ugyan ő Nga által helyben hagyatott volt, azon formában be írattuk örök 
emlékezetre ; mely így következik : •

Mii a Kolosvári Lleformáta Ekklésiánk Curatori, azon Ekklésiánk 
praedicatori, és a Oollegiumk professori adjuk emlékezetül, e mi Levelünk 
rendiben, mindeneknek, kiket ezen dolog illet, mostaniaknak és követke- 
zendökuek; Hogy elsőben a b. e. Néh. Mlgs Urnák Székely László Uramnk 
ö klmenk, mostan pedig a mlgs Urnák Haller István Uramnk ö Ngának 
kedves liütös társa, mlgos Butsesdi Sára Aszony, ö Ngu, Isten ditsösségé- 
hez való buzgoságábol, és anmik elő mozdítását kívánó kegyes szándékból 
Collegiumnknk egyik professor« Tiszt. Szatmár Németi (Sámuel atyfiii \igy\ 
requisitiojáru, és interpositiojára, e jelen való' u. m. 1 (üt!>k Észtben, Die 
15-a 7-bris annak it Typographiank ki váltására, melyet Tótfalusi Kis 
Miklós Uramai maga szükségére készíttetett az Ekklesia, és Collegium, 
adott \ \ maga keresményéből kész pénzül f. bug. 5(it> .x. öt száz hatvan
hat magyar forintokot, ilyen végei, hogy a mikor jövendőben, azon Typo- 
graphiaviil munkálkodtat az Ekklesia és Collegium, unnak jövedelméből 
elsőben is fordittassék öt száz forint a kolosvári Farkas Uczai Templomuk 
szükségére, úgy hogy azon Sma, más egyéb külső haszonra ne fordittassék, 
hanem az említet Templomnak épittésére külön megtartassák, vagy ki
adván interesre, azon Sumát, s azon interesből épitvén a Templomot, vagy 
ha, oly an szükség lenne, | kit Isten távoztassan | a Capitalis Sumát is a 
Templomra és nem más külső szükségre költ ven; a mi pedig azután azon 
Typographiank jövedelme lészen, az Ekldésia Curátorainak, praedicutoraink, 
és Collegium professorainak szabados dispositiojokban áljon, hová és mitsoda 
szükségre fordittassék.

Mely kegyes munkáját és a mellet való helyes kívánságát a mlgs 
iiszszonynak ö Ngánk, a miképpen alázatoson köszönjük, és azért ö Ngára 
s egész Mlgs házára, Istennek: bövséges. áldását kívánjuk, úgy, mind 
magunkat s mind Euecessorainkat arra kötelezzük, hogy mindenkor fenn
tartván, i i z  említet Mlgs aszony ö Ngank ilyen nagy jó téteinénvét Ekklé- 
siánldioz es Collegiumunkhoz, ha mikor Isten azt adja, hogy a Typogra-

-  142 -
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pillának luis/, nát vehetjük, a mlgs uszony kivan ságit szerént, a feljebb 
említet öt száz forint S urnát, nem másává, hanem a kolosvári Farkas utzai 
Templom szükségére fordítjuk;

Melyet a miképpen mi, míg- Isten éltet, cselekedni tartozunk, úgy a 
kik utánunk következük, hasonlóképpen cselekedni tartozzak; mely dolog 
hogv bizonyosai), és a következendöknél is emlékezeteseb légyen, mind az 
Ekklésia könyvében, mind a Collegium albumában e szerint bé Írattuk; 
A Kolosvári Ev. Refor. domest. Consistorium Jedző künyvéböl, Dec. 7k 
napján 182b.

Isi adta Bodnár Mihály m. pr.
Notarius ')

ÜGY.

[161)0.1

A kolozsvári unitárius eklózHÍa által piaczi iskolája kibővítése végett TI 1 oldalági Andrástól
cserélt Lázról szóló levél.

Nos etc. Damus etc. Quod Geuerosi et Nobiles Martinus Rainer, 
Stephanus Tsanádi Inspectores, Joannes Itegeni et David Timothe Seniores 
Ecclesiae Unitarian Clnudiopolitunae, nomine dictae totius Ecclesiae ab 
Una, ac Spectabilis ac. Generosus Dominus Andreas Tholdalagi de Nagy- 
Iklod, una cum consorte sua, Generosa scilicet Sara (lots, partibus ab 
altera, coram nobis personaliter constituti, matura prius et exacta, intra 
sese animorum deliberatione praehobita sponte et libere vivarunnpie vocum 
suarum ministerio coram nobis fassi sunt pariterque retulerunt hunc in 
modum: (Qualiter ipsi in Anno Domini 1602. supra evoluto ex communi 
Inclytorum Statuum trium Nationum Regni Transylvaiiiae voto et con
sensu, • Scholam suam aliquam in praenotata Civitate Colosvar veterique 
Gastro sitnatam, Inclyto Statui Romano Catholico cedere necessitati fuissent, 
ex eoque licet antelati Inclyti Status Regni pro noviter erigenda aedifi- 
candaque Schola, trium 1 tomorum in praeattaeta Civitate, ah una Plébániáé 
dictae Religionis Unitariorum, ah altera vero memorati Domini Tholdalagi 
Domorum existentium, communibus Regni Sumptibus emptarum Commodi
tatem ipsis dedissent et concessissent, quia tamen istarum Domorum 
Commoditas arctior ipsis videretur, ac Studiosae ipsorum Juventutis fre
quentia postularet, consultum sibi fore judicassent, praetactam Generosi 
Domini Audreae Tholdalagi Domum jam notatae noviter erectae Scholae 
suae Commoditatibus appropriate, et quamvis jam ante in Anno scilicet 
Domini 1667 die 22. Aprilis supra evoluto ratione praenotatae Domus 
eum dicto Domino Tholdalagi certam inter sese conventionem et conean- 
bialem permutationem instituissent, feeissentque et celebrassent, illam nihi-

6 A kolozsvári tu. rvf. fötanotla levéltárában levő hiteles miísnlathól.
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lominus smim Conventionem et Concambiulem permutationem cassando, 
invalidandoque et annihilando, talem de novo inter sese instituendam 
faciendamque et celebrandam esse duxissent conventionem et concambialem 
permutationem perpetuo duraturam, quod scilicet: dictus Dominus Andreas 
Tholdalagi, praenotataque sua Consors jam specificatam suam Domum 
toties memoratae Scholae ab una, ac nobilis quondam Petri Batsi de jam 
dicta Colosvár haeredum et posteritatum ab altera partibus domui adja
centem et advicinantem, ad instantem dictorum Curatorum caeterorumque 
honorabilium praenotatae Ecclesiae membrorum petitionem pro amplius 
saepius fatae Scholae commoditatibus non recusaret, dicti quoque Domini 
Curatores in Concambium Domum memoratae honorabilis Ecclesiae lapi
deam angularem, in toties repetita Civitate Plateaque Papularum vulgo 
dicta, ac vicinitatibus ab una strenui Johannis tíebessi, ab altera vero par
tibus viduae Kimitaianae domorum existentem et situatam dicto Domino 
Andreae Tholdalagi dare vellent; sed quia praeattacta Domus Tholda- 
lagiana tam ratione situs et extensionis, quam structurae aedificiorum, 
valorem excellenter superaret et excederet specificatam Ecclesiae Domum, 
i deoque dicti Domini Curatores in supplementum vellent dare Domino 
Tholdalagi partim in Moneta idest sesqui Mille, in Aureis excisis, coram 
Nobis plene et integre numeratis, et per dictum Dominum Tholdalagi per
ceptis et levatis, partim in rebus argenteis, omnino coram nobis in specie 
productis sesqui itidem Mille fi. Hung, constituentibus, idest in summa 
ter Mille fi. Hung, hac per expressum conditione interveniente, quod scilicet 
dictus Dominus Andreas Tholdalagi, et memorata sua consors, vita ipsorum 
comite in praetacta ipsorum in Concambium stipulata Domo — ') et pa
cifice maneant et resideant, dictaque honorabilis Ecclesia praespecifi
catum suam Domnm eousque pacifice teneat et possideat, donec jam 
notata Domo Tholdalagiana concambiata potiretur, decedentibus vero et 
e vivis sublatis dictis Domino Tholdalagi et Domina sua Consorte, prae
notati Domini Ecclesiae Curatores vel eorum Successores eandem Do
mum Tholdalagianam per ipsos ratione et modo praeviis concambiatam 
et liypothecatam, mox et de facto sine omni juris strepitu, praesentium 
saltem Contractualium per vigorem pro memorata honorabili Ecclesia 
occupare, tenereque et possidere valeant atque possint. Altera nempe 
domo per dictos dominos Curatores in Concambium seu hypothecam 
Domino Tholdalagio data successoribus vel Legatariis ejusdem Domini 
Tholdalagi remanente. Dando dictae ambae partes et concedendo sibi 
invicem jam a dato praesentium in praespecificato per sese concam- 
biatis et hypotliecatis Domibus de Lege et antiqua ac usitata toties fatae 
Civitatis Consvetudine statuendi facultate ac superevictoria Cautione, extra- 
ditione ab utrinque sibi mutuo Literarum et Litoralium Instrumentum alias 
super emptionibus et acquisitionibus praespecificatorum sese quietaudo 
stipulationibusque manuum propriarum sanctam et inviolabilem taliter

') Egy szónak való üres hely.

-  II! —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 444 2013.03.05. 22:23:35



inter sese initi Contractus et Conventionis ac Concambii observationem 
coram nobis spondendo et stipulando, sub poena Decretalis Calumniae, 
prout dederunt, concambiverunt, quielaverunt, spoponderunt et stipulati 
sunt, Harum Literarum vigore ect. ')

—  14', —

A kolozsvári unitárius oki óz si a ó k  TI i oldalági András s neje között egy ház iránt kötött
eserovásári levél.

Nos infraseripti etc. Recognoscimus per praesentes, quod in hoc 
Anno 1(500. die 10-a Mensis Decembris. Midőn volnánk itt Kolosváratt a 
Betsületes Unitaria Ecclesia Parocliialis vagy Plébánia házánál, jelen leven 
mielőttünk egy részről azon Bets (Hetes Ecclesia Curatori, Tiszteletes Jüve- 
détsi András Uram, Nemzetes Rajner Márton, Tsanádi István, Timothe 
Dániel, más részről Tekintetes Nemzetes N. Iklodi Tholdalagi András Ur 
és ö kegyelme házas Társa N. Döts Sára Asszony, 0 kegyelme és az Betsü- 
letes Ecclesiának Curatori ö kegyelmek, tőnek ilyen jelentést mielőttünk: 
Hogy mivel a feljebb elmúlt 1(50A Esztendőben a Nemes Országnak három 
Nemzetből álló Státusainak megegyezett tetszésekből, ezen Betsületes 
Colosvári Unitaria Ecclesia magok régi Seholájokat [melly van ezen város
ban az 0 várban] az Tekintetes Catholicus [Statusnak avagy azon Religion 
lévő betsületes Atyafiaknak kellett cedálniok, melly ö kegyelmek Scholájok 
helyett úgy vagyon, hogy az Nemes Ország ezen Plébánia Háznak vicini- 
tásában három házakból álló Commoditast adott és assignáltatott ö kegyel
meknek ; de mivel az Deákoknak s tanuló Ifjúságnak számokhoz képest 
azon házok igen szorosnak látszék ö kegyelmeknek, azért jövendőbeli ter
jeszkedésekre nézve elmélkedtenek volna ö kegyelmek, úgy Ecclesiank, 
hogy Tekintetes Nemzetes N. Iklodi Tholdalagi András Uram, és felly ebb 
említett ö kegyelme felesége mostani lakó házát [melly vagyon ezen Sehol a 
és néhai Nemzetes Bátsi Péter árvái szomszédságában] , más, egy belső 
Monostor Utczában Nemzetes Sebessi János és Kimita Andrásné Asszony 
ö kegyelmek Szomszédságában lévő ezen Ecclesiának házán concanbiiílnák 
eö kegyelmek, melyen ö kegyelmek mind két részről alkuvának meg mi- 
eliittünk ez ide alább megirt módok és conditiok szerént:

1 -(5. Mivel a Tholdalagi András Uram háza sokkal betsesebb mind 
helyére, mind épületére nézve, az specificált Ecclesia Monostor utczai há-

') Visitatio Canonica. 1822. sat. ÖÖO — I!(i8 11. az oklevél történelmi értékét 
csökkenti az, hogy nincs kitéve: kik előtt? mely évben s napon kelt? és hogy az 
aláírás és hitelesítés hiányzik. De eredetije meg van a r. katliol. plébánia levéltárá
ban, a mit én nem láthattam. Egybevetve a következő [CCVI] szánni oklevéllel, 
melynek épen ez a lényege, - -  csakhogy „bigonyitvány“ alakja van, minthogy abban 
ki van téve, hogy a tény 1699-beli s a varos bírája és esküdtei előtt történt, 
mellőznöm nem leheléit. Ez utóbbi az elsőben levő tannliiá.nyt pótolja,.
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záuál, azért a betsiiletes Ecclesia adgyon Tholdalagi András Uramnak és 
az Asszonynak, Göts Sára Asszonynak ö kegyelmeknek de facto in paratis 
usualibus pecuniis fl. 1500 f i  ismét ezüst marhául is flór. 1500 fi azon meg
nevezett Monostor utczai ház mellé, az minthogy mielőttünk a betsiiletes 
Ecclesia in toto contentálá is eö Kegyelmeket Tholdalagi András uramékot, 
mellveket is leválának eö Kegyelmek.

2-0. Hogy Tholdalagi András Uram azon háznak, melyben mostan 
lakik, és modo supra declarato per Coneanibium az 11. Ecelesiának adott, az 
Asszonynyal, Göts Sára Asszonynyal eo Kegyelmével együtt vita illorum 
durante békességes birodalmában megmaradhassanak és birhassak eo Ke
gyelmek, ha holott peniglen isten eo Kegyelmeket ez világból kiszollitaná, 
extunc mingy árt absque omni Juris strepitu foglalhassa el és apprehendál- 
hassa az 11. Ecclesia azon eo Kegyelmek házok félét, sőt de facto statuál
hassák is mind két részről eo kegyelmek ezen Uou cabin minik vigorával azon 
megirt házakban magukat, Evietiot is mindkét részről magokra, magok és 
posteritások képekben sui) poena Decretalis Calumniae, vévén magok szabad 
jo akaratjok szerént kezek beadásával | hibáson : beadásának |.

Melyről mii is ez kezünk Írásával és szokott petsétiinkkel való eorro- 
borált Testimonialis levelet fide nostra mediante futura pro Cautela irtuk és 
adtuk. Datum Anno die locoque ut supra.

Judices Juratique ut supra.
Correcta per eosdem. ‘)

ccvn.
11700.1

Alexander Jji.noa és Macedóniai lYi.1 ^örög kereskedők adós-levele.

Mi Alexander Janos, Macedóniai Pal Deák, mind ketten Erdei! Com- 
paniabeli kereskedő Görögök, adgiuk tuttara mindeneknek, quod in hoc 
Anno praesenti 1700 die 15 Aug. Kolosnnrmegieben Kolosnar Varossaban 
Neinzetes Felninczi Sigmond Ur házánál lenen ; kereskedésre kenszerittet- 
tiink kérni bizonios summa pénzt, úgymint Ezer Magiari forintokat, nielv 
kérésünkre ada eo kelme, es fel is vettük eö kelmétől, olian formán, hogy 
esztendő ilienkor tartozzunk megh adni eö kimének; kitől isten oltalmazzon, 
ha holta találna történni, az kinek eö kimé login adui, annak tartozzunk 
megh adni, nem inasnak. Interessevel egiüt; meliet ha akkorra eö kimének, 
nagy az kinek eo kimé liagia, megli ne adnok, megh adni nem akarunk, ezen 
leueliinkuek erejeuel, akar holot az hol találtatunk, leglijobat erő .Tanaink
ból megh uehesse, uetetthesse eö kimé Neinzetes Felvinczi »Sigmond uram, 
minden Tömény nélkül; ha kölezieggel iutna hozza, azt is megh uehesse 
rajtunk, melyre obligalink magunkat. Szabad jo akaratunk szerent, melyről

’) Visitntin Canonira, 1 S2’2. s. a. t. 3<tK—370 II.

—  U li  —
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attiik miis ez lenelünket, nagiob bizonsagra,; Datum Kolosnar die et Anno 
nt Supra. ')

( író f  Apor Is tv án  alapitványlovolo  a k o lozsvári r . kíitli. Scminarirnrmíilv te t t  adom ányáró l.

Comes Stephanus Apor do Altorja, Sacrae Caesareae ltegiacque Majes
tatis Excelsi Gubernii Regii in Transblvania Consiliarius Intimus, Thesau
rarius Regius, et Supremus Arendator, Comitatus Thordensis Supremus 
Comes, Sedium Siculicalium Csik utrmsque Gyevgyo, et Kászon Supremus 
Capitaneus, Tricesimarumque rL’ransylvanicarum alter Supremus Arendator 
etc. Adom tudtára mindeneknek, a kiknek illik, mostaniaknak és követke- 
zendöbelieknek, hogy én szabad jó akaratomból, az én Jó Istenem Szent lel-

) M ike S. gyűjt, levő crcsletiből. K ié ü l : A lexander .János és Macedonia,]' .Pal 
Peak ados lenele Super f. 1000, k it  Safir is Subscribdlt. 1700. 1:1. Aug. Muruaj 
(íeogynek rendeltem, ha az Jo istennek is ugy tecz.ik. Azért ez lenelem et negir 
kezéhez. az Páterek adgiak oda, minél neki hátiam , m int magam sajat. keresm eniet. 
Ilelsö la p já n :  Az elm últ esztendőre niegli ad tak  f. 100. 1701. ű rre  a.z esztendőre f. 
•20 m eghadot, azután adót f  1’2 dr t>:>. 1702. 1 fi Ang. a tta k  f. .V> ötuenöt. 1702 14 Aug. 
Jeuedich uram esm et adót rlVt.l. (.!, facit f. 12 dr 00, egeszen m eghatta  erre az eszten
dőre u a lo  Interest. .

11700.1
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kének indításából, Igaz Catholica Religiomhoz való sziues buzgoságombol, 
Besztercze Városnál levő öt ezer Magyar forint adósságomat id est Flor. 
Ung. 5000, adtam, és Gonferaltam, az erdelji kolosvari Catholicum Semina- 
riumban most tanuló és ennek utánna tanulandó Magjar I fiiak Sustentatio- 
jára, mely Summának is gondviselését \igy\ plenarie authoralom, mind a 
mostani, mind ennek utánna Kolosvart leendő Tiszteletes Pátereket ö ke
gyelmeket, hogy ö Kegjelmek a Beszterczeiekkel a Pénznek Esztendőnként, 
való rendes, és Szabados Interesse felöl valamint jobnak, hasznossabbnak 
itilik, ugj Convenialjanak, vagy penig ha ugj akarják, eö kegyelmektől fel
vehessék és másuva Sub bona Securitate collokállják. Esztendőnként való 
interessét pedig más ususra semmi időben nem fordítják, sem másnak for
dítani meg nem engedik, hanem csak az Magjar Seminaristák sustentatio- 
jára. Mely dolognak állandó meg maradására a minthogj Legitimus Sucees- 
sorairaat s Legatariussimot azon summa pénznek praeteusiojától vigore 
praesentium arceálom, ugj ezen Pium Legatumomat kezem írásával s pecsé
temmel Corroborálom A. A. Albae Juliae Die '21 January A. 1700 

Comes Stephanus Apor, mpr. (L. S.) ‘)

— 448 —

CCIX.

[1701.]

(Ji*óf ]Vinfii György erdélyi kormányzó ongedélvlovcle líefully czigány vajda részére, hogy ö 
szercnest mondással s varázslással kenyerét az országban mindenhol megkereshesse.

Comes Georgius Bánffi de Losoncz, Transsylvaniae, et Partium Regni 
Hungáriáé eidem annexarum Gubernator, Cotinum Colosiensis et Doboten- 
sis Comes, Civitatis Claudiopolis Capitaneus, ntrobique Supremus etc. Uni
versis et singulis cujnscunque status, gradus, honoris, officii---------- et
functionis hominibus in ditione Transsylvaniae constitutis, praesentium 
notitiam habituris. Salutem et benevolam nostri Commendationem. Leve
lünk exhibealo líefully Vajda czigányunkat, minthogy specialis protectionk 
alá vettük, megengedtük egyszersmind neki, hogy szerencsemondással és 
varázslással mindenütt ez hazában, a mint eddig is azt szabadossal! practi- 
kálta, igy ennek utána is mindennapi kenyerét azzal keresvén, magáit nap
ról napra táplálhassa. Parancsoljak azért praespeciflcált erdélyi Birodalom
ban levő minden embereknek, ismervén tőlünk protegáltatott czigánynak 
lenni, mindenütt bocsássák s bocsáttassák szabadosán és békével, és sehol 
senki is ezen keresetiben impediálni ne attentálja. Becus non facturos bone 
valere desideramus. Datum In Gastro Radnótii, die 27 mensis Julii A. D. 
1701.*) '

5 Mike Sánlor gyűjteményében levő hiteles másolatról.
-) A m. tudom. okai. kézirattárában levő Másolati, példányitól, a hová a Koines- 

vár városi levélt árhói került.
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OCX.

[1701.1

T. Lipöt r. császár, m agyar király ók erdélyi fejedelem mcgeró'sitvén Bátliori István  ado
mánylevelét, egyszersmind a szász papok megerősítési dijának bármely összegig gyarapodó 
többletét a kolozsvári jezsu ita  Collegium«ak adományozza, csak a Szént-Erzsébet-kórliáznak 

rendel abból 1 (>í> forintot kiszakittatn i és kifizettetni.

Leopold«« Di vili favente Clementia Electus Romanorum imperator 
Semper Augustus, Spectabilis, ac Magnifice, fidelis nobis Dilecte. Exposi
tum est Maiestati nostrae, humillime iam ah Anno Millesimo quingentesimo 
octuagesimo tertio Serenissimum quondam ])iae memoriae Regem Coloniae, 
a- Transylvaniae Principem Stephanum Bathori in promovenda vera Reli
gioni' Catholica, pie desudasse, enmqne in finem, ante omnia operam Suani 
eo impendisse, ut nherrimum idqne certissimum in honesta Juventutis dis
ciplina. ac proba Educatione, Sumeret incrementum ; Quod Sicut melius 
Sperandum non erat, quam P. P. e Soc. .TESV in illam Patriam Religionis 
Zelo facta remissione, Sub eorunique Directione erecto Seminario, Ita hoc. 
una cum Collegio Claudiopoli, non exiguis Sumptibus aedificato, ac, per
fecto, de ejusdem perpetuitate, pient,issima ex Censu Cathedratico, a Pasto
ribus Saxonnm Transylvanorum annue exsolui solito, fundatione Mille 
aureorum Superaddita, cogitandum, hancqne pyssimam Intentionem corro
borandam duxisse. Nos igitur Chara nostra Transylvania ah Immani Chris
tiani Nominis hoste liberata non mimis e re Christiana esse judicavimus, 
praefatam in Censu Cathedratico, ad mille aureorum fundationem factam, 
non Solum juxta praememoratam pyssimam Intentionem, praesentibus hisce 
Regia ex potestate confirmare. Sed in eo quoque Regia Munificentia nostra 
adaugere, ut Siquidem Saepe dictus Census Cathedratieus ultra fundatos 
olim mille aureos Seu, nunc quatuor mille florenos Rhenenses, adhuc Sep
tingentos Septuaginta aliquot florenos, eonfonniter tactae nobis eatenns 
Relationi, importaret; Omne illud, Sive in hac, Sive maiori aut minori 
Summa consistens incrementum, ad instar novae fundationis, praefato ceda
tur Seminario Clandiopolitauo, Exceptis Solummodo Centum Sexaginta Sex 
florenis, pretium bis mille lapidum Salis importantibus, quam Summam Xe
nodochio Sive Hospitali Clandiopolitauo nova quadam fundatione prioribus 
a Principibus Transylvaniae factis, eum in finem, hacque conditione 
expressa superaddere voluimus, ut quemadmodum vigore primaevae, huic 
Hospitali factae fundationis, omnibus quatuor Religionibus Transylvaniae 
toleratis aditus patere debeat, ita | stmt hactenus pessime faetmi est | Catho
licam Religionem profitentibus, non praecludatur, sed si ob modo factam 
auctam pro ys fundationem Majori ibidem prae reliquis Religionibus nu
mero, non recipiantur, pari certo certius numero id fieri oportet.

Quidquid igitur, hac pro Hospitali Centum Sexaginta Sex florenor. 
fundatione exsoluta, ex Censu Cathedratico Superest, Sub Directione P. P. 
e Societ. -TMSII Seminario Claudiopolitano, Altioribus quoque ibidem erectis 

Ii. 29
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Scholis aliunde majoribus Sumptibus indigente, deservire et in tam pios 
Eruditae Juventutis usus, impendi volumus, et mandamus. Eapropter prae
sentium vigore tibi ac Successoribus in officio hisce serio jniungentes, qua
tenus praememoratam hanc fundationem nostram, semper integram Con
servare, et contra quoscunque Turbatores, protegere studeatis, singulisque 
annis omnes ex saepe fato plebanorum Censu resultantes proventus, \gillis 
pro Hospitali designatis, Centum Sexaginta sex florenis solum exceptis | Procu
ratoribus ac Directoribus praenominati Seminary Olaudiopolit.ani e Socie
tatibus Jesu Patribus aut Ipsimet deponatis, aut quovis meliori modo ipsis 
annue numerari faciatis, Executuri in eo benignam mentem et voluntatem 
nostram. Dabantur in Civitate Nostra Vienna die vigesima secunda Mensis 
Augusti, Anno Millesimo Septingentesimo primo, Regnorum Nostrorum 
Romani, quadragesimo quarto, Hungariei, quadragesimo septimo, Bohe- 
mici vero quadragesimo quinto.

Leopoldus
Gotthardus Heuricus Ad mandatum Electi Dni Imperatoris

Comes a Salburg. proprium.
Carolus Theoph. L. B. ab Aichpühl.

Joannes David Palm. ‘)

CONI.

[1701.]

Szőkéidéin Bertalan, erdélyi r. kath . püspöki vikárius adománylevelr a kolozsvári r. katli.
Keimiiariumiiak te tt 1000 ni. forint alapitvíínyáröl.

Ego Gabriel Kapi Residentiae Societatis JESV Claudiopolitanao p. t. 
Superior, me», et Successorum meorum nomine testor me Levasse a Be ve
rendissimo Domino Domino Bartholomaeo S/.ebekldbi illustrissimi, ac Reve
rendissimi Domini Domini Episcopi Transylvaniae Vicario Generali, nee 
non Plebano Altorjensi zelantissimo tria millia Horenoruni Ungaricalium 
hac conditione, quod uelim ea quam primum elocare in Censum : ita, ut 
quoad praefatus Reverendissimus Dominus Vicarius vixerit, velim annuum 
hujus pecuniae Interesse, decem per centum, id est trecentos fhn-enos Un- 
garicales eidem Reverendissimo Domino in manus consignare. Si autem, 
quod DEUS, precor, ut in annos multos differat, eum Reverendissimum 
Dominum ex hac vita migrare contigerit, promitto, quod velim ex intentione 
dicti Reverendissimi Domini ex Censu pecuniae hujus alere in Heminario 
Clericorum Claudiopoli, uti speramus proxime erigendo, Clericos pro Tran
sylvania duos, vel qvot ali pro temporis opportunitate poterunt, (jvia 
autem nondum hoc pium opus consensu meorum Superiorum Majorum est 
confirmatum; promitto quod et eam velim obtinere : qvod tamen si fieri

') intézve «t . Apor István erdélyi lbnestávnoldioz. M i,Ir  S á n d o r  e red e tirő l vett 
m á so la tá b ó l.
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non posset, pecuniam omnem cum ejusdem Censu dispositioni ulteriori dicti 
Reverendissimi Domini sine ullo ejusdem damno volo tradere. Ad quae 
omnia in puritate Conscientiae meae Religiosae me obligo. Atque in horum 
omnium robur, et fidem has eidem Reverendissimo Domino literas manu 
mea Scriptas, et Subscriptas, Sigilloque Admodum Reverendi Domini Mar
tini Demeter Parochi Kisdi-Szent Lélekieusis Zelantissimi, in defectu nostri 
Sigilli munitas dedi. Actum in Kisdi-Szent,lelek 24 8-bris 1701.

C orani N obis
P. Martino Demetrio p. t. Parocho 

Kisdi-Szent Lélekiensi m. pr. (L. S.)
P. Stephano Antalfi dicti Reverendissimi 

Domini Capellano m. pr. (L. S.)
C-abriel Kapi Resid. Soc. JESU Claudio-

|)olitanae p. t. Superior mpr. (L. S.)
Petro Kozma Nobili mpr. (L. S.)

Joanne Kozma de Szent Lélek mpr. (L. S.) ')

CCXII.

11701.1

Posztó sző v n k ozólisz ab ál y a i.

Nos Petrus Abcei, Ductor Primarius eoeteriq. Jurati Assessores Sedriae 
Senioresq. Nobilium Civitatis Colosvar. Memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit universis. Quod Nobiles Matthias 
Veres alias Posztocsinalo Magister Celiae, sine Pater ut vocant, et Johanes 
Veres ais Posztocsinalo itidem Magister Secundarius Celiae Pannificum sive 
Pannitextpr. Colosvarien. nostram personaliter uenientes in praesentiam, in 
suis ipsor. propriis, ut et coeteror. universor. Magistror. sive Artificum 
totinsq. Communitatis sive Celiae ipsor., noininib. et in personis significa
runt nobis eo modo : Quod videlicet, quandoquidem ipsi Privilegiis suis, a 
praedessoribus, nostris Magistratu viet Civit, hujus felicis reminiscentiae 
eisdem benevole eollatis et confirmatis, in terribili lamentabiliq. illa et nullá 
unquam oblivione delenda conflagratione Civitatis hujus Millesimo Sexcen
tesimo Nonagesimo Septimo privati essent, artemq. suam ab eo toto tempore 
sine Regulis et Privilegiis, non sine magno eorundem praejudicio susdeque 
habuissent; Ut igitur Ars sive Magisterium ipsor. certis alligata Regulis 
melius fructuosiusq. procedat, Privilegia illa, in quantum ipsis recolligere 
et reassumere licuit, in certos Articulos digesta conscripsissent; Quos iidem 
nobis exhibentes, petiuerunt nos debita cum submissione, ut eosdem Arti
culos per eosdem unanimi consensu modo ut dictum est conscriptos revidere, 
ventilare, emendare, et tandem approbare, ratificare, confirmare, ab su-

'J Mike Sándor rml,étiről vett másolatából.
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29*

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 451 2013.03.05. 22:23:40



per i tul e Literas nostras Privilegiales eisdem dare et concedere dignaremur. 
Quorum quidem Articulor, tenor et continentia sequiter eo modo.

Első Articulus. Az Betsületes Céh minden Esztendőben Uj Esztendő 
napja után két Céh Mestert válaszszon, edgyiket Céh Attyának, másikat 
Céh Mesternek, melly Betsületes Személlyek vagy Mesterek hűtések légye
nek, hogy az Betsületes és Nemes Céhnek Privilégiumokra és igasságára 
gondot visellyenek, tudni illik : Diirüczkölőre és a Céh jövedelmére, in 
Summa az mi az Céhnek hasznára vagyon, az Esztendő penig el telvén, az 
Céhtúl arra választott két Betsületes Mesterek az Céhnek rendi szerént 
annak idejében számadással tartozzanak, az választás lévén az Unió szerént 
melly eddig megtartatott. Második Articulus. Éppen az napján két Betsüle
tes és ahoz értő Mester embereket Látó Mestereknek válaszszanak, kik szor
galmatoson a Posztocsinalo Műhelyeket el járják, a Posztokat lássák és 
visgállyák, hogy jól és emberül légyen tsinálva, úgy hogy méltó lehessen 
árulni és eladni, az csinálása pedig a Posztoknak az régi rend szer ént légyen 
szélyességére nézve, és ha mi Contrahont tanáltatik, a Nemes Tanács híré
vel igazodgyék el. Harmadik Articulus. Az Betsületes és Nemes Céh minden 
Esztendőben kétszer öszve gyüllyen, és tartozzanak elő jöni a Betsületes 
Céh Atya Házához, tudni illik Uj Esztendő napján és szent dános napján 
sub poena dr. 50. Negyedik Articulus. Minden Posztocsinálo, az ki a Betsüle
tes és Nemes Cehben akar állani, elsőben az hűtőt az Nemes Tanács előtt 
letégye, és az Nemes Város könyvében magát be Írassa, ha penig idegen, 
meszszül jött volna, az maga Nemzetsége és tanuló Levelét tartozzék hozni, 
és bemutatni, az kiből hitessék, ha tiszta Agyból és jó Nemzetségből való, 
ha Jobbágy avagy nem Jobbágy és edgyszersmind Natúrjáról is producállyon, 
ha Magyar-e, Szász-e, avagy micsoda Nemzetség, és ugv hé vehető lészen 
az Betsületes Céhben, mellyért hogy ha az Nemes Céh béveszi, tartozzék 
az Céhnek hat forintokkal, id est fl. 6. Eotödik Articulus. Ha edgy Eszten
dőt az Betsületes és Nemes Céhben el töltött volna., a Betsületes Vénségnek 
Mester Asztalt adgyon, ha penig a Betsületes Céh Mester Asztalt nem ké- 
vánna, pénzül az Betsületes Céhnek adgya meg, úgy mint tizenkét forintot 
id est fl. 12. Hatodik Articulus. Minden féle Posztót Erdélyi modgyára 
csinálhatnak, és Zöldön festik meg, addig penig mig a Látó Mes
ter az Rámán meg nem látta, és az Város, és Céh pets étit reá nem 
tészi és jedezi, [«/?/], csak egy singet is benne el ne adgyon, ha rajta kapják 
az Poszto mind oda veszszen. Hetedik Articulus. Az Inas szegödgyék be 
négy Esztendőre ollyan Conditioval, hogy az Nemzetségéről Testimonialis 
Levele légyen, tiszta Ágyból, vagy igaz Szász, vagy igaz Magyar, vagy igaz 
Német, addig nem acceptáltatik és a Betsületes Céhnek négy forintot 
fizessen, és az Betsületes Vénségnek tisztességes Collatiot adgyon, annak 
az Collationak penig felit a Mester úgymint az Glazdája, felit penig az Inas 
adgya; mikor penig az Inas az négy Esztendőt el töltötte volna, az Ura 
vagy az Mester ötét az Betsületes Céh előtt fel szabadítsa, akkor osztán az 
Inas a maga felszabadulására, semmivel nem tartozik; fel szabadulván az 
Inas, elsőben a Legények Attyálioz mennyen, és ott két hétig dolgozzék.
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mig az alatt egy Betsületes Mester tanálkozik, az ki neki dolgot adgyon, e's 
úgy azután Mester Legénynek mondliattya magát; lia peniglen rajta érik, 
hogy Legények Attya kire nélkül dolgozik, a gazdán büntetés légyen fi. (5. 
Nyólesodik \ Így] Articulus. Valamely Posztocsinálo Mester Legény Legény
korában Mester Bemeket nem csinálna, vagy csinálni nem akarna, hanem 
akkor, mikor már megházasult, büntettessék meg négy forintig, id est. fi. 4. 
Küenczedik Articulus. Az Mester Remek légyen edgy kétszer ványolt vég 
Poszto minden hiba nélkül, az hoszzusága legyen ötven két sing, az szé- 
lyessége, szélyiuel edgyiit negyuen pászma; ha penig valami hibája tanulna 
lenni, az Remek tsiuáló bíintettessék meg fi. 4. Tizedik Articulus. Az köz 
L’oszto légyen eotven két sing az hosszúságában, az szélességében penig 
harmincz négy pászma az szelyivel egy üt; ha penig meg lesz ványolva, 
vonnvák ki a Rámám harminez öt singre mint annak az rendi; az köz 
Posztónak, hogy inkái) visgálhassák a Lato Mesterek az hibáját az Szövés
ben, az Szederjes köz Posztót ne légyen szabad az meleg Sajtóban tenni, 
és kétszer ványolt Poszto gyanánt el adni, azon Posztónak el vesztése bün
tetéssé alatt; ha penig az Posztóban tanálkoznék ollyan szál, kit nem fogót 
volna meg az festék, a szélessége után vegyenek rajta öt öt pénzt, az hosz- 
szusága után penig tiz-tiz pénzt, ha penig igen sok hibája volna, vegyék 
meg és nz fekete festékben hánnyák.1) Tizenegyedik Articulus. Minden Mester 
az eo maga nevét a Posztóban beszöjje, az ki penig azt nem tselekeszi, bün
tetése fl. 1 idest egy forint. Tizenhettődik Articulus. Valamellyik Mester Posz
tóját a szöuésbe, avagy Düriiczkölöbe, avagy az Rámán el vesztegetné és 
osztán a Látó Mesternek az a Poszto nem tetzenék és maga az Látó Mester 
a Posztóról le akarná vágni a petsétet, a kiváltásának | Így] a Posztóért 
adgyon edgy forintot az Czéhnek, a mellett azt n Posztot az Város piaczára 
nem szabad el vinni, sem titkon sem nyilván nem szabad el adni, ha rajta 
kapják, büntettessék hat forintig; id est. fl. Ö. hanem az idegen sokadalom- 
ban adgya el. Tizenharmadik Articulus. Ha valamellyik Mester ember az 
Betsületes Céhben edgyik a másiknak a Mester Legényét, vagy Inast, vagy 
a fonó Aszszonyt el csábítaná vagy el csalná a Műhelyéből, elsőben büntet
tessék meg egy forintig, másodszor két forintig, h a , penig aval nem 
gondolna, toties quoties egy forintig bűn tettesség \jgy\ meg, ha ugyan con
tumaciter opponálná magát fi. (i. büntettessék absque omni gratia. Tizen
negyedik, Articulus. Ha valamellyik Mester ember [kit Isten ő szent Felsége ne 
adgyon] valami nagy bűnben esti élv, annak a Műhelyét mingy árt tiltsák fel 
töruény flottáig | Így ] és a Céhből addig exeludaltassék. Tizénötödik Articulus. 
Mivel minden Céhekben szokás az, hogy a Mester embereknek Fiainak vagy 
Leányinak fél Célt igassága vagyon, az mi Betsületes Cehünkben is úgy 
legyen, hogy tsak fél fizetést adgyanak, nem egészszet mint az idegenek, ha

') Ao 1745 Die 4-ta February. In praesentia totius Honestae Celiae Panificum 
inq. calco hujus Articuli decimi talis correctio adhibita est ab Amplissis Dnis e 
Magistratu exmissis, ex consensu Patae Celiae: „Hogy lia sok hibája volna is az Posz
tónak, ne vétessék el fülle, hanem fekete festékben vesse. Per Franciscum Bányai, 
Littis. Claud, fur. G. Notarium, ni. pr.“
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penig valamely Mester ember Fia Mester ember Leányát Feleségül el venné, 
semmivel nem tartozik az Betsületes Céhnek egyébbel, edgy tisztességes 
Oollationál, az után mint az szokás, a Mester Asztallal avagy tizenkét fo- 
rintal. Tizenhatodik Articulus. Ha valamellyik Betsületes Mester ember meg
halna, es az eo Felesége Eozvegységre maradna, Ura holta után Férliez 
\ i(jy \ nem menne, hanem Koz vegyen maradni akarna, és az meg holt Urának 
a nevét fentartani akarná, szabad néki Mesterséget űzni meddig kedve 
tartya, kiváltképpen ha költsége vagyon. Tizenhetedik Articulus. Az idegen 
Posztóval kereskedő embereknek itt ne légyen szabad Posztot el adni itt 
való négy Bokadalmon kiivül, még a Városon kivül lakó Posztocsinálokuak 
sem, akár Cehosok légyenek, akár nem Oéhosok, azoknak se légyen szabad, 
hanem az it való rendelt Sokadalmon hac conditione, mikor a Sokadalmat 
meg harangozzák, reggeltől fogva estig, más nap penig árulni nem szabad, 
ha rajta kapják minden Posztója oda veszszen, annak két része a Nemes 
Tanácsot, harmad része penig a Betsületes Céhet illeti. Tizennyolezadik Ar
ticulus. Semminemű kalmárnak sem Bokadalomkor, sem Sokadulmon kívül 
szabad ne légyen Erdélyi Posztot el adni, ha valaki penig rajta tapasztal
talak és a Betsületes Céh bizonyos (Ülőben Hadnagy Uram petsétivel visi- 
tálná vagy visitáltatuá, annak is a két része a Nemes Tanátsot, harmad 
része penig a Betsületes Céhet illeti, ha penig valamellyik Posztóval keres
kedni akarna, az itt valóktól a Posztot vegye meg, elégségessé tévén az 
Várost Mesterségek iránt, juxta Approbat. Const. Part. :i. Tit. 85. Art. 1. 
Tizenkilenczedik Articulus. Ha az Meltoságos Urunkk vagy a Nemes Tanács
nak parantsolattya volna, és a Betsületes Céh Attya a Céh Tábláját el jár- 
tatná és az lffiu Mester szép szóval az Mester embereket hiná, valamellyik 
az Mester emberek közzttl azon szónak nem obtemperanla [i(/y/ |, hanem re- 
luctalna avagy semmi bizonyos Excusatiot az bé nem jövetelére elé nem 
adhatna, az el mutatásért egy forintig büntettessék meg, ha penig az lffiu 
Mester eljárni nem akarna benne, szintén úgy egy forintig büntettessék
men. Huszadik Articulus. Az Óra mutatás ezen formán tartassák, ha a reno
delt óra után jőne, és be izenés nélkül be menne a Céhbe, büntetése légyen 
absep omni gratia tizenkét pénz, id est dr. 12. l/uszaneiji/edik Articulus. Ha 
idegen Posztocsinálo Mester Legény jőne, az ki itt városunkban maradni 
annál inkáb az Betsületes Céhben állani akarna, tartozik a Kernekért edgy 
egész Esztendőt edgy Betsületes Mester embernél dolgozni, és a Kerneket 
azon Műhelyben tsinálni, mint más Betsületes Céhben is szokás, az melly 
Legénynek peni<f fizetése légyen edgy vég szövéstől húszon négy pénz, 
egy font apró Kisüléstől három pénz, edgy font szakasztástol két pénz, a 
llyapju választástól egy napra tiz pénz, egy vég Dii megkötéstől tizen öt 
pénz, ha penig jól nem fésülne, a Uürücskölőben fizetése oda veszszen, egy 
vég Posztótól örög tsővel tsörléstől öt pénz, egy fonal uetéstől öt pénz, egy 
fél végnek festeni való tátsarásátol egy Polturát, edgy fél végnek való mo
sástol három pénz, edgy jő féle Posztótól fésüléstől dr. (i egy köz Posztotő] 
ugyan fésülésért dr. 4, az mely Betsületes Mester ember ezt meg nem ta r
taná, hanem többet fizetne, büntetése Ü. 0.
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Ibiszonkettödik Arti nilus. I La, valamely Mester ember maga gondo
la,tty ában a/, itt való lakást meg unná, s az Betsületes Céhvei meg nem 
alkuunék, és innét jmís városban menne, akár légyen Céhos liely, akár ne 
légyen, a Betsületes Céhnek akár mely kevéssel tartoznék, az Betsületes 
Céh utánna írjon, hogy azon helyen a Céhben bé ne vegyék, se az Város 
könyvében bé ne irattassék. Huszonhármad!]c Articulus. Hogy ha valamely 
Mester ember büntetésben esnék és büntetés alá nem akarná magát 
adni, az Nemes Tanácsai fenyegetőznek, a Céhnek igassága s rendi szerént 
büntetődgyék hat forintokkal, másodszor penig hogy ha ellenkeznék a 
Céhvei, büntetődgyék akkor tizenkét forintokkal, ha peniglen méltatlan
nak, vagy bünteleimek Ítélné magát, vihesse az Nemes Tanát« eleiben, 
akkor állyon osztán a Nemes Tárnics tetzésében, hogy ha penig az Nemes 
Tamicz is úgy fog Ítélni mint az Céh, két annyival büntetődgyék. 
Huszonnegyedik Articulus. Az Heregbéli Németeknek, az ki Regimentben 
vagyon, semmi dolgot, sem fésülést ne adgyon, valamely Mester ember 
penig azt meg nem tartya, büntessék meg ti. d. Huszonötödik Articulus. 
Mikor a. kereskedő embertől Gyapjat vészünk, minden Mester ember nyilat 
vessen, hogy az molly Sákva a nyil esik, aval bene contentus légyen. 
Huszonhatodik Articulus. Az tono Inasoknak Esztendőre való fizetések ez 
légyen : valamely Inas nem tud fonni, első Esztendőre való fizetése légyen 
I nem lévén többet szabad adui | köz Posztóból való egy Dolmány, egy 
nadrág, Kender vászonból való két Ing, egy negyvenyolez pénzes süveg, 
egv buszon nvolez pénzes Eov, Karácsonkor edgy forintos Saru; Ha 
peniglen ollyan Inas tanálkozik, a ki tud fonni, annak kell adni köz Posztó
ból való egy Mentét, Dolmánt és Nadrágot, az Mentéjére és Dolmányára 
körül szőrből álló Hinort és Gombot, és Kender vászonból két inget, edgy 
harmiuezhat pénzes Eovet, edgy (lőrényes vagy Görény prémü Süveget, 
Karátsonkor egy pár Csizmát. Az jnelly Mester ember többet ád, büntetése 
légyen, 11. ti. JJuszonhetedik Articulus. Ha ollyan fono Inas találkozik, az ki 
a Dürü'czkölöben Dürüczkölhetne, és Posztót füsülhetne, az ollyannak 
légyen fizetése Esztendőre fi. 18, ha penig valaki tanáltatik, a ki többet 
fizetne, toties quoties absq. omni gratia büntetése fi. ti. Huszonnyoltzaäik 
Articulus. Az fono Aszszonyokk fizetése edgy font Gyapjúéi- akár köz, akár 
jo féle, akár legjobbik féle, fizetése légyen dr. 18 id est tizen nyol.cz pénz, a, 
ki többet adna, büntetése legyen toties quoties fi. ti. és ha valakinél lopott 
gyapjat vagy fonalat falainak, Tiszt hírével és, segittségével elvehessek. 
Huszonküenczedik Articulus. Ha a Látó Mesterek az Mester embereket el 
járván és valakinek a fontya a Céh fontyát nem adaequalná s nem egyezne 
ve Ile, absq. omni gratia büntetése fi. Ö. Harminczadik Articulus. Az melly 
Bordában szövésnek idején a Borda hibáson fonal nélkül találtatnék, min
den veszszö liibázásért toties quoties Látó Mester Uramek absq. gratiá, az 
mely Mester embernél tanáltatik, azon Mester emberen végyenek dr. 5. 
Harmincéegyedik Articulus. Valamelly Mester emberhez egy Inas 'négy 
Esztendőre Mesterség tanulássára bé szegődik, és az Inas az eo négy 
Esztendejét ki tölti, és felszabadul, azon Mester ember ne légyen szabad
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három Esztendő el telese előtt Műhelyében befogadni, sub poena ti. 12. 
llarminczkettöilik Articulas. Valamely Mesterember az Eorögjebbek \iyy\ 
kozz ül Legény dolgából meg fogyatkoznék, tartozzék a Céh Iffiabb Mester 
ember Műhelyéből fel kövedzeni') és Eorögjebb \ '«jy\ Mester embernek 
Műhelyében fel ültetni, mivel az Eorög Mester ember a Céh Onussát előbb 
kezdette supportalni.

Nos itacj. praetactor. Matthiae et Johannis Veres alias Posztocsinalo, 
in snis ipsor. proprys ut et coeteror. Artis Panuitextoriae, sine Pannifieae 
Magistror. universor. nominibus et in personis nobis propterea factam 
petitionem justam, legitimam, juriq. consonam esse agnoscentes, ut ipsi sua 
victualia copiosius habeant, praedictaq. Civitas nostra profectuum ubertate 
munita maius percipiat incrementum, et exinde uberiores servitior. et 
honor, fructus Regiae proveniant Majestati, matturo prius una cum univer
sis D. Patribus conscriptis Juratisq. Civitatis nostrae Civibus honorandis 
superinde praehabito consilio praemissos Articulos de verbo ad verbum 
sine diminutione et augmento, variationeq. prorsus aliquali praesentibus 
Literis nostris inseri et inscribi facientes, quoad omnia eorundem puncta et 
Clausulas acceptati, approbati, ratifican. et confirmati, duximus; prout 
acceptamus approbamus ratiheamusq. et perpetuo valituras benevole con
firmamus, har. nostrar. Privilegialinm Majoris et Autentici Sigilli Civi
tatis nostrae munimine pendenter roborntar. vigore et testimonio Literar. 
mediante. Datum in Curia sive Domo nostra senatoria Colosvarieusi, in 
generali videlicet nostra et dictor. Universor. Jur. Civium ejusdem Civitatis 
congregatione. Die secunda Mensis Decembris, Anno Domini Septingen
tesimo primo supra MILLE8IMVM.

Lecta coram frequenti Senatu Ceterisq. 
etc. Extradata per Jurat. Sedriae Nobi

lium Civitatis Colosvar ptact. Notar.
Petrum Rákosi m. pr.

Articulas tritjesimns tertius.

Ao 1745 4-ta Marty Karosnak tapasztaltatott eddig is az egymást 
bestelenitő Szoknak büntetéséről való Articulusnak elmulattatása, vagy ez 
Privilegium hellyet Articularis Könyvből ki rekesztetese; azért valaki a 
modo in poster, megtapasztaltatik, hogy nullo respectu habito Czeliebéli 
társát akár a becsületes Vénség, akár az J.ffiak kőzziil légyen az, bestelen 
szókkal illeti, vagy az Czéli Asztalát vervén, Czéhot meg követés nélkül 
esküszik, szidalmaz, vagy fenyeget valakit, legottan fél Czéh büntetéssel, 
mely tészen fi. h. •!. pénáztassék. Nem különben az ki Czéhbeli 'társának 
mivét, Czéhán kivül való embernek olcsárollya, gyalázza, comperta rei 
veritate, toties quoties büntettessék ad fl. H. 2. ^  duos.

Hic Ultimus isq. praecipuus Articulus tanquam summe necessarius

') Talán : kém lzeni.
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ex Authoritate ;tl> Amplissimo Magistratu nobis attributa in Majorem 
Celiae piatae commoditatem superadditus Ao Die<p Supra Nttisper Paulum 
< ryergyai m. pr. Andreas Ambrus m. pr.

Exinissos Senatores Libr. Itegiaeq.
Cittis Claudiop. et 

Kranciscum Bányai piatae Cittis 
Claud. Jurat. Notarium m. pr. ')

CCXÍII.

[1702.1
Sardi 31 iliály cs neje Na^v-Uá nyai K risztina második végrendelete az un itárius eklézsia javára.

Mű Eperjesi István, Nemes Colosvár Városának edgyik liíitös Asses
sura, es Ha-ndsáros János Centumvir, mind ketten Nemes személyek, és ez 
ide alab megli Írandó dologban í'ogot közbirák: Adgyuk tattára mindenek
nek az kiknek illik, tjuod in hoc Anno Domini 1702 die 25. mensis January, 
midőn hivattattunk volna, itt Kolosvaratt belső Monostor Utczában, az 
Dél felül való Boron, Ns Gerhard Gabor, és Ns Bellavari T. Bzőcs János 
Uramek Házok között lévő uzts Bárdi Mihály Ur eo kglme maga Házához, 
az végre, liogj valamely dolgokat, mind ns Bárdi Mihály Urain, mind pedigh 
az eo kegjelme Hazas Társa, Ns Nagy Hunjai Christina Aszszony eo kglme, 
mi előttünk, mint rendelnének, és mint tenneuek égj-más között végső 
rendelést, azokat rendszerent igazan meg Írnok, es eo kgk után következő 
Atyafiaknak és kiknek ö kgk akarják értésekre adnok, ez mi Írásunk által : 
mely dologban, minthogj kévanták Bárdi Vramék, jelen volt, Tiszlts 
Doctor Diinieu Colosvári Pál Uram is, mint vér szerint való Attyafia Bárdi 
Mihályite aszszonjomnak. Jóllehet ugjan hogy mostan Ns Bárdi Mihalyne 
Aszszony -N. Bánjai Christina aszszony eo kglme ép, egesseges Testei es 
Elmével volna; mindazonáltal megli emlékezvén az emberi gyarlóságról, 
es annak hamar változandó sorsáról, mi előttünk eo kegjelme ekkeppen 
kezdő el beszédét.

En kegyelmeteket azért szollitottam ide, hogy noha én mostan Isten 
kegyelméből fen jaro, jő egesseges állapottal, józan elmevei, és szabadoson 
szollo nyelvel vagyok; de illyen egesseges koromban is, az en halandó sor
somról, és eletem vegenek bizoutalan voltáról, és ha eleb, vágj későbbén 
leszen Uramnál, Bardi Mihalj Uram eo kegyelménél való kimúlásom, megli 
akarvau emlékezni : Nem akarom liogj velem edgjüt élt, és minden világlii 
életünkre nézendő szükségeinknek kereseseben edgjüt fáradozó, sok nya- 
valjat, nyomorúságot velem edgjüt szenvedő, engemet híven tartó, és velem 
dajkalkodo Eery em, Nzts Bardi Mihály Vram, az én holtom után edgjüt 
kereset kévés javaink iránt haborgattassek, hanem liogj bekesegesen ma

) A posztó csináló ezek leveles ládájában levő, veres, fejér, zöld zsinóron függő 
pecséttel erősített eredetiből.
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radvan, tseuclessegben megh jutalmaztassák; mivel én semmit is, sem egy
szer, sem másszor [üclvezült edes Atyám N. Banyai István Uram holtáigh] 
eo kglme melle nem hoztam, hanem mindeneket magunk szorgalmatossaga 
után, ajándékozót Isten minekünk; azon kivül az mi üdveziilt Solymosi 
Istvanne Neuem Aszszonytol részem szerént j utót, úgy mint pénz fl. 27 on- 
szerszam 4 font, fontya volt dr. -hl égj viseltes fejeres lepedő, búza metr. 
<S1 / 2 égj szántó föld aznadas liidgjara megjen véggel, égj puszta kerthely itt 
a Harsongardi Szolok s kertek a la t: kgk élőt teszek mostan illyen allando 
Testamentumot és rendelést; mely igj következik.

Elsőben is, hogy ha Isten engemet ki szollitand ez árnyélv világból, 
liagjok az Colosvari Also s Felső Tanácsnak fl. 9, meljnek hata az Also 
Tanaese.

Az Directoroknak liagjok 11. egy. egy.
• Az Ispotalybeli szegényeknek 11. kettőt. Az Házi szeghenvekitek is 
II. kettőt. ■— — — — — — — — ----- - -- — '-— —

Harmadszor. Ezt az Házat mégli tíolymosi Istvanne Neuem Aszszoiij 
életében vette megli az Uram eo kgtol fl. hung. 400 - - n égj száz forintokon, 
hagjom az Colosvari T. Unitaria szent Ecclesianak Uram holta után, illyen 
conditioval, hogj Cuezi Danielne Neuem Aszszoiij vagi eo kglme gjermeki 
az T. Ecclesianak le tévén azon negi száz forintokat, magokhoz válthassák, 
saját magok penzekeu, magok szamokra, ne kereskedésképpen, ha peniglen 
úgy történnék, hogi más ember pénzén igyekeznek megli váltani, s más 
ember számára, vagi csak égi kévéssé bírnak és ismét el adnak, az megli ne 
adhasson, hanem az T. Unitaria Eccla vehesse kezehez és in perpetuum ott is 
maradgjon,lia esztendő három nap alat, az megh irt mod szerent megli nem 
valtyak vágj nem akarjak megh váltani.

Ötödször, minthogj edes Atyámnak üdveziilt Bánját István Uramnak 
szándéka az volt, hogj eo kglme holta után Inventarium szerent megli 
iratattvan kévés Bonumi és kezemben ugj adattatvan, én holtom után adat- 
tatnának az T. Unitaria Eeclesiaban, [?>/// | az vegre, hogj az tícholaban 
tanvlo szegenj Iffiacskak, kik az mendicans ágból ki kelven, az Deákok 
közzé mingj árt be nem alkatnak, s nem elödhetnek, vágj külső mesterségre 
Czehben akarnának allani, azokból segiltessenek. Azért énis az edes Atyám 
Uram jo és Istenes szándékát megli akarvan erősitteni, azokért az jókért, 
mint hogj nem ínventaltathattak, liagjok fl. 200 \. kétszáz forintokot [vagi 
ha annyi pénz nem találtathatnék, égj eb bonumokbol ezen summáig con
tentum legjenj az vegre, hogy mostan az . kolosvari Unitaria Mater Eccle
siaban erigalando Ladaban, az közönséges szükségre tetessek es annak 
hasznából [el nem kelven az Capitalis summa| segeltessenek azok az Miak, 
kikről ide felijei» emlekezet vágjon, ide ertyen az Városi árván maradói 
gjamoltalan szegenj embereknek maradekit is, megh visgaltatvan kinek 
kinek szegenjsege es telietetlensege, ez pedigh Uram holta után legjen —

— l ö s  -
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Hetedszer. Hit Isten eo Eelsege mind kettőnket kiszollit ez Világból, 
mindeneket hágjuk az Colosvari T. Unitaria sz. Ecclesianak, illyeu formán, 
hogj mindenekből szabadoson disponalliasson, mint akar, mivel mind az 
(‘des Atyám Uram, mind pedigh az en édes Uram Sardi Mihály Uram s eo 
kgk után én is ebben az Mater Eecdesiaban vettünk mind testünkre, mind 
lelkünkre nézendő Talentumot.

Vctje.zetre. A/ mely Pap az (;n holt testein felet Praedicat, annak 
hágjuk ti. 2 /  40 v. égj Tallért. Az magjai' Deakoknakis hágj ok égj Tallért 
ti. 2 /  40. "

Valaki azért ezen Dispositiomat niegh háborítana, ez mostan jo eges- 
seges állapotomban, józan, és ep elmem iilejeu szabadoson szollo nyelvem
mel mondom, hogy azon az mindenható Istennek itileti legjen ; mert vala
mit valahova Itattam, mindeneket tökelletes egjenes szivei, meghhanas nél
kül esel eltettem; és Atyait vagi Anyait Városnak Törvén je ellen el nem 
idegenítettem, az magunk keresményéből tettem ez Testamentumot.

Molly Testamentaria Dispositio mi előttünk Ao et die ut supra ugj 
menven vegben megh irt Pardi Milialyne N. Banjai Christina aszszony szája 
áltál, mi hallottunkra, mvs az eo kglme szavait, mellyeket mondót, megli- 
irt hűtős Vranak Nzts Pardi Milialj Uramnak jelen letihen és füle hallot
tára, irtuk megh az mi igaz hitünk szerent, pecsétünkéi és nevünknek alaja 
való ira,savai megh erösitven.

Corr. per nos Datum Anno die locog. Ppecif.
Üdém (jui supra.

Eperjesi István m. pr. líandsáros János m. pr. ')
(P. II.) ____  (P. II.)

CCXIV.

[1702.]

Miszt-Tótíalusi Ki« Miklós elismerő««; arról, Uogv a kolozsvári ev. reform. eklézsia tvpusai
kijavítása diját kezéhez vette.

En, Miszt-Totfalusi Kis Miklós, Ilecognoscalom per praesentes, hogy 
ezelőtt való esztendőkben a kolosvári Reform. Ekklesiának Typusit reno
válván, kiadtam : mellyért egyszer percipiáltam Tiszt. Némethi Sámuel 
uramtol ti. Iliig, kétszáz | \  ti. 2001, másszor is d. Ung. Száz [ v  d. 100], 
más Ízben is d. Ung. Száz | v d. 1001, ismét d. Ung. ötven j > ti. 501, most 
pedig d. Ung. Száztíz | -v. d. 1101 ínindöszvesen ti. Ung. ötszáz hatvan | \  
ti. 5()0 |. Es a mi azon spceidcált Typograpliiához való minden eszközök 
nálam voltak, u. m. Mátrixok, instrumentumok, kasták és egyéb eszközök, 
etc. jó lelkiismerettel kiadtam; azonban magamnak szerezvén egy uj pre- 
lumot, d. 12. azt is annectáltam; azért is ha miben hijánosodott kiválta

') Az unitárius cffyhásközönséi) levéltárában levő eredetiből, kivonatosan közölve.
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kasta-láb, azon prelumon mindent helyre pótolhat. E lelett két rendbeli side 
betűket is adtam cum punctis, fi. Ung. harminczliét | ^  íl. :i7j, de erről még 
nem contentáltattam. Anno 1702. die 20 Febr.

[Itt más kézzel van közbe Írva: A mi fen maradt colt, mivel sokáig 
a Collegium prelumácal s egyéb instrument unióidtól dolgozott, azt is leengedte. 
iagy nem kiránt arról quietancziát. \

Melyről említett Némethi Samuel áramot quietalom.
Idem qui Supra. Miszt Tótfalusi Kis Miklós.

IP- H.J ')

eexv.
[17Ü2.J

A Tótlifaliiöi Miklos-fóli; nyomdának az erdélyi re formált liitv. főtanácsa által Tclcgdi Pap 
Sámuel haszonbérletébe adásáról való szerződés.

Albae Juliae Ao Dni 1702 d. 20-a Máj.

Mii az Erdéllyi Reformata Ecclesiának részéről vigyázó és Igazgató 
Supremum Consistorium, Idvezült Tottfalusi Miklós atyánkfiának halála 
után akarván provideálni a Reformata Ecclesia Typographic«, Officinájáról, 
pro praesenti primo anno adtuk árendában Kolosváratt lakó Telegdi Pap 
Sámuel Typographusunkk pro fi. 75. Hung. Hetven öt magyar forintokban 
az Typograpliiát, melynek is meg irt Sámuel Deák Uram kezében való 
assignáltatására rendeltünk ugyan Kolosváratt lakó Szathmári Pap János, 
Némethi Sámuel, Újhelyi Ferentz, N. Laki Péter atyánkfiáit, hogy eö klinek 
a Betűknek Speciessi és Gradussi szerént meg má’sálva resignalják azon 
Betűket Castastol megirt Sámuel Deák Uram kezében és házához s gond
viselése alá, minden egye'bb Typographiához tartózó eszközöknek registrá- 
lásával edgyütt; meg irt Sámuel Deák Uramtól pedig megkivánnyuk, hogy 
ö kimé is az Ecclesiának nem kárára, ha nem | Így | hasznára és nem fogya- 
tására, ha nem [igy | telyes tehettsége szerént conservatiojára igyekezzék, 
bona fide Christiana rendesen és nitide folytatván a közönséges jóra nézendő 
munkákat, és ha oly uj munkák lennének, Külső és Belső Ouratorok híré
vel való ki nyomtatását, melyről is kívánunk ő kimétől minket ezekről 
assecuralo Obligatoriat, mi peniglen ex communi consensu adjuk ezen 
recognitionalisunkat, Ao mense Die locoque ut supra.

fit. Bethlen Miklós ni. pr. Veszprémi István m. pr.
Curator Erdélyi Reform. Püspök

' (I, S.) -)

') A kolozsv. er. ref. főtanoda levéltárában levő e re d e tib ő l.  Kiadtam a „Magyar 
Könyvszemle“ 1882. évi novemberi füzetében ; de e müvembe már egy évtized óta föl 
lévén véve : itt nem mellőzhettem.

2) A kolozsvári er. ref. főtanodéi levéltárában levő hiteles másolatból.

— KiO —
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Rapularum intra Moenia !
!

!

tl-ik óllal. Unita,rin, Schola . . . s

Plébánia lián . .......................... 8 • * 1 * . •
Unitaria Ecclesia háza . . . . S 1 : .
Ibi Cantor Árkosi uram . . . S l"/4
Unitaria Ecclesia háza . . . S . . . 1 . j .

:>-ik oldal. Unitaria Ecclesia háza S j  ;

Ibi Kolosvári Pál uram . . . s - . . , i # ! #
T. Jöyedécsi András uram . . 8 i . • i * .
Ibi Zachorczki lengyel unita- 8 . ; . .

rius p a p ................................... 8 i • . i . ; .
Lengyel unitárus ecclesia tem- 1 ■

p lo in a ....................................... 8 i
4-ik oldal. Unitaria Ecclesia háza !

Ibi T. Szaniszlo István . . . 8 • I • • :,/l 2
ő-ik oldal. T. Ajtni Mihály uram 8 • • . 1 . .

Diosi, p a p ................................... 8 ! :. j . . i ■ • •

Vetus intra Moenia.

D-ik oldal. Unitárius szász kántorné 8 < ! i P»/<
10-ik oldal. Reformata Ecelesia . . 8 i . .

Ibi T. Petelei István uram . . 8
Reformata. E c e le s ia ................. 8 i . .
Ibi .1. Divini Pál uram . . . 8

JJ-ik óllal. Reformata Ecelesia . . S 1/.,
14-i.k oldal. Quarta ház, Unit.ar. . 8

Reformata, Ecelesia, pusztája, . S

Longa intra Moenia.

14-ik oldal. Lutherana Ecelesia háza 8 i . . . . .
Ibi a, pap. Conrad uram . . . 8

:Iő-ik oldal. T. Dombi János uram . 8 . . .
17-ik oldal. Csikfalviné Asszonyom 8 i
18-ik óllal. T. Scbyrmer János uram S i . . , .
,‘JI-ik ól lal. T. Jövedécsi Andr. uram 8 Vi!

Spotaly háza Exempt. . . . 8 Kxcm.

Media int™ Muros. j

3.')-ik oldal. Csáp B á lin t , ................. S1 • . . 1 •
34-ík oldal. T. Luther. Ecelesia . . 8

i

1
:  i

CCXVI.

[ 1 7 0 3 . ]

Egyházi szomélyek én intézetek neve s vagyona az 1703-ki h ivatalos összeírásból 
lapok szerin t kivonva.
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) A. varos * leveltavhav levo eredetiből.
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2ö-ik oldal,. MesterPatakiné asszony s
[

. 1 I . 2
Miskolezi M ártonná................. s . 1 74 .

27-ik oldal. Sárpatakiné Asszonyom s • 1 . r, >/4
28-ik oldal. T. ünitaria Poci. Háza . s . . * * . . .

T . Püspök u r a m ..................... s
' ‘

.

Király utcza. I

29-ik oldal. T . Páterek .................. s
Németi S am u el.......................... s 1
Reformata Ecclesia sütő háza s • 1 • .

32-ík oldal. Tiszteletes Páterek . . s O
Romano Catholica, Ecclesia . . s . 1
Hadadi pap h á z a ............................ s • ! . . 1 1 tinid. . ! 74

33-ik oldal. T . Reformata Ecclesia . s . 1 . .
Ibi Soos Ferencz uram . . . s
Rozgoni János ................................. s , . * *.u

34-ik oldal. T. Reformata Ecclesia . s . 1
T . Szathmári János uv . . . . s . , 7 4
Polgári, p a p .............................. s . . j l . .
T.  Reformata Ecclesia . . . . . . 1
Collegium Reformatorum . .
T.  Reform. Ecclesia sütőháza, . l
Ibidem s ü t ő ...................................... * i * 1
T.  Reform. Ecclesia.......................... s • * 1 1
T.  Csepregi Mihály uram . . s ■ í •
'1'. Reform. E c c le s ia .................. s . . 1
ltom Reform. Ecclesia . . . . s • • 1 1 1 .
T . Némethi Mihály uram házn. s • ' ■ 1

3ß-üi oldal. T. Romano Catii. Eccl. . s 1 ■ o , '2 fiúul.
T . Rom. Cnthol. Eccl................. . ■ . ; . l
T. Rofonn. Eccl........................... . . . i • • i

37-Ik oldal. T . Romano Catii. Kecl. . . • 11 ■-’)

A királyi kormányszék rondeloto Kolozsvár városához, moly hon a knrnozokhoz párto lás
tól óvja.

Sacrae Casareae Regiaeque Majestatis Domini Domini Nostri Clemen- 
tissimi Nomine ! Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Egregiis 
Nobilibus et Agilibus, Prudentibus ac Circumspectis, Strenuis item ac 
Providis, cujuscimque Status, Gradus, lionoris, dignitatis, Officii prae- 
eminentiaeque et functionis hominibus. Ubiuis in Ditione Nostra Transil- 
vanica et Partibus llegni Hungáriáé eidem annexis constitutis et connno-



rantibus, praesentes Nostras visuris, lecturis vel legi audituris. Salutem et 
Caesareo Regiae Gratiae Incrementum. Nem kétlyiik, liogy az ide alá 
Zar and vármegyébe történt Vice Colonellns, groff Koszta Uram elesésé
nek, és Szent Benedeknél esett szerencsétlenségnek az hire nagy lármát 
ne csinált volna. Talám arról is elmélkednek némellyek, hogy Méltoságos 
Generalis Uram a Táborral hellyel) jött. Tisztünknek Ítéltük azért vali- 
sággal I i()y\ tudósítani az ország népét a dolgokról. Koszta Uram a kémek
nek roszszasága miatt és maga nagy vitézi bátorsága miatt el esett Groff 
Kustin Urammal, a dolgoknak kezdetin, és igy a fejek elesése miatt con- 
fundálodván a többi, esett ujj an el 18 közönséges Rajtér, és tiz-tizeukét 
Ráez s egy kólisvári \igy\ katona, de osztón egyben vervén magokat, a 
Kuruczság sem mert továb próbálni, viszszájöttek, égj szóval ott kevés 
kár esett. A Szent Benedeki dolog mint esett, hogy esett, Isten dolga, de 
az is nem volt szinte ollyan nagy mértékben, a mint az első hire volt. 
Német és Rácz Had ott egy sem volt. Az a Ivurucz Had mingy árt viszsza 
ment nagj sietséggel Somlyóhoz, magát és praedáj át féltvén, kivált a 
Kólósvari erős Németh lovas, Rácz és magyar praesidiumtol. Az mint 
pedig Méltoságos Generális Uram az országnak egész Corpusára és minden 
végére akarván Vigyázni, a Táborral ide Fejérvár tájékára szállott, ebben 
semmi akadály nincs, mert Kolosvárt és Sebesvártól fogva Beszterczéig 
minden várókat, jo erős praosidiummal, magáit Kolosvárt pedig sok lovas 
Haddal is niuniálta. Es most ide aláb Déva tájékéin is hasonló dispositiokat 
tévén, maga olly hellyen, és olly készen áll, hogy akár hunnét irruptio 
légyen, mindjárt arra fordíthassa erejét Isten segidségivel. A Gubernium 
pedig Fejérvárott continuuskodik. Nem szükség azért s nem is illik, hogy 
senki is kédségbeu essék, fusson, dolgát elmulassa, annál inkább, hogy 
hiiségtelenségre, kurudcságra fokadgyan. Hanem a paraszt ember tiszti az, 
bőgj szémcson, vessen, ha Kurucz hirt hall, élete vesztése alatt vigje be 
az küzeleb lévő vár, vágj Táborban. Az Nemes ember tiszti pedig az, hogy 
kiki az őfelségéhez való hűségét tartsa meg, es a Generális Eo Excellen- 
tiaja és Gubernium parancsolatinak minden Eo Felsége és az Haza szol
gálatában engcdelmeskedgyek. Es tudtára légyen az is mindennek, bőgj Eo 
Felségének erős Hada már nyomul lefelé, és kevés napik [?>///] múlva az 
Híveknek meg vijasztalásanak, Ha kik penig hütetlenek lennének, bün
tetéseknek ideje el jö, meglássa kiki mit csinál, ür, Fö, Nemes ember és 
minden llend, hogy jövendőben is számot adhasson maga viseletéről. Qui
bus secus non facturis Altefata sua Majestas semper benigne propensa 
manet. Datum Albae1 Juliae ex Regio Transsilvaniae Gubernio die 28 ffbris 
Anno 170:!.

U. G. Banffi m. pr. C. N. Bethlen m. p r . ')

') Az emJrtihől, mely közbiil meg van pecsételve. |F nsr. II. Nvo 413.j

—  4f>:: —
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CCXVIIL

[ 1 7 0 4 . ]

Gróf Csáky László, Rák óczy Fcrencz választott feje do lom hadvezére Kolozsvár városát ön
megadásra mirget-nleg felhívja.

Ajánlom kegyelmeteknek szolgálatomat, Isten kegyelmeteket sokáig 
éltesse, kívánom.

Nemes Tanacs, Centum Viratus, és egész Nemes Város. Tegnapi 
napon kegyelmes Vrnnk Híveit, kegyelmetek Attyafiait, mindenekben 
kegyelmetek megmaradására, jovára ezéllozó Instructioval expedialtam 
volt, de dispositiom szerént való Admissiojok nem lévén, az dolgot nem 
exponálhatván, re infecta jöttének viszsza. Sem Groffi születésem, sem 
Colonellusi hivatalom magával nem hozta, annal is inkább istenemhez s 
Hazámhoz, kegyelmes Vramhoz tartózó keresztényi kötelességem nem 
engedi, hogy Rákóczi Ferenc/ Erdélyi választott Fejedelem kegyelmes 
Uram nevében adandó Parolámat, mind magam, mind más akárki Commen- 
dója, annál is inkább magam Commendom alatt lévő katonák [én oliv levis 
limber volnék?] hogy meg ne állanák, vellek meg ne állatnám, magam is 
meg nem állanám, illj Conceptussal S°nkv se legyen, mert még kegyel
metek közzül Senkys az en kegyelmes Vramat nem nsmeri, jobb volna 
nékem akkor meghalnom, mintsem annak meglenni. Azért még égj szer 
kegyelmetek kívánsága szerint való Excusatiojat, úgy mint Rabutin Gene
ralis ö Excellentiaja Szebenben való hé menetelit, kegyelmes Vrnnk Hadai
nak hé jövetelét el vártam, mellyek is, ugj tapasztaltam, csak procrastina- 
tiora valók voltak, tovább effélékkel ne élljen, az elő Istenért, már szintén 
kapujok előtt levő veszedelmét ultronee ne húzza magokra és szerelmesére, 
hanem sine mora magokat hajtsák meg kegyelmes Vram hűségére. Vgj én 
is elhitetem kegyelmetekkel, kegyelmetek maga szabadsági es Privilegium i 
iránt mindennemű kegyelmességit az én kegyelmes Vramnak fogja tapasz
talni. Effelett Gálffi Pál, Balko László, Nagj Gáspár Yramékot bizonjos 
Instructioval expedialtam kegyelmetekhez, kiktől is fusiusb mindeneket 
kegyelmetek megérthet, legjen admissiojok.

Ezeknek utáima Isten oltalmában ajánlom kegyelmeteket.

Datum Ex Castris ad (íjain positis. Die 24-a Octobris 1704.

Kegyelmetek j oakaroj a

-.......... - G. Csáki László m. pr.')
') A város nvilrtirhöl. I T ’futr. fi. Nrn l" l.|
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<' <' XI \ .

11704.1

LoKonc/y Gyurid .Pál, ítálvóozy Ferenc/ választ. fejed. Erdélybe küldött m agyarországi 
hadainak paraucnnokló fó'tiszte, Kolozsvár városát, a főtisztek parancsát és külön men
levelét léi mutatókon kívül, bárkinek adandó minden élelmezéstól és fuvarozástól felmenti.

Eli Losonczv (fürki Pál, Méltoságos Erdei yj Fejedelem, Felső Vadászi 
líákoezy Ferenc/, kegyelmes Erünk eö nagyságú Erdélyben előre be küldött 
Magyar Országi hadainak Commenderozo Feö Tiszti. Adom tu ttokra emlí
tet kegyelmes Eriink Hadj Feö es Vice Tiszteinek s közrendeknek. Mint
hogy Nemes királyi Kolosvar várossá edgy egész esztendőnek forgása alat 
semminemű élést avagy más egyeb féle takarmánt Várossokban be nem 
gyilthettek volna; Alioz képest kévánván tiilem, fellyeb megirtt okokra 
nézve, venném kegyelmes Frnnk kegyelmes J’rotectioja alá ; Megtekintvén 
azért említett Kolosvar varossának mostan j inegfogyatkozot állapottyát; 
kerek minden rendeket, kezem s (Jonimendoin alat levőiknek penig igen 
Serio s kéményén parancsolom, Senk] említet kegyelmes Urunk hadi 'Tisztei 
s Vitezj közzill az megnevezet Varost s annak lakossit semmi rendkívül 
való kölcsegjel s megszállással, kiváltképpen széna es zahheli |kivéven 
azokat, ha kik megirtt kegyelmes Frnnk Speciális dolgában a Commende- 
rozo Tjsztek s Méltóságok parancsolattyábiil volnának küldettetve], gaz
dálkodással lenni ne terhel]yek semmiképpen. Sőt a Varossiak valakiknél 
az illyeten Commenderozo 'Tisztek és Méltóságok specialis passuxa, avagy 
paranesolattya nem lészen. beboesátanj a Varosban, annul is inkái) szállást 
adnj, vagy gazdálkodni ne tartozzanak, hogy ha penig valakik akarni 
utón s módón az Varasban excedálnának, az ollyan Exeessivussokat meg
fogatni, usque ad informationem Eommenderozo 'Tiszteknek s Méltóságok
nak s fogságban tartanj szabadok lehessenek. Praesentibus perlectis exhi
benti restitutis. Datum Kolozsvár Die 10 mensis Xl.ris Anno Millesimo 
Se| )t,ingei i tesimo Quarto.

idem qui supra ni. j>r.1)

(r \ . \ .

[1708.]
Kricelipamii p ic i G yörgy F rigyes, erdély i császári vezénylő fdhadpararosnol; Knlozsvái' 

v árosáva l Rák óczy Ferenc/, fejed cl cm  legyözetéaét tu d a tja .

'Tudva van minden rendbeli embernél, hogy miuekutánna az én Com
mandam I -ifif/ 1 alá concredált Kegyelmes Császár és Koronás Király Urunk 
Eo Főlsége számos hadaival, Karolj persecution ára, négy hetnek előtte elin
dultam volna, reinénlettem ugyan, hogy valahol mellette levő kartévő knru-

') Az miletihől, melynek pecsété ily  köriratu: „Paulus Myürki de Losonc?,.“ 
[Fuse. II. JN'ro 1 1

0. 30
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czokkal együtt bizonyossal! megh szoritatik, mindazáltal, azon Karolj 
előttem Almásra, onne'ncl az Havasokon és hegyeken áltál, s viszontag Col
losvar tájára futva szaladván, midőn által látta volna, hogy arra is, az Eő 
Felsége hadaival persequaltatik, az élésnek nagy szüksége miatta, elszéled- 
uén, Dés felé, Kővár tájára, és óiméiul Magyar Ország felé nyakra főre 
[hiettő a minap ottan levő az Eo folsége armadája által obtinealt, és ugyan 
magok hozónk redeált kuruczok által is bizonyosaim coníirmált nagy dia
dalmára ne'zue] az maga Lova száját tartván, tellyességgel disipaltatott 
volna: Kire nézve, mivel egyes kártevő kuruczoknak el szaladások utánn 
csak egy neliany s igen keués szánni kóborlók es Tolvaikodó fosztok ezen 
Országunkban csavarognak, annak okéiért, minden Varmegjeknek, Székek
nek, Városoknak, Faluknak es egyébb helyeknek közönsegessen ezen. La
tens leuelem ereiuel, omnimoda és plenaria facultas adatik, hogy acceptis 
praesentibus, e féle csavargó tolvaioknak jelenléteket megérteién, azonnal 
Eö ellenek, mutuam habendo inter se cointelligentiam consurgállyanak, és 
az hol fönt irt fertelmes nyuzokat utón érék, azokat vagy in flagranti meg
öljék, avagy peniglen meg fogvan, az Országnak töménnyé szerint, indilate 
et irremissibiliter az Eo erdemek szerint megh büntetni, es engemet arrul, 
vagy pedig közölöbb lévő Commandans Urakat, genuine informálni el ne 
mulassák. Signatum in Castris Caesareis ad Apahidam positis die 28-va 
Augusti Anno 1708. Romai Császár és koronás király Urunk eo Fölsége 
actualis Comornékja, Generális Vice Campi Marschallussa, egy gyalog 
Regimentnek Obristere, Landavianak Coniendansa és Tiszáim innend való 
földnek, nem különben Erdélynek is Comendirozo Generálissá

Georgius Frideriens L. B. de Krieclipaum ')

C0XX1.

11 7 0 9 .  J

I. Józsefnek Kolozsvár városát, vég vidéki katonai igazgatásit állapotából, melybe Váradnak 
török által elfoglaltatásakor ju to tt, kiváltságain s a hazai törvényeken alapuló régi polgá ri 

állásába visszalielyeztetéséröl kiadott s országgyűlésen is k ih irdetett kir. leirata.

Nos Josephus Dei Gratia Electus Romanorum Imperator semper 
Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Scla- 
voniae, Ramae, Serviae Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae Bulgariaeque Rex. 
Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiáé, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Car- 
nioliae, Lucemburgi ac Superioris et inferioris Silesiae, Wurtembergae et 
Techae; Princeps Sveviae, Marehio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Mora- 
viae, Superioris et inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Feretis, 
Kyburgi et Goritiae, Landgravius Alsatiae, Dominus Mardriae, Slavoniae. 
Portus Naonis et Salinarum etc, Memoriae Commendamus tenore praesen
tium, significantes quorum interest uniuersis. Nominibus et in personis Fi

') Áss eredetiből, mely nyílt alakban s pecsét, alatt van kiállítva. [Ftw. II. 
N ro  465.1
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delhim Nostrorum Nobilium, Prudentum et Circumspectorum Ductoris Pri
marii. Juratorum Assessorum ac Reliquorum quoque Incolarum. Ciuium 
videlicet Civitatis Nostrae Claudiopolis in Transilvariia, expositum esse 
nobis humillime •' Qualiter adhuc Sacratissimo quondam Principi Domino 
Leopolde» Romanorum imperatori, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque 
etc. Regi gloriosae memoriae, Praedecessori et Genitori Nostro desideratis
simo dictae Civitatis nomine propositum fuisset humillime: Superioribus 
nempe temporibus, capto per Tureas Varadino Civitatem hanc per Illustris
simum quondam Transilvnniae Status et Ordines in Statum Confhiiarinin 
redactam, inque suis Juribus, Privileges, Immunitatibus, et Consvetudini- 
Ims aliquam vim passam, item Capitaneo, ea occasione sibi praeposito, non 
modo in Militaribus, uermu et Civilibus, Juridicis, et Oeconomicis suis 
obnoxiam factam, ea Spe nihilominus data. . quod recuperato aliquando, 
Varadino, pristino Statui restituenda, foret; Jam autem cessante dicta con- 
finiaria ratione, recuperato utpote gloriosis, adhuc ante Annos, alte dicti 
Genitoris Nostri Armis praedicto Varadino. Objectisque Confinii, puta: 
Capitaneo et Militibus Nationalibus, nec non Civitati huic, eatenus pro 
illius temporis ratione, impositis contra Tuream Excursionibus nullum 
amplius locum habentibus, restitutionem sui in Statum pristinum demisse 
flagitasse. Indeque altefatum quondam Dominum Principem, capta primo de 
Privilegiis Civitatis invius, a Fideli Suo Regio Gubernio Tran sylvan ico 
informatione, ac deinde intellectis etiam Capitauei hujus Civitatis Illustris 
et Magnifici quondam Comitis Georgii Ban.fi de Losonc/., Gubernatoris sui 
simul in Transylvania llegii in contrarium allatis demissis precibus et ratio
nibus. quibus ille, occasione hac, sibi aliquid decedere obtendisset, atque 
ideo conservationem sui in hoc Officio humillime supplica,sset. lisque juste 
pensatis. alte dictum quondam Principem Leopoldnm Praedecessorem et 
Genitorem Nostrum, post maturam rei disquisitionem, c-omperisse, Civitatis 
hujus petitum iis fundamentis esse nixum, ut ex justitia Causae, imo Boni 
Publici Singulari ratione, restitutionem ejns in Statum, et usum om
nium legitimorum Jurium. Privilegiorum. Immunitatum et Consuetudi- 
nnm ejus, in quo ante ca]»tum per Tureas Varadin mu fuit in Politicis, 
Juridicis, Civilibus, et Oeconomicis suis restituendam omnino esse, eamque 
restitutionem adhuc Die quinta Mensis Martii, Anni Domini Millesimi Sep
tingentesimi quarti, Benigne resoluisse et constanter decrevisse, nibilqne 
aliud obstitisse, quominus Expeditio et Consummatio rei facta sit, quam 
modernos motus, quibus necesse fuisset Civitatem hanc extracto inde Prae
sidio nostro Militari, dirntisqne Turribus et Muris ne Hosti latibulo esset, 
•ad tempus deserere, Hostisqne arbitrio relini) nere. Jam vero Deo propitio 
Armis justissimis, contra Rebellium catervam feliciter succedentibus, rur- 
surnque in nostram potestatem vindicata dicta Civitate, Bupplicatum est 
Nobis quoque ejusdem Civitatis nostrae Claudiopolis nomine humillime, 
quatenus restitutionem ejus praedeclaratam Nos quoque non modo confir
mare, uernm id ipsum esse factum et Consiliariis Nostris et reliquis quoque 
Reputationis Nostrae modernae Transylvanicae Membris, pro notitia, et

30*
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observatione significare, in consolationem tanta passae clementer dignare
mur. Nos itaque, qui nihil prius antiquiusue habemus, quam ut Populo 
Nostri Regimini et Curae divinitus concrediti, in legitimis Juribus, Privile
giis, Immunitatibus, et Consuetudinibus suis intacte, et illibate non modo 
conseruentur et tutentur, uerum et si quae eorum hujusmodi Jura, Privi
legia, Immunitates, et Consvetudines Legitimis Regibus et Principibus suis, 
Praedecessoribus videlicet nostris, fideliter praestitis servitiis parta, et ac
quisita, injuria Casuum et temporum attrita aut alterata exstitissent, pro 
Incremento Reipublicae, sub auspiciis nostris restituantur et redintegrentur. 
Qua ratione benigne pensatis et consideratis praefatae Civitatis Nostrae 
multis vicissitudinibus, in eisque Nobis et Augustae Nostrae Domui non 
modo his temporum injuriis, verum et aliis occasionibus, praestitis fidelibus, 
imo et utilibus toti etiam christianitati, obsequiis, et servitiis, praefatam 
restitutionem dictae Civitatis Nostrae Claudiopolis in Statum et Usum om
nium et singulorum legitimorum Jurium, Privilegiorum, Immunitatum, et 
Consvetudinum ejus, illius temporis, in quo ante captum per Tureas Vara- 
dinum fuit, ab alte nominato quondam Genitore Nostro in omnibus Politi
cis, Juridicis, Civilibus, et Oeconomicis jure factam, per omnia, non solum 
approbandam, confirmandam, et ratificandam benigne resolvimus; Verum 
et harum Nostrarum vigore, et Testimonio reapse facimus, jam dictamque 
Civitatem Nostram Claudiopolim omnesque et singulos ejus Cives, et Inco
las, eorumque Haeredes, Posteros, et Successores universos, in omnium et 
Singulorum dictorum Legitimorum Jurium, Privilegiorum, Immunitatum et 
Consvetudinum Statum et usum illius temporis, in quo ante captum per 
Tureos Yaradinum fuit, in omnibus politicis, Juridicis, Civilibus et Oecono
micis, omni meliori modo, et forma ad meutern Diplomatis charae nobis 
Provinciae indnlti, restituimus, et reponimus, volumusque lias Nostras vini 
et robur Diplomatis, et Privilegii ubique habere et obtinere. Quocirca Vobis 
universis et singulis Consiliariis Nostris Transvlvaniae, ac aliis quoque 
modernae Deputationis Nostrae Membris, nec non Supremis, et Vice Comi
tibus, Judicibusque Nobilium, quorumvis Comitatuum, item Capitaneis et 
Vice Capitaneis, Judicibusque et Vice Judicibus Regiis quarumlibet Sedium 
Siculicalium aliorumque Districtuum, sic et Judicibus Regiis, Consulibus, 
Judicibus, Villicis, omnium Sedium et Districtuum Saxonicalium, ac denique 
omnibus et Singulis Fidelibus Nostris in communi et particulari, Statibus 
et Ordinibus charae Nobis Transylvaniae et Partium Regni Hungáriáé 
eidem annexarum, hisce benigne et serio committimus et mandamus; Ut 
Vos a modo iu posterum — praefatam Civitatem Nostram Claudiopolim in 
eum Statum et usum Omnium et Singulorum Jurium, Privilegiorum, Immu
nitatum, et Consvetudinum ejus, quibus ante captum per Tureas Varadinum 
uti et gravisi suut, in omnibus, Politicis, Juridicis, Civilibus et Oeconomi
cis, a Nobis repositam et restitutam intelligatis, iisque omnibus eos, eorum- 
que omnes praescriptos, non modo uti, frui, gaudere sinere, uerum et 
contra omnes, quid contrarii attentantes tueri, defendere et manutenere 
modis omnibus debeatis et teneamini. Praesentibus perlectis, Kxhibentibns
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restitutis. Quas nos manus nostrae Subscriptione, sigillique nostri Transyl- 
vaniei Aulici, Majoris et impendentis munimine clementer1) dignati sumus.

Datum in Civitate Nostra Wienna Austriae, Die Decima Mensis Au
gusti. Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nono, Regnorum Nostro
rum Romani Vigesimo Primo, Hungarici Vigesimo Secundo, Bohemici vero 
quarto.

Josephus mpr. Joan. Fr id. B. a. Seilern, m. pr.
Andreas Szentkereszti m. p.

Hátrább cz nui rá írva:
Anno Domini Millesimo Septingentesimo Duodecimo, Die Vigesima 

Mensis Decembris in Generalibus Regnicolarum Trium Nationum Regni 
Transylvaniae et Partium Hungáriáé eidem annexarum Comitiis ad Diem 
Decimum Quartum Mensis Novembris, proxime praeteriti, per Sacratissimam 
Caesaream Regiamque Majestatem et Principem Transylvaniae in Civitatem 
Saxonicalem Mediensem indictis et celebratis, praesentes Literae Privile- 
giales Coram Universis Statibus et Ordinibus, lectae, Publicatae, nemine 
contradicente, et Officio Protonotariatus vacante, Extradatae per Ludovi- 
cum Nalátzi Secretar. mp. ')

CCXXII 

11 700.1

L Józhí.'Í császár és király parancalevolo az erdélyi kormáuybizo fcfcságlioz s mitideu fő óh 
nemos urakhoz ós hatóságokhoz, hogy azon királyi adoinánylevelét. molylycl Kolozsvár 
városát régi polgári állásába, kiváltságait régi erejükbe visszaállította, tiszteletben tartsák

s abban megvédjék.

JOSEPHUS Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator, 
Semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bobemiaeque etc. REX.

Illustres, Spectabiles, Magnifici, Generosi, Egregii, Prudentes et Cir
cumspecti, Fideles Nobis, respective Sincere dilecti. Quibus motivis, ratio
nibus et argumentis, Civitas Nostra Claudiopolis, tam per Sacratissimum 
quondam Principem Dominum Leopoldum, Romanorum Imperatorem, ac 
Germaniae, Hungáriáé, Bobemiaeque etc. Regem, gloriosae memoriae Prae
decessorem, et Genitorem Nostrum desideratissimum; tam etiam per Nos, 
in Statum et usum Privilegiorum suorum, iu quo ante captum per Tureas 
Varadinum fuit, restituta sit, ex alio hocce dato eidem benigne elargito 
Diplomate Nostro Gaesareo Regio uberius intelligetis. Et proinde manda
mus Arobis clementissime: Ut viso praefato Diplomate Nostro, dictam Civi
tatem Nostram Claudiopolim, nonmodo Vos, pro restituta in dictum statum 
et usum legitimorum Jurium, Privilegiorum, et Immunitatum, Consuetu

!) A végső igeszó kimaradt az eredetiből is.
-) Az eredetiből, mely hártyára van Írva, piros bársony táblája könyv alakjában 

s veres selyemből és arany fonalból font zsinóron függő s fa tokba nyomott függő 
pecséttel megerősítve. | Levéltári jegye : J. 32. |
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(linum ejus, ad mentem praecituti Diplomatis Nostri, agnoscere, et per eos, 
quorum intererit, agnosci tacere; verum et contra quosvis Impetitores ean
dem liac in parte tueri, defendere, et manutenere debeatis ac teneamini. 
Quibus voluntati huic Nostrae ex asse satisfacturi, Diutia Nostra (Jaesareo- 
Regia semper propensi erimus. Datum in Civitate Nostra Viennae Austrian' 
Die Decima Mensis Augusti. Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nono, 
Regnorum Nostrorum, Romani Vigesimo Primo, Hungarici Vigesimo 
Secundo. Hohem ici vero'QUARTO.

Josephus m. pr. -Joan. Prid. B. ii Seilern.
Ad Mandatum Sacrae Caesareae 
Regiaeque Majestatis proprium 

Andreas Szentkereszti. ')

CCXXIII.

11710.1

Árva Foltlii Borbála, özvegy Széplaki lV tritycvith  Horváth Kozma né és ti a Horváth Boldi
zsár dózma-ajándéka az unitárius ogyliá-zközonsóff és iskolái javára.

Midőn az Istennek amaz szive szerdát való Embere, es választott 
kedves Szolgája, a sz. Dávid, király ds Propheta az 5 Ágyékából szárma
zott Fia, az Absolon előtt, Jerusalem Várossabol, nagy siecsesdgel futva 
szaladna, es az önnön maga Országából szomorú számkivetdsre ds keserves 
bujdosásra kdnszerittetiidk menni; ime Sádok ds Abjatár Papok, ds ö 
véllek a Ed vitáig mind, | kik tu  Isten Szövedségénel: Jládáját hordozzák vala \ 
le tévék az Isten Ládáját, míg az Nép a Városból, a. Dávid királlyal mind 
kitakarodnék; és mikoron a király parancsolná, sőt ugyan kénszeritené is 
Sádokat az Isten Ládájának a Városban való viszszá-vitelire, nagy maga 
megalázásával, erre fokad Dávid s azt mondgya; Ha én az Vr élőit kedves 
lészek, engemet ismét haza hoz: és azt met) mulattja énnekem, és az ö Sátorát; 
Ifa pedig azt mondgya az Isten, Nem kellesz énnekem: im hol vagyok én, csclc- 
kedgyék úgy velem, a mint neki teezezik. Sámuel II könyvének XV Résznek 
24. 25. és 2li-dik Versei ezt bizonyittyák. sat.

Ha meg nézzük s visgállyuk, annál is inkább a csendes, Jo Lelki
ismeretnek csalhatatlan Bálnájára vonszunk, ezen említett nagy Hitű és 
az maga Istenében remduséggel bizakodó Dávidnak, | illy szorongató siral
mas Próbájában és bujdosó s változó állapotjában, Istenéhez, a soha meg nem 
ssegyenithetö Mattel s Jó remétnséggel őszre kapcsoltatott] magát vigasztaló és 
bátoritto Példás-mondását; Nem kétlem, kiki közüliünk, e mostani |s már 
régoltátol togva, a mitulenekenn s ■mindenütt szabadon Vralkodo, igaz Ítéleteit 
fenn-tarto, crőss boszszn-állo Istennek sajtoló s látogató karjai alatt meg 
alázodott keserves Lélek] e Példa nélkül való, | Ncmzetséges, légre kitiltó dike 
miattI siralmas és gyalázatos Bujdosásra hanyatlott állapotjában, méltán

!) Az országos levéltár erdélyi osztályában 318. 1700. szám alatt levő eredetiből,
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magára szabhatja, sőt a Gonoszt, |mellyet Isten kimondottJ, el is változtatja: 
Ha szóltok a nép ellen, és az ország ellen, hogy kigyomlálom, meg-rontom, és el 
vesztem edgy szempillantásban; Ha meg tér a Nép, az ö gonoszságából, mélly 
ellen szollottam, én is meg bánom a gonoszt sat. Jerém XVIII. v. 7. 8. midőn 
azon Jeremias Propheta Siralmával ezt kiálthattja: Meg nyitották mi rajtunk 
szagokat minden mii EUenségink, s üvöltöttek és csikorgatták fogakat, ezt mond
ván: Veszessük el, bizonyára ez a nap, a méllyel vártunk, meg leltük, láttuk; 
Meg cselekedte az Vr, a miket meg gondolt, meg telly esitette szavát, mellyet 
eleitől fogva meg parancsolt vada, el rontott és nem kedvezett, és meg vidámitotta 
mi rajtunk az Ellenséget, fel emelte a mi Ellenségeinknek szarvókat. De mind 
ezekbennis, meg kell magunkat felette igen aláznunk az Istennek hatalmas 
kezei alatt, hogy miinköt ismét alkalmatos (időben fel m agasztaljon; hogy 
pedig ez Javai telljes szorongató boldogtalan sorsunkban müis [az irgalmas 
Istennek, az mii régi, Sz. Atyáinkat tött változhatatlan szövedséye szerint] 
avagy csak e mii jelen való látogatásinknak napjain hathatósan erezhessük, 
sőt voltaképpen tapasztalhassuk is, lelkűnkig érő nyomoruságinknak köze
pette, Istenünknek, imez vigasztaló szavaival erösicscsük Hitünket: Az én 
gondolatim, Békességnek gondolati, és nem Háborúságnak, hogy tinéktek aclgyok 
kívánatos jó Véget.

Annakokáért mii is kivánva kivánván ennek, az Jónak részesi lenni, 
sőt ;i midőn szemeinkéi voltaképpen tapasztaltjuk, a mindenható, Bross 
Istennek rajtunk küszködő, és netalám végső veszedelmünkét siettető, 
Hármas esapásinak, hozzánk közelittö-voltát, avagy, meg fosztyuk-é az Istent 
a Dézmákban, és az Áldozásokban ? Átokkal meg áitlcoztattatok, mivel ti mind 
fejenként engem meg fosztottatok; [a mint erről önnön maga a Seregeknek Vra, 
a Málákiás Erophétúnál panaszolkodik] Hozzátok hé az egész Eézmát az én 
tárházamban, és légyen élés az én Házamban, és próbállyatok meg ezen engem, 
ezt mondgya a Seregeknek’ Vra; ha meg nem gyogyittom a Ti tollem való él
sz akadástokat, ingyen való nagy kedvemben vésziek Titeket; mert el fordul az 
én busulásom Ti rollatok s akkor változtatom az én Népemnek ajakókat tisztává,, 
hogy mindenek segicségiil hívjanak engemet és szolgállyanak énnekem egyenlő 
akarattal; haza hozlak Titeket, iidövel edgybe gyüjtlek Titeket, mert hiresekké- 
nevesekké tisztek Titeket, mikor az Tii számkivetésiekből meg szabadulok Titeket, 
a Tii szemetek láttására — ezt kiáltja a Seregeknek Vra Istene.

Vegyük elő azért a mii Isten előtt való Hitünknek s csalhatatlan 
reménységünknek meg jutalmaztató Zálogát és mintedgy Pecsét gyanánt, 
viseljük előttünk, az ö lioszszas utazásában, Mezopotámiában menő Jákob 
Patriárchának, Istenéhez tött fogadás-tételit: Ha [úgymond] az Isten én 
vélem léjend, és ha meg őriz engemet ez utón, a mellyen én most mégyék, és ha 
delemre való kenyeret adánd, és öltözetemre való ruhát; és ha megtérendelc 
békességgel az én Atyámnak házához, és ha az Vr, én Istenem léjend; Tehát c 
kő, mellyet Oszlop gyanánt fel emeltem, Isten háza lészen, és valamit adandasz 
énnekem, annak Tizedét néked adom. Ezeu fel bomolhatatlan, Istennek véghe- 
tetlen irgalmasságából ki folyó, és változhatatlan szerelmében meg nyugovó, 
mindazáltal, sok kisértetet s Próbát keservesen szenvedő, magán a nagy
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Hatalmú Istennek terhes ítéletit hordozó Dávid királynak nyomdokát kö
vetvén, ki is \a Jákob Patriarchával edgyiitt\ bujdosásáuak idején, sokszori 
Istenével tött fogadásit be-tellyesitteni kívánván, igy énekel az Eotven- 
hatodik Holtárban: En velem lesznek oh Isten! a Te-néked tött fogadásmi; 
Áldozom ez Istennek Dicsérettel, és meg tellyesittem az én fogadás'nnot minden 
naponn — —- —

Ennek nagyobb s állandóbb meg maradandó bizonyságára \e mii bű
neinkért méltán érdemiéit, siralmas Jiujdosásinknak, és keserves számkivetté- 
sünknek napjainn is, a midiin Istennek bölcs teczezéséböl és ingyen való jé) ked
véből Mű is Édes született Földünkben s Országunkban való viszsza ■menetellel 
magunkat bátorittané>k\ szabad akaratunk szerént, nagy Jó kedvel, buzgó 
szeretettel, és tiszta szives kész indulattal, Istenünk előtt, bé mutatandó 
Fogadás-tetelünkel, erre kötelezzük magunkat.

Mig Istennek ö sz. Felségének, e változással telly es Világban teezczik 
maga, szabados Végezésébül Életünknek fonalát nyújtani és fáradságos 
munkáink után, életünket taplálgató s gyámolittó Javaival és Áldásival 
bennünket szeretni; Tellát minden hellyen lévő kevés Joszágocskáinkban 
I a melljeket eddig, Istenünknek Jó teczezéséböl bírtunk s ennekntana is birhatt- 
juk, sőt valamennyit bírhatunk | Esztendőnként termő, magunk majorságbeli 
szántó-földeinknek. Búza- és Hzölö-Hegyünknek Borbeli igasságos Déz- 
máját csak egyedül s éppen a mii kegjelmes Jó Istenünknek, édes Atyánk
nak Dücsösséf/ére és sz. Tiszteletinek elő-mozdittására fordítván, rendeltük a 
Kolosvári és Thordai Vnitaria Ecclesia számára,, ebben helyheztetett s fenn 
álló Templomok és Hcholák szükségére; Alván mindazáltal szabados Dispo- 
sitiojokban, az egész sz. ffenerale (Jon sistori untnak, ebben Jobb móddal 
való Proportiojának el intézése, annál is inkább a meghatározandó szük
ségesebb Hellyekre való bé szolgáltatása-

Mely, Istenünk előtt Életünknek tovább való nyújtásának reménsége 
alatt kötelezett szives fogadás-tételünkre s abból származott Dispositionkra 
nézve, minekutánua erről való elmélkedésinknek tapasztalható s ki nieez- 
czet Bélyegéjül ezen Írásunkat állandóvá liadgyuk s tészszilk: Valakik 
olvassák, vagyis olvastatni ezen Dispositionkat kívánván, ennek akármi 
czikkelyében való fel bontására igyekezik, annál is jnkább el rejteni, tit
kolni, és semmissé tenni merészük, légyen Átok, az Isten, annak s mara
dékának részét és Nevét törüüye-el az Életnek könyvéből, es vesse arra 
mindazokat az csapásokat, mellyek az Istennek könyvében megirattak. 
Amen. Amen.

Végezetre.

Áldott légyen az Izraelnek Vra Istene, ki fel indította a mi szivein
ket és vezérletté Lelkeinket e Jónak kigondolására annál is inkább véghez- 
vitelire. Ennek okáért felmagasztaltassál Vram Isten, mert nincsen senki 
olyan mit Te, és nincsen isten te kívülied, mind a szerónt valamint mi, a 
mii füleinkéi hallottuk ; Tiéd az Áldás, a Dicséret, a, Tisztesség, az Erő s az 
Hatalom mostantól fogva mind örökké. Költ Nemes Magyarországban,
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hoszszas Bujdosásiuk alkalmatosságával, Ugoosa Vármegyében, Verböcss 
nevű faluban lévő Szállásunkon; Ezer-Hétszáz Tizedik siralmas Eszten
dőben ; Böjtelö Havának, nyolezadik napján.

Néhai Tekintetes Nemzete*. Széplaki 
Petrityevit Horváth Kozma Vram

(írói’ M on léc uccui i megkogyclmezóai liinhitniényo Kolozsvár azon hölgyei részére, a kik fér
jeiket a császár hűségére térítik.

Mivel bizonyosan tudva vagyon, hogy itt Kolosvaratt vadnak olíva,n 
Eozvvegyek, Férj es Asszonyok, Nének és Hugók, kiknek Fiók, Urok, 
Batty ok és Öczöli az Kuruczok között vadnak, és bizonyos az is, hogy az 
Császár eo Felsege Militia,janak botránkozására és ártalmára, minden 
Uysagokat, híreket, és meglőtt dolgokat megvisznek, Sőtt a közönséges 
jónak megír kevesitésével s kárával, ruházatokkal, etellel, itallal és egyeh 
jókkal táplálják. Aimakokáért az megirt Kolos vár várossá fö Hadnagjanak 
és az Tanácsnak ez jelen való Heveinek tenora szerént serio parancsolta- 
tik, hogy az megirt Eözvegj és terjes Aszszonyokat, minden személy válo
gatás és tekintet nélkül, az magok Jószágokból és birtokokból, az eszten
dőnek vegehez közelittö Karácson havában kiűzzék, meg nem enged ven, 
hogy semmit is vagy Haljon áj ókból, vágj egjeb felkelhető Javakból magok
kal elvigjenek és azoknak minden javokat az megirt terminusra bemu
tassák. Mindazonáltal minthogy az Császár eo Felsege kegyelmessége 
senkit is magatol nem akar eltaszittani, sőt inkább mindenek megmaradá
sára való oltalmat akar nyújtani; annakokáért az megirt Aszszonyoknak 
vigasztaltatásokra és javokra megengedtetik, hogy Urokat, fiokat s Attyok- 
fiait az Kuruczoktól visszahiván és szollitván az meg irt terminusra, nem 
csak javokban és Jószágokban maradhassanak meg, sőt Uroknak s fióknak 
Hratiat s kegjelmet njérnék, kik magokat illendőképpen bemutatván, az 
magok Jószágokban minden utón módón inegoltalmaztatmik. Mely paran
csolatot az Városnak Föhadnagja és a Tanács annál inkább végben viszen, 
és bételyesitti, az mennyiben mint vakmerők annak elhalasztásában minden 
kétségen kivid meg szólítanak biintettetni.

Romai Császár, és Magjai- Ország koronás királyának eo Felsegenek 
etc. etc. Kamarássá, Generalis Fö Strasamestere, Egy Lovas Ezernek

’) Az unitárius etftjházközönség levéltárában levő eredetiből.

Széplaki Petrityevit llovátli 
Boldisár m. pr.1) ( P.H.)

cc.x.xiv.
11710.]
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C olonellussa  és m ostan  M a g y aro rszág  V ég li H e ly e in ek  ( 'om m enderozo 
G e n e rá lis s á .1)

11’. H. I H ercu les Homes a M ontecuccoli m. p r .“)

OCXXV.

[1 7 1 1 .]

Fe«»« mesterek ezuliszabiilyai.

NOiS .JO H A N N E S  HAL MG A U D I'S . D ac to r P rim ariu s , cae te riq u e  
S e n a to re s  L ib erae  R eg iaeq u e  C iv ita tis  C olosvar. D am us p ro ' m em oria  per 
p raesen te s , s ig n ifican te s  q u ib u s  ex p ed it u n iv e rs is , m o d e rn is ; Q uod cum 
nos om nes in  D om o n o s tr a  S e n a to r ia  p ra e fa tae  C iv ita tis  C o losvariensis 
p ro  faciendo  P a u sa n tib u s  Ju d ic io  m o d era tiv o  u n a  consedissem us, extim o 
N ob iles  e t P ru d e n te s  c e rti M echan ici, v ide lice t Pectin  ilices C oncives ei 
C om m ansores n o s tr j , e x h ib u e ru n t supp licem  qu en d am  libellum , quo m ed i
a n te  p o s tu la ru n t a. nob is d e b ita  cum  In s ta n tia , u t  cond ignum  haben tes 
re sp e c tu m  p ra e ta c ta e  A rtis  M echanicae p ro  e rig en d a , ac in p erpe tuum  
s ta b ilie n d a  Celia eo ru m  L ite ra s  quasd am  P riv ile g ia le s  a u th e n tic e  confectas 
ac ad eandem  C eham  de ju r e  p e r t in e n tib u s  A rtic u lis  e t P u n c tis  con p reh en - 
sas, concedere vellem us, q u ibus lic e t a n te a  g a u d e b a n t, sed  p ro p te r  d am 
n o sas  R evo lu tiones e t  in ju r ia m  tem porum  p r iv a ti  su n t. Q uo ru m  ju s ta m  
p e tit io n e m  e x au d ien te s  e t s im u l c o n s id e ra n te s  tu m  u tilita te m , tu m  necessi
ta te m  e jusdem  A rtis  p ra e lib a ta e , e t id, quod  om nibus re ru m  p u b lica ru m  
m o d e ra to rib u s  ex officio in cu m b it, u t  in c u n c tis  so c ie ta tib u s  in fra  se ex i
ste n tilm s  re c tu m  e t decen tem  in s t i tu a n t  o rd inem . P ra esen te s  ita q u e  ad 
p raem issu m  finem  p ra e t i tu la t is  M echan icis , ad  S eq u en tiu m  A rticu lo rum , 
P u n c to ru m q u e  e t In s tru c tio n u m  te n o rem  d are  e t concedere  S ta tu im u s 
P riv ileg ia les  in  p e rp e tu u m  d u ra tu ra s , u tp o te :

A r t i c u lu s  1. H a valam ellv  Hfju ezen becsü le tes F iisiis M este rsége t 
a k a r ja  m eg tan u ln i, ha  P a tr ic iu s  ta lá l ta t ik , ta r to z z a n a k  a n te  a lios ta n íta n i . 
Misiiben is m ag a  ig az  n em z e tisé g é rő l és N em esség érő l lég y en  jo  R izonsága. 
vágj N e m z e tisé g  levele ; A n n a k  u tá n n a  m a g á n a k  G azd á t k e resv én , t a r 
tozzék  k é t  h e te k e t sz o lg á ln i p ró b áu l, és a n n a k  u tá n n a  m in d g y á r t hésze
g ő d n i el n e  m u lassák , az A p ró d  M sztendejét neki m eg en g ed g jék  három  
e sz te n d ő re ; és a k k o r  ta r to z z é k  az A pród k é szp én z t, t. i. b eálló  p én z t 
fio reuos 4 . oo négy fo r in to k a t  ad n i.

') Kriedibaum, a császári hadak erdélyi vezéuylő-főparancsnoka 17In január 
havában Brassóban meghalván: a parancsnokság az erre kinevezett Steinville való
ságos vezénylő tábornok megérkeztéig gróf Montecuccoli Hercules tábornokra bíza
tott. [Újabb Nemzeti Könyvtár. Első Folyam. Cserei Mihály Higtor. 4:j(j —187 11.] E fel
szólítást a, mint szövegéből kitűnik -  az év vége télé tette, ideiglenes tövezér- 
ségét a fontos hadászati állomás teljes meghódítása és a császári ügynek megnyerése 
által emlékezetessé akarván tenni, a minek sikeréről adat nem került elém.

-I A város levéltáriíhan a. rendezetlenek közt levő egykorú másolatból.
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Articulus 2. Hogy ha a Mester, a két hetek eltelvén, az Aprodot 
tovább halogatná, és magát szolgáltatná, az Apródnak idejét akarván 
halogatni, hanem ha valami olly akadály találtatnék, melyet a Céh is meg- 
visgalván helyén hágy, másképpen a Mestereknek lészen büntetése a ('éh
ben minden engedelem nélkül dor 1 x . egv forint.

Artiadus 3. A bészegődéskor tartozik az Apród Mesterével edgyütt 
egy kiis, de tisztességes Collatiét adni.

Artiadus 4. Hogy ha az Apród az d Inasi Esztendejében Urát elhadná 
és vaealna egy avagy két hetet, és ismét viszsza kívánkoznék, az Ura tar
tozik viszsza fogadni, és viszont mivet adni. de ha tovább, és a két hetet 
meg haladná, minden hétre büntetődgjék harminezliat-hat pénzel. Tovább; 
ha félesztendőt vaealna, akkor tartozzék újabban való bészegődéssel, az 
első és második Articulus szerint, ha bizonyos és méltó okát nem adhatja 
vacanti újának.

Articulus 5. Az Apród három esztendejét tisztességesen eltöltvén, a, 
Céh által szabadnak mondassák, de úgy, hogy a felszabaduláskor tartozzék 
az Apród letenni és megadni két veder bort, egy tál ételt, egy pecsenyét 
és annak után na mondatik Mester Legénynek. A Céh is tartozzék néki 
szabad levelet adni.

Artiadus G. Ha, történnék, hogy valamely Inas Apród esztendejét ki 
nem töltené, hanem kontárságot indítana, és kontárkodnék esztendeig, és 
azután keresné a Céhet, az Hlyen büntetődik ti xo hat forintokra.

Artiadus 7. Ha valamely Fiisii csináló mester jöne városunkra, és az 
mivet keresne magának, tartozik a céh néki mivet adui. A Legény penig a 
műhelyben két hetet lakjék próbául, és annak utánna szabad minden héten 
felkelni, és ha jó mester legény lészen, héti hérj harminczhat pénz.

Articulus A. Ha valamely Mester Legény, ki már Apród esztendejét 
eltöltötte, és kontárkodnék. a Céh eine mulassa, hanem büntetése lészen 
4 v  négy forint. ‘

Artiadus 'A. Ha valamely legény városunk határán magának művet 
indittana, és a Céh ellen mást is tanítana, annak minden műszere Biro 
Uram erejével elvétetődgjék, melynek két része a nemes Tanácsé, harmada 
a Céhé légyen.

Artiadus 10. Ha a Mester Legény Céhben akar állani tartozik Mester 
remekben csinálni négy darab munkát tisztességest, mert ha melyik darab
ban hiba találtatik, lesz minden darabnak hibájától büntetése egy egy 
torint, úgy mint egy öreg fogvágo fűrészt, egy apró fogmetsző fűrészt s 
egy jedzőt és egy paraszt füsiit hiba nélkül.

Artiadus 11. Midőn már a Mester Kerneket el készítette, tartozik 
( 'éhet giüjteni és egy tisztességes Collatiét adni, a mely legfeljebb ad flo
renos 8 v. nyolcz forintra mennyen fel.

Articulus 12. Mikor a Céhnek valami igazítások avagy Collatiojok 
leend, mindenkor a Nemes Tanácsbeli uraim közzül kettőt tartozzék a Czeh- 
ben hivatni a. dolognak eligazításáért.
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Articulus 13. A Mesterek magokat becsületessel) viseljék, mind mulat
ságban s mind egyéb időben egyik ;i másikat megbecsülje, veszekedést, 
szitkozodást ne kövessenek; mert ha egyik a másikét csak meg hazudtatmí 
is, minden engedetem nélkül egy forint lészen a büntetése fl. 1.

Articulus 11. Ha valamely Mester a Czéliben vagy mulatságban vesze
kedést kezdene, szitkozódnék és haszontalanul eskiinnék, lészen a büntetése 
flór. 3 oo három forint.

Articulus 15. Ha verekedésből vért találna ontani, nem Céhet, hanem 
biro uramot illeti, úgy a Hatalom dolga is.

Articulus Ki. Senki a Mesterek közül húsz bokor szarvnál feljebb 
meg ne vegyen céh hire nélkül, mivel közönségessen kívántatik a műszer. 
Azért ha valaki abban találtatnék, am it megnőtt, mind el vetetődgje'k, vagy 
az megvött miszernek áráig büntettessék.

Articulas 17. Senki két Inast fel ne ültessen, hogy más Mester társa 
tseléd nélkül ne maradgjon. .

Articulus IS. Senkinek két legényt nem szabad tartani, csak a, Céh 
Apáinak.

Articulus 19. Ha céhünkben valamely Eözvegj maradna, kinek ura 
magát jól viselte, annak az Árváit, magát is az Eözvegyet meg ne szomo- 
rittsák; hanem a Mesterséget neki megengedgjék miveini, ugj hogj a Céh 
Apán kivül akár kinek is Legényét elvegjék és az Eözvegjnek adgják, hogy 
az árvák és az Eözvegjek élhessenek a Mesterség vitáin, mig a Füsiis Érái
nak nevét viseli.

Articulus ,20. Ha valamely Mester más Mesternek legényét Era kárára 
olhitegetné, annak a Mesternek büntetése két forint cv. 2.

Articulus .21. Ha valamely Füsiis Legény elébb meg házasodnék, mig 
a Mester Kerneket meg nem csinálná, annak makatssága fl. 3 oo három forint.

Articulus ,2:2. Minden mester ember házasság után egy vagy két esz
tendővel tartozik egy tisztességes Collatiot adni, mely Mester Asztali Colla
tio légyen. Ha penig collatioját nem akarná meg adni, adjon florenos 10 v 
tíz forintot a céh ládájában. A Collatio mellé pedig a bort a céh adgja.

Articulus .23. A Mester emberek gyermekinek penig mindenekben fél 
Céha vágjon, tellyebb ne is erőltessék.

Instructiones.

1. Elsőben is, bogy fogyatkozás ne légyen jövendőben a mesterség 
iránt, tartozzanak a mesterek mindenkor mind a négy Religiobol Aprodot 
fel venni és tanittani az Unió szerént.

2. Mindenkor tartozik a Czéh elégségesképpen a Várost niegelégitteni 
szaruból csinált tisztességes munkával.

3. Elefánt tsontból való Püsiit ba koznának, szabad légyen árulni, 
mivel a mi Hazánkban Elefánt tsont ritkán találtatik, hogy azzal a Céh 
elégségesképpen meg felelhessen egész város szükségének. A Német Országi 
is meg engedtetik, ha szintén nem Elefánt tsont is.
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4. Sokszor az is megtörtént, hogy sokadalom ideje előtt, idegenek 
levél által titkon az itt való szarvakat megalkották és a Sokadalom napján 
az itt való Füstősöknek károkra mregvásárlották. Azért sokadalom napján 
kívül semmi nemű ildőben azon féle vásárlás szabad ne légyen, ha Compe- 
rialtatik valaki abban, ezen ('éhbeliek elvehetik, hogy az itten lakó Meste
rek meg ne szűküljenek Ha penig történnék, hogy valamely idegen az 
itten esett szarvakat fel szedné, szabad legyen Biro uram erejével el venni, 
melynek is két része a Nemes Tanácsot, harmada penig a Céhet illeti, úgy 
mindazonáltal, hogy Sokadalom napján harangozás után szarvakot vásá
rolni az Idegeneknek is szabad lészen.

5. Idegenek hoznak ollyan munkákot, melyek nem méltók vásárra, 
mivel némelyiket vagy körömből, vagy oly szarwbol tsinálják, melyek nem 
méltók árulásra. Azért a Fusiis Mesterek ez ily Munkát meg visgálván, el 
tiltsák, hogy oly rósz munkát ne légyen szabad árulni sokadalom napján is, 
sőt meg is büntessék a látó Mesterek a rósz Muukájért.

(>. A kalmárok sok idegenek munkáit beveszik, mind itt s mind más 
egyéb he fjeken való Sokadalmokban, mellyeket a mi nevünk alatt árulnak. 

'Azért ne légyen szabad oly idegenektől vásárlott munkát árulni, hanem 
csak sokadalom egy napján. Hogy ha más egyéb napokon ollyan idegen 
munkát árulnának, Biro Uram erejével el vehessék, melynek is kétrésze a 
Nemes Tanátsot, harmada a Céhet illeti, hogy ha az itt való (’éhesek elég
ségessé teszik a várost.

His ita expressis, Priuilegiales hasee Literas praelibatae Cehae Pectin i- 
fieum, majoris et authentici Sigilli Civitatis nostrae solitaeque Subscriptio
nis munimine roboratas, futuro pro Testimonio extradedimus et concessi
mus. Datum in Domo nostra Senatoria Colosvariensi Die Hi. Februar. Anno 
Domini Millesimo Septingentesimo Undecimo.

Extratada per .Tosephum Kurtánv, 
duratum praefatae Civitatis Colosvar Notarium m. pr. ')

CCXXVI.

11711.1
A Itákóczy-folkclés* részvevőinek adott bíínboesánat.

Pinalis Resolutio.

Quae tum ex Plenipotentia a Caesarea Regiaque Majestate Illustris
simo ac Excellentissimo Domino ( lit)  Joanni Comiti Pálffy ab Erdőd pro 
Ifogni Hungáriáé pacificatione Tranquillitateque Stabilienda Colluta, turn 
ex assumpta Caesarea Regiaque Clementia Domino Francisco Principi Rá
kóczin Ultra jam datam declarationem pro majori dilucidatioue impertitur.

') A fc.viis cseh leveles ládájában levő s a város veres viaszba nyomott nagyobb 
pecsétével erősített emletihől.
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Primo Uti in Literis eidem Domino .Principi per Dominum Comitem 
Alexandrum Károly transmissis Contentum est, memorato Domino Principi 
Rakoczio in hac, vigore superius dictae Plenipotentiae Cratia Vitae ac Bo
norum universorum tam in Hungária, (piam in Transylvania — cum Secura 
in Regno Hungáriáé permansione pro se inplorata una cum suis adhaeren
tibus Seruis, et aulicis concessa sit, cujus Determinatio, si idem Dominus 
Princeps praefatam Caesaream .Regiamque amplecti nolit (Iratiam; ita iu 
Terminum pro Continuanda cessatione Hostilitatum, usque ad 27-mum, 
hujus currentis Mensis Aprilis extensum e spectatur, ac post ipsi elargitam, 
ac ali eo acceptatam Cratiam, deposito Secundum annexam formulam Fide
litatis Juramento Fortalitia, praesertim in suprafatis Literis jam expressa, 
prae inanibus illius existentia, in statu, quo modo sunt, Praesidijs Caesareis 
Regysque illuc inducendis bona Fide tradantur, aut Strictis mandatis tra
denda ipsis Commendantibus imponantur, ut in Declaratione, ac Praealle- 
gatis Literis Contentum est. Dum e Contra promittitur, ea Praesidia in pro
ventibus Domini Principis nullum factura praejuditium vel damnum propres 
Caesareis Regysque allenda Stipendys, Haec vero omnia intra praespecifi- 
catum Temporis terminum explenda ac exequenda. Unde etiam locus Vicinus 
[pro quo Karoly maxime Commodus judicatur] sine mora determinandus 
foret, quatenus ibi mutue in Conventu et Colloquio praedictum Juramentum 
deponi posset; si porro istis prolié peractis, ipsi Domino Principi permansio 
libera in Regno displiceret, tandem ex Assumptione Caesareae Regiaeque 
benignissimae mentis ipsius Domini Principis arbitrio relinquitur, eundem 
etiam sub praestito superius attacto Homagio in Polonia habere, [sm 11 
Filiorum quoque restitutio, omnibus supra memoratis Conditionibus Vita 2) 
ac fideliter execution! demandatis, a Gratiosa Caesarea Regiaque Mejestate 
haud denegabitur, cujus effectuatio quoq ne omni modo, et validijs officijs in 
Augustissima aula promovebitur.

2-do Magnatibus et Nobilibus, ac Superioris ordinis Militibus tam 
Hungaris quam Transylvania, qui modo in Regno et penes Dominum Prin
cipem actu sunt, pro se et ab ipsis intra saepius memoratum Terminum 
implorata Amnistialis Gratia Vitae et Bonorum pariter resoluta existit, 
quod de illis non intelligendum, qui hucusque redierint, Militibus vero infe
rioris Ordinis dicta Amnistialis Gratia Secundum sensum in declaratione 
expressum dabitur: Si vero de Religiosis hisce motibus perperam ductis 
Quaestio foret, ys proinde, qui fors sunt Monachi et Claustrales, uti de 
ipsorum vita forum Tertv Competens non est, nec Bonorum Capaces sunt, 
ita ipsi ad »Superiorum »Suorum obedientiam, et poenitentiam praeteritorum, 
ac eversionem 171 futurorum, remittendi: Si qui autem Magnates hoc No
mine comprehenduntur, etiam pro se Gratiam individnaliter imploraverint, 
sub alys Magnatibus, qua tales Abscissa omni Qualitate et dignitate spiri
tuali Contenti intelliguntur.

b hrdjitare — helyett.
') rite - - helyett,.
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•i-tio Viduae et Orphani jam in reatu demortuorum Parentum suorum 
juxta Jura et Leges Regni tractentur.

4-to De ys, qui Regno excesserunt ac in conterminas sese Provincias 
contulerunt, juxta praescriptum Terminum vero redituri sunt, id statuatur, 
quod superius puncto Secundo insertum.

n-to Ratione Transylvanorum hoc scire oppertet, in Transylvania pro 
impetranda Amnistiali Gratia Vitae et Bonorum Illustrissimo ac Excellen
tissimo (Tit.) Domino Comiti Steinville Commissum esse negotium, ne qni 
ex Transylvaniae Magnatibus in Valachiam, vel Moldáviám reffugerunt, huc 
in Hungáriám magnis Sumptibus et Molestys venire cogerentur, sed sicut 
in Hungária, ita ibi Gratiam Vitae et Bonorum habebunt, si quis intra de
bitum Terminum pro ea sese insinuaverit. Quia vero Sua Sacratissima 
Caesarea Regiaque Majestas aeque Transylvaniae ac Hungáriáé .Tura et 
Libertates illibate sit Conservatura, de ejusdem Regio et Sancto Animo, ac 
Paterno affectu nullum Dubium sit, etsi Transylvania, nostro cum Hungá
riáé Regno comprehendi alias haud possit, quo magis autem hoc Pacifica
tionis opus, etiam in Transylvania Secundum Sacratissimae suae Caesareae 
Regiaeque Majestatis Clementissimam intentionem, eo ordine et norma pro
cedat, scribet ipsi Domino de Steinville. quid hic actum, quid Conclusum. 
Caeterum Summe memorata Sua Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas 
haud permittit cuique, quemlibet contra hanc Amnistialem (iratiam novis 
('ontentionibus et litigys impetere, turbare et molestare.

Quod itaque ipsi Domino Principi Francisco Rakoczio hisce pro ultima 
Caesarea Regiaque ex superabundantia clementiae sinu promanante Resolu
tione, ut 'Tranquillitas et quies Regni sincere reduci ac stabilitari queat, 
intimandum erat. Actum Debreciny, Die 4 Aprilis Anno 1711.

Sacratissimae Caesareae Regiaeque
Majestatis Consiliarius Intimus, Banns Croatiae, Campi Marschallns,
Confiniorum Cassoviensis Generalis, unius legionis Cathafractorum
Colon ellus et per Hungáriám
Commendans Generalis. Comes Joannes PalftV mpr.

(L S .)1)

—  479 —

(ICXXV.H

11711.]

if. Apafii Mihály választott, fejedelem levele a kolozsvári reformált hitv. fotanodában négy
t.amiló ifjúnak tartása, iránt.

Isten kglmedet Jo egésséges hosszú élettel áldgya meg, Kívánom!

Vettem Kgld 5 May írott Levelét 20 praesentis becsülettel. Szánom 
az Kolosvári Reformatum Collegiumk ez mostani változó üdékben történt 
Sorsát s állapotyát, mellvnek is meg orvoslására, ha akaratom és Kivánsá-

') Egykorú másolatból, mely a városi levéltárban van. |Fase. II. Nro 478.J
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gom szermtt való alkalmatosságom volna, meg tapasztalná .Kgltek, mások, 
talám sokak felettis az In Há/álioz való s/.eretetemet. Es jóllehet, mindaz 
jelen vak) nehéz ildö, mind abbul következett szükségeim csak kevés di- 
spendiumit is Jövedelmimnk nehezen engednék; Mindazáltal, mind az In 
Házának elő mozdítására nézve, mind peniglen Kgld az iráutt tött Kérését 
tekintetben vévén, meg parancsoltam Kiszei János Vrk, hogy négy becsülle- 
tes Iffiat az meg nevezett (kollégiumból Alumniamra fel vévén, az minit 
más Vrak szoktatlak tselekedni, az szerint provideállyon rollok fogiatkozás 
nélkül, mellyet is örömest és tiszta szívből tselekszein, kívánván alkalma
tosságot egjebekben és nagjobbakban is tehetségem szerinti, azon Colle- 
giumk S accural ni. Ajánlván ezzel In oltalmában Kglet, maradok

Kgld Szolgáló igaz jo akarja \ i<i/l\
Viennae 24. Juny 1711 Apafi Mihály m. pr. ')

ccxxviii.
11711.1

llyi!« István adornánylovele kivonata a kolozsvári r. katli. Svininariumnak t.ott 200 arany
Alapítványáról.

Extractus Fundationis Testamentaliter Legatae ah Illustrissimo, ac 
Reverendissimo Domino Stephano Illyés Anno 1711 Die Vigesima De
cembris.

20. Seminario Studiosorum Claudiopolitanorum \ pariter eam mei in 
Sanctas preces rc,commendat i one | Lego aureos ('remnieenses ducentos \et « 
ipiid insuper juxta- Ordinationem meam, supra No 17 insinuatam huc deputari 
poterit I in perpetuum censum elocandos. Quodsi vero Clericorum ibidem 
Seminarium DEO favente erigeretur, eotum tota Capitalis haec Summa cum 
Suo censu annno huic applicetur. In receptione autem Seminaristarum 
habeatur praeprimis ratio Specialis Studiosorum Csíkién sium praesertim 
Sz. G-eorgiensium, et qvi de mea essent cognatione, Casu vero, | (piem DEUS 
optinms cletnenter avertat | Neutrum modo factorum Seminariorum ibi con
sistere qviret; extunc Summa eadem praelibata eum Suo pariter interessé 
annuo in Subsidium Scholarum Catholicarum Údvarheliensium, aut ubi in 
praedicta Transylvania magis opportunum fuerit, convertatur, praepositis 
de receptione conditionibus hic quoque observatis.

Ita punctum 2<> Testamenti Illustrissimi Supra dicti. ')

') A kolozsvári ev. ref. főtanodéi levéltárában levő erelet.ihőt. Kihez voll, intézve 
e/, ajándéklevél 'i a eziiuezés hiánya miatt nem lehet tudni.

-) Miké Sándor hiteles másolatról vett gyűjteményéből.
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('(!xxrx.
11712.1

A kolozsvári nf< m u. főtanod a ós a lap ítv án y a i, u#y m ás sogélyóss'/o^ci á llap o tá ró l a tan áro k  
á lta l a fó^ow lnokokhoz to tt jolontós.

Puncta Collegii Kefor. Clandiopolitani Illustrissimis Dominis Dominis
( 'aratoribus Suppremis humilime proponenda.

1. Pe lőtte nagy ruinaban lévén a/. Collegium elannyira, hogj edgj 
Classis nincsen, a kiben a/, egész Télen tüzet teliettek volna és csuda, hogy 
az hideg tél kemenysege miatt az gyermekeket a hideg meg nem vötte. 
Kivált két (’lassis ollyan vágjon, hogy mikor eső vágj ho vágjon, telyes,seg
gel bel éjek nem mehetni, mind az eső mind sár és égjél) alkalmatlanságok 
miatt, ugj az kőfal felöl való része a Oollegiumnak inhabitabilis lévén és 
csak az nttza felöl való részére kelletvén szorulni, mind Deákoknak mind 
tanítványoknak, már anny ira meg szorultak, hogj minden nap szaporodó 
Tanítványoknak helyet nem tudunk adni. és félő, hogj a miatt idegen Val
lási! Seholakhoz ne refngiallyatiak.

2. Melyre nézve méltó volna azon rninának reparatiojárol gondol
kozni és kik miképpen succ úrral hatnának, meszszel, fákkal, sendellyel, 
vassal, és egjéb kivántato dolgokkal, azokat tempestive requiralui, hogj 
Isten a jövő tavaszt és nyarat adván érnünk, fogathatnánk az épülethez.

3. Kő iránt, : in Á. 1007 tíitt volt az Mltsgs Snppremum Consistorium 
ollyan vegezest, hogj az Magjai- nttza szegeletin levő templomnak matériáiéi 
fordittassanak a Collegium építésére, azért azon elhányatott köveknek johl» 
volna oda ford itta tniok. mintsem eum dispendio az nttza közepi n beverniek.

4. A mi az költségét nézi, az idveziilt Biidöskuti uram 700 forintokra 
való legatumanak meg fizetését kellene admaturaltatni, ugj Tolvaj István 
vram is jegalt adósságokat, mellvek extendalodnak ad hfl. SOÖ d. 72 és 20 
véka Búzáig, mellyek is ha felszedettetnének. alkalmas építés mehetne vég
hez velek.

ö. Idveziilt Lóra,ndíi Susánna Fejedelem Aszszony eleiében adott az 
Collegiumnak 1000 forintokot, kiknek Interesséből Alnmnusok tartattak, 
azokat az Ecclesia hova tötte, arról kellene tudakozni.

0. A Collegium Albumában van idveziilt, Pataki István Vrink fide 
mediante való Becognitioja, mellyben írja, hogj az Collegium pénzéből ero- 
galt az Ecclesianak Apahida. Aszszonvfalva, két File kiváltására 3450 l) 
forintokot, tali sub conditione, hogj az Ecclesia tartozzék a Deákok Inter- 
tentiojáira minden esztendőn admin istraini 100 öreg köböl Búzát, melly ha 
a nunc successivis temporibus erigaltatnék, lenne a Collegium inter ten- 
tiojára nem meg vetendő fundus, ha penig nem erigalodik, hogy a Colle
gium számára azok a faluk annyi Summáig praecise foglaltatnának, nem 
lenne alienum.

') KésoWii kézzel nioyie'azitvn, : "0iO.

II. :íl
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7. Mostan is nem lévén annyira vak) Búzája az Iff jóságnak, mellyel 
liusvetig subsistalhasson, arról provisiot tenni igen szükséges.

8. Ugj az Classicus Praeceptoroknak edgj Cantorig való fizetések 
lévén benn, az ha ki megjen, és továbbra nem providealunk, félő, bőgj a. 
mostan megújult jo famulusok meg fognak csökönni. \jgy.\

9. Maramarosi Só aknáról járt v Isten Sava“ nevezeti alatt 100 forint 
esztendőnként Alumnusoknak, melly azon Jószág a Méltosagos Herczegtöl 
elidegenedvén, intervertaltatott, eo Felsege előtt a több beneíiciumokkal 
edgjütt sollicitalni kellene, a Donatio vagyon Bethlen Miklós Uramnál.

10. A Papoknak és Professoroknak ugj a Collegiumnak is az előtt 
járni szokott „Nemes So darabok“ iránt Insinuatiot tenni.

11. Az elmúlt öszszel kimenvén az eo Felsege Hadai, Vice Ispán Vr 
Tiburczrol hajtatott el 0 szekér szénát es 0 köböl zabot, ugj liogj portio- 
jokban acceptaltatik, Fejerdre is attak eddig két vágó Marhát többire mind 
ökröket, vágj portionokban acceptaltatnék vágj másképpen bonificaltatnék.

12. A minapi tumultus miképpen decidaltassék, peremptorie arról 
consultalni.

ÍJ . Magunk is fizetőt! enek lévén, várnánk valami eonsolatiot. ')

—  4 8 2  —

') Az érd. eo. reform. Consist, levéltárában levő eredeti jegyzékből, melynek azon
ban kelete nincs. Midőn ezelőtt 20 . évvel lemásoltam, ironynyal 1712 év volt rá 
írva, mely időt az oklevél tartalma igazolni látszik.

2) A „Pistrina“ 4-ik rovatot mint iireset kihagytam, de itt megjegyzem.
3) Székely S. Unitar. Vallás Történetei szerint ftezovins Jeremiás nnitárins tanító 

özvegye.
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CCXXXI.

[1714.1

E X T R A C T U S

CONSCRIPTIONIS LIBERAE REGIAEQUE CIVITATIS CL AU DIO POLIT AN AE.
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rogatis et quaestionibus omnibus informationem plenariam dare minime dubitantes. Nos demum infra scripti Conscriptores 
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Ladislaus Mikola m. pr. [L. S.j Samuel Szent Ivany m. pr. [L. S.] Stephanus Sitvey m. pr. [L. S.] ‘)

>) Kolozsvár szab. kir. város 1714. évi ere leti Összeírásából. Orsz. levélt, erdélyi osztály, ..Cista Diplomatien“ K. 4. sz. a.
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CUXXXlI.

I 1 71 <>• I
A kolozsvári szász reformált hit vallásiul k óvári temploniauak az óvári r. katli. akíulómia 

alij<azgiit('>ja (Silónkon s) által elló^áal falát sárul kelt int(;tó-jeleiités.

Nos Infra. Scripti .Recognoscimus praesentium tenore; Quod In hoc 
A imo praesenti I 71 (> Die vero J-ia duly Mensis proxime Currentis; Midőn 
volnánk Nemes Colosvarmegjében Colosvárhan Tktts Nmzts VjhellviFerenc/, 
Vram eő kglme lakó Házánál, | do Cujus Domus Vicinitatibus protestatur], 
jelen leven ugjan ott, Nemes Colosvgjében Colosvárott lakó Tiszteletes 
Sods Ferenc/. Vram eő kglme, a Colosvári Reformata Ecclesiának hűséges 
Lelki Tanítója, ugj a mostan megli nevezett Tktts Nemzetes Vjkellyi Ferenc/ 
és a megírt Nemes Várgjében Colosvárban lakó Nem/etes Kurtány Joseph 
Vramék eő kglmek, mind a/ hárman a Colosvári Reformata Ecclesiának 
érdemes Curatori, kik is a mostan speeificalt Tiszteletes Ecclesiának képi
ben és neve alatt, küldenek el minket Nemes Colosvármegjében a Colosvári 
(Ivarban lévő Romano Catholica Nevezetes Academiának Tiszteletes Sub- 
scrijitus Páteréhez eő kglméliez, illyen Verbális Instructioval, melynek 
tenora de verbo ad verbum igj következik: A Colosvari Reformata Eccle
siának Tiszteletes (Juratori, a sokszor említett Reformata Ecclesiának képi
ben és neve alatt kgdtő], ugjmint, a praedeclaralt Óvári Nevezetes Acade
miának Tiszteletes Subregens Páterétől, mi általunk repetaltattyák a Colos
vári Óvári Reformatus Szász Templomot, melyben a megirt Városi Refor
mátus Szászok Cultusra eddig jártának, melly Templomot, ennek előtte is, 
mikor a Református Erdélyi Status, az Óvári kis Templomot, a Colosvári 
Catholica, Ecclesiának ultro cedalta, akkor is, a megli nevezett Reformátu
soknál meg hagjtak ; Kgltek penigh most, nulla praemissa requisitione vel 
admonitione, praeter omnem .Turis viam el vötte és elfoglalta, melly sokszor 
megirt templomot, ha kgbned, ad Simplicem hanc et placidam requisitionem 
viszsza adgja, és azoknak, a kiktől kgltek elvette és foglalta, resignallya, 
bene quidem, eő kglmek is Simpliciter viszsza veszik; Különben, illyen nagj 
károknak, és megh bántődásoknak orvosoltatását, más és nagj óbb hellyekeu 
is kénszerittetuek minden utakon, modnkon keresni, legjen tuttára kglmed- 
nek; Mi azért In Anno Dieque praespecificatis el mentünk a praedenotalt 
Nemes Colosvgjei Colosvári Óvári Akadémiában, holott is a praetitulalt 
Academiauak Subregens Tiszteletes Páterét personaliter talván [vV/yy |, eő 
kglme előtt az élőnkben adott, Instructioval procedaltuuk, és a sokszor 
megh nevezett Óvári Református szász Templomot a toties denominált Tisz
teletes Pater Subregens Uramtol legitimo modo repetáitok, Mellyre a toties 
itorait Tiszteletes Subregens Pater Ur igj resolvala : Azok közzül jöjjenek 
hozzám, a kik abban a Szász megirt Templomban jártának, azoknak megh 
felelek. Mi azon Templomot erőszakkal el nem vettük, senkit abból ki nem 
Űztünk, hanem a Református Szász Praedikator halálának alkalmatosságá
val a megh nevezett Templomnak Ajtaja nyitva és záratlau maradván, mi

—  48.', —
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mint magunk Jószágát be zártuk es mind addig megír sem nyittyuk, mig a 
Felséges Romai Császártól megír nyittatása iránt Párán tso latunk nem jő ; 
Melly Dologit és repetitio mi általunk, és előttünk igj és e szerént menvén 
véghez, irtuk megh mi is fide nostra mediante, uberioremque luturam ad 
Cautelam necessariam, szokott petsétünkel és tulajdon kezünk Írásával 
roborálván.

Actum Claudiopoli, Anno Djeque in praespecificatis. Correcta per 
Eosdem Regios

Colosvari Magjarősi Tliamás, Ns Colosvármegyének 
hites Viceszolgabirája mpr. | P.H. | 

és Vásárliellyi István, a Kolosvári 
Rét. Ecclesiának Hites Egvházfia mpr. l) | P. H. |

CCXXXIIl.

1171d.|

A kolozsvári Kitéri, előbb unitáriusoktól használt templomhoz tartozo tt cgyhnzliö/.scgi javai, 
visszavételére kiküldött konnánvi bizottság egyik tagjához. Vorder (iyörgyhöz bocsátott kir.

kormánynzeki rendelet.
Die 5-ta Ang. 1710.

Jóllehet a Colosvari piaczi Szent Mihály Temploma a Catholica Eeli- 
gionak az Unitáriusoktól restitualtatott : De mivel Felseges Urunknak 
kegyelmes intentioja nem csak a puszta Templomnak, hanem minden egyeli 
hozza tartózó elebbi Catholica fnndatiokbol iillo appertineútiakkal külső i;s 
belső beneficiumokktil edgyütt, mellyek mind eddig is a megnevezett Tem
plom mellett, vagy azoknak kezekben kik a Templomot bírtak, maradtanak. 
de facto vadnak, es per injurias temporum el nem vesztenek, vagy nem 
seeularizaltattanak, restitutiojara de pleno et integro, extendalodik. Es 
mivel mind eddig is az Unitáriusok semmire nem eondeseendaltanak; hogy 
ezen két fél közt levő controversia több emergalliato difticoltásokkal együtt 
decidaltatvan, sopialtathassanak, \iyy\ Meltosagos Commendans (feueralis ő 
Excellentiaju tetszéséből rendeltettenek bizonyos Deputatusok a, parte mili
tari et Camerali Ceneralis Auditoratus Lentenantius et Supremus Salis 
Perceptor Tordensis: A Provincia részéről pedig Mltos. (Troff Ivornis István 
Atyankfia ut Praeses, es (fuliernialis Secretarius Kun Sigmund, Provincialis 
Caiicellaria Registratora Alvinezi (Tabor, es Szebeni Szék bi ro es ugyan 
Provincialis Commissari at us Adjunctussa Vertier György Atyánkfiái. Kik is 
conjunctis viribus Kolosva'ratt comparealvan, mind az Catholica Religio 
praetensioit. mind az Unitáriusok feleletét vagy Exceptioit cum adductis 
utriusque documentis examinalvan, mindeneket úgy .megvisgallyanak. hogy 
valamiilyen documentumokat a Felséges Udvar intentioja szerint legálisnak 
ismernek lenni, pro et contra telj egyez ven, maga opiniojok es judiciumok

') Az ml. ev. ref. főkwuks lev é ltá ráb an  levő eredetiből, m elynek  h itelességét 
g y ö n g íti s jogérvényessége  kétes, tö rtén e lm ileg  m ég is értékessé teszi az, hogy leg
alább  egy k irá ly i em ber a lá írta , ha  szin tén  a  S ub tegens neve nincs is kifejezve.

—  48<; -
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melle tetelevel Méltóságon Generális Commendaus Excellentiájárnak in forma 
authentica beadhassak.

Azért Authoritate functionis kegyelmeteknek paranesollyuk, hogy ad 
12. praes, mensis Aug. Colosvaratt comparealvan, felly ebb megnevezett gróf 
Komis István Atyankfia Praesidiuma alatt ezen dologhoz a praescribalt mod 
szerint hozza foghasson és el is végezhesse. ')

CCXXX1V.

1171(5—1718.1
A főtéri templomnak az unitárius eklézsiától elvétetéséról s tartozandóságaival együtt a 
r. katliolikusoknak birtokába adásáról készült hivatalos jelentéstétel conventi átiratban.

•) Nos Capitulum (Jathedralis Ecclesiae Albo Carolinensis Transsilvaniae. 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis: Quod pro partibus et in personis Reverendissimi Domini Caro!i 
Ivuly (Jathedralis Ecclesiae Albensis Transsilvaniae Canonici et L. It. Civitatis 
Claudiopolitanae Plebani, neonon Egregii Georgii Jánosi ejusdem Ecclesiae 
Curatoris. Exhibitae sunt nobis et praesentatae Literae quaedam sacrae 
Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis Francisci Primi Austriae Impera
toris ac Hungáriáé Roliemiaeque etc. Regis. Magni Principis Transsilvaniae et 
Siculorum Comitis etc. etc. Domini Domini nostri Clementissimi, Benignis
simi Collocatorio-Expeditoriae, sigilloque ejusdem Majestatis Sacratissimae 
iudiciali et authentico ab extra impressive communitae et roboratae, nobis 
vero praeceptorie simul et benigne sonantes et directae in haec verba:
I Titillatio ab extra talis erat]: Fidelibus Nostris Venerabili Capitulo Cathedralis 
Ecclesiae Albo Carolinensis Nobis dilectis. In personis Honorabilis Caroli 
I vuly Cathedralis Ecclesiae Albensis Canonici et L. R. C. Claudiopolis Plebani, 
nec non (feorgii Jánosi ejusdem Ecclesiae Curatoris: Coll oratórium. Interior 
vero continentia talis erat : Eranciscus, DEI Gratia Austriae Imperator, 
Hyerosolymae, Hungáriáé Apostolicus. Bohemiae, Lombardiáé, Venetiarum, 
Dalmatiae, Croatian. Sclavoniae, Galliciae et Lodomeriae Rex; Archi Dux 
Austriae, Dux Lotbaringiae, Balisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, »Supe
rioris et Inferioris Sile,sino, Magnus Princeps Transsilvaniae, Comes Habsburg], 
Tyrolis et Siculorum etc. Fidelibus Nostris Venerabili Capitulo Cathedralis 
Ecclesiae Albo Carolinensis, Nobis dilectis. Gratiam Nostram Caesareo-Regiam 
ac Principalem! Exponitur Majestati Nostrae in personis Honorabilis Caroli 
Ivuly Cathedralis Ecclesiae Albensis Canonici et Lib. R. Civitatis Claudiopolis 
Plebani, necuon Georgii -lanosi ejusdem Ecclesiae Curatoris. Qualiter idem 
certas quasdam Literas, et Literalia Instrumenta Tractatum utpote, Postu
lata. et Itesponsa, inter Illustrissimum ac Reverendissimum Episcopum Trans- 
silvauiensem ab una, atque Honorabilem Ecclesiam Unitariorum Claudio- 
politanorum partibus ab altera, sub Sigillis et Subscriptionibus Comitis

') Az orsz. levéltár erdélyi osztályában 1716. évi 142. sz. a latt levő eredetiből.
-) ViiU'dio Canonica Paroehialis Etel. Clawliop. Anno 1822. peracta. 248—278. 11.
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Stephani Komis. Adami Bnecher,1) Bigisinundi Kun, (hibridis Alvin/.i et 
Ceorgii Yerder exmissorum Commissariorum Anno L71 <:. 2(5-a augusti et 
1718. 30-a niartii G'laudiopoli celebratum, peracta et expedita in Saeristiam 
seu Conservatoriuin Capituli Vestri conservationis erga deponi et collocari 
facere vellent, Jure admittente. Proinde voids liarum serie committimus et 
mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim vos praescriptas 
Literas in «acristiam seu Conservatoriuin Capituli Vestri conservationis 
erga more solito reponere ac locare, modis omnibus debeatis et teneamini ; 
caveatis tamen ne dolus aut fraus hac in parte contingat aliquis, secus non 
facturi. 1 )atum in Libera, Kegiaque Civitate Nostra (Jlaudiopoli. Die decima 
quarta mensis április Anno Domini Millesimo Octingentesimo Vigesimo Primo.

Quibus taliter nos receptis Mandatis, uti semper tenemur et par est. 
humillima cum submissione obedire. satis facereque volentes, praeattactas 
Literas eo ordine, quo Mandato insertae reponebantur, inter caetera Capituli 
nostri Literalia Instrumenta reposuimus, repositurum vero paria extrade-
dimus sequenti suit tenore -------------  — - - - - .....- ----------- -— —

— Primarum. -
Status Controversiarum'') inter Ecclesiam ( 'tuudiopolitunum Catholicam 

lmjatesque Unitarios per Stephanum Comitem Kornis de Cöutz Ruszka, Serae 
Co. .Regiae Majestatis Supremum Connnissarium Provincialem, Inclyti Comi
ta,tus de Küküllö Comitem aeque Supremum, Tractatus infrascripti Praesidem, 
Adamuin Pukker*) Caesareum (tenendis Auditoris in Transylvania Locum 
Tenentem ex I. (rener ala, tu, Johannem CbristopUonuu Prezner. Caesarei Salis 
Transilvauiei officii Perceptorem Supremum . ex 1. Camera Sigismund uni 
Kun de Csapó Catholicum, Cabrielem Alvine/,i de Borberek Reformatum, 
altefatae suae Majestatis Sacratisimae Caucellariae Provincialis Secretarium 
et Registratorem, Ceorgiuni Verder, Regiae Civitatis Cibiniensis et Sedis 
Judicem, ut et alterum adjunctum Connnissarium Provincialem Augustanae 
Confessionis exmissos. tanquam') ( 'ommissionem eo. quem Suprema Lex 
requirit, in Deum amore Augustissimum ( 'aesarem Dominum et Principem 
nostrum, naturaliter elementissituum, integerrima Pide, et ex his derivata 
impartiali aequitatis charitate aestuantes, pro modulo Instructionis nostrae 
praemissa comprehendentis, synthetic« consignatus. Quarum origine ab ipso 
Sancti Michaelis Templo retroacti unius et quod excurrit Saeculi malitia") 
a Sancta Religione Romana, avulso et ab Cnitariis sinuoso volumine possesso, 
alteroque anni currentis mense ex benignissimo Caesa.reo Principalis Maje
statis beneplacito antiquae Jurisdictioni restituto, sumpta ad ea, quae totum 
requirit, particularia, per seriem descenditur °) jus ambarum partium a Postu

') Hátrább magyaros kiejtéssel, ile tévesen : IWíker alakban jő  elő, az uni
táriusok főtanodája példányában szintén rosszul Írva: P u r c h e r .

-) M ik e  m / ü j t : Egyveleg 10. Olainliopolis. Ő6n -.MCi. lapig.
") Az im itar, főtanodáébaou i t t  :i.s: P m v h e r .
4) Hézag van az eredetiben is. A ümumka Anno pertuin ezimít

gyűjtem ényben nincs hézag 1. ‘Jött. 1. Az unitár. főtanodáéban sincs.
;>) Az unitár. tőtanodáéban : Malaiin.
") Kisit. Cmmi. stb. '207, lapon tévesen ( I t ' / c p i i t i t r .  az unit. főtanodé,éban : is igy  van.

—  4 8 «  —
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latis et propositionibus iitriusque specifica documentonuu expressione fun
datum. genuina dee aratione manitestatur, et devotissima subjectione, cum 
humillima demandata Opinionis, (piam concertatis consiliis ex prolatis ad 
amussim commons uratis haurir« licebit1) appositione reportatur.

Ju ipso ergo positivo termino, die videlicet'-) 12-ma anni, mensisque 
currentis, augusti, ( 'laudiopoliin comparentibus et ad tractanda, commissa 
considentibus, e re visum erat Ecclesiae catholicae ut et communitati Domi
norum Unitariorum praeprimis intimari, eosipie. tpiidnam Commissio expedita 
sibi vellet, serio monitos facere. Quo peracto commissio sequenti*) die officio 
incubitura, dissoluta est.

Die ergo lb-a confluentes Mandatarii Illustrissimi ac Reverendissimi 
I ). Episcopi Transiivaniensis, porrigunt Postulata punctatim in cartam depo
sita, quae postquam publice perlecta, et a praetendentibus prolixius adversae 
partis ad intelligentiam illustrata fuissent, post taediosam verborum ultro 
citroque prolatorum simplici plus haesitationi, quam directae responsioni ad- 
scribendorum copiam, instantia mediante. Postulatorum specificatorum paria 
pro certiori et ocyori responsi acceleratione obtinuit. Quae omnia Illustrissimi 
ac Reverendissimi Dni Episcopi Postulata cum resolutionibus Dominorum 
Unitariorum hic in specie nectenda duximus, serie sequenti:
Postulata Illustrissimi Reverendissimi 
Dni Episcopi.

Juxta Benignum Caesareo Regium
Decretum — -  —- — —........... ......

Ad Postulata Illustrissimi Revndsmi 
Dni Episcopi humillimum Responsum 
Unitariorum.
Literalia Instrumenta hoc in puncto
Specificata,,........................ - — ..- - -

PostulataC)
") praetendo ad Ecclesiam et Plé

bániám receptam omnes internas et 
externas pertinentia,s, ntpote Literalia 
Instrumenta de Dotibus, Fundationi
bus bonisqne mobilibus et immobili
bus, Ecclesiae Regestra item eorundem 
bonorum juxta Passionem Testium 
producendorum.

Hespuii-sa.6)

(juac haberi potuerunt, omnia pro
ducta sunt, plura sive do Dotibus, sive 
fundationibus, sive aliis mobilibus aut 
immobilibus penes nos non existunt. 
casu vero, quo si talia occurrerent, 
exhibebuntur. Catholicae Ecclesiae 
Regestra nulla iterum prae manibus 
nostris reperiuntur. Quod vero Passi
ones R.egestri et aliorum bonorum 
meminerint ajimus: Regestrum non 
fuisse de rebus Catholicae fundationis,

‘) Az miitár. fótanocbiéban : túrhat.
-) Visitatio ('anonira stb. '_!■">7. lapon e szó : orlclket hiányzik
:‘i Visitatio Cawmira stb. f ‘»T. lapon Coni missio sequenti dic officio incubitura 

dissoluta est - -  e helyett ez áll : Omxeqpusnti die stb.
' ) A Visitatio Csínon ka  stb. czimii köziratban e szó feimebb állott, a serif 

sequenti után. Itt nagyobb világosság- s az ellentét könyebb felfogásáért van az 
ismétlés,

■'! E szó a Visitatio (Janóidra stb. czimii köziratban nincs meg.
*) E szó szintén elöl áll az em lített köziratban.
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Postulata.2)
tícliolas ad Ecclesiam et Plébániám 

pertinentes, Supponitur enim talem 
i legi a ni Civitatem et celebrem Ecclam, 
Scholas habuisse, prouti etiam certae 
authenticae existunt Literae in Quibus 
Plebanus Claudiopolitanus Canonicus 
et Magister nuncupatur.

Omnes Pagos quocunque titulo ad 
Ecclesiam pertinentes possident.

Postulata.

Una Quartalitas Decimarum, quae 
adhuc est in manibus Dominorum 
Unitariorum pro Scholis retenta, ean- 
demque pro Eccla recepta praetendo, 
cum etiam deea exstent Literae authen
ticae, cpiod spectabat ad Archidiaco- 
uum Colosiensem.

Supellectilia Ecclesiae, utpote: Cali
ces, Monstrandas, Ciboria, Casulas 
pretiosas, Pluvialia, Antipendia, Orga
num , magnas Campanas, quarum 
Liugvae actu exstant, verbo: omnia ad 
Cultum Divinum spectantia Clenodia 
et apparamenta.

patet ex Anno 1675. Quod quia nu-' 
spiam reperitur, probabile est, supe
rioribus mutationum temporibus in 
devium abiisse, cujus tamen diligens 
requirendi cura, latenti serio injuncta 
est. exhibendum statim, ubi ejus copia 
habebitur, Bona etiam in iisdem Fas. 
sionibus enumerata sunt e numero 
bonorum per nos apprehensorum, in 
quibus ut Jus nostrum certo depre
henderetur, coram I. Commissione 
humillime remonstrantes. ’)

Responsa.
De tali Schola nihil nobis constare, 

jam antea in humillimo nostro memo
riali ad Kevereudissimum ac Illustris
simum Dominum D. Episcopum di
recto indicatum est.

Pagos Catholicae tundatonis nullos 
possedimus. Quos vero habemus, no
strae sunt fundationis, de quibus ex
stant Documenta.

Responsa.
De Quartalitate Decimarum, pari 

modo exstat productum Privilegium 
legitime emanatum, poterat enim illa 
nobis aeque ac aliis a Fisco, cujus erat, 
legitime conferri.

De mobilibus hic enumeratis nihil 
superest, praeter Campanarum triplici 
incendio liquefactarum massas, sive 
frustra et linguas in Templo asser
vatas.

') A Canonica Visitatio ezimii köziratban: remonstrant, a/, unitár. iotanodáé- 
1 um : remonstrant. Mindenik homályos értelmű; igy kellene lenni: demonstrantur.

■) A Canonica Visitatio ezimii köziratban ; Postulata és Responsa szók végig 
kihagyattak.
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Domus duas Plébániáé vicinas spe
ctantes ad Ecclam recuperatam, item 
omnia et singula, quae posthac etiam 
elucescent, portinuius.se addictam Ec
clesiam et P l é b á n i á i n .

Postulata.

Hospitalia seu Xenodochia Sancti 
Spiritus et S. Elisabeth cum omnibus 
uppertinentiis et Litoralibus Instru
mentis praetendo.

Praeter appositas in priori Postu' 
lato duas vicinas Plébániáé domus 
praetendo alias tres de quibus extant 
Literae Authenticae.

Domum Quartalem. aliam allodia- 
leui de, qua exstat inventarium Anni 
I (522 et duos liortos, de quibus similiter 
exstat inventarium a Dnis Unitariis 
nobis porrectum, similiter praetendo.

Domini Unitarii habent praeterea 
prae manibus plures Domos titulo 
Ecclae. quas nisi doceant authentice, 
suis privatis sumptibus emisse, aut 
testamen tali legatione suorum com
parasse. similiter praetendo.

Duas domus Plébániáé vicinas em
ptionis et pii legati titulis ad nos per
tinere docent exhibita Instrumenta, 
ea etiam, quae in posterum elucescent, 
sine mora restituentur.

Horum Hospitalium Jus et Posses
sio est lienes Communitatem Civitatis, 
cui etiam incumbit de iis respondere.

Pro duabus Domibus Plébániáé 
Vicinis, quas sumptibus nostrae fun
dationi propriis acquisivimus, ut sive 
vivis testimoniis, sive literis edocere 
prompti sumus, in priori postulato 
responsum est. pro aliis vero tribus ut 
responderi a nobis aeque possit, ad 
obtinendam Literarum hic specificata
rum c-opiani condecenti cum respectu 
instamus; quia nos sine copiis nescire, 
quaenam sint illae Domus, ubi. a quo. 
quove jure teneantur.

Pro Domo Quartali productum est 
Documentum, alludiatis nunquam in 
possesion e nostra extitit. Horti cum 
Plebania assignati ') sunt.

Nullas Domos titulo Ecclae Catho
licae prae inanibus habemus, quae vero 
nostrae sunt, ad jus nostrae fundatio
nis propriae pertinent, ut producta 
Documenta edocent. Si dein vero quid - 
piam occurrerit, de quo producendum 
esset, facta ejus specificatione, de bono 
j ure nostro humanis vel aliis efficacite ■ 
remonstrate nulli deerimus, fieri enim 
potest in praesenti j urium nostrorum 
remonstratione, ut non omnia sint 
posita vel relata ad suam seriem , 
prout et iu proxima Sessione ratione 
Molendini Alphareth dicti per nos

') A feimcmlitett köziratban ivsit/HttU.
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titulo pignoris possessi euenit. Quod 
pro necessaria Jurium nostrorum de
tonsione apud Inclytam <'ommissio- 
nem lmmilime insinuatum volumus.

Post (datu. Jiesj must i.

Praetendo denique Vasa Argentea De liis Vasis in primo puncto re
secandum Passiones, et Altaria, quae sponsum est, de Altaribus nihil nobis
sine dubio plura et pro Mtte Templi est notum, et jam antea humillime 
angustiora fuisse credendum est, quae praemissum, non posse nos ad men- 
siquideni per Dominos linitarios de- tem benignissimi suae sacnnae Maje-
structa sunt, refusionem eorum facere statis Decreti per suam Excellentiam 
necesse est Dominis Unitariis. Dnmn D. generalem commendantem

propositi, ad talium rerum restitutio
nem vel refusionem faciendam urgeri, 
quae modo non superesseut, nec di
ctant jura, debere eos onere resiaura- 
tionis gravari, qui sunt extra culpam 
destructionis.

Pane sunt Postulata et Responsa, quae ut ut diversis vicibus proposita, 
pro compendio nihilominus una quasi Fidelia annotata sunt.

Currebat tandem Dies decimus octavus, antecedentibus de labore ad 
Sacra vocantibus, qui nihilominus Dominis Unitariis dilationem anhelantibus 
apposite suffragabantur, finale ( 'ommissionis Deliberatum, de originalibus 
Instrumentis ad assertiones suas comprobandas necessarias in specie produ
cendis audientibus, quibus, et si serius quam oportebat, adductis, incumbere, 
certnmque in Extractum continentias earundem pro facilitatione, uberiorique 
sensus impressione concinnare pernecessarium erat.

Summatis itaque partium ambarum Instrumentis, quibus unus postula
torum, alter assertionum fundamenta tuebatur iisque identidem evolutis et 
revolutis, discursus ad diem 20-nium protrahebatur, et ut in materia tam 
delicata officio nostro cleesse aut limites transgredi ne videamur, plus debito 
parti debiliori indultum est, apicesque Li terar um jam prae manibus nostris 
habitarum ab utrinque adductarum communicantur. Varia-, quae in sortem 
praetendentis militabant inventa fuere, tam in Literis originalibus Divorum 
Hungáriáé Regum, Priueipnm et Vajvodaruui consensualibus, confirmatio- 
nationalibus, exeniptionalibus et collationalilnis, cum in privatis pristinae 
Ecelao personarum Legationibus, aliisque similibus, quarum contextus authen
tica Lex est, cum vero de Lege cousuetudinaria legitime confectarum Literarum 
Relatoriarum et Attestatoriamm tenoribus, quae, ut praemissum est, publice 
perlectae, liallucinantibus incusserunt ') curam amicabilis compositionis, ad 
quam aliquali jurium suorum cessione pronos se esse declararunt, impetrata 
Commissionis ad hoc tentandum recoimneudatione, quae prae paucitate

') Visi,hitb (jimonira stb. incussere.
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oblatorum frustra centata, finale demum 2 l-ma visum fuit pronum-,iare Deli
beratum, nempe: Siquidem jam res eo devenerit, ut postulatis responsiones, 
responsionibus replieae, iisdemque | interjectis verbal ibus quam plurimis ait,e- 
catiombus] rursus aliae scripto tenus attextae fuerint, in altumque, [quod 
infinitum extra spem putabatur,] exsurrexerit, ut calamo deficiente, tela scrip
torum finem attigerit, nihil aliud restare, nisi residua, si quid ambae partes 
habuerint, Jura proferri, proponi, et documenta restantia in medium produci, 
linemque officii admaturari debere, ambabus insinuatum est partibus.

Successere Domini Uni tari i Vrojmitionibus miis. Seriemque suam hisce 
complent praetensionibus, quarum nucleus brevitatis causa sierive complexus 
traditur.

Templi minoris olim Capellae S. Johannis a Johanne Secundo ampliati 
I'cujus muri, nisi tempestioe recolligantur, verendum est, ve quid magis triste quam 
superiori mense contigit, parte muri officinam mechanicam ibidemqne artificem 
obruente, Templo insuper tribus passibus adjacenti detrimentum pariat\ restitu
tionem ampliationis jure pi-aetendebant.

Officinarum Mercatoriarum circulo Coemiterii adstructarum certum ad
ministrantium proventum, tanquam a Johanne Secundo aedificatarum resti
tutionem.

Suburbanum S. Petri Templum olim ('apellam, dictam praetextu amplifi
cationis, [quae tamen oculantibus vobis constare non poterat], restitui petunt.

Insuper Res mobiles, quas [ut et superiores] occupato Templo amiserunt, 
utpote: Typum Tvpograplucum sumptibus eorum comparatum, Bibliothecam 
in Templo asservatam, certa ferramenta, aliaque non magni momenti mobilia, 
ut et certa lignorum rudera, tegulasque ad aedificationem praeparatas, item 
Campanas actu loquentes, tanquam Uuitariae fundationis repetebant, refu
sionemque expensarum, quas in reaedificatum toties deflagratum Templum 
impenderunt, praetendebant; omnia ipsos Catholicae fundationis tum mobilia, 
cum immobilia de facto restituisse, et deinceps si quae innotuerint, restituere 
velle asserentes. Ad quae, in copiis Tllsmo et Itevsimo l)no Episcopo extradata, 
hoc modo responsum est.

Templum minus, consequenter suburbanum, olim Capellas appellatas 
Catholicae fundationis fuisse, Officinas vero mercatorias Templi appertinentias 
esse, ideoque restitui non posse.

Libri in Sacristia depositi, qui ipsorum esse dignoscebantur, redditi sunt.
Ferramenta deinceps et reliqua specificata mobilia, cum campanis pro 

Ecclesia, cujus proventibus acquisita fuere, retinebuntur.
Typus vero in sortem direptorum et venditorum manutenebitur, porro 

sumptuum ad reparationem Templi deflagrati impensorum praetensionem 
superfluam esse, et commodum sentienti onus etiam tollerare debere, respon
sum est.

Hic. ubi de fundationibus quaestio mota fuisset, una omnia praeten
dente, altera vero partibus iisdem respectibus et argumentis defendente, 
possessoribus productio Documentorum omnium indifferenter, quae possident, 
demandata fuit, ut ex iis, cujusnam sint, fundationis, ad diluendum utriusque
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Argumentum, dignosci possit. Quarum, earum videlicet, quae magis vigorosa 
et necessaria putabautur, specificatio omni adhibita diligentia extraotisatarum 
liie annectenda venit.

Extractus IAteralium Instrumentorum ab Tlfmtrismno a c  Rererend/ssimo 
Ihm 'Tranniae Ejriseopo in Orii/imdibiis productarum, exquisite quantum fieri 
poterit summatus.

( 'onfirmationales Mathiae quondam Itegis ad Instantiam (tregorii Pres
byteri de Kolos vár, Plebam Ecclae Heti Michaelis Archangel i posses io nem 
cujusdam Domus seu fundi Molendini duarum rotarum, certae cujusdam 
sylvae, ut et aliarum Libertatum et Privilegiorum a praedecessoribus ejusdem 
Regis indultorum. Datae ( ibi n i i Ao 1462.

Dispositio et Ordinatio Episcopi Tranniensis Oeorgii etc. Quomodonam 
cultus Dei in Capella suburbana 8. Petri a Magistro et Plebano instituatur. 
Anno 1122 facta, et aliae de hac materia similes.

Exemptionales Johannis Regis, quibus Domum quandam \seil non sjieei- 
ficntam\ ad Capellam 8. Andreae pertinentem ab omni tributorum aut qualium
cunque exactionum onere eximit, officialibus Civitatis observationem serio 
injungendo.

In Transsumpto Capitulari Testamentaria dispositio Judicis Johannis, 
Senatus, universorumque Civium Claudiopolitanorum de quodam Fundo in 
platea Monostor vocata, ad Feclam S. Michaelis Plebano pro tunc Emerico 
facta Ao 1472.

Passionales coram personis ( 'apitularibus factae, ( avis quondam Petri 
Kaljani, simul cum consorte sua cujus, nomen antiquitate Literarum abster
sum est, quibus Fundus seu Curia cum appertinentiis in platea Maipjar 
vocata vicinitatibus ab oriente Deorgii Magni, ab occidente vero similiter 
Ceorgii, Filii quondam Folulvinan, Fmerieo. pro tunc Plebano testamen taliter 
offertur Auno 1472.

Collationales Sigisnnmdi Regis, quibus Molendinum per Fluvium Hamos 
ad Capellam 8. Petri suburbanam offert Anno 1410.

Eegestrum bonorum internorum et externorum ad Plébániám spectan
tium Anno 1622.

Mandatum quoddam Sigismundi Principis Petro Majorio, Rectori et 
Superiori 8ocietatis Jesu in Trannia datum Anno 1602. in transsumpto, quo 
Seriem bonorum Episcopalium curam agere, una cum pertinentiis Decimisque 
in Territorio Civitatis Kolosvár eidem serio mandat et injungit.

Passionales in Transsumpto Pauli et Nicolai quondam Somai de Eadem, 
de quadam sylva Szálas nuncupata, in territorio pagi Soma, Comitatus Colos 
cum specificatione Vicinorum. quam Reverendo quondam Johanni Cleon 
Plebano Ecclae Colosvariensis jure perpetuo offerunt Anno 17)24.

Copia quaedam ex annuis Reverendorum Patrum Societatis Jesu libris 
excerpta.

Literae quaedam Relatoriae medio duorum Cancellistarum Anno prae
senti legitime confectae, quarum tenor hoc, modo et ordine translatus est.
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Johannes Bungardus Senator fatetur hoe modo: sub Ceneralatu quon
dam Comitis Veterani, Cista, quaedam res argenteas, mappas et similia sericea 
ut et alia varia Templi ornamenta continens, longo temporis intervallo obli
vioni tradita post decessum Plebani Andreae Jövedits ‘) a Relicta ejusdem 
Inter alias Cistas reperta, praesente ipso ut et Domino Handsáros regestrata 
et inventata fuit, quae quidem in Domo Plébániáé ad tempus successionis 
Domini Kolosvári mansit.

Barham Pál, Plebani quondam Jüveditsi Relicta fatetur, quod tempore 
irruptionis Tökély reposita erant ab E cela Uuitariorum in quandam Cistam 
4 Mappalia, 7 Mappae, 4 Canthari puri argenti, artificiosis floribus illustrati et 
4 Orbiculi argentei, duo ex his deaurati. Haec enumerata in vili quadam 
('ista recondita inscia me, usque ad decessum mariti mei apud me servata, 
dum inquirerentur, Dominis Handsáros, Bungardiis ;) [sm| et Johanne Szent 
(jászlai ad me vocatis et accersitis tradidi, ut et reliqua apparamenta Templi 
ibidem contenta, Organi Fistulas venditas esse, sed quanti non constare.

Catharina Kesler, Pauli Veres relicta fatetur Cantharum quemdam 
eximiae magnitudinis lapidibusque praetiosis [srr/] insigniter ornatum, alias 
Communioni accommodatum, sub disturbio trecentis fi. divenditum, comitique 
Forgats a civitate donatum vidisse, et ipsi venditionem controvertenti aut 
condolenti, Dmnus Kolosvári Templum interdixit, prohibuitque ab eo tempore 
nunquam frequentanti. Fistulas demum Organorum Cibinii et Bistricii ven
ditas, pretium et tempus non constare.

Johannes Handsáros, Notarius Civitatis fatetur, quod apud viduam 
Plebani .löveditsi invenerit apertam Cistam, apparamentum quoddam sericeum 
\ in quam necessitatem, non nociti], Vasa quaedam argentea, quorum tria, ut 
succurrit, artificiose saxonica et ungarica Superscriptionibus elaborata, | ex 
quibus succurrit: Catharina adta id est Catharina dedit3)], una effigiem 
Christi Domini et Apostolorum cum ultima Sacramenti figura representantem. 
nt et alia, quae memoria exciderunt, vasa argentea penes Feclam Unitariam 
adhuc retenta continentem.

Thomas Magyarosi, Vice Judex Cottus Colosiensis fatetur: Vidi Literas 
quasdam apud viduam Kovásznaianam antiquis characteribus, de quibusdam 
Pagis et bonis Episcopatum concernentibus, nil in particulari, fors adhuc 
apud viduam praefatam retentas.

(teoryius S.vckely, etc. Vidi vasa pro Communionis usu accommodata, inter 
haec Cantharum quemdam effigie Christi et Apostolorum illustratum, ut et 
alios duos, nomina donantium ad latera habentes : audivi deinde, quod Vidua 
Plebani -löveditsi dum ex Plébánia alio migraret, ex inscitia Cistam quamdam 
secum portasset. quam visitare et aperire volenti, ubi clavibus deficiebat, 
serarius succurrebat. Rebus argenteis. Mappis, Strophiolis ad Feclam spectan-

') Alább : Jüveditsi, helyesen: Jömlétsi.
-) Visitatio Gmtmica Mb. Bungardo-nak iija. Az miitár. főtanodáéban : Bimynnhis, 

fielyesen : Bamnyartus.
■"■) 10 két szó más kéz oldali rá.sn.
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tibus repertam, postmodum ad Dominum Kolosvári integre transportatam. 
Audivi fistulas Organorum sub Episcopatu Baltliasaris Kontz venditas esse

Reliqui testes de his omnibus non visu, sed auditu testificantur.
Aliae Literne Relatoriae medio Cancell istarum Anno praemiti lei/itime 

confertae, quarum tenor est:
Johannes Kim i tu. fatetur hoc modo: Bona ad Nosodochium spectantia 

novi, aliud nihil.
dcnn/ms Rediijer, fatetur se septem annis Aedilem fuisse, sed exceptis 

tribus Mappis, tribus Mappalibus, totidem argenteis Poculis, duobusque Can
tharis stanneis nec ad manus habuisse, nec ultra superesse scire, nec haec 
unde acquisita, fuerint nos se, vidisse tamen inter alia in Fornice Templi 
laterali Cistulam quamdam ex argento cancellatam, in quam necessitatem 
aut usum nescitur.

Josephus Kurtám/, de Nosodoehio aliquid fatetur, insupur de Regestro 
Anno 1675 confecto ab Unitariis mentionem audisse dicit.

Johannes Handsáros, latetur: Vidi ex Inueutario Anni 1675 Calicem 
antiquiorem sex Marelias pondere excedere ut et alium huic quadrare, nec 
antiquius Regestrum vidi, nisi hoc. multas alias Ecelae Avgenterias continens 
aut specificans.

Katharina Katlot.-i, civis quondam Martini Ivorpouyni relicta, fatetur 
hoc modo. Audivi a quodam nomine Stephano Bereczki Annos 142 super- 
viuente, quod et ipse Instrumentorum Templi demolitionem et destructionem, 
ut et Apparamentorum, Indumentorum et Thesaurorum Altarium exportatio
nem actu juverit, Stephano Pulacher pro tunc Civitatis .Judice existente, cujus 
a 1 Domum haec omnia deportata, ibidem distributa fuere, insuper Eundem 
dicentem audivi, quod in eodem, ubi Casulae dilacerabantur et diripiebantur 
loco, ipse quoque Margaretas et Uniones decisas collegerit; vidisse deinceps 
figurarum et effigiemur imaginumque argentearum et deauratarum destruc
tionem et dissecationem. direptionem et distributionem eodem tempore : mate
riae vero coram Altari disponi et distendi solitae dissuitionem aut dissolu
tionem. dum Juvenis eram, ego quoque una cum Domini Johannis Szőrös 
uxore juvabam, memor sum Signum aut ipsam Crucem adhuc expresse et 
evidenter apparuisse, addito, dum sub Diaeta hoc Anno Cibinii celebrata in 
horto Domini Kolosvári prope portam Monostor sito morarer, appulit quidam 
unitárius studens, nomine Tordai. dixitque: mala nova ipsis advenisse, namque 
Dominum Kolosvári evacuationem Templi Cibinio demandasse, de metu occu
pationis Templi ab Episcopo supposite.1)

Katharina Fes.de r, ■) fatetur hoc modo : Audivi multa bona fuisse in 
templo majori, sed specifice nihil. Quae omnia ab unitariis subdivisa esse 
audivi, Organa vero majus Cibinii. minus Bistricii vendita esse scio.

Franciscos Teleld, Senator fatetur unum Regestrum et unum Inven
tarium, quibus Res argenteae enumerabantur, vidi in Eecla, quae erant 
composita antiquitus adhuc ante Annum 1675.

') Visitatio Canonica stb. suppositae. 2(52. 1.
-) Visitatio ('m am ira  stb. Kassier. A z  nu itur . fő ta n a i úriam, szinten így.
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Stejilianns Lázár, fatetur. Vidi duos Calices argenteos prae manibus 
Fastorum, illis majores, qui Dno Episcopo restituti sunt.

Christina Thnrooskai Stephani Toldi relicta fatetur. Vidi dum Com
munio distribueretur, Vasa argentea antiqui operis, pretiosa Strophiola, auro 
mixtas Mappas, specialiter Rubino et Smaragdo contectum Calicem, quo 
vinum distribuebatur ; praeterea audivi Hospitissam meam narrantem, ipsam 
quoque audivisse fimbriam Casulae unionibus compositam in tres partes 
dissccatam fuisse, cujus ex ima parte praeparatum sertum filia eujusdam 
Artificis portaverit; insuper Dominum Szent Tváni in Domo Plébániáé Castam 
pecuniis plenam invenisse.

Extractus Litoralium Instrumentorum a Dominis fluitari is ('iaudionoti- 
tanis exhibitorum sequenti modo eonsif/uafus.

‘) Literae Relatoriae, medio Michaelis Baranyai Exactoris et Georgii 
Füzesi Vice .Indicis ii. Civitatis (,’laudiopolitanae peractae, non complicatae 
nec titulatae, qui quidem vigore mandati Judicis primarii Domini Georgii 
Vízaknai triginta duas personas a curatore Ecclae Unitariornm, Francisco 
Szakái coram ipsis accersitas, solemni | ut scribitur | juramento constringentes, 
sine specificatione Quaestionum, alias de lege necessaria, tradunt: Typogra- 
]»liiam ab ipsis praotensam relictae Andreáé Kimitha expensis ut et aliorum 
largitionibus procura!am fuisse.

2-do, quod quindecim aut j' fl. Dominus Paulus Kolosvári in externis 
Regnis pro Restauratione Templi et Parochiae cora mendicata adduxerit, ut et 
Dominus Michael Almást pro eadem necessitate a Domesticis sibi Regni
colis :! fi. collegerit.

d-tio, quod et alii certam pecuniae summam pro reaedificando Templo 
donaverint et legaverint.

Literae quaedam imprimendorum Librorum facultatem indulgentes 
Anno 1(592 die 24-ta Julii datae a Georgio Banffy Gubernatore, Gregorio, 
Alexio et Nicolao de Bethlen, Valentino Franck, Judice Regio, Christiano Szabó 
Consule Regiae Civitatis Oibiniensis subscriptae et sigillis eorundem propriis 
roboratae.

L/derac quaedam Conventionales et Assecuratoriae a multis pro tunc 
Regni Primoribus, Comitatuumque et Sedium Deputatis, excepto Statu Catho
lico, subscriptae, quibus pro Collegio Ovariensi ab Unitariis, Catholicis cesso, e 
regione Templi Majoris tres domus assignantur et in compensationem et 
aedificationem A fl. hung, promittuntur.

Aliae, quibus apprehensio .Pagi Korod 1000 fl. Civitati Claudiopolitanae 
depositorum et praestitorum Animo 1008 prima decembris facta demon
stratur.

Aliae de apprehensione et possessione Portionis in Apaliida tres quae
dam Literae in uno Transsnmpto, ubi 1-ae docent, quod dum Anno 1000 a die 
26-ta Maji usque ad diem septimum Juny ftejdi Bassa Vezerius Buden,sis

') Innen az 1. sorszám a, Mike-féle példányban is hiányzik, a Visitatio Canonica 
e.zitnü köziratban is igy van. •

II. :I2
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crim numero.1 o Turearum exercitu in territorio Civitatis continuo mansisset- 
pro redimendisque communitatis capitibus Civitatenses “j Imperialium soluere 
debuissent, levarunt mutuo a Vidua quondam Gregorii Sárosi de Foka, Bar
bara, ut et Anna, Laurentio et Juditha Kováts Talleros Imperiales 3000, oppi- 
gnorantes in hac summa portionem Civitatis possessionariam in Apahida- 
Aliae ambae docent, qualiternam ex indultu et dispositione Civitatis exsoluta 
praefatis Creditoribus, media liuju.s summae parte, pars portionis in possessio
nem Ecelae Unitariorum Anno 1670 die 22 Martii transierit.

Aliae in Transsumpto, quae tradunt, qualiternam in oppressione ista 
Turcica portiones in Possessione Asszonyfalva, Felső et Also Füle in summa 
fl. 3321 Paulo Grots, uni videlicet e Civibus suis Civitas Claudiopolitana oppi- 
gnorasset, et consequenter facultatem Unitariae Ecclesiae, praenotata summa 
posteris Pauli Guts deposita antelatas portiones apprehendendi indulsisset.

Supplicatio quaedam in Transsumpto pro restitutione potentiose occu
patorum Fornicum, Caemiterio Templi Majoris contiguorum a Balthasare 
Kontz pro time Unitariorum Episcopo universis Regni Statibus Anno 167”) 
die 21-a Junii porrecta, cum Resolutione desuper eorundem Statuum, quae sic 
est: Restituatur per Supremum Capitaneum Franc, iscwn Rhedei.

Johannes Sebessi cum conthorali sua Susanna Sárosi Domum penes 
Blebaniam sitam, vendunt R. Patri Vizkeleti, unde jure Vicinitatis Eccla 
Unitariorum, deposita summa 11. 1701 Dominum Viz keleti exturbavit, Do
mumque pro seipsa occupavit. Literae originales tradunt sub Anno 1690 28 
X-embris. ‘) .

Recognitionales per tres Regios subscriptae de apprehensione Domus 
penes Domum Senatoriam habitae in fi 900 Anno 1698, 20-a Aprilis.

Proprietas Domus in Platea Hid vocata, jure perpetuo apprehensae 
Anno 1652, 17-a Aprilis.

Relicta Gabrielis Aimer, Catharina Torclai testamentaliter legat domum 
suam in Platea Monostor vocata Ecclae Unitariae in summa fl. hung 800 
redempti bili ter Anno 1675, die 26-ta July.

Donationes Johannis Secundi Regis, quibus integram Quartam Deci
marum Universarum Colosvariensium Scholae Unitariae confert Anno 1562
1-a Septembris.

Inquisitio de proprietate trium Domorum medio Vice Judicum Colos
variensium Ao praesenti peracta.

Literae in Transsumpto Anno 1667 ex Conventu extradatae de appre
hensione portionum Vetzke, Tormapataka, (iyurkapataka et Kabalapatak,-i. 
ut et Hosszumezd, Molae Alparetiensis") in h. Flung 10309, Anno 1667, 19-a 
Novembris.

Tranmmptum Donationalium Johannis Secundi Electi Regis de Quarta 
Decimarum Colosvariensium cum Confirmationalibus Stephani et Christophen 
Bathoreorum in Annis 1562, 1571, 1576.

') Az unitárius fűtanoda példányában : Novemhris.
3) A Jlfiír-péUlányban Molae Alparctianae.
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Specificatio summán pecuniariae per Dominum Paulum Jvolosvári ex 
Hollandia adductae, consistens in summa fi. hiúig. 17201 dr. 01.')

Sunt et alia varia legationum Instrumenta producta, quae tamen uti 
particularia, revisa sunt, addere liis fors supervacaneum foret.

Postremo nihil mirum, si hisce colligendis, ventilandis et ad intelligen- 
tiam toties revolutis, sollicitudo ad Diem 24-ain — Opinionis addendae cura 
serio efflagitante — impenderetur. Status hujus Templi ex Passionibus Testium, 
et annalibus patens, sinuosus admodum, et ab ingressu, prima praesertim 
occupatione Unitariorum, horrificus Documentum esto.

Sequitur ergo et apponitur in praeeunto Prologo declarata hide, amore 
et devotione post longam consultationem Compositu Opinio.

O p i n i o .

l)e Pmctensionihns Illusirissimi ne. Dcrcrcndissimi Domini Episcopi:

In  S p e c i e de Do t e  et  F u n d a t i o  n e.

Templum Sancti Michaelis a tribus Regibus aedificatum supponitur 
extra Controversiam fuisse dotatum et bene fundatum, sed de Qualitate, con
sequenter Quantitate nec post seriam Inquisitionem Vestigium aliquod erui 
potuit.

L i t e r a 1 i b n s In  s t r n m e n t i  s.

Haec juxta assertiones Dominorum Unitariorum omnia extradata, Ex
tractus monstrat, quem tamen pro exigentia circumstantis materiae hiulcum 
esse diffiteri non potest, Documentis extractisatis ad alia, quae non producta 
sunt, monstrantibus.

It o g e s t  r i s e t I n v e n t a  r i i s.

I)e Regostro in Specie desiderato et Passionibus ad eundem collinianti
bus plus haesitando, quam producendo responderunt.

S c li o 1 i s .")

Scholas ex Instrumentis de facto extitisse luculentius et evidentius est, 
quam ultro probari debeat, etsi de loco eorundem mutata jam aetas tacere 
cogatur, sufficiet ergo et ex probatis praemissis colligibile est Scholas, eo, 
quo nunc ab Unitariis actu usurpatur, loco fuisse, qui anno 1698 ab Incly
tis Tranniae Statibus eo respectu pro cessis in Ovár Scholis assignatus est.

Duabus Plébániáé vicinis Domibus siquidem de angulari altera Domo 
nil constiterit, Domum plane vicinam ad eandem olim pertinuisse, janua ex 
Curia Plébániáé ad illam per muros patens loquitur, eoque respectu appli
canda censetur.

') Visitatio Canonica stb. 17201 tli\ 10. 20 11. Az unitárius főtanodáéhan is igy van.
-) Az eredetiben e szó előtt is oda vau Írva : De practemimübm Illustrissimi 

ae Jicvercn'Ussimi Episcopi, valamint hátrább is minden lap elején.
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P a g i s .

Ex productis Dominorum Unitariorum constat, Pagum Kabalnjinhilri 
integrum, Pagorum Vetelw, Torniapatahi, (rywlcapataka Cottus Szolnok 
medietatem in 11. hung 10309, portionem in Assssonyfalra, Pagorum Ahn et 
Felső Füle Comitatus Thordensi« medietatem iu 11. lmn.gr. 3321. portionem 
in Pago Ajxilmla in summa talléromul 1500. pagum Korod Cottus Colosiensis
H. liungr. 1000. annis superioribus 1007., 1079., 1075., 1071. a Civitate 
Claudiopolitana iisdem oppignoratas, titulo pignoris possidere, ubi dum jus 
apprehensionis ulterius indagandus veniebat, unde certitudo depositionis 
pecuniarum elucesceret, Senatui liujati requisitio et productio Litera run i : 
Qual inam Jure Civitas possederit et an tradibilia tradiderit et oppignom vérit, 
serio intimata et injuncta fuit, ut lumine ex iisdem tanquam fonte capessito, 
nihil hoc in puncto indagandum superrelinqueretnr, sed Senatu se Archivi 
Senatorii male curato, nullumque in ordinem redacto statu et ex hoc petito, 
pro hic et nunc impossibilitatis argumento excusante, res effectu extra inten
tionem Commissionis destituta est.

Decimarum Colosvariensium quarta, Domo quartali cum
Allodiali Fuudo.

Johannis Secundi Regis electi Donationales expost a Stephano et Chri- 
stophoro Batlioreis confirmatae, quarum vigore Domini Unitarii adusque 
possessores'QuartaeDecimarum extiterunt, expresse habent, eandem Archidia- 
coiio Colosiensi ab antiquo cessisse, ab eo denique per has Johannis — nostra 
Sententia — haud vigorosas, imo ipsa praxi et alibi invalidas et cassatas Dona
tiones ereptas esse, re ergo sic stanto, Quartae ea, qua occupata erat, via, 
restitutionem condignam esse, ad id vero tempus, ratione Status sic svadento, 
sequestrandam, cum Domo Quartali et allodiali fundo existimata est.

Apparamentis Templi, Altaribus, Ornamentis, Sacerdotalibus, 
Organis, Vasis Argenteis.

Tacentibus Annuis et Annalibus Libris, circumstantiae Eassionunt 
ex asse nnninatarnm expresse subinferunt omnia Templi apparamonta ut et 
Altarium ornamenta, Vasa argentea, quorum nonnulla quaedam Eassiones 
superextare asserunt, item Organa ab Unitárius sui) ipso invasionis et occu
pationis tempore demolita, direpta, dilacerata et distributa ut et Organorum 
fistulas venditas fuisse, in summa: eum in Statum tunc redactum esse Tem
plum, ut nil praeter muros exstare videatur, quarum restitutio non aequa 
solummodo, quin imo ut et Templo multas magnasque ruinas minitanti 
praesentissimo opere, sub- et obvenire pernecessaria sit, Pagi et Portiones 
superiori puncto specificati pretium enumeratorum minime adaequantes iu 
Succursum recte converti possent.

—  r ,o o  —
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Xenodochiis S. Spiritus et S. Elisabeth cum Portionibus pos- 
sessionariis duabusque in Civitate Dom ibus Pistoriis etc.

Xenodochia ;i Senatu hactenus administrata penes eundem relinqui 
jure praxis communis, quo Inspectioni Illustrissimi ac Reverendissimi Domini 
Episcopi, subesse debere, censetur.

T r i b u s  a l i i s  D o m i b u s .

Pro tribus, virtute productorum lustramentorum Authenticorum, sed 
specificatione deficientium, recte praetensis Domibus hodierna aetate ullum 
vestigium ad eas exquirendas monstrante, pro Domo Domus una quidem 
Angularis supra praetensa, ex iis quas actu Domini Unitarii fundamento 
legationum possident, assignandas opinamur.

D u o b u s  H o r t i s ,  V i n e i s ,  Eoe  n e t i s ,  T e r r i  s q u e a r a b i l i b u s .

Hortos, Vineas, Eoeneta, Terrasque Arabiles in usum Parochiae de 
lacto extitisse, majori iu copia, quam restituta sunt, nullum est dubium, et 
quia vestigium aliarum non patuit, ulteriori investigationi et exquisitioni 
tempus succurret.

11 e 1 i q u ii s D o m o s  t i t u l o  E c c l e s i a e  p o s s e s s  a  s.

De domorum reliquarum Titulo Ecclesiae possessarum apprehensione,
I nstrumentis legationum, Testamentarianunque Dispositionum docuerunt.

M a e c U s q u e.
•laut sequetur Opinio de praeteusionibus Dominorum ITiiitarioruin

composita, circa ea, quae nuper a Templi restitutione Dominium mutavere et 
Ecclesiae Catholicae cessere.

De Praeteusionibus Dom inorum  Unitariorum et qu idem :
E o r n i c i b u s c i r c u l o  Coe m i t e r i i a p p 1 i c a t  i s.

Cornices muris Coemiterium Templi circumeuntibus, tignis junctas et 
adstructas, jure Ecclesiae ab Unitariis possessas et cessas, Annoque superiori 
1(575 ali impeti tore Civitate hoc Argumento defensas, et eodem plane jure 
praetensa», Ecclesiae, Templum possidenti possidere juris ct aequitatis est.

T  y i* o.
Typus in Templo repositus propriis quidem Unitariorum sumptibus 

acquisitus, iu sortem direptorum detentus, absque Caesareo Privilegio ab ipsis 
usurpatus restituendus non existimatur.

S u b u r b a n o  S. P e t  r i Te m p 1 o.
Suburbanum S. Petri Templum, olim Capellam ad Templum S. Michaelis 

pertinentem, cum Parochia et Allodiali in ordine, quo jam redactus est,
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numere debere, nec ab antiquis Catholicis videlicet Possessoribus abstrahi 
posse manifestum est.

Haec est ergo et jam terminatur Opinio nostra ex ambarum partium 
propositionibus et responsis, tum verbaliter, cum scriptotenus in medium 
prolatis, Documentorumque annotatorum tenoribus eruta. Plura, quae postu
lata, proposita, ut et instructio nostra tacebant, attingere, fors alienum erat, 
et hoc ipsum est, quod foedum istud Sylvan ico Daciae populo Saeculum, sub 
quo vilis utut originis, mirandi tamen progressus quidam Principem, et 
expost potiorem fere Provinciae partem ad exeiuplumque liujus facile compo
situm populum, prae aliis Claudiacum, dogmate,') quod liodie Unitaria“) religio 
nuncupatur, ecclesiasticam pro tunc unionem et jurisdictionem tollente 
imbuerat et perverterat eo successu, ut statum Provincia suum tam repente 
mutatum ipsamet admirata fuerit, depingere neglexerimus. Eadem postremo 
devotissima, qua inchoatum est, fide coronatum Opus subjectissimo animi 
candore simpliciter traditur et reportatur.

Claudiopoli 2(>. Augusti Anni 17Ili. )
C. Stephanus Komis, ni. pr. ') . Bucher, ni. pr.

Oars. Auel. Oralis Loemnteneiis 
iu Trannia.

Sigisnimidus Kun m. pr. 
(xahriel Atdni'si m. pr.

Ad") mentem (Jleinentissimae Resolution is Caesareae super 'j hoc Opere, 
uf in praemissis existit, coiilirmativam, ‘) per Excellentissimum 1). Dominum 
Stephanum Comitem a Steiiiville Sacrae Caoo ligq. Cathol. ') Mattis Intimum 
et Consilii Pellici Consiliarium etc. etc. Generáléin per Transsylvaniam Com
mendantem ö t") Coinmissarium Regium declaratam1"), considente ad con
tinuationem ") officii Commissione, declaratisque et propositis!). Unitario- 
rum '') declarandis et proponendis, tandem 1;) (subsequebatur 1'), ut omnia

') Visitatio Canonica stb. hibásan : doi/nta.
-) Visitatio Canonica stb. hibásan : Unitarkmm.
:i) A Canonica Visitatio stb. czinni köziratban ezután rz á l l  : Iit subscripti 

erant Comes Stephanus Komis m. pr. Bucher m. pr. Sigismundus Kun m. pr. ( lubr ic i  
Alviuczi m. pr. Georgia» Vorder m. pr. erautque sigillis eorum munitae ac reboratae. 
Tovább pedig e v o lt : Ad mentem stb.

4) E 1. jegynél következő nevek a Mike-ayű jtemóny beli példányban Mike S. 
keze írásai, a mi azt mutatja, hogy az egyszerű másolat.

•'’) Lásd Szutál Ferenc: naplóját, (1008.— 1718.) m egjelent: „Történeti emlékek " 
magyar nép községi és mayán életéből“ kiadják Lugosi József, Szabó Károly, Szilágyi 
István és Szilágyi Sándor. i[. köt. Pest, 181)0. a TŐ.— 7(3. lapokon.

") Visitat Canon, hibásan: supra.
') Visit. Can. hibásan volt írv a : Con/irmaHom’iii.
s) Visit. Can. Catholicaeqiie Regiae stb.
'•') A ilfíí'C-példányban hibásan: Consiliarium.
'") .1 Mike-pél lány-ban tévesen: ileclaratum.
") Visit. Can. tévesen: intimationem.
'-) Visit. Can. tévesen : Dominis Unitarüs.
I;l) A  3/iír-példányban tanlem — hiányzott.
,J) Visit. Can. subsequeijtur.
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;k1 ') praefatae Commis,simiis opinativain et altefatam approbati vanr) Decisionem 
D. I). Unitarii immobilia ad Ecclesiam spectantia Ecclesiae catholicae cesserint 
et possidenda sua sponte assignaverint, exceptis immobilibus, quorum resti
tutionis facultate seipsos destitutos esse excusant. In quorum Fidem et Testi
monium Claudiopoli die 31 marty Anni 1718. :;)

Secundarum.
Illustrissime Domine, Domine Observandissime.

Praesenti rerum statu magnitudine negotiorum obruta est Caucellaria 
haec Bellica, unde Eitterarum I Ilus trita tia vestrae sub 25-a currentis exara
tarum, liodie primam relationem labui.

Pensitatis pensitandis super Controversiis inter Ecclesiam Catholicam 
Claudiopolitammi, et Unitarios ibidem degentes subortis, confectum Opus 
hisce remittitur Commissioni ad subscribendum sigillisque roborandum. Ex 
eodem Instrumento Litterali unum expedietur juxta Instructionem meam ad 
Augustam Aulam pro ulteriori determinatione, secundum vero manebit in 
Archivo praefatae Cancellariae. 1 deoque expectabo proxime ambo Exemplaria 
subscripta, et sigillata, consequenter Originalia ad manus meas huc mittenda. 
Quibus peractis, Eadem antelata Commissio Jmpartialis dissolvi poterit, ante
quam vero id fieret, Instrumenta originalia seu Documenta ab utraque par
tium producta, et penes lllustritatem vestram existentia restitui poterunt ad 
quos spectant, servatis tamen paribus iisque ab Eadem Commissione dissol
venda vidimatis et a Domino Generali Auditore Leithenantio securn Caro- 
linaiu ferendis.

Quae colligitur Decimarum Quarta, ea in cumulum transportetur in 
loco commodo, maneatque ad subsquendam usque Augustae Aulae decisionem 
sequestrata. His praemissis lllustritatem Vestram ad vota valere desiderans 
maneo perpetim.

Illustrissimae Dominationis Vestrae
Datae die 30-a Aug. 171.0. Paratissimus servus

S. C. Stcinvillc, m. pr. ')

Proclamati».

Levere udissimus Carolus Ivuly de Karánsebes, Catliedralis Ecclesiae 
Albensis Transsilvaniae Canonicus et venerabilis Ecclesiae R. Catholicae Clau- 
diopolitanae Plebanus. Tractatum, Postulata et Responsa inter Illustrissimum

') Viií. Vau. közivat-ban is : a i.
-) Pis. Can. köziratban is : apprőbatioam.
■"’) A Visit. Canonica czímü köziratban ezután a. 271. lapon, valamint az Uni- 

lúrUusök főtauoiája példányában is folytatólag ez á l l : Sic gestorum subscribimus. C. 
Stephanus Komis m. pr. Bucher m. pr. Caes. Aud. Gener. Locumtonens in Trans. 
Sigismundus Kun in. pr. Georgius Verder m. pr. Gabriel Alvinczi m. pr. erantque 
sigillis eorum authenticis munitae et roboratae (270 ,-271 . 1.) Ez után pedig ugyan
azon 271. lapon az átírás volt — amint a következő lapon látható. ilííA'e-gyüjt. PkfíJ- 

sth. 593. 1.
f) Visitatio Canonica sth. Anno 1322. peracta 271 1,
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fio Reverendissimum Episcopum Transsilvaniensem ab uua, atque Honorabilem 
Ecclesiam Unitariorum Claudiopolitaiiorum partibus ab altera, sui) sigillis et 
subscriptionibus Comitis Stephani Komis, Adaini Bucher, Sigisnmndi Kun, 
(labrielis Alvinezi et Ceorgii Yerder Exmissis Commissariis Ao 171(5, 20-a aug. 
(‘t 1718 •’> I -a martii Claudio])oli celebrata, peracta, et expedita ad transsuiiien- 
dum proclamari curat l-a, 2-a, d-a vice et Inclytae Tabulae Regiae in Trans- 
silvania Iudiciariae humillime substernit.

Promovit Josephus Ssőts, m. pr.
Juratus Advocatus.

Proclamatum in dictatura ad Transsmnendum Claudiopoli 22-a maji 1810 
Pávai m. pr. P. N.

Proclamatae in facie Dictaturae Inclytae Ta bulae Regiae I udiciariae nemine 
contradicente per Josephmn Csiky lieg. Tabui. Cancellistam Anno dioque eodem.

Carolus P. Horváth de Szépiák Ecclesiarum in Transsilvania Puitariarum 
Supremus Curator ratione dicti Officii per Procuratorem Joseplium Bedd de 
Káinok e praeexhibitis ad Transsumendum Litteris petit par.

Exhibens contendit contra praeviam parium petitionem.
Competentia parium petenti negari nequit, frustranea est igitur et nec 

admittenda Contentio quoque, quare iterum cupit par judicari.
Josephus Csiky, m. pr. 

lieg. Tabui. Cnncell.
Transsumptum paribus sollicitanti expediendis ') Claudiopoli 22-a 

maji 1819. '■’)
Kos itaque praespeeiticatarum Litterarum in Sacristiam sive Conserva- 

torium Capituli Nostri rejiositarum et collocatarum tenores, et continentias 
omni prorsus vitio carentes de verbo ad verbum sine diminutione et augmento, 
variationeque prorsum \jgy | aliquali, praesentibus Litteris nostris inserentes. 
Par sive Transsumptum hujusmodi, ad Mandatum Caesarén Regium Colloca- 
torio-Expeditorium juri um praelatorum Exponentium, et quorum interest., 
seu intererit, uberiorem futuram ad Cautelam necessarium, sub sigillo nostro 
Capitulari authentico fideliter et conscientio.se extradandum duximus, et con
cedendum. Datum Albae Carolinae ipsa Dominica in Albis in diem Vigesimam 
Nonam Aprilis incidente, Anno Dominii Millesimo Octigentesimo Vigesimo 
Primo.

Ivuly K á r o ly  plebámts nwiyeipjsésL

Cujus antea simplex solummodo et ferine illegibile Apographum inter 
Documenta Ecclesiae reperiebatur: authographum ipsum industria Laudatis
simi Praedecessoris mei, Reverendissimi ac Magnifici D. Abbatis et Consiliarii 
R. Joannis Szabó in Archivo Illustris Familiae Comitum Kori iis repertum, et 
magno Ecclesiae bono recuperatum est.")

') Talán a Tranmimptuin szó után az r kimaradt. A találtait e másoló u Can. 
V isilatiohan, a latinul nem tudás m iatt tömérdek liibát ír t ; sok liclye nem megbízható.

-) Kevésben tért cl a Mike-gyü)tciuényben levő példánytól, a mit én kijelöltem.
') Visitatio Canon. sat. Anno 1822. peracta 272 —273 11. A üfífce-példány is a 

gr. Koruk levéltárból való, a mit a végén levő saját kézírása igazol.
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('('X \  \  V. 

I 1 71.7.1

A kolozsvári reformált liit-v. egyház és fotauoda 1717-ik évi vagyoni számbavétele s papjai 
és tanárai lizetése és más j a v a 1 ma i ál lapo t a .

A/, Méltóság«« Református Fő (Juvator Urak <"> Ngok Parancsolattyára, 
in Ao 1717 Die 10. oet. ki keresett kolosvári Tiszt. Reformata Ecclesia es 
Schola Collaonalis Fundussirol való extractuale Regestrum, inelly követ
kezik e szerint:

Edgjik Fundus a kolosvári Dór es Duza Dézmának a Fele, mely .Bor 
ás Duza Dézmának a másik télét, az előtt az kolosvári Tiszt. Unitaria 
Ecclesia hirta egészszen; mostan penigli azon fél Dézmának a leiét a 
Tiszt. Catholicus Plebanus hirja, a másik felét a Tiszt. Unitaria kolosvári 
Ecclesia. Azon fél Dézmának a felét, mellyet a Tiszt, kolosvári Reformata 
Ecclesia hir, ugjmint a kolosvári egész Dézmának égj Qvartajat, Oojiferalta 
az Néhai holdogh emlekezetü Fejedelem Dathori Gábor in Ao 1010 illyen 
Tenorral:

Nos Gabriel etc. novae Juventutis Coronae Alumnor, Scholae ortho
doxam Fidem, Deum in unitate Essentiae, et Personal’. Trinitate Profite li
tium, I ([iii vulgo Calviiiistu'* vocantur I, Totalem et integram medietatem 
Decimarum nostrar. Cittis Colosvar benigne dedimus, etc.

Másik Fundus. Ugjau azon Donatiohan in seralva vágjon az Colos
monostori Harminczadnak egész Arendája, melly Dézmának és Arendának 
el osztása illyen képpen vágjon: Item Totalem et integram Arendae Sum
mam Tricesimae Cittis nostrae Colosvar, eidem Reipublicae Arendatae, in 
usum Subsidiumque et Sustentationem Ecclesiastical’. Personar. Claudiopo- 
litanarmn, Orthodoxam Fidem, Deum in Unitate Essentiae, et Personal’. 
Trinitate Profitentium; hac nimirum limitatione : ut praelibatur. Decima
rum et totius Arendalis pecuniae Summae Totalis et integra Tertialitas 
Ministris verbi Divini, altera vero Tertialitas Rectori sive moderatori Ludi, 
'Tertia vero Tertialitas siue Portio in Usum Juventutis et Alumnor. Scholae 
Claudiopolitanae Sorte aeqvali Divisa est.

Ugj an azon Decimárol, mollyet a Néhai holdogh emlekezetü Fejedelem, 
Dathori Gabor Gonferalt volt az Harminczadrol járó Arendával edgjiitt, a 
Felséges Fejedelemnek holdogh emlekezetü Dethlen Gábornak Donatioja, 
melly költ in Ao 1017 illyen elöl írással : Perpetua Sum Haereditas Scholar, 
hujus, qui Commoda mea alio Converterit, haec et Similia, deleatur de vita 
viventium. Nos Gabriel Dethlen etc. Totalem et integram unam qvartam 
Totalium et integrarum Decimarum in Territorio Cittis nrae Colosvar ad 
usum et Sustentationem Alumnor. Scholae et Gymnasy dictae Civitatis 
Colosvar Orthodoxae Religionis e.\ Collaone Serenissimi qvondam Principis 
Gabrielis, Praedecessoris nostri etc. Item ex Reditibus Tricesimae nrae 
Colosvariensis Trecentos fiorenos Ungaricales damus et conferimus etc.
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Ugjan ezen égj Dézinn Qvartarol való Donaoja a boldogh emlékezetű

F. Fejedelemnek, Bethlen Gábornak, [melly költ in Ao 10251 igj vágjon : 
Nos Gabriel etc. nostrae Censuimus partis esse, emolumento, usui et utilitati 
Di vin or unique Studior. progressibus inter alias, Ecclesiae Dei Religionem 
Orthodoxam Fidem sine Confessionem Helueticam in litte  ura Colosvar 
Confitentis pro Zelo prospicere; Itaque ex Decimae, Tricesimae Uuiversor. 
Civium et Mercator. Inhabitatori]. Cittis Colosvar Trecentos integros flore
nos ungaricales in unico Haltern Termino persolvendos; praetactasque 
universas Decimas et Trecentor. florenor. ungaricalium Summam, reditus 
utpote et proventus, bonaque Ecclesiastica, ex certa Animi nostri scientia 
et Animo bene Deliberato selegimus, ordinavimus atque constituimus Uni
versis et Singulis Verbi Dei Ministris, Rectoribus, Cantoribus, Studiosis 
humanioribus literis operam navantibus aliisque Ecclesiasticis Ministris, 
nec non pro aedificatione et Conservatione Templi, Seliolae, Domorumque 
Verbi D i Ministror, denique Alumnor, in Academia« promovendor. Reli
gionem Helveticam Confitentium, in perpetuum benigne deputandos, 
dandos et donandos duximus etc.

Előbbi boldogh emlékezetű Fejedelmeknek a G variabel i Donatiojat 
coniirmállya Catbarina Fejedelem Aszony, nevelvén a kolosvari liarminczad- 
rol való Donatiojokat az emlitett • boldogh emlékezetű Fejedelmeknek 
kilencz száz forintokra, mind Qvártát, mind Harminczadrol való pénzt 
közönségessé tévén az Eeclesiaval es Hcliolával, melly költ in Ao 1630.

Ugjan azon Donatiokrol Boldogh emlékezetű öregb Rákóczi Györgj 
Fejedelemnek in Ao 1(532 költ Confirmatioja hasonló Tenorral.

Másik Qvártáját a kolosvari Dezmának Conieralta a Boldogh emlé
kezetű öregli Rákóczi Györgj Fejedelem in Ao 1635 ült. Xbr. mellyről való 
Donatio exstal illy Tenorral : Nos Georgius Rákóczi etc. Totalem et inte
gram unam Qvartam universal-. Decimar. in Territorio Civitatis Colosvar. 
prouenientium. antea quidem in Rationem Fisci nostrae \_igy\ perceptam, 
Universis et Singulis verbi Dei ministris, Pastoribus, Capellanis, Rectoribus, 
Cantoribus, Studiosis humanioribus literis Operam navantibus, aliisque 
Ecclesiasticis Ministris, nec non pro aedificatione et Conservatione Templi, 
Hcliolae, Domorumque Ecclesiastical-., damus, donamus, conferimus etc.

Boldogh emlékezetű Barcsai Ákos Fejedelemnek, azon Rákóczi Györgj 
Fejedelem Donatiojára való Confirmatioja, hasonló tenorral.

Harmadik Fundus. Az Aknákról ki j arando Ezer hat száz forint 
volna, ha ki szolgáltatnék, mellyről Donatio exstál.

A Boldogh emlékezetű Barcsai Ákos Fejedelem Donatioja mellyet az 
Ecclesianak, Rectornak és Deákoknak amforáit illyen tenorral: Conferimus 
a modo deinceps in perpetuum Successivis semper temporibus, ex Cameris 
nostris Colosiensi 400, Tordensi totidem, Hzekiensi similiter, Desiensi 
pariter 400, in Summa 1600 floreum Ecclesiae jam nominatae, ex qua 
Summa Rector Primarius Scholae ejusdem Centum flore nos Annuatim pro 
se percipiat, Ducenti floreni ad Sustentationem decem Studiosor. conver-
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taiitur, Snperfiua Summae parte dispositioni Patronor. Ecclesiae jam (lictae 
Subjacente Ao 1650.

Boldogli einleke/.etü Fejedelemnek, Apafi Mihálynak ezen Donatiora 
való Conseusussa.

Negyedik Fundus. A vár alatt való Malom. íuellyet az Ecclesia váltott 
magához, idveziilt (filanyi (lergely Űrtől in et pro ungr. 11. 0000 co ov >
kilenc/, ezer forinton. Kinek is a mi kévés hasznát veheti a T. Ecclesia 
|a  sok majd ingyen őrlő Nemesek és Talyiga tartás miatt és azért : liogj a 
városi Nép is csak tizen hatodát adgja vámban, nem ngj mint külső más 
helyeken való Malmokban |, a Tiszt. Professorokkal és’ Deákokkal közönsé
gessé te tetik ; kivált ezen esztendőben igen kevés hasznát vehettük, mivel 
most renovaltattja az Ecclesia, a mi kevés haszna jött volna ezen esztendő
hon. igen reá takarodik.

Ötödik Fundus. Felekről esztendőnként járandó három száz magjai* 
forint Taxa, melly is minden esztendőnként közönségessé tetetik a Tiszt. 
Professzorokkal ő kglmekkel es az Kollégiummal; Ezen Felekiek száz szekér 
fát is tartoznak adui esztendőnként a Kollégiumnak, ezen Falut az Ecclesia 
Zalagositotta a várostol per ungr. fi. 5648 42 co öt ezer hat száz negjveu
nyolcz magjai* forintokon, negjveu két pénzén.

Hatodik Fundus. Az Ajtoni Portio, melly is idősbik Csepregi Mihaly- 
tol foglaltatott el a Tiszt. Collegium öt száz forint, és az Tiszt. Ecclesia két 
ezer forint adósságáért, mellyel adóssá maradt volt említett idősbik Csep
regi Mihály.

Hetedik Fundus. A. köteleudi Portio, melly Testamentum szerint szál
lott az Eeelesiára idveziilt Tatár Mihalyrol es Köbölkút! (tvöngjröl.

Nyolc,sadih Fundus. Aszszonyfalvának es Alsó-Felső Filenek fele, más 
fele a Tiszt. Unitaria Ecclesiáé, ezen Falubeliekkel szántat, vettett es major- 
kodtatt a Tiszt. Ecclesia Ispánnya, de ezek is ebben es az elmúlt neliez idők
ben igen el szélledtek, a kik megh maradtak is. marhájukból a Dögh és a 
nehéz qvartélyozók miatt igen kifogjtak; Az Aszszonyfalvi határon vágjon 
égj két kövii közös pokol idő \ igy\ malma is az Ecclesiaknak, melly is nemely 
esztendőkben valami kevesett prouentizal, nemellyben semmit. Ezen három 
Falut a két Ecclesia tízezer forinton zálogosította.

Kilón eredik Fundus. Fej érdi és Apahidi Kis Portio, az Fej érdi Tatár 
Boldisár Legatuma, az Apahidi Zálogos. Mind ezekben a fellyebb megh irt 
jószágokban az Ecclesia Ispánnya oecomiaja \igy\ által, Majorságh és Dézma 
búza, zab, Törökbuza, Árpa, Köles etc. ngj széna árra, Sajt, Bárány 
Gyapjú, vaj, mez árra, a mi prouenial, közönséges a Tiszt. Frofessorokkal ő 
kglmekkel.

A Kolos vári Tiszt. Reformata Ecclesia Beditussinak a Tiszt. Salaris- 
takk ő kglmeknek Salariumok szerint való ki osztása Annuatim e szerint 
volna,, mind az Ecclesia, mind a Collegium részéről, ha ki telnek:

A Tiszt. Ecclesia résziről való Tiszt. Salaristaknak Annuale Salariu- 
mok e szerint vágjon :

—  507 —
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Pénz Bor Búza
11. Urn. metr.

Edjik, Edgjik Tiszt, i ’ap készpénz fizetésé lévén pr. Annum
fi. 230 „ 00, a.z harcink Salariunia tesz készpénzt in
S u a ............................................................ 000 —

Borbeli Salariuma edgjiknek pr. Anniim két zaz neder, a.z
háromé teszen in S u a ...................... — G0O ---

Buzabeli Salariuma edgjiknek edgjiknek pr Annum UiO
ueka es igj az háromé teszen . . 

A Belső Cantor fizetésé kész pénz . . 11. G0 „ 00
■ISO

A külső C antore........................................... „ hí „ oo
in sua . . 100 — —

Borbeli fizetése a belső Cantork . . . . Urn. G0
A külső Cantore ...........................

In sua . . — 100 _  i

Buzabeli fizetőse a belső Cantork . . .
A külső Cantore ................................. . . m. -10

In sua . . — - 100

In Sna. Pénzbeli fizetősek a Tiszt. :
Sa laristakna.k ............................................ . fi. 700
B o r b e l i ........................................... 700 —
B u z a b e li........................................... - - — 580

!

A Tiszt. Ivolosviiri Oollogiumboli Saluristak Animulo salariumokk ki
osztás« e szerint van :

1 ’enz Bor Búza
II. Urn. metr.

Kdgjik, edgjik Tiszt. .1 ‘relessor petizboli íizetese annuatim
11. 257. a kettőé in s u a ................................................ 511 — —

Bori>eli fizetőse edgjikk edgjikk [ír. Annum Urn. 1*5 a
kettőé in s u a ............................. , ................................. - - o7 0

Buzabeli fizetőse edgjikk edgjikk pr. Ann. metr. 128 a
kettőé in s u a ................................................................... -- 2 5 fi

Praecepiorok pénzbeli fizetések minden Kantorra ötven
három forint, hetven öt pénz, es igj a negj Kantorra
megjön ő k g l k k ............................................................... 215 —

: Mensualistaknak minden holnaponként tizennyolca — nyolez
forint pr. Annum t e s z e n ............................................ 21G ■ -

Collegium Sütőjének készpénz fizetése pr. Annum . . . . 10
Jn Sua késs pens, Bor, Busa fisetcsck ö kik....................  fi. 085 370 25G

Emellett ti Collegiumntik szükségéhez és ti Terniéskez képest is adat- 
tatott Bor esztendőnként, liol 00, liol 50 neder, hol több, hol kevesebb, 
most is a uekony termeshez kepest adatott Urnae Nro 28.

Bnza is a szükséghez képest es a Terméshez képest is, a Méltóságú* 
Patronus Urak ő Ngok és ő kglinek Patrociniama nem jöhetvén, adatott 
hol száz, hol két száz, négj,hol öt száz véka és több is ; de most azért - —
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------ bőgj a fundus megh szorulván, pénzé kellett tenni ás a salarimnot
mindenik részről potlani.

A Harangok proventussa is az Harangozó fizetésen kívül mind a Deá
kok sütő házára kell \igy\. ékből eppitetuen \ i<jy\ a sütő kazok, es azokhoz 
kivantato Instrumentumok abból szereztetvén, szolgák abból tartatvan, a 
sütő bazokbol prouenialo kenyerek penigb egeszszen a Collegium számára 
mennek.

1] mellett maga discretiojabol az Ecclesia bét betekigli főzet az egesz 
Collegium számára.

Ollyan rend is vágjon : hogj minden Innepeken Cantatiok vadnak az 
Városon, és minden Communio osztásakor Astatiok, kikkel a Collegium 
segittetik, az Ecclesia Discretioját ueuen.

Ennek felette valamint a Tiszt. Papoknak, úgy a Tiszt. Professorok- 
nak hazainak epittetése a közönségesből niegjen vegbe.

Közöjiseges szolgák fizetőse, kik a Collegium bouumi mellett szinte 
ugj szolgainak, mint az Ecclesiáe mellett, e szerint van :

Pénz Kor Kuza
fl. urn. metr. 1

A Quartas fizetése mai ombiro sálával egdgjütt [igy\ - . . 2r, 00 90
A .loszagbeli Ispán fizetése, e mellett széna, alivak . . . an 40 (in
A két Egjhazfi f i z e t é s e ................................................................. ?>2 80 80
Harangozó f i z e t ő s e ............................................................................ 25 — 4't
Uras f i z e t ő s e ....................................................................................... — 20
Malomban dolgozo kovács fizetése, ezen kívül kot, kasza vas,

égj l ? l ............................................................................................ 15 — 40
: Talyigas fizetése fél rneg-jen ...................................................... - — 14 1

Szemét Ifiro es Kerek Pásztor fizetése pr. Anmiam . . . — — 12
San, Sr. . . 147 ISO 480

InHua a Tiszt. Papok, Professorok, Can torok, Praeceptorok, men snal is
ták és közönséges szolgáik pénzbeli fizetősek teszen ung. fi. 1922 „ 0()

Por beli f ize tő sek ...............................

Ibizabeli fizetések ..........................
urn. nro

metr. nro

1 2 5 0

10,22 , —

Ezeken ki vili, a mint fellyebb Írva van, a Collegium számára való llor, 
búza adóalanya az Ecclk.

A Tiszt. Papok, Professorok, Can torok liazai körül esztendőnkön];
kivantato kol cs égek.

Kész pénz fundussa penigh az Eecliak több nincsen, a ki mostan bé 
szolgáltatnék, hanem 1, a Feleki Taxa, 2, Ha mikor a Tiszt. Saláristák 
Salari úrnőkből, Por, Búza megh marad, azt teszszük pénzé, és a malombeli 
vám búzáit, a Jószágban csinált G-yapjat, Hajtott, Bárányt etc. [mellyek is 
nem sokat importálnák] es ugj potollyuk a mennyire potolbattynk a Hala
ri stak pénzbeli Salari ionokat, es egjeb elkerülhetetlen szükségeket ete, ugj
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mint epiteteseket e.s .loszagh mellett yalo köleseteket; de azokból a Proven- 
tusokbol minden felé eleget nem tehetven Tiszt. Salarista llraimeknak es a 
kölesegeknek, ugj kell maradni restantiaban az ö kglmek Balariiuuoknak, a 
mintliogj ebben az esztendőben borunk pinezére nem men vén, Malmunkon 
feles kölcsegh es adossag leven, Feleki Taxa pénzt is ezen esztendőben nem 
várhatván, égj ebből consolatiot nem várhatnak Tiszt. Balarista Craiinek ö 
kglmek, hanem Iraza salarimnokbol ő kegyelmeknek a mi megh marad, a 
Dezma'es Majorságh búzából azt pénzé tévén, abból penigh a brtzanak 
olcsóságához, kévés consolatiot várhatunk és reménlhetünk.

Ezen esztendőbeli Szükséget penigh az is neveli: Hogj már is ezen 
esztendőben feles restantia rakodott a T. Balaristák Balariumokban, a mint- 
hogj ezen esztendőbéli .Restantiajók T. Professor llraimeknak két kém
torra ...................................................................................fi. 128 dr. 50

;180 00Az har. Tiszt. P a p é .........................................
_ Bua II. fi. 458 dr. 50

A Beneficininoknak kiadattatása előtt rakodott 
K.estantiak penighlen: Tiszt. Nemet! Samuel lire . . .

Tiszt. Boos Ferencz lire . . .
Szász C antore...............................

Bua li

ti. 1120 dr. 75
. 082 „ 00 
, 100 , 72

fi. 2218 dr. 47
Addalván ezen esztendőben való Restantiaval ugj 

mint fi. 458 dr. 50. Vágjon kész Pénz Restantiaban, 
mellyel ő keg elmeknek tartozunk, nng............................ fi. 2070 dr. 07

a Tavallyi Bornak nem termése miatt, minden Balaristak borbeli B.ala- 
rinmokrol inconsolate vadnak, melly szerint Borbeli Restantiajok az egész 
BalaristaUraimeknak ő kegyelmeknek teszen Urn. vilii Nro . . 1250

Melly szerint jövendőben a Bor Dezmárol pénzbeli fizetést nem re
ménlhetünk, a Tavalyi Bor restantiajókról jönendő Dezmalaskor kívánván 
ő kglmek magokat contentaltatni, ha Isten ő Felsege a mostani szüretnél 
hővebh szüreteit ad.

Ex jussu Amplissimor. Dnr. 
matae Claudiopolit., extrádat, pr.

Curator. Venerabilis Ecclesiae If<d’< >r-

Claudiop. Die 10. Oct. Ao 1717.
Gábrielem Szölösí

pro nnne Ejusdem Mediae Quartarium mpr. ') 

') A z  evil. co. re f. fő tn u i ír s  levéltárában levő e m lr t ih ö l .
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CCXXXVI.

[1717.1 '

Németi Sámuel, si kolozsvári ov. reformált, liifcv. fot-aiiodai tanárának végrendelete.

K i v o n a t ,
Kolosvámtt 1717. 10. 9-bris —

Néhai Tisztelete» Tutlos S. Németi Sámuel Kolosvári Reformatum Col
légi nmban harmincznégy esztendőtől való Professor 1717 10 0-br. tött Tes
tamentaria Dispositiojának azon Kolosvari Reformatum Collegiumot illető 
Punetuminak Coj»iájából.

1. A Farkas Utszai ITázamot, melyben mostan lakom, saját pénzemen 
vettem, azt hagyom a kolosvari Reformata Ekklesianak, cum antiquis ter
minis, id est, a király utszai Fazakas háza falának végéig, meddig a kertben 
a gyümölcs fák nyúlnak, illyen Conditioval, hogy mivel tudom, az Öcsém 
8ós Szabó István nem bírhatná az én holtom után, az Ekklesia tegyen le 
néki száz ötuen magyar forintokat. 2. Hogy semmiképpen vagy el ne adgya. 
vagy el ne cseréllye az Ekklesia azon házat; hanem mindenkor légyen egy 
Professor lakó háza. A ház mellé hagyok egy fél hold szőlőt Bréd főben, 
Fekete István Kádár és Kabos (rabomé Szőlőjük szomszédságokban, úgy, 
hogy el ne adgyák, se cseréjlyék, hanem a ki a házban lakik, miveltesse jure 
perpetuo maga hasznára.— — — — — — — —• — — —

10. A Fejérvári Bujdosó Oollegiumnak is hagyok két száz magyar 
forintokat, hasonló Conditioval, hogy annak interesséből mindenkor egy 
Alumnus tartassák az én nevem alatt. — — — — — — — ----

2:',. Chartáit in folio csinállyanak könyv formára, hanem patenter egyet 
nyomtassanak aban a székben, a -kólót ülni szoktam, hagyok arra 40 vagy 
50 m. forintot, a mennyi elég lesz ; a ki proeurállya, annak is megfizessenek.

25. A Thecamat hagyom egészszen az itt való Reformatum Collegium- 
nak, úgy, hogy sok felé ne oszszák, hanem külön Thecaban tarttsák az én 
nevem alatt, a mi Exemplarok vannak az én munkáimból, köttessék bé s 
usuallyák a Deákok, az Augustinus munkáiért a mit [16 forintot] adtam 
Viski Uramnak, tegyék a Collegium építésére való pénz közzé, mely két 
ssacskoban [igy\ van czédulázva.

26. „hl Dánielem“ való munkám imperfecte van, azt végezze elT. Zilahi
András Uram, hagyok fáradságáért Tiz Tallért, kttlgye fel Ultrajectumban 
Ibidenburgnak, a ki Ígérte kinyomtatását, kifigyellek neki öt Aranyat, hogy 
admaturallya, diseretioban. — — — — — — —• — — —

—  r ,1 1 —
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•'52. Az itt való (Jollegiumban a Telekiek házok felett Sós Marton csi- 
Jiallyon egy ollyan gombos Tornyot, mint Bonczidán csinált, abban öntesse
nek egv szép harangot az én neuemre, hagyok arra más fel száz forintot.

Öti. A Collegininnak | tizenkét] 12 Uj on tálat | tizenkét on Tányért]
pro perpetuo usu, az on tányérokról nines szó, itten.

37. A házát mostani készületitől meg ne foszszák.
28. A fekete posztót, a ki itt van, oszszák ki szegény Inasoknak, még 

vegyenek egy véget hozzá, adgyák ki, kik engem meg gyaszollyanak. — —

48, Az Ide be való Templomban Keresztelésre egy korzkás aranyas 
kannát, messék reá a nevemet. — — — — - -  —

5:5. Az itt való 11. Papnékk s Professoriiékk egv egy arany gyíi-

E Testamentum Piinetnmi között nem lévén emlékezet a Kolosvari 
llefor. Collegiunmak conferalt Suma pénzről, arról tött verbalis Dispositio- 
ját a Testatork edgyik T. Testamentarius Uramék közziil, úgymint T. 
Haczoni Máté Uram, abban az időben llefor. Professor, igy declarállya: 
»Hogy a hat száz forintokk deeem per centum interesséből tartassanak 
három Alumnusok emlékezetire a Tiszteletes Testatornak, kiknek lakó házok 
légyen azon Tiszteletes Testator édes Leányának, Németi Máriának költsé
gén epittetett s azon Szűznek emlekezetire »Nemet'mna Hasnak* neveztetett 
ház; a töb pénznek Interesse fordittassék szegény, de jo reménségü Inasok
nak, kivált Prédikátorok Fiainak segítségekre, a meg nevezett T. Benefac- 
tornak örökké megmaradandó emlékezetire“.

Anno 1728. 27 8br. A Contraetualis leveleket megolvasván, azon colla
tio teszen in Summa flór. hung. 982 oo kilenc/, száz nyolczvan kettő ; ki 
pótoltatott másunuan azután és igy az egész Summa Ezer két forint
.N) 1002. ’)

CCXXX VII.

T1717.J

A kolozsvári ov. rcf. liitv. főtanod,-íja gondnokai köszönd lóvéin a Viamini melletti frank
furti egyetem Tárnicsához ltjaiknak fülvétetése- és segélyezéséért.

Magnifice Rector.

Venerabilis Academiae Franecpieranae Senatus Celeberrimi ac Clarissimi 
enjuseiimpie Facultatis Professores, Domini Nobis lionorandissimi!

Pia recolimus memoria, et debita cum gratitudine recognoscimus, 
Sanctum illud Vestrum in Deum et ejus Ecclam Zelum et Favorem; ex q u o

—  n i  2 —

’) A z ev . ref. l i i t v .  k o lo z sv á r i fvtmmlájn lev é ltá r á b a n  le v ő  rttf/.wi-ü tmisalathiil.
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promotioni Riviuue gloriae, et incremento Regni Christi Jesu, in Nra etiam 
Provincia prospicere volentes, Vtro labore et pro Nobis facta intercessione 
apud Celsissimos et Praepotentes Ordines, certa et publica Beneficia, in 
rationem Nror in Academia Vtra Studentium pro eor. Sustentatione sint 
eollata. Quandoquidem vero, ex singulari Dei misericordia, et amoris ejus 
in Nos ubertate, tantas inter (tentis Nrae, vicissitudines, diversos armor, 
strepitus, Collegia et (tymnasia, pro erudienda Juventute Scholastica, ad
huc in Patria Nra supersint; Collegium videlicet Reform. N. Enyediense, 
Collegium Reform. Claudiopolitanum, Collegium Reform. .Patakino-Albense, 
(lymnasium Reformatum Areopolitannm et Agropolitanum, cum Scholis 
minoribus, ex quibus, in primis Collegiis, pro ampliori necessarior. Studior. 
incremento publicis inuniti Literis Testimonial ibus solent ad Vtrara mitti 
Academiam; (pios cum dolore jntelligimus, Atro labore par to aut abuti Be
neficio, aut illud cimi praejudicio et damno Fratrum praevertere, Quas et 
bis similes Nos tollere Volentes dificultates, Piam et Sanctam Nram Vobis 
Significare voluimus intentionem; Ne abhinc sine Kcclesiar. et Collegior. 
Reform, apud Nos Supremor. Curator, publico 'testimonio, et venerabilis 
Supremi Consistorii Authoritate quispiam ex quovis dictorum Collegiorum 
recipiatur; Sed (pii a Nobis sine discrimine Collegiorum de vita, moribus et 
Studiis recomuiendabitnr; (piae Nostra intentio, Nra cum consolatione. 
Beneficii Vtro labore parti continuatione, et si fieri possit augmento in 
vestri etiam cum vergat pii Zeli promotionem, et Nostror. Studentium dili
gentiam excitandam, ut Vobis placeat, obnixe rogamus. Quod et indubitato 
a Vobis sperantes, secure abhinc praefato cum Testimonio a, Nobis, ad Vos 
mittemus , (pii Vtro adjuti Beneficio, Studiis in Academia Vtra incumbant 
iis, quae ad emolumentum faciunt Ecclar. Nostrar. expectantes interea 
benignam et Favorabilem Vtram resolutionem, et Vos Divinae Commendan
tes protectioni, manemus

Obligatissimi et addictissimi Servi 
Stephanus Yesselényi Serae Caes. Regiaeq Mttis in Trannia 
Consiliarius Intimus, Statuum Praeses, Cottiis Szolnok Me

diocris Snpr. Comes.

Paulus Comes Teleki mpra. __
Andreas Sz. Kereszti, Serae Caesar. Regiaeq. Mttis in Trannia 

Consiliarius intimus et Magister Protonotar. m. p r . ')

') A. kolozsvári er. ref. főtanod i levéltárában levő eredetihűl, melynek keltezése 
hiányzik, de egy hátrább következő, hasonló tárgyú iskolagondnoki^ határozat az. 
1717-ik évből valónak gyanittatja. egy más adat pedig jen. ‘21-kére teszi.

II
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i .1718.1
a) Hentov G áspár által a kolozsvári rom. katli. Seminarium szám ára tett 2000 r. forint.

alapítvány szabályozó föltételei.

Bis mille et quadringentos florenos ungnricales, sive duo millia Horti
norum Illienensium lego in honorem duodecim Apostolorum pro fundatione 
vestitus duodecim orphanoruiii; ita, ut praefata summa Viennae aut ali In 
per Admodum Rndos Patres Societatis investienda, et ab ijsdem Patribus 
procuranda, pro capitali serviat in perpetuum, et ex annuo centum viginti 
fiorenorum germanicalium Interesse, sive in communi studiorum Seminario, 
Olaudiopoli vestiantur viridi, sive prasino panno Coronensi, vulgo, kétszer 
ványolt dicto Alumni ad hanc vestitus fundationem admittendi, qui Ift-ii- 
ier-iani vocari debebunt. Admittantur autem huc ante omnes illy Haereti
corum, praecipue Arianorum, conversi, aut convertendi, attamen oriun
dorum ex comitatu Hunvadiensi habeatur major respectus, cum praefatam 
pecuniam ex maternis bonis ibidem situatis acquisiverim. Orpliani isti sint 
vere orphani, id est Patre, vel Matre, aut utroque privati. Non sint tempore 
admissionis minores annis novem, vel decem, neque, si majores quam anno
rum quindecim, aut sexdecim erunt, vestiantur, sint omnes fily indigena
rum ; non tamen sint muti, surdi, caeci, manci, mente capti, ulcerosi, aut 
alys Studys vel opificio inhabiles. Frequentent Scholas societatis et ejusdem 
disciplinam observent. Exemplar praesentis fundationis transumatur, et 
reponatur ad Archivum Albensis Capituli prorei perpetua memoria, [nisi 
Reverendis Patribus Societatis id contrarium videretur |, nullum attamen 
jus habeat Capitulum, aut ullus alter in praedictam fundationem inspi
ciendi, inquirendi, aut de eadem ullo modo disponendi; hujus etenim totalis 
administratio committitur a me bonae conscientiae hominibus Societatis 
Jesu; hac tamen adjecta conditione: quod si vita durante anuuo praefatae 
summae Interesse indigerem, administretur milii quotannis illud sine diffi
cultate et defectu.1)

b) Az előbbi alapítvány irán t költ föl világositó levél,

Reverende in Xsto Pater Rector.
P. C.

Reverendissimus Dominus Hunter deposuit apud me 1-a Aprilis pro
R. P. Rectore 2000 sive duo millia fiorenorum Rhenensium, Quos ut R. P. 
Rector quantocyus levet, enixe rogo. Caniby, seu transmissionis lnijus 
summae modum ego hic necdum invenio, cum omnes malint externis pecu
niam suam habere depositam, nisi fors R. P. Rectori placeret, hanc ipsam 
summam apud civitatem liiijatein investiri. Speciem monetae significare 
non possum, quia non vidi, traditi enim mihi sunt sacci omnes obsigilati.

Quantum tamen videtur, est ea potissimum in Marianis, polturis vel

') Mike S. hiteles másolatról vett példányából.
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grossis etc. Acci udo untéin absolutam mentem Reverendissimi circa hanc 
suam fundationem, in testamento suo expressam, et ex originali, quod 
voluit, et milii tradidit, transumptam. Acdudo praeterea ]iteras 11. P. 
Superioris Cibiniensis milii inscriptas, sed per errorem, credo, videntur 
enim ad 11. 1*. Hectorem sonare; Item alias militis, fratris Chart ularv II. P. 
Rectoris, qui me continuo molestat ratione eliberationis suae, maxime, eum 
propediem Regimen St. Amouriamrm sit discessurum, et ego ipsum in hoc 
puncto nequeam juvare, Atque his me demisse commendo, unaque felicissi
mum terminum Quadragesimae cum Suhsequente jucundissimo Alleluja, et 
Paschali tempore ex corde precor, qui maneo

C oronae 4. Aprilis 1718. Reverendi Patris Rectoris
Servus in Xsto 

Sigisiuundns Talhaim')

(’cxxxrx.
11718.1

báró M.-ivtnnli i-, kalii. püupük által az unitáriusok négy házának á.tvótelórn] s az azok 
hirtokália beiktatásáról leolt jolontó'-lcvól.

Literae Introductoriae et Statutoriae in quatnor domos ah Unitariis recep
tas Anno 1718.

Nos, Martinns Horváth Primarius, Johannes Banmgardus Regius 
Judices, caeteriqnae Jurati Semitores Liherae Regiaeque Civitatis Claudio- 
))olitanae. Damns pro memoria per praesentes significantes, quibus expedit 
l niversis et singulis lias nostras visuris, lecturis, legi audituris, quod cum 
nos Anno praesenti, Millesimo Septingentesimo Decimo Octavo, die vero 
quarta mensis április, pro faciendo Causantium judicio moderativo, in 
Curia sive domo Senatoria nostra Civitatis una in tribunali rite consedisse
mus, extunc Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus Dims Ceorgins 
Marton fi Liber Baro de Kare/.falva Episcopus Transylvaniensium, Sacrae 
Caesareae Regiaeque Majestatis Excelsi Regii ftnbernji Transylvanici Con
siliarius Intimus, Praepositus Sancti Stephani Protlio-Martyris de Castro 
Strigoniensi et Orodiensi, A Diaconus Nitriensis, Metropolitanae Strigo- 
niensium Canonicus, necnoii Inclyti Comitatus Albensis Transylvania e 
Supremus Comes etc. etc. exhiberi jussit quemdam Instantiae suae Libellum, 
cujus verbalis Continentia lingva nostra vernacula talis e ra t: Tekintetes 
Nemes Kolosvári. 'Limits! Nékem jóakaró Uraim! Mivel Felséges Urunk
nak kegyelmes (rratiájuhol Unitárius Uraiméktol ő Kegyelmektől, az.Colle
gium és más házak elvétetvén és az Catholica Religionak conferáltatván, 
az minthogy már ő kegyelmek resignálták kezemliez én nékem, és hogy az 
Nemes Városnak rendes szokása observáltassék, kérem nagy bets illettel az 
Tekintetes Nemes Tanátsot, hogy még ma maga tagjai közül rendelne 
olyan személyeket, a kik en gemet iutroducálnának és státuálnának azon 
házakban. Mely joakarattvát a 'Tekintetes Nemes Tanátsnak én is meg

') M ik e  Ä  Iliiden  m á s o la tr ó l ve it p éV lá m /á h ó l.

aa*

—  r>ir> —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 515 2013.03.05. 22:24:28



szolgálni igyekezem minden alkalmatosságokkal, maradván a T. Ns Tanáts- 
nak igaz jóakaró szolgája: Mártonfi György, Erdélyi Püspök m. pr. Quem 
Libellum debito emu respectu percipientes, votoque praetitulati Illustrissimi 
ac Reverendissimi Domini Exponentis satisfacere satagentes, statim et de 
facto e medio Nostri amplissimos D. Georgium Vízaknai et .Tohanuem 
Handsáros Juratos Senatores nostrae Sedriae, cum Notario publico, ad 
Statutionem et Introductionem juxta antiquam Civitatis Consvetudinem ac 
Legum Juriumque nostrorum Observantiam ad praemissa fideliter pera
genda exmisimus et expedivimus, qui exinde ad nos reversi, concordi
ter peractae Introductionis ac Statutionis Seriem retulerunt hoc modo: 
Qualiter ipsi Anno et Die praenotato in praesentia Status Catholicae 
Religionis Expressorum seu Illustrissimi Domini Dni Michaelis Mikes 
Comitis de Zabola, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis in Transylvania 
Consiliarii Intimi, necnon Illustrissimi Domini Domini Ladislai Mikola 
Liberi Baronis de Szamosfalva Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis in 
Transylvania Sedis Judiciariae ac Tabulae Regiae Assessoribus praetit,il
latum Illustrissimum ac Reverendissimum Exponentem prirao-primum in 
Scholam, situatam in foro publico nostrae Civitatis parte occidentali in 
vicinitatibus a meridie Illustrissimi Domini Ludovici Nahitzi ab una, a Sep- 
temtrionali domus Plébániáé ab altera existentibus, inde transeuntes ad 
duas domos lapideas in eadem parte fori publici situatas, unam videlicet 
iterum penes domum Plébániáé, alteram vero angularem, per quam itur ad 
Plateam Rapularum, hinc demum exeuntes ad domum Quartarum, in Platea 
Pontana parte Orientali, a meridie Ampl. Domini Georgii Vízaknai, a 
Septemtrione Circumspecti Joannis Komjátszegi vicinitatibus introducentes, 
easdemque cum cunctis Utilitatibus ac Appertinentiis quibusvis nomini
bus vocitatis ad easdem pertinentibus, ac pertinere debentibus, cum suis 
veris et antiquis limitibus tenendam, possidendam statuissent, secundum 
Leges et Constitutiones Nostrae Civitatis praemissis omnibus adminiculis, 
processuum ordinibus, ac solitis Ceremoniis, nulloque tunc coram ipsis 
tempore Statutionis vel etiam expost immediato subsequentibus integris 
quindecim diebus, Contradictore vel alio quovis modo in Contrarium pro
testande coram Nobis comparente; quocirca Nos quoque eorundem pro
cessum in vigore relinquendo, in hujus rei fidem ac testimonium praesentes 
hasce Literas Civitatis Nostrae Majoris Sigilli munimine roboratas jurium 
praememorati Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Exponentis, 
Successorumque Universorum uberiorem futuram ad Cautelam dandas 
duximus et concedendas, prout damus et concedimus communi justitia id 
exigente. Datum in Curia seu Domo Nostra Senatoria Colosvariensi, Die 
post peractam Statutionem, ac Introductionem decima quinta ejusdem 
Mensis et Anno praespecificato.

Ad Mandatum Amplis«. Senatus Extradatum por Jur. Civitatis 
Notarium | L. S.j Stephanum Pataki m. pr.')

') Visitatio Cannnira Anno 1N‘22. peracta 231» -2J7 11.

— :>l(> —
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('CXI,.

I1718.J
HI. Károly király és fejt-delem remlek-te Kolozsvár borbeviteli kiváltságának a  lehetőségig 

kímélése iránt, hogy a m iatt a város meg no romoljék.

C o p i a .
Carolus VJtus DE1 Gratia Romanorum Imperator, semper Augustus, 

iic ({ermaniae, Hungáriáé, Bohémmé etc. Bex, Princeps Trnnniae e tc .........

— — - Remonstratam denique per nos Fidele nobis Gubernium, Con
troversiam : qualiter nimirum praescripta Civitas nostra Claudiopolis, In
troductionem Viri Extranei, pro particulari ac Domestica Comitum, Baro
num ac .Nobilium, dum videlicet illuc irent, aut pro ratione negotiorum 
ibidem commorarentur, Filiorumque eorundem ibi studentium, ut et Colle
gii Romano-Catholici necessitate, iteratis licet, iisque sufficienti rationum 
pondere fultis Requisitionibus tentata: Privilegii sui tenorem et Fidelia 
servitia allegando non permitteret, quod attinet: Mandamus Clementer 
Regio nostro Commissario, ad futura, universorum Fidelium nostrorum, 
totius fati Principatus nostri Statuum ac Ordinum Comitia delegando, ut 
Ille adhibitis nonnullis e vestri gremio Consiliariis, controversiam hanc 
Amicabiliter et quidem ita componat, quo liceat praescriptis Praetendentibus 
pro statu et ratione Personarum suarum Vinum Extraneum fine praedicto 
inferre, Limitative tamen, ne scilicet exinde Civitas praedicta minetur. Quae 
Compositio, si casu quo succederet, Injungemus Eidem Regio nostro Com
missario, ut is quoque plenariam super hac re Matti nostrae submittat
Informationem............ Trausmiss. Vienna. Ex Concellaria Aulico -
Transylvauira. A. 1718. et pariat, die 25-a Maji. A. 1720 ‘)

—  51 7  ...-

CCXLT.

11720.1

Hun tor Gáspár végrendelete kivonata a kolozsvári r. kath. Oonviotusiiak tett 2000 magyar
fövi n t alapit vány áról.

Extractus Fundationis duorum millium Ungaricalium ■) Florenorum,
factae et testamentaliter Legatae a Reverendissimo Domino Gasparo Henter, 
Anno Domini Millesimo Septingentesimo decimo Nono.

2-0. 2000, Sine bis mille fiorenos Ungaricales ah Admodum Reveren
dis Patribus Societatis investiendos et procurandos lego ita, ut ex annuo

') E kivonati másolatot e/, alakban Kolozsvár város tanácsa 1730. 582. sz. alatti 
panaszos felirata mellett adta be a kir. kormányszékhez, borbeviteli kiváltságában 
mayát megtartatni kérve.

") A megelőző két oklevélben rémes forint van irva; ez tévedésnek látszik.
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eorundem Interesse alatur in perpetuum, in prima ut vocant mensa, vestia- 
turque honeste Franciaco, aut Cibiniensi melioris nota'* panno in Claudio- 
politano Convictu unus Alumnus in Familia mei nominis oriundus, qui si 
Studiis aptus non inveniretur, assumantur, aplicenturque Adolescentes 
aut Filiarum Henterianarum Filii aut e materna Linea mei Consangvinei: 
His autem etiam non inventis, admittantur ad Fundationem istam adole
scentes Nobiles Indigenae optimae expectation is, praecipue Haereticorum 
Fily conversi, uel convertendi, secundum Prudens et Sanctum 1ÍR. PP. 
Societatis Judicium; tales attamen, qui Ecclesiasticum Station amplecti 
velint et desiderent et ex Claudiopolitanis Scholis ad Tyrnavienses, si fieri 
potest, ad Philosophiam et Theologiam in Tyrnavieusi Academia absolven
dam Transmittatur.

Traussnmptum est hoc punctum ex ipso 
Originali Testamenti per me Murtinum 
Demeter Canonicum et Custodem Catlie- 
dralis Ecclesiae Albae Carolinae.

Anno Domini 1720 die 2J-a Januarii m. pr. (P. II.) ')

CCXLI1.

[ 1720.1

Fazekasak ezekszabályai.

I n  N o m i ii e D o m i n i .
Constitutiones et Articuli Pro Honorabili Celia Artis Figuline, ab 

Amplissimo Magistratu Claudiopolitano roborati et Extradati. Nos Joannes 
Haudsaros, Judex Primarius, Gregorius Vi/,aknai, Joannes S/,. Lns/.lai, 
Joannes Haumgardus . Georgius Redigor, Josephus Kurta n y , Joannes 
Erdéllyi, Michael H/nppanos, Andreas Mezei et Frauci.seus Teleki, Jurati 
Senatores, Libere Regieque Civitatis Claudiopolitani, Damus pro memoria 
Universis et Singulis has Nostras visuris presentibus, quam luturis posteri
tatibus Nostris. Quod Anno Millesimo, Septingentesimo, Vigesimo Die iS-a 
Marty dum in Domo nostra Senatoria pro Tribunali, una rite Consedisse
mus, extunc Nobilis Cehe Artis Figuline Priores et Magistri Cives hono
ratissimi Ceu Michael Perlaki, Stephanus Budai senior, Stephanus Lonai, 
et Daniel Csehi, humillima Instantia, in presentiam Nostram venientes, 
eadem instantia humiliter exposuerunt. Qualiter in eadem Celia inter Senio
res et minus seniores, ut et Novitios jam Celiam ingredientes, Certa Litis 
Controversia orta, et mota luerit multum denique a Veteratis Ordinibus 
deviassent, a Constitutionibus declinassent. Unde Magistratus tan quam 
Caput Celiarum in Nostra Civitate existentium inter eos etiam faceret 
bonos Ordines, Regulamenta , perpetuo duratura et in posterum in Sun

') Mike Stínlor hifelesUett iitiíáolalról eetf péllápi/á'ióf.
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vigore observatura, Certisque Articulis distincta, Quorum Instantiam et 
petitionem pro Justo accipientes, Siquidem Ordo sit Anima rerum et in 
Unaquaque bene ordinata Republic» alterum Ornamentum Celiarum bone 
Constitutiones : Communi Voto et suffragio iisdem duabus in Pergamine 
existentibus, a piis Nostris Predecessoribus datis et exliibitis Ordinibus 
ac Constitutionibus infra scriptos Articulos concessimus, Sigillique Nostre 
Civitatis Majoris munimine corroboravimus, uti sequntur.

Art. /. Végeztetett, hogy ez a Betsületes Céh három rendben legyen, 
úgymint Eoregek, leültek és fennszolgalo ifjak, az Eoregek száma lészen 
hat persona, s hetedik a Notarius, a kik közül kettő leszen az Unió és Natio 
szerént Céh Mester, Négye számvevő és a Hetedik Notarius, Leültek penig 
mostan Coustitualtatnak négyen, hogy ha penig meg szaparodnanak es 
fenn szolgain Iffju Mester Emberek találkoznának négyen, tehát a Leültek 
száma meg lehett hat personabol álljon, úgy mindazonáltal, hogy addig le 
nem Ülhet, mig a mester Asztalt meg nem adja.

Art. :J. Az Unió penigh tartozik Három Religio szerint álló Offieiali- 
sokbol, úgy, hogyha Catholicus a Feo Czeh mester, Református legyen a 
második Czeh mester es a Notarius Unitárius, s igy kovetkezendőkeppen a 
Változás szerent, az három Religion forogjanak a Tisztségek, s köztök 
< 'i culatio legyen.

Art. 3. Az Választásnak penig terminussá hagyatik az eddig való 
Usus szerent mindenkor Ujj Esztendő után való első Hec/elő *) hétfüre.

Art. /. A Czeh Mester penig mindenkor úgymint Innep előtt kett 
liettel, úgy Soka,dalom előtt is tartozzék Táblát jartattni.

Art ti. Mikor a Czéh Mester Táblát jartatt, mivel vagy eo Felsege 
szolgálattyábol, vagy Biro Vr parantsolattyábol, vagy Czéhnek bizonyos 
ellkerülhetetlen szükségeiben kívántatik, ha ki az Órára be nem jő, büutet- 
tetik Dr. Tizenkettő.

Art. (i. Hasonlóképpen lia kinél a Tábla megrekedne es ell nem jár- 
tattná, rendszerént mind maga személyében büntettetik, mind miatta ell 
maradit Mester Embereknek büntetésen, Tizenkett-kett pénzeken marad 
külön külön.

Art. 7. A Czéh Mesterek, úgy Dékánok, történik hogy magok Eletek 
keresetire excurrálnak, mely meg lehett, de hir tétel nélkül, az az mig 
magok liellyet képekben valót nem hadnak, ell menni ne merészellyenek, 
külömben az illyetéuek mind a több Mester Emi tereknek tött kárt meg 
fizetik, mind penigh egy forint büntetésen maradnak, Ezután penigh a 
Leültek közül az Első lészen az, ki az Város Munkájára veti az Mester 
Embereket rendel minden személy válogatás nélkül.

Art. <S’. Minthogy minden Rendek között a jo Rend Lelke minden 
dolgoknak, az isten parantsolattya is azt tartván, hogy kinek kinek illendő 
tisztességét megadgyuk, tehát midőn ez betsületes Czehuek öszvegyülése 
lészen, mind az öregek egymásnak, mind az Tffjak egymásnak illendő tisz-

■) Key másolatban igy volt Írva; reyt/elö.

—  i «i —
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tességét megadgya, és midőn leülnek, kiki az maga rendelt hellyire Ullyön, 
Az Iffju Mester Emberek fenn ályanak, a Ezollást engedgyék az Czéli Mes
tereknek, azután az Öregeknek, az Itfjak penig kérdve szollyanak, de 
akkor is nem indulatból, sem haraggal, kiáltozással, es kezének gestalásával, 
hanem tisztességesen, más szavát meg ne kaezagja vagy tsufollya senki. 
Ülő hellyéből szóljon, s ha panaszsza vagyon, úgy adgya elő. Külömben az 
illetlen szókért es gestalasert toties quoties bűntettessel^ eum dr. 12. ha 
penig esküszik, es valamellyiket megtanáluá szidni, büntettessék egy forintig. 
A Káromkodást penigh adgya által a Czéli Mester Director Urameknak.

Art. .9. Ellenben penigh az Öreg Mester Emberek is semmi alkalmat
lan dolgokra okot ne szolgáltassanak, se magok inasokkal ne veszekedgye- 
nek, se rósz példát ne adgyanak, Htjukat, Inasokat, illetlen magok viselé
sere ne kenszerittseuek, hanem jo példával magok rendekhez keppest 
visellyek magokat, külömben a fenn meghirt büntetés azokon duplas 
leszen. A ki penig méltatlan Vádot tes/.en másat, es idő előtte kiviszi a 
Özekből, büntettessék más fél forintig, az Apellatio penigh mindenkor meg
engedtessék.

Art. 10. A két Czéh Mester midőn választatik, azon hitre obligállya 
magát hivatalának végben vitelére, a mellyel a Városhoz köteles, de az 
lato Mester hittel formaliter obligaltassék.

Art. 11. A Lato Mester Ember minden Héti Vásáron, Szeredén és 
Csütörtökön az ki rakott műszereket meg visgallya, agy sokadalom nap
ján is, és a rósz s égetettlen Edényt bé vitesse, minden Engedetem nélkül 
azt fellirván, egy rósz edénynek lészen büntetése 15 pénz, a ki pedig lm 
nem akarja vinni a rósz mivet, a Czéli Mestereknek meg jelentvén, egy 
forinttal büntettessék megli; ellenben pedig ha a Lato mester minden 
Héten meg nem visgallya az A rakat, toties quoties büntettetek a Czéli 
Mesterektől dr. 50 sokadalomkor penig, ha ell talalua tisztit mulatni, egy 
Forintal.

Art. 1:1. Ha valamely Mester Ember a Város Munkájára vettetik és 
vakmerőképpen ell nem megyen, szót nem fogad, és miatta a Czéli Mesterek 
vagy Dékánok kerge ttettnek, tehát az o Ily an Mester Ember minden enge
detem nélkül büntettessék Három forintig.

Art. IS. Mikor valamely Mester Ember Inast akar szegődtettni, migh 
a feo Czéh Mesternek hirt nem túszén, addig Mihellyibe be fogadni nem 
szabad, mellyett ha valaki tselekeduék, büntetése egy Forint.

Art. 14. A mely Inas Mesterségre akar állani, mindenek előtt tartozik 
bizonyossá tenni, ha igaz nemes Agyból született és tisztességes Szüléktől, 
ez meg lévén két Hétig tartsa az Mester Ember, es az Inasnak ha fog tet
szeni a Mesterség, kétt hét múlva szegőttesse be, Idegennek apród Esztende
jében lészen Három egész Esztendő, Czébeli Mester Ember Gyermekeinek 
fél ennyi.

Art. IS. Ha valamelly Inas felifiivalkodván, Mesterségét felben hadna, 
tehát ha Három Holnapokig vissza nem mégyen, ujjolag kövesse Apród 
Esztendeit, hanem ha a Czéhvel és Gazdájával megedgyezik.
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Art. Ki. Hogy ha peuigh valamely Mester Ember más Inassát elhite
getné, azt kitanulván, az a Mester Ember büntettetik meg kétt forintokkal, 
az Inas peuigh tartozik vissza menni előbbeni Gazdájához.

Art. 17. Az Inasnak beszegödtetésekor penig a Tábla jártatás jussa 
Dr. -1 tízegödség pénz íl. II. Három, a Collatio penig állyon egy veder Bőr
ből, Három tál Etekből, Item kett darab Sültből, es egy fejér Öreg kenyér
ből. Ez a Collatio penig illeti a Vénséget. Ezen beszegödteteskor penig tsak 
kétt Czéh Mesterne légyen az Inas szegödtetö Hazdaszszonnyal.

Art. 18. Kitölt,vén az Inas tisztessegesen Apród Esztendeit, mikor fel
szabadul, az Legények közzé iktattatik, a Társ pohár lészen Hat forint, vagy 
Hat forintból allo Collatiobol, [iggj melynek kett forintyát a Czéh Mesterek 
ellvévén, a Czéh Ladájában tegyék, négye az Iffjuságé légyen. Ez penig 
mindenkor az Atya Mesternél Celebraltassék nem masut, Aszszony Ember 
peuigh tsak az Atya Mester Felesége, az feli szabadult Legény Cfazdaszszo- 
nyával légyen. Egyebekben az Legényekről ez előtt írott Articulusok hely
ben hagyattattnak.

Art. 10. Ha valamely Mester Ember más Legényét ell hitegeti akármi 
szín alatt, büntetése egy forint lészen.

Art. AO. Kantár Legénynek pedig az Atya Mester Műhelyt ne adgyon, 
hanem a ki Tanuló levelet mutathat.

Art. AJ. Valamely Iffju Czehbeu akar allani, elsőbben Ivett Hétig a 
Czéh Mesternél lakjék, hogy Remekjét jobban készíthesse, de a Czéh Mester 
tsak Etekkel tartozik az illyettéimek.

Art. AA. A Remek tsinálás es bemutatás elsőbben légyen az Eoregek 
előtt, a kiknek akkor a Remekezö Legény egy forint ára jo akarattal légyen, 
nem többel, a Remek penig áll Hét darab Eszközből, úgymint 1-ino. Négy 
Vedres főző fazék. 2-do. Négy Vedres Vajnak való Kanta. Ö-tio. Egy Vedres 
Tál. 4-to. Egy vedres Abállo. 5-to. Egy Vedres hajtott szájú Kantso. 6-to. 
Egy vedres Bugyagos Korso, rosztás [talán rostélyos) két füllel. 7-mo. Egy 
két szájú Pohár félejteles, két füle légyen. Ennek penig büntetése, ha ki 
meg nem tsiuállya, egy darabtól Száz Húszon Ott pénz.

Art. All. Az czéhben való Állás Collatioja az egész Czehet illeti, mely
ben eddig sok disparitas lévén, mostan tetszett minékünk, hogy ez is pénz 
számra Computaltassék, es a modo in posterum lészen fl. 20 cv> Húsz 
mforint, vagy annyi pénz érő Collatiobol [igg |, mellyet a be álláskor tartozik 
letenni, ebből a véneké f. 9. Le hiteké tí. 7. Ittjake flór 4. Ezen Collatio- 
ban peuigh a kett Czéh Mesterne légyen, más egy Czehbeli Mester Em
ber feleségével.

Art. A4. Ezek után következik a Mester Asztal, mely az ide alabb 
meg irtt Articulusok szerint Limitaltatott ad flór. 12 Tizenkett forintra, 
avagy annyi érő Collatiobol, mellynek nyoltz forintja a Vénségé, Négye a 
Leiilteké, iis a modo in posterum igy observallyanak eo Kegyelmek, a 
Bástya pénzt peuigh a Czeli Ládájában tegyenek.

Art. A5. Mig a Mester Asztalt nem praestallya valaki, addig le Fitt 
Mesterek közé nem számláltatik, es a ki elebb praestallya, azé lészen a prae-
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cedentia, de elsőbben inegli kell az ollyan Mester Embert kínálni, és Kétt- 
szer napozni, azután Harmad Ízben, lia le nem teszi, Úgy leliett másnak 
praecedálni, Úgy egyébb Collaciokbami is kettszer meg kin áltassanak, har
mad ízben sem cselekedvén, másnak Offeralbattyák.

Art. :A1. Midőn valaki Le ülő Mester Embernek következik, az Colla- 
tioja álljon Hat forint ára költségből, mellyet akár pénzül tegyen le, akár 
(Jollatioval praestallyon, fele a Yénségé, fele a Le Ült Mester Embereké lészen.

Art. 27. Mikor végre az Öreg Mester Emberek közében állittatik, a 
Számvevőségben elsőbben, azután Czéli Mesternek is Választatik, szabad jo 
akarattya szerent, ha készittett Egy Asztalt, melly áll Három tál Etekből, 
Ivett sültből, Egy Eörög Kenyérből, és egy Veder Bőrből, mind kett rend
beli, \j{jy\ mely Collatio illeti tsak a Vénséget, nem mást.

Art. 28. Külön Külön Asztalt Tartsanak a Vénségnek, külön Asztalt 
a leültöknek, külön az Iffjak periig azután üljenek, mikor dolgokat végezik.

Art. 29. Hasonlóképpen az Aszszonyok is külön Asztalnál ülnek, egy 
Iffju Mester Ember szolgálván, hanem mikor minden Munkájukat ell végez
ték s öttek is, Egy kétt pohár Bort Köszönhetnek az öregek reajok. Az 
Approbb Oollatiokba’i a kétt Czéli Mesterné légyen, az Nagyobbakban meg 
lehett három Aszszony Ember, de magokat az Aszszonyi rendet illető tisz
tesseggel visellyék, külömben ha ki Veszekednék, az férjé büntettetik, Első 
vétkezésért dr. 60 Másodikért dr. 100 egy forintal.

Art. 20. A Büntetések penig ezután feli ne osztassanak, hanem tetes
senek a Czéh Ládájában, es ahoz senki hozzá ne mérészelljen nyúlni, hanem 
az olljan pénz a Czehnek Közönséges szükségére fordittassék, akkor is 
egyenlő akaratból, melyről minden Esztendőn tartoznak a Czéli Mesterek 
sziímot adni.

Art. 81. Szám vételkor a Szám vevők Kétt forint ára költséget ma
gokra, a közönségéből tehetnek mindenkor, de a Le Ultt Mester Emberek 
közzíil is Kettő légyen a szám vételben.

Art. 32. A Vásári, Sokadalmi proventusnak penig harmada lészen a 
Czéh Mestereké, kétt részit penigli a Czéh Ládájában tegyék fogyat
kozás nélkül.

Art. 33. A Piaczon szépen Árullyanak, edgyik a Másik helyit hír 
nélkül be ne rakja, ha penigli ki ez ellen tselekeszik, büntetése lészen I)r. 
25. A ki penigli megh tsufollya a Lato Mestert, pirongattya, büntetése 
leszen Dr. 50-ven mindenkor.

.írt. 34. Ha ki Kantár Munkát Árulna, vagy Kantár Mester Ember 
találtatnék Keine,icze rakásban, vagy Kantár Eszközből dolgoznék, tehat 
T. Biro Ur erejevel ell vetessek Torvény szakattaig.

Art. 35. A Sokadalom Napján Külső fazakasoknak is szabad edényt 
Árulni, de ha Harangozás előtt Árulna, tehát elhordattassék, és ha a Tanáts 
Vétkesnek itélli, kétt része a Tanátsé, Harmada a Czélié légyen.

Art. 3(1. Senki is a más Ember Kemencze Munkájára ne mennyen, 
hanem ha azzal a Mester Emberrel meg edgyezik, külömben megbiintette- 
tik egy forintig.
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Art. Ellenben lui ki leli fogadott Munkájára ni nem megyén, es 
a M ivei tető limber panaszra mégyeii az < 'zeli Mesterre, teluít toties quoties 
egv forintig huntettessék.

Art. ttS. Senki is a más ki tisztított Agyagját ell ne vigye, kiilömbeu 
ha kitudódik, mást kelletik ásatni es egy forintul meg is büntette tik.

Art. ti!). Ha valamely Mester Ember a Városról ell megyeit, Eszten
dőnként szolgáltasson be a Özekbe dr. láb mellvet ka elmulatna károm 
Esztendeig, e's kel Íves okát nem adkatna. tékát viszsza jővén, féli fizetéssel 
álljon be ujj óla g.

Art. 40. Minthogy az ittas Ember kamaréb meg szokott akármin in
dulni. és abból sok veszekedések lehetnek, tehát a ki Asztal közben vétkezik, 
asztalkor a Notarius tsak jegyezze feli, és más nap jozon fővel tegyék az 
1 tétetett es büntetést.

Art. 41. Ha fogna kivántatni a Bástyára való menetel és valaki a 
maga rendit ell mulattya, tékát toties quoties büntettetik eum Dr 50-ven.

Art. 4:2. Minthogy keresztényi kötelességünk az, hogy a ki Életiben 
megtiszteltetik, halálában is megtiszteltessék, ha halála történik, tehát az 
Htjuk ivimennyenek Sirásni. a Ki ell mulattya, büntetése lészen dr. 24 
Húszon Négy pénz.

Art 4ti. A Temető Kertben ha ki alkalmatlan szót talál szólni a Sir 
földin, huntettessék emu dr. 12. mely az [ttjuké.

Art. 44. A Temetésre men vén, elsőbben a ( Izék Mester házához 
mennyének mindenek, a kik penig ell mulattyák, büntetése dr 12.

Art. 4ii. A Temető Eszközök álnak a Koltsos Mesternél, mellyeket 
senki maga Usussára ne fordittson. sem koptasson, külőmben mást kell 
venni és maga Személlyeben is büntettetik egy forintul.

Art. 4fí. Ha Mester Embernek találkozik Halott-va, egyebbel nem tar
tozik, Egy közönséges kenyérrel, Egy főzéssel és Három Marjássál.

Art. 47. Külső rendbeli Embernek temetvén, tudniillik Célom kiviil 
valónak, fizetések lészen Három forint, Egy főzés, egy Kenyér, Ha Borbeli 
jo akarattal lészen valaki, állyon szabadságokban. A Köszöntő pedig lészen 
a Le Elteknek elsője.

Utoksor. Mindezeket igy vévén jo rendben, ka valamely Mester Ember 
ezen fenn megirt Artieulnsok ellen kétt luírom Ízben vétkeznék, és a Czéh- 
vel nem gondolna, tékáit akár Öreg Mester Ember, akár I f f j u légyen, a Czék 
Mesterek T. Ikránknak által adgvak, hogy az illy étén jo 'J’ársasságot há
borgat'» Emberek keményen megbiintettessenek, sőt mint meg veszet Tag, a 
Czéhböl is kirekesztessék ; Hogy ka penigh magok a Czék Mesterek talál
koznának ollvan Házártosságban, veszekedésnek szerző okainak, verekedők, 
mást bestelenitő Hzidalmazoknak, tehát az egész Czék megtalálván a Ta
il átsot, es bizonyos delegátusok küldetvén ki, Comperta rei veritate, medio 
etiam tempore Tiszteket amittállyák es keménnyen megbüntettnek.

MeTly fenn megirt Artieulusokat és ezen Czéknek jo rendben való 
vételét, mi is Ventillal vám, és jobnuk e szerint találván, örökké e szerint meg-
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álló remiül és Törvényül adtuk ki nagyobb erősségnek Okáért Városunk
nak Nagyobbik petseti alatt, a fenn meg irtt Esztendőben és Napon, az mi 
szokott Közönséges Tanátsliázunkbol.

Ad Mandatum Amplissimi Magistratus /
Extradatuin per Juratum Notarium

Stephanum Pataki mpr. ‘)

COX Hl 1.

[1721.]

Az akadémiákra mend ev. reformált ifjak püspöki megvizsgáltatása s ajánlólevelüknek a 
logondnokok által is aláíratása, valamint egv fdtanodából a másba felvótetésök fdgoudnoki.

illetőleg fdtanáeai szabályozása.

Becsülettel való Szolgalatunkat ajánlyuk Kegyeltelek.

Sok Consideratiokra nézve discurálván az Conssitorium az Akadé
miákra feles számmal menő Ifink Statusa felöl, determinate vegesztetett, és 
kegyelmetekk is Fraterne intimaltatik, hogy a modo in posterum tsak egy 
Deakk is Commendatoriát kegyeltek úgy ne adgyon, hogy maga Inspector 
(Janitoraival is Subscribáltatni ne tartozzék, azt pedig ősz tán immediate 
azon becsületes Diák vigye T. Püspök Uramhoz, holott is Praeprimis exami- 
naltatván Tudománya s erkölcse iránt, ha ott is méltónak találtatik, Re- 
versalist adgyon kgylkk arról, hogy okvetetlen Pappá lészen, nem külső 
Emberré [az mint sokaktól defraudaltattunk] és pro 2-do, hogy ha Isten 
szerencsésen meghozza, Erdélyben jő viszszá Miuisteriumra, nehogy a mit 
Erdélyben kéregét s congerál, másutt szolgállya meg; ezek iránt lekötvén 
magát, úgy extráhállyan T. Püspök Uramtól is Commendatoriát, melly mel
lett az Reformatus Urakat, Fő Rendeket meg találhassa, külömben Publi- 
ealtatott in Consistorio, hogy efféle Commendatoria és Censura nélkül ké- 
regető Déákokk Senki egy pénzt se adgyon. Másodszor. Sokszor történik 
még az is, egy Collegiumhol másba által menyén valamely Deák, akkár-mely 
Notórius legjen, Commendatoria nélkül recipialtatik, azt is azért kegyeltek 
interdicállya és szorgalmatosán réa vigyázzon, hogy az nélkül senkit se 
recipiállyon, Sőt az Commeudátoriájokat is Candide, kedvezés nélkül expe
diaitassa. In reliquo Isten oltalmában ajánljuk kegyelteket. Claudiopoli ex 
frequenti Congregatione Consistorii Supremi (i July 1721.

Kegyelmetek Jó akaró Attyatiai
Az Erdéllyi Retorta Eelesiák s Collég. Fő Curatori 

Vosselényi István mpr. Kemény László mpr. ~)

') A volt főkormányszéki levéltárban leró eredetiről vett kim  álon másolatitól.
-) Az ev. ref. hitv. kolozsvári fütanolája levéltálában levő ere leiéiül.
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CC X LIV .

[ 1724.1

A száz papok megorositósi diját | Consus Oatliodraticus] illető okirat.

Circa censum Cathedraticum notanda occurunt Sequentia.

1. Censum percipiunt imediate ipsi P. P. Regentes in festo S. Georgy M. 
vel circa illud, Birthalniini apud Superintendentem Lutheranicum |svr|.

2. Ante festum S. Georgy aliqvot Septimanis scribit aliquis Regentum 
Superintendenti, ut Pastores moneat ad comparendum cum pecunia, Se- 
qve infallibiliter comparituros insinuent.

3. Prout crescit, vel decrescit Valor Aureorum et Imperialium, Sic et 
Census Catliedraticus crescit vel decrescit.

I. Per Imperiales intidliguntur, ut dicitur, Solidi, idest hoc tempore duos 
llhenenses florenos valentes.

5. laxam suam qvisqve deponit vel iji Specie notata, vel aequivalente 
moneta, quod si aliqvis in solvendo deficiat, suplet alius ex eodem 
Capitulo.

Ii. Uxori Superintendentis ob expensas in nos factas datur aliquod hono
rarium in pecunia, sed exiguum.

7. 200 Ungaricales dantur Patri Rectori titulo hospitalis, reliqua Summa
dividatur aeqvaliter inter Convictum et Seminarium.

8. Veniunt universim tempore Collectionis aurei 930, marca argenti Viginti 
tres, Imperiales Solidi ducenti qvinquaginta septem, praeter florenos 
Ung. 100, qvos a parte alio tempore praestant tria Capitula, Coronense 
nimirum fl. 40. Cibinense 20. Szász-Városiense 40. Hinc ex tota Summa 
percipit Domus una fl. Hg. 2864 de fnarios] 50.

9. Szász-Városién,se Capitulum circa octobrem quotannis dat suam taxam ; 
Cibiniense et Coronense deponit simul pro annis pluribus praeteritis; 
reliqua Capitula dant anticipato, sic intelligendo, ut Summa, quae datur 
hoc anno 1724, sit taxa arendae Anno 1725 percipienda. ')

CCXLY.

11725.1

Halászok czéhszabályai.

N os Jo h a n n e s  H a n d sa ro s  P r im a riu s , P a u lu s  P a te r  R eg ius Ju d ices ,
Johannes Szent Lászlai, alter Johannes Baumgardns, tertius pariter Johan
nes Urdellyi, Franciscos item Teleki, Georgius Boros, Michael Tatrosi, Ste
phanus Pataki, Andreas Kolosvari, Gabriel Szölösi. et Georgius Kolosvari

’) Mile S. hiteles miísnlntrúl reit példányából.
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Jurati Senatores Liberae Regiaeque Civitatis Kolosvár. Damus pro niemoria 
per praesentes, Quod cum nobis publicorum Civitatis Nostrae negotiorum 
ac aliarum ingruentium necessitudinum causa rite congregatis, (dues nostri 
Artem Piscatoriam exercentes, suplici suo Libello significaverint, qvatenus 
iidem jam per Dei gratiam in eum excrevissent numerum, et multiplicati 
essent, ut unam ad instar reliquarum in hac Civitate Celiarum honestam 
constituere Societatem accomodisque sese invicem continere llegulamentis 
et dirigere necessarium haberent : rogantes simul, ut eosdem novae funda
tionis Celiae suae Articulorumque et Regül,amentorum, dirigendis suis 
Commembris inposterum perpetuo valiturorum Compositioni, decentemque 
in ordinem et Seriem compactorum Sanctioni author itate Nostra Magistra- 
tnali providere dignaremur, Qua de causa deputatis ad eorum petitionem 
legitimam, exmissisque e nostro Senatorio numero peritis, ad idque suffi
cientibus Commembris Ampliss. Dominis Francisco Teleki, Stephano Pataki, 
cum jurato pro tunc Civitatis Notario I). Paulo Pater, certorum et conve
nientium Articulorum compositionem, compositorumque in unum Systema 
colligendi modum recommedaueramus. Quibus quidem laudabili industria 
Anno Millesimo septingentesimo Vigesimo primo Die I-a Mensis February 
id ipsum rite perficientibus, et nomine s up radie torum Piscatorum Civium 
nostrorum repraesentantibus, tandem certa quaedam Regulamenta, Ordines 
et Articulos, Societati eorundem coiiuenientes ipsis iisdem et eorundem 
successoribus ac Posteritatibus, pro legibus et Consuetudinibus perpetuo 
valituros — vieissim rogarunt nos, vit eosdem et eadem Author itate nostra 
Magistratuali roborare, confirmare et in iisdem eosdem fovere, manutenere 
dignaremur. Quorum qvidem Articulorum et Constitutionum Regulámén- 
torumque tenor et verbalis continentia Hungarico idiomnte seqvitnr in hunc 
modum:

Articulus I. A/ miképpen minden tisztességes Társaságnak meghma- 
radására egyik kiváltképpen való fundamentum a bizonyos rend, úgy ebben 
az Halászi ( '/.éhben is megkevantatik egy első vagy Fő ( '/.éli Mester, és más 
egy Vice. avagy Második Czéh Mester, kik is a Czéhnek kiváltképpen való 
dolgaira s igazgatására szorgalmatosán vigyázzanak, egyenlő akarattal vá
lasztatván alternatim minden két esztendőben az Natúrnak (is Relligiobeli 
Uniónak observatioja szerint, úgy, hogy ha egy rendben lészen az Fő Czéh 
Mester- Catholicus, a Vice Czéh Mester legyen Reformatus, vagy Unitárius, 
úgy következésképen mindenkor observáltassék az megállóit praxis, mely 
observaltatik a Tanátstól, Notarius pedig ezek. mellett légyen a két Czéh 
Mestereken ki vili az harmadik Religiobol, ha találtathatok alkalmas subjec
tum mindenik Tisztségre, in casu vero necessitatis adhibealtatoiatnak egv 
más mellé két egy Relligion levő Személlyek is.

Art te. II. A szemmel látott és tapasztalt dolguk bizonyítják, hogy az 
Híjaknak elméjek nem annyira elő láthatók, mint öregeké, erre nézve szük
ség ezen Halász ( '/éhben is lenni hat személyekből álló Vénségnek, kik is az 
Czéh Mesterekkel együtt igazgassanak Czéhekbeli minden nehezebb dolgo
kat, és az Híjaknak jo példa adással, oktatással praeealjaiiak, mely Vénség
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közzül választassa auk mindenkor az két Ozék Mesterek, a felly ebb megírt 
Unió és Relligio szerént.

Artie. Iff. Uzen fellyebb deciarait Ozéh Mesterek és Venség mellett az 
több Híjakból álló társaság közül légyen mindenkor egy fenn szolgáló De- 
kány, a ki azok között első légyen, ki is mintegy keze s lába a Czéli Meste
reknek és Vénsógnek, az Uzéli rendire tartozó minden jó parancsolatokban 
tartozzék liiuen és szorgalmatosait eljárni, minden zugolodás nélkül, kemény 
büntetés alatt.

Artic. ÍV. Az Ozéh Mesterek és uénség közt a közönséges Czéhet 
illető dolgoknak expediálására választassák az Híjak közzill egy arra alkal
matos iró Deák vagy Notarius, ki is akár Uénség gyűlésének, akár az egész 
Üzelmek eontiuxussának idején mindenkor tartozik, minden Ozéh javára 
nézendő dolgokat eonsignálni és úgy a Uénség, mint az 1 ifjúság részére egy
aránt, és egyenes színei szolgálni.

Artie. V. Valakik fenn cireuiuscribalí Személyeken kivid 1 észnek, 
mind azok Iffjuságnak társaságokban légyenek mind addig, mig a Uénség 
száma köziben bé mehetnek rendes utón, az mikoron is tartozik llénségi 
Collatio val, a ki bé mehet, úgymint két forintul, fél ej tel éget borral és egv 
mézes pogátsával.

Artie. VI. Valaki Czéhet akar követni ha tsak fél esztendeig is, elsőben 
legény számban légyen és szolgáljon, és valamikor az Ozéh könyvben magát 
bé Íratja, egy forinttal tartozik, egyébbel nem. Mikor penig egész Czéhbeli 
ember lészen, és az Iiíjak közzé beuétetik, akkor tartozzék remekkel egy 
uető hálóval, és egy öt karikára készített Varsa halóval, e mellett Colla- 
tiora egy ueder borral, egy fejér kenyérrel, egy oldal petsenyénel, egy fazék 
étekkel, és egy tál jó féle hallal.

Artie, Vff. A Ozéhnek légyen két koltsokkal nyilo egy jo záros Lá
dája. melyben a Privilégium és Ozéh jöuedelmei álljanak, tartassanak 
Számadásra, és azon Ládának egyik Kolosa álljon az első Czéli mesternél, a 
másik kolcsa az Vice Ozéh Mesternél, kik is az Czéli Nótáriussá nélkül az 
Ládáiban ne nyúljanak, hanem az Notarius előtt légyen mind az Czéli jöue- 
delmének bététele, mind kiuétele, hogy azokat eonsignalhassa számadásra 
az egész Czéli képébenn.

Artie. VIII. Az egész Czéhet illető jövedelem különösen consignáltas- 
sék, az Uénséget különösön illető liasonloképen külön, és a mi a Uénségefc 
csupán illeti, abban az Iffjuságnak n intsen része, úgymint: Vén ség Colla
tiéban, Inas szegődtetésben.

Artic. IX. Minden Czéli Mester változáskor az Ozéh Mesterek tartoz
zanak számot adni, a Czéli jövedelméről és expensáirol, mely szánni ételre az 
egész Czéhtől választassanak az Uénség közül két Személy, Unió és iielli- 
gio szerént, úgy az Iflfjuság közül is a Notarius mellé egy személy, szám sze
rint négyen, a kik is igazságosan vegyenek számot mindenekről.

Artie. X. Valakik penig ezen Özekben lesznek, mindenek az ő rende
ket megtartsák. Vének is az Híjaknak illendő bets illetőket tueg adják, a
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szollást mindenben a Czéh Mestereknek es Uénséguek engedjék, valaki 
penig vagy a Czéh Mesterek ellen vagy egyéb Czéhbeli Társa, ellen illetlen 
és betstelen szóval szollana, vagy egymást hamissolnák, hazutolnák, vagy 
annál is inkább veszekedést indítanának, az oldjanak mind annyiszor, vala
mennyiszer tselekednék, 25 fit pénzel, ha az dolog nagyobb volna, többel is 
meg büntettessenek egy íorintigh.

Artie. XI. Ha kik együtt való halászatoknak idején, egymás ellen ha
sonló Versengést, veszekedést, vagy alkalmatlan dolgokat indítanának, leg- 
ottan azon halászatnak hellyén szabadság lészen Czéh Mester hírével az olly 
Személyt érdeme szerént megbüntetni, ha penig nagyobb lészen a dolog, 
a Czéh eleibe tartozzanak vinni és ott ellene Tfiruényt az Articnlus szerint 
láttatni, ha penig a Czéh Authoritását exeedálná, a Magistrátmsnak tör
vény tételére kötelesek 1 észnek előadni.

Artie. XJT. Minthogy az halászat dolgában a Kolosvári T. Magistratus, 
nevezetesen T. Biro Uram, Németh és Magyar Uraktól ő Nagyságoktól 
sokszor requiraltatik, ezen Társaság is mint más Czéhek a T. Magistratusnak 
és Biro Uramnak engedelmességgel légyenek, és halat a szükséghez képest 
elegendőt eomparaljanak, várván mindenkoron administrált haloknak illendő 
árrának kész pénzül meg fizettetését a Magistratu stol. Mindazáltal Város 
szükségében Télben, nyárban egyenlőké])en tartoznak hűségesen személy 
válogatás nélkül halászni, és a ki nyárban jiem halász, télben is annak nem 
lészen szabad halászni. Ha penig Biro Uram parancsolván a Czéh Mester
nek vagy Dekánynak halászat iránt, és abban magát valaki opponálná, az 
olly személy toties quoties 50 pénzel biuitettessék engedetem nélkül, és azon 
kívül pro sua possibilitate az megbiintettetett halat is tartozzék quo citius 
szerezni, az fogott halakot penigli mind addig tartoznak magok gondvise
lése alatt bárkákban tartani a közönséges szükségre, mig a Magistratus pro 
diversis occurrentiis kívánnya tartatni, vagy eladásra szabadságot tettszik 
kiadni.

Artie. X III. A Czéh Mesterek a Czéh Tábláját rendre jártassák, sze
mély válogatás nélkül igazságoson, mely ellen ha vétkezni tapasztaltain ék 
a Czéh Mester, úgy szintén, ha valaki a Táblát el fordítaná, toties quoties 
büntethessék Denar. 12. Ha ki penig a Tábla járásra nem eomparealna, 
hellyes mentsége nem lévén, az is biuitettessék Denar. 12. Ha kinek tseléd- 
gyét találja a Tábla, maga mezőre lévén, tartozik az órára előhívni a 
( 'seléd.

Artie. XIV. Kolosvár Várossának határán való lolyo vizeken ez okáért 
másoknak senkinek szabad nem lészen kereskedésre, vagy pénzen való el
adásra halat fogni, az Czéhes Halászokon kívül, maga ételére mindazáltal 
a Városi rendtől való halászat meg nem tiltatjk, ha kit penig tapasztalná
nak, hogy pénzre halászna, vagy is árulná az határon fogott halait, tehát a 
Czéhbeli Halászoknak szabadság adatik az ollyanoknak mind baloknak, 
mind halászó szerszámoknak Biro hírével való elvételére, melyek is \if)f/\ 
válorok szerént két része a Magistratusé, harmada a Czéhes halászoké 
legyen.
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-1rfie. X  V. Maszlaggal halászni penig indifferenter senkinek szabad 
nemiészen sub poena Confiscationis; úgy serio reája vigyázzanak, hogy egyél) 
rendbéli emberek is az Város vizén maszlaggal ne lialászszanak; ha kit, 
penig azon deprehendálnának, az olly személyt adgyák hé a Magistratusnak.

Ariic. XVI. Senkinek is a Czéhos Halászok közziil meg nem engedte
tik, hogy hallal kereskedő idegen személyektől halakot vásároljanak nye
reségre : úgy szintéi! tiltatik az is, hogy az olly idegen halas embereknek 
halait, se magok, se Feleségeik ne áruljanak [d/?/|, se házanként az olly 
halakot el adni ne hordozzák kemény büntetés alatt.

Avtic. X V II. Az Magistratus vagy Biro Uram hire nélkül az kolosvári 
határon nem lészen szabad follyásábol a vizet más felé fogni, és ha mikoron 
elfogásra való szabadság engedtetik is az halászati kedvéért kevés ideig, 
minek utálnia halászati okát azon hellyen elvégezik, tartozzanak ismét azon 
eléhhi válójára a vizet visza botsátani kár nélkül, a viz elrekesztését penig 
ugv tegyék, hogy betsületes gazdáknak örökségeiknek azzal kárt ne sze
rezzenek, külömben a kárt tartozzanak megfizetni.

Artie. X V III. Valamikor penig halászatjokat gyakoriját, a Város élő 
berkeit senki ne merészelje vágni vagy égetni sub poena fl. 3. az megaszott 
fákból mindazáltal szabad lészen halászni, czövekeket tsinálni, és télben 
való habiszattyoknak az hideg ellen való könnyítésére ugyan az aszuságbol 
tüzet is rakni, de haza hozni semmi képen meg nem engedtetik sub poena.1)

' Artie. XIX.  Az Czéh Mesterek és Dekám- szorgalmatosai! gondot 
viseljenek arra, hogy Bárkákban mindenkoron kiválogatás nélkül friss és 
eleven halak légyenek, a minerniiek találtathatnak, kivált gyűlések alkal
matosságával, hogy azoknak fogyatkozása miatt a Magistratusnak ne légyen 
tribulatioja, mellyeket is villámig az Bíráknak kívántatik, házokhoz vagy 
egyelőivé elhordani nem lészen szabad sub poena fl. 3.

Artie. XX . A.z halakot illendő és nem féllel ['«/»/] való árron adgyák, 
mellvre is igen szorgalmatoson reá vigyázzanak a Czéh Mesterek, melyben is 
ha ki exorbitaltatni tapasztaltatik, nemtsak hala confiscaltatik, de annak 
felette keze is feltiltatik.

Artie. XXI.  Két Látó Mesterek légyenek választatva, kik is mind az 
több halász Társainak, mind az idegen embereknek ide hozattatott halaikot 
szorgalmatoson megvisgálják, hogy valamiként vagy Maszlagos, vagy meg- 
biiszlietett halakot ne áruljanak, melyeket is ha találnának, a Magistratus
nak hirt tévén, confiscalják, sőt afféle halakot a'Városon is deponálni meg 
nem engedtetik, kiknek is az ide halakot hozó idegen Személyektől [ha hor
dóval vagy káddal lenne az halak sokságaj Denar. 12, ha penig kevesebb 
\ if/y\ az halak, proportionaliter kevesebb lészen Salariumok.

Artie. XXII .  Valaki az Czéhes Halászok közziil halászó szerszámját 
el akarja adni, tartozzék elsőben is a Czéhbelieket vele meg kínálni, és ha 
azok közt Árossá nem találkoznék, annak utánna idegennek is szabad lészen

') A büntetés mivolta s mennyisége nem volt kijelölve.
11. 34
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eladni, akar kinek is kérésére pedig szabad lészen bálokét illendő árráért 
készíteni.

Artie. XXII I .  Ha valaki közzülök vagy tselédjek közzül meg tanúi 
halni, azt tartozzanak eltemetni, az Iffjak a Sirt meg ásván, a test vitelben 
az öregek is rendszerint tartoznak segitni. A keserves penig, ha ételbéli 
jo akarattal nem lehet, adjon hatvan pénzt Denar. GO. Ha ki penig közülök 
a temetésre elő nem állana, az büntettessék meg 12 pénzig. Ha penig ide
gent temetnének, attól lészen Taxájok másfél forint, melynek egy forintja 
tétessék az Czéh ládájában, ötven pénze légyen az Iffjak számokra való.

Artie. X X I  ff. Ezen Articulusoknak bizonyos pnnctumjai alatt lesznek 
az Halásznék is, kik is ha engedetlenségben vagy veszekedésben, vagy idegen 
embereknek halainak el árulásában, vagy egyéb alkalmatlan magok viselé
sekben tapasztaltainak, azoknak Férjek toties quoties az Articulusok sze
rént bűntetteknek meg hellyettek.

Artie. XXV.  et Ultimus. Hogy penig Kolo svár Várossában levő min
den Czéhes Halászok ezen telijül megirt Articulusok és Regulameutmnok 
szerént jobb móddal' igazgattatliassanak, és continealtathassanak, tettzett 
az Magistratusnak, az Halász Czéh Mestereinek, és az egész Czéhnek felette, 
maga szeme és Personalissa gyanánt mindenkori Inspectoral e medio Sai 
Városunk per diversa abhinc tempora fungalo Tiszt. Király Biráit praefi- 
cialni, kiknek is hatalmokban lészen az Articulusok s magok halászi Mes
terségek ellen vétkezőket, vagy magokat temere opponalo személyeket pro 
ratione et qvalitate delicti ad flor. ■'!. megbüntetni, mely büntetésnek két 
része légyen az fungalo Tiszt. Inspector Uramé, harmada az két Czéh Mes
teré. rá vigyázván mindazáltal ex sufficienti sua peritia a Tiszt. Inspektorok 
eo kegyelmek, in modo et qvalitate puniendi a Magistratus Jnrisdictiojában 
ne involalljanak.

Nos itaqve quum praerecensitos Articulos et Regulamenta tam Con
suetudinibus <;t praxibus Civitatis Nostrae eoüsentanea, quam pro Emolu
mento Communitatis proficua, Juribusque pariter eorundem congruos et 
conformia deprehenderimus, eosdem et eadem quoad omnia Puncta, Articu
los, et Continentias, ratos, gratos et accepta habentes, pro specificatis Pis
catoribus et eorundem posteritatibus universis valituros .acceptavimus, 
approbavimus et confirmavimus promittentes, Nos, omnia in illis contenta 
tam nos ipsos observare, quam per alios in Civitate Nostra observari facere: 
Prout acceptamus, approbamus et confirmantis, harum Civitatis Nostrae 
Sigillo majori munitarum vigore et testimonio Literarum mediante. Datum 
in Libera Regiaque Civitate nostra Kolosvár inque Domo Senatoria Die 
Decima Octava Mensis Juny Anni Millesimi Septingentesimi Vigesimi 
Quinti. Ad Mandatum Amplissimi Senatus

I P. H. I Claudiopolit. Extradata per Jur. Civit. Notarium
Georg. Fiizéry m. pr. ')

') A halász czéh leveles ládájában levő, könyvalaku s a város veres viaszba 
nyomott nagyobb pecsétével erősített eredetiből.
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11725.1

Az nnitáriusolv b.-ina^yanitczai főtanod áj a, keleti tolekvós'zónok me^szerzÓHéro] való
eserelovél. ')

Mi aláb me«' irt szemeljek mindketten Nemes Kolosvármegyében Ko- 
losvár Vávossának hites Szolga Biváji Adgyuk tudtokra mindeneknek az 
kiknek illik, tjuod in hoc Ao Psent 1725 Die 27-ma Mensis 0-bris Midőn 
volnánk hivattatva Ns Kolosvármegjében Kolosvár Várossában Belső Mo
nostor Vczában az Északi Seriessen, az Tiszt. Vnltaria Ecela Házához, nielly- 
ben actn Ns Erdelly országában levő Tiszt. Vnitaria Eeelesiáknak Snperin- 
tendense Tiszt. Várfalvi l ’álfi Sigmond Vram oő Kglme lakik, az holott is 
jelen lővén az megírt Vármegyében és Városban lakó becsületes személyek, 
vgymint edgy részről mint eladó fél Nzetes Kövendi Dániel Vram; más 
részről penig, mint Ns Erdély országában levő Tiszteletes Unitaria Ecele
siáknak Érdemes Tiszt. Superintendense Várfalvi Pál fi Sigmond Vraiu; úgy 
a Kolosvári Tiszt. Vnitaria Ecclesiának és Scholának Érdemes Curatora 
Nzetes Teleki Ferencz Vram ; az holott is jelenté említet Kövendi Daniel 
Vram eő kglme. hogj sok rendbeli Adósságtól obrnaltafcván de kivált az 
Idegenv nemzetektől, mellyekuek megadására nem leven Oapacitássa, kén- 
szerittetet édes szüleiről eo keglmére devemialt Magjár Vczában az Északi 
Seriessen situ altatott Kő Házát ('serében bocsátani, hogj ezen («serében 
által bocsátott Háza mellé, az melly pénzek által adatni fognak, abból (Íre
ditorit excontentálhassa, de ezen pénzel sem. fizethetvén ki (Íreditorit, kén- 
szerittetet. kölcsön felkérni, praetitulált Ecclesiakk érdemes és Tisztelendő 
Super inten den setűl, Tiszt. Várfalvi Pálti Sigmond [írtől, és az Kolosvári 
Tiszt. Vnitaria Ecclesiának érdemes Puratoritol Nzetes Teleki Ferencz és 
Szakái Ferencz Vraiméktol eo keglmektől kölcsön felkérni Száz Magyar 
forintokat, azon édes Attyárol deveninlt Háza mellé (Serében adott Szi- 
gyártn Szabó István Vram háza félére, minthogy másoktól sem kaphatott, 
hogj mind ezen ptensio, mind mások írapetit.ioja alól absolváltassák, Tehát 
kénszeritletett eladova tenni Ns Kolosvarmegjében Vgjan Kolosvár Város
sában Belső Magjai* Vczában az Északi Seriessen, Napkeletről Szappan 
vezára bévezető Sikátor, Napny ugotrol penig ugyan az 'tiszt. Vnitaria Schola 
szomszédsági között levő Házát, mellyet ez élőt a megirt Summáig zálogban 
adott vala az praetitnlalt Ecclesia, érdemes (Jnratorinak, hogj ezen sok rend
béli Adósságának megfizetésére lehessen (lapax említet Kövendi Daniel 
Vram, az megirt es fen (ürenmselábalt Házzal edgyiküuk vgjmint Nánási 
líácz Ábrahám által legitimo modo meg kiuáltatta volna legelsőben is 'test
vér Attyafiát Kövendi (työrgy Áramot, úgy Nemzete» Jövedéesi alias Ko- 
losvari András Űrt és Feleségét Csiszár Katha Asszonyt; kik is mindketten

') Szent-A h r t th i ím i  M ih á ly  ily czimet ift e levél külső felére: „ r t  M o s v á n  T in i
ta r . S rh o la  s ik á to r  m r tlr t t  I M i  s z e t / e l e t é r o l  való  írre l."

1*
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Attyafíai Jussokról lemondván szabadossan eladni engedék, mellyel viszon- 
tag Jure Vicinitatis az praetitulalt Ecclesia képiben meg kinaltatvan az em
lített Tiszt. Ecclesia Érdemes Superintendense Tiszt. Pálfi Sigmond Vrarn es 
N"ztes Teleki Ferencz Vram eo Kglmek qua Curatorok s szomszédok, mint
hogy elöb is eő kghnekk volt zálogosítva, kik is mindketten ex Incumbentia 
Suor. Curatoratuum róla le nem mondván, Jure vicinitatis az meg irt Eccles 
számára megtarták, in et pro fl. Yngh. 175 ^  idest száz hetven öt Magjai: 
forintokon örök áron, örökössön, Melly summa pénzből legelsőben is mikor 
ezen Házat zálogosította, akkoron Száz Magjai- forintokat levált Kövendi 
Daniel Vram, azután pedig per partes az mint mi előttünk referáld eo kglme 
fl. Vngh. 42 oo idest negyvenkét Magjai- forintokat paratis usualibus levált; 
az residuumot penig in psenti most et de facto meg olvasván ptitulalt Tiszt. 
Várfalvi Palfi Sigmond Vram eo kglme, ugjmint fl. Vngh. 33 ptactus Kö- 
vendi Daniel Vram is levalá; Minekokaért ez ideig birodalmában levő fen 
Circumscribalt Házát cum suis veris limitibus ad eandem pertinentibus az 
praetitulált Ecclesiának Kövendi Daniel Vram is Fiúról Fiúra, Nemzetség
ről Nemzetségre azon Jussal s proprietassal való bírásra, usualasra örökös
sön per manus is bocsátá mint tulajdonát, nullum Jus, nullamcpie Dominij 
proprietatem sibi suisque haeredibus reservando ; Sőtt pro majori rei robore 
Hlyen Evictiot is vállala magára és Successorira emlitett Kövendi Dániel 
Vram, hogj az említet Tiszt. Ecelesiát ezen mostan által adót Háznak békes- 
séges birodalmában minden legitimus Impetitorok ellen proprys sumptibus 
et fatigys törvény végéig megoltalmazza ; mellyet ha nem Cselekednék, 
Cselekedni nem akarna, vagy nem Cselekedhetnék, ugj szintén hogj ha 
valamellyik fél az ptitulalt Contrahensek közziil ezen mostani Compositio! 
violálná vei in parte aliqua valami ptextus a la tt, tehát az Constans az 
ínconstanson Virtute Literal-, nostrar. mediante exclusis omnibus Juridicis 
remedys Száz Magyar forintokat execpialtathasson, még is az Contractus in 
vigore megmaradgjon, In duabus Judicibus, tertia vero parte parti Constanti 
Cedendo, Melly alkalmon mindkét részről megedgjezven, alkalmokat kéz 
beadással, áldáskivánással, áldomásitallal is Confirmalváu ratihábealanak, 
Melly dolog mi előttünk ez szerint menvén végben, Mi is irtuk és adtuk 
ezen Testimonialis Levelünket pro uberiori futur. Cautela Contrahentium 
fide nostra mediante Subscriptionkal és pecsétünkéi is Corrobor. Signat. 
Claudiopoli Äo, Die, Locoque in pmissis.

I. Correcta per eosdem.

Iidem qui supra. Nánási Kácz Ábrahám m. pr. [P. IL]
Philipovics Dániel m. pr. [P. H. ] ’)

') A  magyar unitárius egyházkőzimség kolozsvári főtanmlá.ja és főtanácsa levéltárá
ban levő eredetihői.
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C< XLVI1.

11720. j

Ailamosi H iü ivádi Jh u t h c z  cs neje Almási Borbára tiltakozó elleinnoiitlása a kolozsvári úgy
nevezett. „Mátyás ]\irály‘*-félc háznak a város részére eladása tárgyában. *)

fernes Kolosvármegyébeu Kolosvár városában lakó Hunyadi Ferencz 
és felesége Almási Borijára, ki volt leánya néhai tiszteletes Almási Gergely 
Mihály uramnak, feleségétől, nemzetes Czegezi Ilona asszonytol, ki volt 
leánya néhai Czegezi, Czegezi Ferencznek, mely Czegezi Ferencinek testvér 
attyafia volt néhai Czegezi Margit, mindketten pedig voltának édes gyer
meki néhai idősb Czegezi Mihálynak ; mely emlitet Margit volt felesége 
néhai üdősb kolosvári Dalnoki János uramnak, kinek fia ugyan emlitet 
Czegezi Margittól, ifjabb Dálnoki János, kinek leánya néhai Dálnoki Clára, 
kinek leánya nemzetes Járni Pápai Istvánná, Jóó Borbára, néhai urától 
ifjabb Jóó Miliálytol; solemn sub protestatione tesznek ez ide alább speci- 
fiealando dologban ily Contradictiot.

Ksett bizonyosan értésekre az protestáns Contradictoroknak, hogy 
említett Jóó Borbára asszony megemlített férjével Pápai István urammal 
megegyezett akaratból Kolosvármegyében Kolosvar városában az Óvár 
kapun belől azon házat, mely eo kegyelmére j ure successorio deveniált volt, 
mely is vulgo hivattatik Mátyás király /«{^«-félének, cum omnibus ad se 
pertinentibus, terris scilicet arabilibus, foenetis, piscinis etc. úgy az várban, 
ugyan az említett háznak végiben lévő sütő házat, boldog emlékezetű 
királyoktól azon házra és hozzá tartozókra perpetuo jure kegyelmesen adott 
és conferáltatott szép privilégiumával együtt kilencz száz magyar forintok
ban I a mint a, Contradictoroknak esett értésekre] perennali jure eladta és 
elvásárlotta nemes Kolosvár várossának, maximo damno et praejudicio Con
tradictorum, semmi amonitiot vagy törvény szerint való kínálást nem prae- 
mittálván, holott az venditorok ő kegyelmek praedecessora, néhai említett 
Jóó Mihály Uram feleségével, Dálnoki Clárával megegyezett akaratból em
lített Czegezi Margittól deveniált ugyan czegezi rész portioját Nemes 
Aranyos székben Czegezben eladván, az árrát hozta be Kolosvárra említett 
Mátyás király háza-félének építésére, még is nulla praehabita legitima 
ammonitione, említett venditorok eo kegyelmek eladtak, Melyről iterum 
atque iterum Solenniter protestálnak a Contrádictorok, ne sit serum quo
vis tempore magok legitimus successioján az abalienált házat, úgy ahoz 
tartozó akarminemü bonumokot juxta proportionem divenditionis adaequato 
pretio rehabeálni magoknak, posteritassoknak és successoroknak, akar 
együtt város kézinél találtassanak az eladott jók, akár dispersim valamely 
privata personáknál. De quibus sic praemissis iterum atque iterum Solen- 
niter protestantur Contradictores.

') Látható KOLOZSV. TÖRT. I. kötete 410 és 557—560. lapjain tárgyalva
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Anno 172(5 feri a Secunda proxima post Dominicam Sexagesimae 
[febr. 25.1 praesens Contradictoria Protestatio nobis exhibita, vivaqne voce 
per omnia et in omnibus suis punctis et clausulis celebrata et ratiliabita 
coram nobis —

Joanne Km it a m. pr. et Francisco Solymosi m. pr.

Requisitor.ibns Colos-Monostoriensibus.

Brulcstatona Coutradietiu Nobilium Frauoisci Jinnyadi de Kohsear et [neminae 
Barbarae Almást taliter est expedita.

Nos liequisitores Literarum et literalium instrumentorum, in Sacristia 
sive Conservatorio Conventus Monastery Beatae Mariae Virginis de Colos- 
Monostra repositarum et locatorum etc. Damns pro memoria, per praesen
tes : Quod nobiles Franci sens Hunyadi de Kolosvár 11, et Barbara Almás i, 
Consors ejusdem, filia, vero lieverendi quondam Michaelis Cergely Almási, 
de Homoród-Almás, ex nobili faemina Helena. ]iro tunc Consorte sua, filia 
nobilis quondam braueisei, filii nobilis pridem Michaelis Csegezi, senioris 
de Csegez, personaliter coram nobis constituti, per modum et formam solen- 
nis Protestationis et Contradictionis, exhibuerunt nobis et praesentaverunt 
Pro testata toriam quondam Contradictionem, Hcriptotenus comprehensam, 
quam vivae etiam vocis oraculo per omnia et in omnibus suis punctis et 
clausulis nostri in praesentia celebraverunt et ratifieaveruut hunc in mo
dum : Nemes Kolosvar etc.

( 'emeJusio

— — — — soleuniter protestantur (bntradictores.

Super qua quidem hujusmodi Protestatoria Contradictione, nobis 
modo premisso exhibita et praesentata, vivaeque vocis oraculo per omnia et 
in omnibus suis punctis et clausulis coram nobis, ut preUnissum est, cele
brata et ratiliabita. Nos quoque praesentes literas nostras Sigilli Conventus 
nostri autentiei munimine roboratas, jurium praementionatorum Protestan- 
tium uberiorem futuram ad Cautelam necessarias, extradandas duximus et 
concedendas, Communi justitia et aequitate Svadén te, legeque ac usitata, et 
antiqua consuetudine sic dictante. Datum fer iá Secunda proxima post Do
minicam Sexagesimae. Ifebr. 25.1 Anno Domini Millesimo Septingentesimo 
Vigesimo Sexto.

M A to l.  monostori kouvent levéltárában levő n r i l e t i h ű l .  A lóvéi keresők kivi.il 
az oklevél há tán  n.z első tiltakozót, így Í r j á k :  . l ’ranciscus Ilimvaili ilf .Ultimos.“

—  5:54 —
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C O X E V H E  

■ 1172«. I

Az unifáriufisok 1*. ruagyanitezai főtanod áj a végében Erdélyi Boldizsártól vásárolt t (deliről
szóló szeizó'-lcvél.

Mi úgymint Snrosi Lakatos Györgj Juratus Centumvir ás Philipovits 
Dániel, Kolosvár Városának edgjik hites Szolga Bírája, mindketten Ns 
Kolosvánnegjéhen Kolosvár árosának liites lakosi, ez ide aláhb meghirt 
dologban adhibitus Kegiusok és jövendőbeli Tannbizonságok. Adgjuk tud- 
tokra mindeneknek a kiknek illik: Quod in hoc- Ao psti 172(> Die <>. Marty 
Midőn volnánk Ns Kolosvármegjében Kolosvárt 11. Magjai- Uczárol Szap- 
pany útzára hé menő sikátorban edgjikiink ugjniint Philipovits Házánál. 
Az holott, is jelen lévén a fen megh irt végben és Városban lakó btsts 
személyek, ugjmint égj részről Erdélyi Boldisár Ur, mint venditor; más 
részről Eötves Kötél verő Mihály Ur, a Tisz. Colosvári Unitaria Ecclesia 
Curatori képekben, mint Emptor, jelentvén eó kglmek mindkét részről 
mi előttünk minemii örökös alkalmat és vásárlást tettenek a praementiona- 
tns Contrahensek eo kglmek egjmás között: ugj hogj említett Erdélyi 
Boldisár Er adá el a Praetituhílt Unitaria Ecelesiának azon Ecclesia Seho- 
lában commoralő Deáki Iffiuság Habitaculumáuak megh bővítésére Ns 
Kolosvármegjében Kolosvárt Szappany Uezára menő Sikátorban ab Oriente 
ngjan a meghnevezett Sikátor, ab Occidente Nemes Szatlimári András Háza 
vicinitásában levő kis darabocska, azon Scholára véggel nyúló Puszta Fnn- 
dnssát örök árron. örökösön, irrevocabiliter Praetitulált Ecclesiajához való 
keresztyéni Szereteti bői in et pro fl. h. 0. dr. «0 oo kilenez magjai- forin
tokon és hatvan pénzeken, mely Pun dúsnak is alkalom szerént való ámít 
paratis usualibus a praementionatus venditor Erdélyi Boldisár Ur a Tisz. 
Unitaria Ec-clak Tisz. Snperintendensitől, 'Tisz. \'árfalvi Pálffi Si gmond 
Uramtol percipiálvan, a Circumscribált maga tulajdon Eundussat a Praeti
tulált Ecelesiának per manus boc-sát-á Jure perpetuo et irrevocabili, nullum 
.Ius. nullamque 1 lominii proprietatem sibi, suisque Successoribus reservando. 
Evictiot vállalván említett Erdélyi Boldisár Ur magára és Snccessorira, 
hogj ezen által adott Fundusocskának békességes bírásában a Tisz. Praemen- 
tionált Ecclesiat minden legitimus Impetitorok ellen Törvény végéig pro
pres Sumptibus et fatigys megh oltalmazza, és minden rajta levő s lehető 
diffienltásokat magára vállal, assecurálván mindenekben a Tisz. Ecclesiat, 
mellyet is ha nem cselekednék, cselekedhetnék, vagy cselekedni nem akarna; 
ugj szintén a mellyik fél ezen mostani Comjiositiot vel in toto vei in parte 
aliqua valami praetextus alatt violálná, tehát a Constans fél az Inconstanson 
Saltem vigore praesentium exclusis omnibus reinedvs Juridicis fl. h. 5 cv> öt 
exequaltathasson, melynek két része a Magistratnsé, harmadrésze a Con
stans félé legjen. Salvis tamen permanentibus Literis Contractualibus. Melly 
alkalmon mindkét részről ez szerént mielőttünk megegjezvén, ezen alkal-
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mókát kéz bé adással, áldás kívánással, ugj áldomás itallal is Coiifirmalák. 
Mely dolog ez szerént menvén mielöttünk végben, mys irtuk és adtuk ezen 
Testimoniálisuukat pro uberiori Cautela futura Praetitulator. Diior. Contra
hentium fide nostra mediante, Subscriptionkal és Petsétiinkel corroborálván. 
Signat. Claudiopoli. Ao, Die. Lococpie pspecificatis.

Ijdem qui Supr.
Sarosi Lakatos György m. pr. Philipovits Dániel m. pr.

[P-HO _____ !P .H .| ')

CCXLIX.

11727.1

Erdélyi r. katli. püspök br. Antalíti János tiltakozása a várostól zálogban b írt némely jószá
gok más szám ára kiváltása ellen.

En Liber Baro Antalffí János, Erdélyi Püspök, az magam és az Colos
vári Catholica Ecclesia képiben és nevével Solenniter protestálok super eo: 
hogy in Anno diu praeterito 1667 az mely jószágokat vetett volt zálogban 
bizonyos summa pénzben Colosvár várossá az akkori Unitária és Refor
mata Ecclesiaknak, az arról inealt Contractusnak tenora szerint, ha azon 
Colosvár várossá, maga saját pénzivei, sőt hasonló pénzzel, az minemü pénzt 
levált volt azon két Eeclesiatól, mely pénzeknek speciessé az arról inealt 
Contractusban declaralva vagyon, egyszersmind depositis deponendis, tulaj
don maga számára akarja kiváltani: nincs ellenemre, secus penig arról 
solenniter protestalok, ha per partes és nem egyszersmind akarja kiváltani, 
az egész zálogos Summát hasonló speciesii monetaval nem exolválván, mi
nemü speeiesü moneták az Contractusban specificalva vadnak, és nem maga 
saját hanem mások pénzével, nem maga, hanem mások számára akarja 
kiváltani, in hoc casu az zálogot nem leválom, azon jószágokat nem remit- 
tálom sem magam, sem successorim, sem a Colosvári Catholica Ecclesia, 
nec modo nec deinceps successivis semper temporibus, minthogy azon zálo
got adták volt az emlitett két Ecclesiak Isten dicsőségére conger ált alamis- 
nából az emlitett városnak, az Török Tatár rablása iránt való magok meg- 
menekedésért való saczokban ; az inealt Contractusnak tenora szerint én 
magam az Catholica Kolosvári Ecclesiával edgyütt legitime succedálván 
azon jusbau, melly az kolosvári Unitaria Eeclesiatól actu biratott, Kegyel
mes Urunk s örökös Fejedelmünk eö Felsége kegyelmes collatiojából, azon 
jus most is actu tőlem és az Kolosvári Catholica religiotol birattatván, melly 
protestatiomat az Meltóságos Gubernium Archiv urnában prothocolaltatvan, 
az Mlgos Gubernium előtt elolvastatni, és nekem. Secretaries Uram eo 
kegyelme subseriptioja alatt kiadattatni kívánom.

Claudiopoli, 17-a Juny 1727. Idem qui Supra.
B. Joannes Antalffi Episcopus Transylvaniensis m. pr.

') A muiji/ar unitárius egyhásközönsétj kolozsvári főtimo lája h  főtanácsa levéltárá
ban levő eredetihői.
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Mellékelve volt es ítélet:

In Causa Illustrissimi ac Reverendissimi Liberi Baronis Joannis 
Aiitalffi de Csik-Szent-Márton, tanquam Episcopi Transylvaniae, atque ut 
Romano Catholicae, neenon per ingestionem Mathaei Batzoui et Pauli 
Pataki Reformatae Ecclesiarum Claudiopolitauarum Curatorum ut Acto
rum contra et adversus Prudentes ac Circumspectos Judicem Primarium. 
Senatores, totamque Communitatem Civitatis Kolosvár, ut luctos, per Cer- 
tificationem praefatorum, primo quidem Illustrissimi ac Reverendissimi 
Episcopi, deinde ingerentium mota, sic est

DELIBERATUM.

Világosan constálván : az arról emanalt Contractusban specificált 
Taresaházi határt juxta Punctum quintum az Király Rétivel, berkeivel, 
tolielveivel és minden appertineutiaival edgyütt Jure inpignoratitio, azon 
Contractusban specificált több Jószágokkal edgyütt, Kolosvár Városa ce- 
dálta volt az Unitaria és Reformata Ecclesiáknak, melly Contractusban 
specificált Jószágoknak, Puszta Praediumnak és egyéb appertinentiáknak 
is dimidietassa, actu biratik is. Felséges Urunk kegyelmes Decretuma és 
rendelt mixta Commissioja által, az mostani Méltóságos Püspök Űrtől mint 
Ecclesia Curatoratól; az más dimidietassa pedig az Reformata Ecclesiatol, 
Jure hypothecario. Azért Justumnak ítéltetik, hogy azon Taresaházi határ, 
Király Réti, berkek, tóhelyek s egyéb appertinentiák annualis arendajok 
iránt az kolosvári Magistratus vagy újabb Conventiot inealljon a mostani 
Mlgos Püspök Úrral és az Reformata Ecclesia Curatorival, minthogy káros
nak tapasztalták eddig is az specificált Puszta Praediumért és rétért eszten
dőnként eddég adott Arendát; különben az gyakran specificált Taresaházi 
határt, Király Rétit az mostani Méltóságos Püspök urnák, tanquam Cura
tori Bonorum Ecclesiasticorum simpliciter remittálni tartozik az Magistra
tus, és Libera dispositioja alá is hagyatik az Püspök urnák, hogy a kinek 
akarja Areudaba adni, annak szabadon adhassa, avagy különben maga 
tulajdon usussára is fordíthassa, ha a város nem akarná illendöképen meg- 
aréndálni, nem tartván a város semmi just is hozzá, a modo deinceps usque 
ap depositionem Summae inpignoratitiae. Sőt tempore redemptionis, midőn 
ki akarná az Kolosvári Magistratus váltani is, hasonló igaz ligában vert 
igaz pondusu ezüst vagy arany monetával válthassa ki, a mint oppigno- 
raltatott volt: s nem is különösen, hanem egyszersmind letevőn az egész 
summát a két félnek, úgy tartozzanak leválni s nem külömben. Actum 
Claudiopoli. Die 17. Junii, Anno D. 1727. ')

) Az országos levéltár erdélyi osztályában 1727. 182. az. alatt levő erclHiből
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C ( ' L .

í 1727.1

A kolozsvári r. katholieiis plebánus és egyház között létrejö tt s a püspök és káptalan
által helybenhagyott szerződés.

Anno 1727 die 28-n augusti Conventio IM elinni Claudiopolitani et 
qualificatio ejusdem.

1- mo. Mivel regi Levelekből eonstal, hogy a Plébánosnak conlérálta- 
tott volt mind az egész dézmának negyed része, mind pedig a szent Péteri 
malom, most is ö neki visszaadatik, de ea conditione, hogy mind a maga 
Káplánját abból tartsa, fizesse, mind pedig a kis mestert, segrestyést és 
luirangozot o fizesse ki egészen.

2- do. Mivel itt az Ecclesia részéről is mindenkor Káplányt kell tar
tani, annak fizetése legyen az Ecelesiától, ha pedig a Plebánus tart annak 
asztalt, az Ecelesiától legyen azért a Plébánosnak firui línglos 1 0 0  idest 
Centum, akár oltsoság, akár drágaság legyen a hazában. Hasonlóképpen az 
Ecclesia Cántoráuak is az Ecelesiától legyen az ö fizetése.

3 - 0 . Mivel a dézma beszedésében quartásoknak kell lenni, és az Egy- 
bazfiainak is ottan kell fáradozni, ezeknek az ö fizetések legyen a közdézmábol.

4- to. A mint eddig is a szöllök, szántóföldök, szénafilliely a Plébános 
possessiojában voltak, ez után is az öve legyenek.

5- to. Mivel a Plebánus nem fizettetett ki, ámbár egy esztendeig való 
fizetése az Ecclesiának maradjon, de a többiről fizetessék ki úgymint ( » 0 0  

for. Rhen.
fi-to. Kezébe bocsáttatván a Plebánusnak a malom, az Ecclesia ne tar

tozzék építeni, hanem azt maga költségével curalja a Plebánus, hoc addito, 
hogy az Ecclesia erdejéből legyen szabad fát annak épittésére hozattatni 
maga szekerén.

7 - 0 . Mivel a Quarta ház az Ecclesiáé, ott a taligán lovak ne tartassa
nak, hanem a Plebánus tartsa maga -Jószágán, maga szénájával, abrakjával, 
az idei szénának pedig fele, mely taligás lovak számára adatott, engedtes
sék a Plebánusnak, kit maga hozasson hé.

8 - 0 . Ha a malmot nem curálná, és pusztulni hagyná a Plebánus, 
vétethessék el fcölle, és ha hirtelen vagy viz mián, vagy valami véletlen casus 
mián meg romlauék a malom, tartozik a, Plébános megépitteni.

B. Joannes Antalffi Eppus Tranniae mp. (L. S.)
Martin us Demetrius Cath. Eccl. A. Carolinae Praepos. Major et 

Canonic, mp. (L 18.) Ad haec omnia sancte observanda ego quoque 
obligo me (L. 8 .) Michael Szabó Plebánus Claudiopolitanus m. p.

Correcta: A Segrestyést és a Kissmestert az Ecclesia fizeti ki, és a 
harangozó pénz az Ecclesia része ő kegyeink menyen. ')

ö Visitatio (Janovim A n n i, 18.HU. c/.imii eredeti j .  könyvből, a 127. lapról.
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(.'-OLT.

[1727.]

A fazekas ezéli szabályainak módosításai.

Mi Szőlösi (Labor, Kolosvár Várossáuak Főbírája, Hamisáros János 
Királyi»irája ás az egész Tanáts, liadgyuk emlékezetül az kiknek illik, hogy 
az felyebb előforgott esztendőkben, az kolosvári brtsiiletes fa.zakas ezéliben 
a Vénség és Ifjabb mesterek között diversis vicibus b eérkezvén bol egy, 
hol más rendbeli Controversiák és alkalmatlanságok, az ennek előtte kiada
tott Articulo soknak vagy nem obser válása, vagy azoknak némely részeinek 
ogvfelé és másfelé való magyarázások miatt, minek titánná megsértödéséket 
a Vénség el 1111 azon fazakas ezéhbeli Ifjabbak nekünk bemutatták volna 
kivált hét l ’unctumokban, azoknak nmgigazitásokra deputa.ltak volt az 
elmúlt 172t)-dik esztmdöbm die 22-da May Consenator betsületes atvánk- 
tiu.it T. Teleki Ferentz és Fater Pál uramékat, tum jurato Civitatis nostrae 
Xotario (jeorgio Fiizéri, kik is kimenvén mensys Junii die 25-ta, mind az 
betsületes Vénségnek. mind az panaszlo betsületes mestereknek pro et 
contra való propositio it, utriiiqiv* tött demonstratioit felvették, meghall
gatták, ventihílták és ugyan az egész ezéh hallatára is tött Correctiojokat 
is felolvasták és reportálták minekünk tíerietim, melyeket in frequentia Se
natus is felolvasván, a mi magunk Calculnsunkat is anneetálván, modo 
subse<iuenti ítéltük kiada ndokna.k, hogy mostantol fogva következésképpen 
tndgyák a betsületes fazakas Czéhnek minden tagjai azokhoz magokat 
alkalmaztatni, mely Punetuinok rendszerént így következnek.

1-nmni Funrtum. Jóllehet az közelebb coiupilált Articulusok alkalma- 
tosságaval a betsületes fazakas ('/.éhet. az ö Kegyelmek akkori mivoltok 
szirént, három Korban szakasztottá volt az Magistratus: mindazáltal 
részszeréut ö Kegyelmek magok ahoz nem illendőképpen accomodálván 
magokat, részszerént penig mostani mivoltok és meg szaporodások hozván 
magával, tetszett a. Magistratusnak, hogy ezután ne három, hanem tsak két 
szakaszban légyenek, úgymint, nyolez Számból álló utolsóbb Iffjak, az többi 
]>enig mindnyájam leült Mestereknek neveztessenek, az Vénségnek eddig 
hat számból álló különös szakasza találtatik.

Vnvvtnm. Az sokadalmok alkalmatosságéival szedetni szokott 
Látópénz, minthogy az ('/.éhnek közönséges jussával exigáltatik, nem illet
heti tsiipán tsak az Czéhmestereket; azon Proventnek azért két része a 
Czéh számára sequestraltassék mindenkor számadásra, harmadrésze penig 
légyen a Czélnnestereké az Látó Mesterekkel edgyütt fáradtságokért, úgy 
mindazáltal, hogy az Látó Mesterek is hitesek levéti arra., igazán adgyák 
számban. Ez városi hat Czéhes Mestereknél találtatott hibás edényekért 
való büntetés egészen a Czélié. Az sokadalomkor akármi rendbeli fogyatko
zásokkal tala'ltatott és Conlisciílt hibás edényeknek penig két része az Ma
gistratus«, harmada az Ozéhniestereké az Lati) Mesterekkel edgyütt. Az
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Társ pohár adásban semmi része nem lehetett eddig is. ezután is nem lö
szén. hanem tsak az, mint az 18-dik Articulus tartya, a Gzéhé két forintya, 
négye az Iffjuságé, melly is nem 8, hanem hat forintok.

3- timn Function. Nyilvánságos Articulus vagyon arról, úgymint az 
80-dik, hogy az büntetések fel ne osztassanak, hanem számadásra az Czeli 
ládájában tartassanak. Melly Articulus szerént, az elkoborlott és ismét 
viszszajött Inasnak meginnitetesit is az Czéhmesterek nem fordíthatták 
volna magok hasznokra, sőt authoritásokban sem volt, hogy az egész Czéli 
Consensussa nélkül recipiállyák, a minthogy sem Inast, sem Legényt az 
egész Czéh hire nélkül és akarattya kiviil vagy ellen hé nem vehetnek, 
melyre nézve, az Inas bészegödtetésekor adatni szokott három forint is, az 
egész Czéhet, nem Privata Personákot illet, és azokról is számot adni tar
toznak a Czéhmesterek, megelégedvén magok személyek iránt az determi- 
náltatott Collatioval.

4- tum Punc'um. Minthogy az Czéh ládája az közönséges Proventnek és 
az egész Czéhet illető Privilegialis Leveleknek s bonumoknak Conservatio- 
jára való, melynek rendes gondviselésére és a Proventnek is jobb móddal a 
számadásra való megtartására nézve rendeltetett az első Czéhmester mellé 
az ifjabbak közül a koltsos mester, hogy minden scrupulus tolláltassék az 
egész Czéh szivéről, végeztetett, hogy semmiképpen a ládájába ne nyúl
janak a Czéh hire és avagy tsak nagyobb részében való Confluxussa kiviil, 
mely ládába béjáro minden Proventeket, mind betétetésekor, mind kivéte- 
tésekor feljegyezzen hitelesen és igazán az Notarius, tartván arra eszten
dőnként való Laistromot, hogy az szerint számot is vehessenek az Czéli- 
mesterektül.

5- tum Functum. Mind Idősebbek, mind lffjabbak a tisztességnek regu
láit magok előtt kötelesek viselni, ha betsületes Czéhbelieknek akarnak 
hivattatni, melyre nézve minden indulatoskodás nélkül az Elsőbbek az 
Utolsóbbakat tartoznak elszenvedni, az lffjabbak is az Idősebbeket meg- 
betsülni. Ha valamelyik vétkezik, legottan a 8-dik és 9-ik Articulusok sze
rént, akar elsőbb, akar utolsóbb légyen, büutettessék a Czéh szabados 
voxábol kedvezés nélkül.

fi-tum Punctum. A Bástya Pénzt, valami az uj Articulus oknak emana- 
tiojátol fogva illette a Czéhet, és kellett bémenni Czéh számára, in toto 
tartoznak Czéhmester uramék deponálni, és következésképpen is mindenkor 
conserválni, sehová nem distráhálni, sem valamely személyeknek magok 
hasznokra fordítani meg nem engedtetik az 24-ik Articulus szerént.

7-műm Functum. A Czéhbelieknek egymás ellen való motskos tseleke- 
deteket, alkalmatlan, tsuf és tisztességtelen szollásokat, veszekedéseket, 
iudulatoskodással egymás ellen való kikeléseket egy nehány Articulusok 
tiltyák, Melyek ellen akár elsőbb, akár utolsóbb vétkezik, akár ittas, akár 
józan korában, akár Czéh edgyüttlétében, akár mások előtt, és akármi nemű 
helyen, azt az Notarius panaszra, vagy látván S' tapasztalván, tartozik ma
gának igazán consignalni titkon az 40-dik Articulus szerént, mely feljedzés
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ellen és annak idején senki a Nótáriust ne impediállya, hanem annakutánna 
adódgyék bé panaszul az egész Gzéh eleiben büntetésre, melyhez magát 
tartani kiki esmerje kötelességének.

Annexum 8-vum Punctum. Az eddig Hét personáktol percipiáltatott 
szokott Collatiok ezután is tsak annyi personáké légyenek, melyekben az 
ordinarius két Czéhmesterek és Notarius a leültek közül rendre mindenkor 
magok mellé adhibeállyanak négy personákat circulariter, mig végig elke
rül, mindenkor az idősbeken vagy' leülteken és ismét elöl kezdvén. Azokra 
a Collatiokra való költség azután is tsak annyi légyen és nem több.

Annexum 9-niim Punctum. Az eddig elköltött egész Czéhet illető 
Proventek a fellyebb emlitett Bástya Pénzen kívül amnistiában mennek és 
tolláltatnak. Az mostan Causált költség penig az egész Czéli reditussábol 
eompensáltassék.

Pro Conclusione. Mivel az egész Gzéh jövedelme az egész Ozéh hire s 
akarattya kivül sem az Czéhmesterek által, sem más privatus Czéhbeliek 
álltai sehová sem distraháltathatik, erre nézve szükséges, hogy az Czéh
mesterek naponként és holnaponként jegyezzék fel: mikor? miből? mit 
percipiálnak ? 8 hová ? mennyit ? mi okra nézve expendáltak? tsináljanak 
formalis Eatiot számadásra, és azon Rationale ventilálására, kettő az Idő
sebbek közül, ismét kettő az lifjabbak közül minél értelmesebbek választas
sanak esztendőnkét az Gzéh közönséges Voxábol, kik is szép világos Ex- 
tractusban sommáson, az egész Számadást, az egész Czéli eleiben adgyák 
Czéli napján, hogy mindezeknek szivekről tolláltassék az Czéli jövedelme 
és annak distráliáltatása iránt való kételkedés, mely reditus és Expensák 
iránt, ha mi oly dolog találna fenakadni, melyet az Számvevők el nem iga
zíthatnának, vagy autlioritásokban nem volna, terjesztessék az egész Czéli 
eleiben. Az Számadó Registrumok penig a czéli ládájában megtartassanak 
szép rend szerént.

Mi azért a fellyebb megirt Punctumokat minden részeiben az mint 
megirattak, helyeseknek Ítélvén, approbaltuk, rátificáltuk, és a betsiiletes 
Fazakas Czéhnak, ezután következésképpen való observálásra ki is adtuk 
Városunk kissebb petséttyének erejével Corroborálván. Datum Claudiopoli 
e Domo Nostra Senatoria die 12-a 8-bris, Anno 1727.

Ad Mandatum Amplissimi Magistratus Clandiopolit.

Extradatum per supra fat.
Georgium Füzéri. m. pr. ’)

’) A volt Inr. kormányszék számára az eredetiről reit himtalos mnsolathvl.
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FOLII.

[1727.]

Az óvári kin Rt romnak a Szont-Feronoziclí rendje birtokába adásáról szóló oklevól.

Nos Status Romano-Oatholieus Transylvanians.

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes (piibus ex
pedit universis et Singulis : Hogy számos esztendőkkel ezelőtt az Erdéllyi 
Romano-Catholicus Statusnak bizonyos motívumokra nézve az A-Catholi- 
kusoktol resignáltatván nemes Kolosvár megyében Kolosváratt az Óvári 
Templom és Collegium, raelly Templomot és Collegiumot legottan a fenn 
említett Status Catholicus pro consequendo mille votis exoptati incrementi 
ac emolumenti sui solatio ampliori, a Jésus társasagaitól! Tisztelendő 
Páterek és szent szerzetek clírája alá engedte s transferalta volt. De minek 
titánná Isten segedelméből azon szent szerzet szorgalmaskodása által itt 
való királyi Városban annyira progredialt, hogy a 'Forda nttzabéli Colle
gium, s azután pedig a Templom nem kitsin költséggel megépülvén, sött 
már a szent Josef tisztességére fundalt Heminarium is, [az Academia in fieri 
lévén, I in eum Statum exurgalt, hogy az ifjúság az ujj Seminariumban 
tanulásnak okáért szidván és költözvén, az emlitett Óvári alkalmatosság 
nélkül könnyen el lehetne, ex Compendiario subsistálhatna, azért a/, Aca
demicum Collegium!)ak M. Rectora Pater Titter Adum eö kegyelme, siiomet 
ac communi nomine azon Óvári Collegium és Templomról ultro le mondva, 
mellynek nyilván való megbizonyitására és pecsétlésére azon Óvári alkal
matossághoz tartózandó kultsokat méltóságos Crofflöntz Ruszkai Kora is 
Zsigmond ür, a Felséges Romai. Császár koronás királl v örökös Fejedelem eö 
Felsége Intimus Status Consiliariussa, Nemes Erdély Országa Gubernátora 
eö Excellentiájáriak praesentatá, resignálá (is manutrádálá: acceptalván 
pedig sii» modo eö Excellentiáj a is, in postero, ac sequenti Status Romano- 
Catliolici conHnxu, elsőbben is azon resign ál ásnak Seriessét referálván, az 
által adatott s vett kultsokat is in médium prodncálá. mellvek így lévén és 
megemlékezvén az emlitett Status Romauo-Catholicus Transylvanians az 
el follyt némely szomorú esztendőkben Isten ítéletiből magára tódult 
veszedelmes és habozó változások s viszontagságokban is a Seraphicus 
Szent Ferenc/, Szerzetének ebben a hazában mindenkor álhatatosan való 
meg maradásáról, és lelki vigasztalással tapasztalt hasznos és szorgalmatos 
fáradozásáról, s továbbra is pedig emlékezetet érdemlő lelki épülete, s 
vigasztalására szolgáló hasznos gyiimöltsét remélvén. Annak okáért az 
emlitett Óvári Templomot és Collegiumot vigore harum cedallva, con- és 
transferallya sponte, jure perpetuo a fennemlitett Seraphicus Szent Ferenc/ 
Srict. Observantiae szerzetessinek nagyobb gyarapodására, es érdemlett con- 
solatiojara. — Melyre nézve ezen cessio collationak |/7///| örök emlékezet
ben fenn maradandó állandóság és erősségnek okáért usualis pecséttyévol 
ulteriori futura pro cautela corroborálván. a mostan emlitett szent szerzet-
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nek suo modo extradállya a sokszor említett Status Romano-Catholicus 
Transylvanicus. Actum et Signatum Claudiopoli 18 mensis Decembris 1727.

IL. S. I Ex Congregatione Status Roinano-
Gatholici Transylvanici per 

Sigismundum Kun.1)

COLITI.

[1728.]

Kolozsvár börtimreiKUartási szabályai.

A/, kolosvári „Tomlöc.d Ileyiädk“, melljrekhez magokat tartani, mind 
az Tömlücz-tarto, cseled ivei edgyütt, mind a Rabok kötelesek lesznek.

1. Semminemű Rabot a Töinlöcz-tarto Magistratus hire nélkül be ne 
vegyen, ki se bocsásson.

2. A be vitetett Rabtol kést, villát, vas szerszámot elszedgyen.
'■>. A poenitentiára való Rabot vasban, bilincsben kedvezés nélkül 

tarosa éjjel nappal a Tömlöczben.
4. Minden estve és reggel a Rabok lábain levő vasakat jól megh 

visgállya.
5. Úgy a Tömlöczuek és a Rabtarto Házaknak falait, fenekeit, aitait, 

zárjait, minden estve reggel megh visgallya, ha a Rabok valami ásást, 
vésést nem tesznek-e, földet, követ ágyneműjükben vagy csebrekben nem 
reiten ek-e ?

0. Ha a vasakon, bilincseken, zárokon valami romlást tapasztal, ászt 
jo itején \igg\ a T. Magistra,tusnak be jelenese, hogy reparaltathassanak 
illendőképpen.

7. A Tömlöczliöz tartózó minden szerszamokra jo gondot visellyen, 
hogy azokból edgy is el ne veszszen ; és mindenekről számot adhasson vala
mikor kevántatik.

8. Senkit a Rabok közzül az Magistratus hire nélkül ki ne vigyen.
1>. Alamisua kérésre ha mikor Rabot kell ki kisérni, városi Rabot

vigyen inkább ki, mint idegent: /Vszt is ollyat, ki nem nagy vétekkel 
vádoltatik, és a kinek elszaladása, vagy maga el reitése iránt a Tömlöcz- 
tarto is nem kételkedik.

lü. Mikor vagy a Magistratus parancsolattyábol, vagy valamelly Rab 
dolgában ketelenitetik a Tömlöczböl ki menni, a Rabokat kit kit maga 
hellvére vagy az also Tömlöczben vagy a fogházban erős Zár alá bé 
rekeszsze.

11. Rab Bírónak ollyat tegyen, kinn a több Rabok erőt ne vehesse
nek, és a kinek vétke nem felette súlyos, mind magához a Tömlöcztartohoz, 
mind a Rabok visgálatálmz, azok között igasságh szolgáltatáshoz értelme
sebb. hüsegessebb leszen.7 o

) Az IS IS-A  //i/' <'aniivi.ru 1 'isit at in eredeti jegyzőkönyve lrt‘2—  Irt:* lapjáról.
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12. Az Raboknak adott alamisna penszt jól conservállya, azokból 
profuse ne költsön; a Perselyt mindenkor hiteles személyek előtt nyissa, 
nyitássá fel és szám szerént Tévén ki pénzt számadásra, mikor mennyit 
tészen bé s vészen ki, fel jegyeztesse, fát gyertyát, szenet, idejében be 
szerezzen.

13. A Rabok pénzéből maga vagy cseledgyei számára semmit a Töni- 
löeztarto ne fordítson.

14. Úgy azoknak kényerekböl, ételekből, italokból, rendki vili ne par- 
ticipállyon.

15. Torbézlásra, vendégeskedésre a Rabokhoz be járni semmi rendbeli 
személyeknek megh ne engedgye : Mindazáltal ha ki valamelly Rab jo 
akarójával akarja közleni borbéli jo akarattyát, edgy eiteligh, de nem 
többet, megh engedhet.

16. Magoknak penigh a Raboknak bé vitetni többet fél eltelnél edgy 
személyre edgy napon megh ne engedgyen.

17. Az égettbor ital a Raboknak edgy pol túrán ál több tellyesseggel 
meg nem engedtetik, hanemha orvosságnak kévántatnék, akkor is igen 
mértékletesen.

18. Sööt maga is a Tömlöcztarto, vagy cselédgye, részegségre valót 
soha ne mérészellyenek innja.

19. Authoritassában lészen Törnlöcztartonak, a versengő és magokat 
illetlenül viselő Rabokat érdemek szerint, korbátsal, vagy ha a vétek 
nagyobb volna, Lapáttal is megh büntetni : mindazáltal hogy baltával 
verjen valakit, vagy annális inkább testében és csontyában rontást tégyen, 
az megh nem engedtetik.

20. Ha penigh a Rabok ősz ve edgyezvén a Törnlöcztartonak vagy 
illendőképpen engedelmeskedni nem akarnának, vagy helytelen cseleke
detre conspirálnának, észre vévén a Tömlöcztarto, leghottan a Magistra- 
tusnak hirt tégyen , hogy a következhető gonosznak eltávoztatásáről a 
Magistratus providealhasson, es a vakmerő vagy gonoszra igyekező Habo
kat segitségli által is, ha úgy kívántatik, compescalhassa.

21. Rendelt fizetésével a Tömlöcztarto megelégedgyék, és sem városi, 
sem idegen Rabokon többet ne exigállyon Tömlöczválcságban, hanem a 
miképpen a fenn elforgott egy néhány esztendőkben practizáltatott: Úgy 
mint az Urak és Nemesség Rabjaitól harminc/ napigh egy Renens forint 
flor. 1. Ha penigh tovább tartana, azutan minden éjjelre dr. 5. öt öt pénzt. 
Egyéb rendbeli raboktól, mindenekben meg nem poenitentiaztaktol a város 
constitutioja szerént, minden éjjelre öt öt pénzt dr. 5. az fogtatás pénzen 
kivül. A kiket penigh testekben büntetnek megh, azoktól semmit ne exi
gállyon, se előre Ruhazattyokat vagy valami javatskait váltságban el 
ne vegye.

22. A Rab, ki mondott Törvénye után, ha eleget tészen a Törvény
nek, az után Tömlöcz váltsággal nem tartozik.

23. Ha vagy T. Fö Biro Ur, vagy a Tanácsbeliek pro poenitentia 
edgy vagy két hétigh valamely cselédgyeket, vagy valamely személyt bé
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tétetnek ;i fogságra, Azoktól semmit ne exigállyon. Úgy a mely személynek 
Tömlőé/, Váltságát vagy egészs/.en, vagy valami részében a Tanács con- 
cessállya, a Tömlöcztarto tartozik engedelmességgel lenni.

24. Mindenekben a Tömlöcztarto úgy ftigjön a T. Biro .Uramtol és a 
Tanácstól, hogy az maga lejétől a Tömlöcz és Rabok körül való dolgokban 
ezeken a. punctumokon kívül ne inerészellyen cselekedni vagy azokat által 
hágni etc. .

Ad mandatum amplissimi Senatus Claud.
Lecta, Colluta cum Originali per me Georg. Fuzéry Secretar. Civi

tatis et ad omnimodam ( 'ontormitatom correcta.
A. 1728. die 2d. Januarii.

Krtraäatum per Ordinarium 
Civitatis Claudiop. Secretarium m. pr.1)

COLIVÁ
[1728.]

Kolozsvár városának Szam osujvár városával egy heti s egv országos vásár mikor tartása
irán t tö rtén t kiegyezése.

Nos CAROLUS VI. Dei Orati a Electus Romanorum Imperator Sem
per Augustus, ac Germaniae, Hispániámul. Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
Ilex, Arelii Dux Au,striae et Princeps Transylvaniae; Memoriae Commen
damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis: Quod 
Trudentes ac Circumspecti Paulus Pater. Gabriel Szol ősi, Senatores; et 
Paulus Gyergyai Secretar ins Liberae Regiaeque Civitatis Nostrae Claudio- 
politanae, ad moderna videlicet Principatus Nostri Transylvaniae et Par
tium Regni aeque Nostri Hungáriáé eidem annexarum Comitia, ad diem 
Decimum Mensis Aprilis, Annique Currentis Millesimi, Septingentesimi 
Vigesimi Octavi in Liberam llegiamque Civitatem Nostram Saxonicalem 
Cibiniensem, per Regium Nostrum Gubernium Transylvanicum, ex mandato 
et nomine Nostro indicta et celebrata ejusdem praedictae Civitatis Nostrae 
Deputati, ab nmi; ac Prudentes aeque et Circumspecti Daniéi Thodor, 
Judex, et Salamon similiter Thodor, Juratus, uterque Primarius, Oppidi 
Nostri Armenopolis, in Comitatu Szolnok Interiori existentis habiti, pari
ter ad praedeclarata Principatus Nostri Transylvaniae et Partium Regni 
Nostri Hungáriáé eidem annexarum Comitia, modo dicti Oppidi Nostri 
Deputati, partibus ab altera; utrinque suis ipsorum propriis, ac reliquorum 
universorum, hi quidem dicti Oppidi Nostri Armenopolis, illi vero anno
tatae Civitatis Nostrae Claudiopolitanae Civium et Inhabitatorum Nomini
bus et in personis, coram Nobis personaliter oonstituti, fassi sunt, siraul- 
que significarunt Nobis hunc in modum: Qualiter ipsi praetitulati dictae

') Á7. eredetiről vett másolatból. [Fase. II. Nro 261.]
II. 35
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Civitatis Nostrae Claudiopolitanae Deputati, audita publicatione Privilegii 
praelati Oppidi Nostri Armenopolis, a Nobis eidem Clementer concessi, ex 
tenoribus et Continentiis ejusdem, coram se se et universis Statibus et 
Ordinibus Trium Nationum dicti Principatus Nostri Transylvaniae et Par
tium Regni Nostri Hungáriáé eidem annexarum, .publice perlectis, intel
lexissent: se dictamque Communitatem suam in quarto ejusdem Privilegii 
Puncto, intuitu videlicet fororum hebdomadalium pro die Jovis, et unarum 
Nundinarum solennium seu annuarum, pro die quarta Mensis Novembris, 
in Festo Sancti Caroli Baromaei, ea Conditione, ne tam ipsa fora hebdo
madalia, quam generales nundinae, cum Vicinorum locorum pariter foris et 
nundinis, eisdem diebus eoincidant, indultorum et concessarum, aggrava
tos esse, Siqvidem praememoratae quoque Civitatis Nostrae Claudiopoli
tanae, non ita procul a dicto Oppido Nostro Armenopoli distantis fora heb
domadalia die Jovis, ac unae Nundinae solennes et annuae Die primo 
Novembris, in Festo omnium Sanctorum, proximo videlicet diei, nundinis 
Solennibus praescriptis saepe fati Oppidi Nostri destinatae privilegialiter 
celebrentur, adeoque uon solum dictae Civitatis Nostrae Claudiopolitanae 
fora hebdomadalia, praedeclarataeque Nundinae solennes, rebus sic stanti
bus, impedirentur; Verum etiam dicto Oppido Nostro Armenopoli, ex foris 
suis hebdomadalibus et Nundinis praescriptis, modo praedeclarato con
cessis parum utilitatis redundaret. Ex quibus rationibus praementionatae 
ambae Partes matura prius et sana inter Se ab utrinque deliberatione prae- 
habita, talem ea tenus univerunt, [s'/e] absque tamen Vitio Privilegii dicti 
Oppidi Nostri Armenopolis, coram Nobis, Compositionem: ut videlicet 
foris hebdomadalibus modo dicti Oppidi Nostri, pro die Jovis, Dies Lunae, 
Nundinis vero solennibus et annuis pro die quarto Novembris, Dies quintus 
ejusdem Mensis Novembris ordinetur et indispensabiliter servetur, absque 
tamen, uti praemissum est, vitio Privilegii, prout eaedem ambae Partes, 
accedente in id mutuo Consensu, ordinaverunt, et indispensabiliter ser
vandos eosdem praedeclaratos dies, puta: pro foris hebdomadalibus diem 
Lunae, et pro annotatis Nundinis solennibus, altius quarta Novembris 
Celebrandis, diem quintum ejusdem Mensis Novembris statuerunt coram 
Nobis publice et manifeste. Harum Nostrarum Judicialis et authentici 
Transylvanici Sigilli Nostri munimine roboratarum vigore et Testimonio 
Literarum mediante. Datum in Libera Regiaque praefata Civitate Nostra 
Cibiniensi, Die vigesima septima mensis április, Anno Domini Millesimo 
Septingentesimo vigesimo octavo.

Lecta et Extradata per Magistrum 
Andreám Szent-Kereszti Prot<motarium m. pr. ‘)

') Az eredetiből, mely i ró papírra van írva g közbiil a szokott helyen  megpecsé
telve. [Levéltári jegye: N. Nro 8.|
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CCLV.

11741.1

A Szenczi Molnár Albcrt-féle s m ost a kolozsvári reform ált hitvallásnak nyomdája második 
bérlőjével, Szathm ári P. Sándorral kö tö tt szerződés.

Mű az Erdélyi Reformata Ecelesiák részéről vigyázó és igazgató 
Supremum Consistorium, Udvezült Telegdi Pap Sámuel atyfiának halála 
után akarván provideálui a Reform. Ecclesia Typographical Officinájáról, 
adtuk által Szathmári Pap Sándor atyfiának, melynek is assignálá,sara és 
inventálására rendeltük a Kolosvári Ministeriumhol Tiszt. Déáki Joseff és 
Csepregi Ferentz, ex secularibns Pataki István és Szöllösi Gábor atyfiait, 
hogy ő kimek a Betűknek Speeiessi és Gradussi ,szerént meg másálva, resig- 
nálják azon Betűket, castastol meg irt Szathmári P. Sándor atyfia kezében 
és gondviselése alá minden egyébb Typographiához tartózó eszközöknek 
regestrálásával edgyütt, Szathmári P. Sándor Uramtol pedig meg kiván- 
nyuk, mivel a Supremum Consistorium pro hoc primo anno semmi Arendát 
nem kivan, ezen Esztendőn túl a miben Árendáját azon Typográphiának a 
Supremum Consistorium fogja determinálni, aimuatim praestálja és mostan 
közelebb hogy ő kimé nem kárára, hanem hasznára, nem fogyatására. 
hanem telyes tehettsége szerént conservatiojára, defectussinknak renovátio- 
jara igyekezik hona fide Christiana maga fáradtsága- és munkájára ő kimé 
maga is ex Zelo Christiano semmit nem kívánván, a mi materialékot szerez, 
vagy ex publica Cassa Ecclesiae refundaltatik, vagy annualis árendajában 
ingrediáltatik, azért rendesen és nitide folytatván a közönséges .Tora 
nézendő munkákat, minden következő prelum alá veendő munkákat, Külső 
és Belső Curatorok hírével merészelyen nyomtatni; Melyről is Homagiuma 
letétele után kívánunk assecuralo Obligatoriát említett Szathmári Pap 
Sándor atyfiátol. Kolosváratt 29 Aprilis 1731.

Vesselényi István m. pr.
Kemény László m. pr.
Szent-Kereszti András m. pr.
Köleséri Sámuel m. pr.
Bonyhai György m. pr.
Erdélyi Reform. Superinten. ')

COL VI.

11731.J
P,r. Kömény Simon özvegye, Vay Anna örökös adománya a kolozsvári ev. ref. egyik pap javára.

Én néhai Üdvezült L. Báró Kemény Simon Ur árva Eozvegje Vaji 
Anna, L. Báró Kemény Adám Kedves Fiamk meg édgjezet akaratyábol; 
Adom tu ttokra miudenekk, a kiknek illik ez Leveleink rendiben, bogy a

a r > *
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') A Tcotnemdri ev. ref. főtanain levéltárában levő hiteles másolatból.
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mint ennek előtte ez jelenvalo esztendőnek égj néhány el múlt holnapiban, 
becsületes expressusom Csontos István Ur által, Ns Kolosvrgben Kolos- 
várat belső Farkas Utztzában Napk. a Tiszt. Refr. Eccla Haranglábjához 
való kert, Nap nyugotr. Lostajner Fíisils Mátyás Ur szomszédságában lévő 
puszta házamat, mint Lelki Pásztoromk Tiszt. Viski János Urk, a Kolos- 
vári Tisztels Refr. Ecclk édgjik érdemes Lelki Tanítójának és Kedves Fele- 
ségk T. Ember Anna Asznk, s mind két ágon lévő s leendő suceessork 
conferaltam s adtam in perpetuum, le mondván mind magam s Hucessorim 
jussáról in et pro fl. H. 200 /k é t  Száz M. forintokban, mellyet azon említet 
b. expressusom Csontos István Uram által léváltam is, noha nékem sokkal 
többe állót azon ház, mindazonáltal eö klgme Tisztels személlyéhez való 
devotiombol ezzel contenta vágjok, mostis azon házban eö kglmét és min
den Successorit haereditalom, és b. expressusom eő keglmével inéált con- 
tractusomat ratihabéálom, sőtt ezen házk békeseges bírásában eö keglmét1 c5 O
és successorit, hogj sem magam, sem successorim meg nem háborgatyák, 
per praesentes Evincálom.

Mellyről magam és kedves fiam subscriptioja, pecsétünk alat adom 
ezen Levelemet jövendőbeli erőségül. Datum Kolosvart A. 1731. Die S Xbr.

Árva Vay Anna m. pr. [P. H.J 
Kemény Adám m. p r .*) [P. H.]

CCLVII.

1.1732.]
III. Károly király és fejedelem királyi joga adományozásával együtt megengedte, hogy Baus, 
Jegenye, Tiburcz, Kajánto és Bogártelke nevű faluk a jezsuita  szerzet kolozsvári akadémiai 
Colieginma részére kiváltassék s birtokába adassuk, s a kir. korm ányszéket segélyadásra

utasítja.

CAROLUS sextus etc. Transylvaniae Princeps, etc. Illustres, Reve
rende, Spectabiles, Magnifici, Generosi, Egregii, Prudentes, item ac Cir
cumspecti, Fideles nostri, sincere Nobis dilecti. Cum Nos Collegio Acade
mico Societatis Jesu in haereditario Nobis Transylvaniae Principatu, Libera, 
Regiaque Civitate nostra Claudiopolitana existenti, pro incremento Ortho
doxae Fidei, necnon boni publici, magisque inducendorum ibidem studio
rum Causa, jus relationis quinque Possessionum, utpote: Rács, Jegenye, 
Tiburoz, Kajánto, et Bogártelke nuncupatarum, inque Comitatu nostro 
Colosiensi situatarum clementer indulserimus, Jusque nostrum Regium in 
iisdem habitum contulerimus ; eapropter Vobis Gubernio nostro Regio cle
mentissime mandamus, ut Vos in reluendis istis Possessionibus, dictoque 
Collegio statuendis, ad mentem benignarum Indulgentialium et Collatio- 
nalium, necnon Statutoriarum Literarum nostrarvm superinde emanatarum, 
omnem congruam eidem Collegio assistentiam praebere haud intermittatis.
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') A kolozsvári ei', ref. főtmmla levéltárában levő eredetiből.
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Quibus sic facturis Gratia nostra Caesareo-Regiaque Principali benigne 
propensi manemus. Datum in Civitate nostra Vienna Austriae Die Decima 
quinta Mensis Octobris, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Trige
simo secundo. Regnor, vero nostrorum Romani Vigesimo secundo, Hispa
nici Trigesimo, Hu ugariéi et liohemici etiam Vigesimo Secundo.

Carolus m. pr. Br. Joannes Jos. Bornemisza,
de Kászon.

Ad Mandatum Sacrae Caesareae Regiaeque 
Maj estatis proprium

Georgius Pongrác/. ')

COL Vili. . .

117:12.1

Báthori István lengyel király á lta l a kolozsvári jezsuita-rem i ('ollegiumáuak adományozott 
birtokokról kelt adomány-levele III. Károly királytól mogujitva.

Xos Carolus Vl-tus etc. Memoriae Commendamus etc. Quod fidelium 
norormn Nobis dilectorum Honorabilium in Christo Patrum Francisco Cser- 
novies, et Ignaty Stocker e Societate Jesu, Collegy Academici in Haeredi- 
tario nobis Transylvaniae Principatu ac Regia Liberaque Civitate Claudio- 
politaua seu Kolosvár dicta, illius quidem Rectoris, hujus vero Ministri, 
aliorumque in eodem Collegio existentium ejusdem Societatis Patrum, nec- 
iion modo fati Collegy nomine et in persona demisse Nobis remonstratum 
sit, qualiteruam adhuc in Anno Millesimo Quingentesimo, Octuagesimo 
Primo jter Serenissimum Regem Poloniae, et una Transylvaniae Principem 
Stephanum quondam Bathori motu proprio pro magis inplautando cultu 
Divino, ac Orthodoxa Religione Catholica, necnon et inducendorum Litera- 
lium Scientiarum, et Studiorum Causa Patres Societatis Jesu in piatum 
Principatum Transylvaniae, dietamque ibi Civitatem Claudiopolim vocati, 
eidemque Collegio pro fundationali subsistentia et dotation e Abbatiae Beatae 
Virginis Mariae de Ivolos Monostra cum antiquo Pago, qui suburbio prae
fatae Civitatis pene conjunctus est, alysque totalibus et integris Possessio
nibus, nempe: Bacs, Jegenye, Tibure/, Kajánto, et Bogartelke in Comitatu 
Ivolosiensi existeutibus habitis, jure perpetuo et irrevocabili datae, dona
tae, et collatae fuerint, expostvero injuria temporum sub A catholicorum 
Principum regimine earundem praelibatarum Possessionum mauutentione 
amissae, a nonnullis alys })articularilms personis inscriptiouali titulo et 
jure in praesentiarum usque eaedem possiderentur; supplicatumque exsti
tit Majestati Nostrae nomine et in persona praelibatorum Francisci Cser- 
liovics Rectoris, et Ignaty Stocker Ministri, aliorumque dictae Societatis 
ibidem Patrum, et Collegy Claudiopolitaui debita cum Instantia humillime,
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nt pro exequenda pia fundationi« intentione ex benignissima Caesarea 
Regia annuentia nostra praenominatas Possessiones jure, ex Donatione Ba- 
thoriana sibi incumbente a modernis Possessoribus parato suo aere reluere, 
reluendasque antiquo suo Collegiali Juri appropriate ac reincorporare 
valerent; Nos igitur praememoratorum Societatis Jesu Patrum, et Collegv 
Claudiopolitani Instantia in trutinium sumpta, in singulari ac specifico 
hocce Casu, et praesertim pro incremento Orthodoxae Fidei et Religionis, 
necnon et Boni publici, magisque inducendorum Studiorum Causa, saepius 
fato Collegio Claudiopolitauo jus reluitionis praespecificatarum quinque 
Possessionum proprys suis sumptibus perbenigne indulsimus ; totum item, 
et omne jus nostrum Regium, si quod in praerecensitis quinque Possessioni
bus etiam aliter qualitereunque existeret, aut haberemus, vel idem nostrum 
ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus concernerent Majestatem et 
collationem, simul cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentys quibuslibet, 
Terris scilicet arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, 
foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, alpibus, collibus, dumetis, vineis, 
vinearumque promontory«, aquis item, Huvys, piscinis, piscaturis, aqua
rumque decursibus, Molendinis, et eorundem Locis, generaliter vero qua
rumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nomi
nis vocabulo vocitatis, ad easdem et idem de jure et ab antiquo spectanti
bus, et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis Limitibus 
existeutibus ac habitis, toties nominato Collegio Claudiopolitauo vigore 
benignae Resolutionis Nrae per Cameram uram Aulicam de dato in hac 
Civitate nra Vienna Austriae die 15-a Mensis May Anni currentis 1782 ad 
Regiam Cancellariam Nram Aulicam Transylvanicam intimatae perennali- 
ter dedimus, donavimus et contulimus ; hac tamen clementissima condi
tione : ut praerepetitum Collegium ibidem Claudiopoli tam inferiora, quam 
et Phylosophica ac Theologica Studia juxta pientissimam primi Fundato
ris intentionem, in quantum hactenus inducta non essent, quoeitius in
ducere et continuare teneatur, Reluitioque antelatarum Possessionum pro
prio ipsius Collegy aere, et absque ullo aerary onere, et eatenus praeten
denda rebonificatione, juxta Leges toties fati Principatus nri Tranniae 
peragatur. Imo indulgemus, damus, donamus et conferimus jure perpetuo 
et irrevocabiliter tenendas, possidendas, pariter et habendas, salvo jure 
alieno, harum nostrarum pendentis et Aulici Sigilli nri munimine roborata
rum vigore et testimonio Literarum mediante ; quas nos in formam Privi
leg^ redigi faciemus, dum eaedem Nobis in specie fuerint reportatae. Datum 
in Civitate Nostra Vienna Austriae, die 15-a Mensis Octobris Anno 
1782-do, Regnorum vero Nostror. etc. ')

:) Az országos levéltár erdélyi kancelláriái osztályában levő ereleti fogalmtizváng- 
hói, 1732. 71. sz. alól kiírva.
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CCLIX.

LI 734.]
Hollandia Kendőinek bizonyítása kőt kolozsvári reform, főtanodul akadémikusnak a leydai 

egyetemen segélydijjal tanúiba tása iránt.

Traductio Literarum Valde Potentium Dorum Ordinum Hollandiáé et
Westfrisiae ad Ablegatum Extraord. foederati I lel gi i Jac. Jolim Hamel 
Uruyniuex in Aula Caesarea Viennae.

Nobilis Honorifice Prudens Circumspecte et valde discrete Domine.
Postquam acceperamus Litteras tuas ex Urbe Vienna, die 14-ta Men

sis Julii, ultime praeterlapsi, ad nos datas, Concernens petitum a Domino 
Comite Teleki, tibi Insinuatum, ut duo Studiosi Claudiopolitani tanquam 
Alumni ordinarii, in Universitate nostra Lugdunensi, Collegio Theologiae 
incorporarentur, Instituta eosuper a nobis deliberatione, resolvimus et 
intelleximus; Quod abhinc in posterum duo Studiosi Claudiopolitani, in 
Collegio Nostro Theologico Lugdunensi Batavorum admittundi erunt, 
secundum eandem normam, qua alii eiusmodi Studiosi ex Polonia, Lithua
nia et Hungária Ibidem admittuntur: Quam nostram mentem eo magis tibi 
patefacimus, ut Dom'"’ Comiti Teleki bonam hanc nostram Intentionem 
aperire possis. Caeterum Nobilis Honorifice Prudens Circumspecte et Valde 
discrete Domine Te Divinae Protectioni Commendamus.

Hagae Comitis 18-a Heptemb. 1734.
Ad mandatum Dominorum 

Ordinum Hollandiáé et Westfrisiae 
Wilhelmus Buys.

Hanc Versionom ex Lingva Hollandién, in Latinum, Veram et Genui
nam esse attestor. (P. IT.) Jac. J. Hamel Bruyniuex. Q

CCLX.

[1737.]
S z ij gyár tők ez éli sz ab ál y a i .

Nos Stephanus Enyedi Primarius et Paulus Pater Regius Judices, 
Georgius Boros, Stephanus Pataki, Gabriel Szölüsi, Georgius Kolosvári, 
Petrus Endes, Nicolaus Péterfi, Paulus Gyergyai, Gregorius Farkas, Fran- 
ciscns Hunyadi et alter Franciscus Bajer; Liberae Regiaeque Civitatis 
Kolosvár Senatores Jurati: Damus pro memoria Universis et singulis, prae
sentibus et futuris; Quod cum nobis publicorum Civitatis nostrae nego
tiorum, et aliarum ingruentium necessitudinum causa in Domum Senatoriam 
nostrum videlicet in Locum ordinarium rite et pleno numero congregatis, 
Cives nostri Artem Coriatoriam exercentes, suplici suo libello significa

ti A kolozsvári eo. ref. főtanoda levéltárában levő eredetiből.
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vermit; qualiter Eorundem Privilegia a Divis Principibus jam duduui 
Protoparentibus suis, Eorundemque successoribus benigne indulta ob vetu
statem, vicissitudinesque temporum, ac.lamentabiles conflagrationes nomi
natae Civitatis liinc inde agitata, dissoluta, et poti ori ex parte tersa nimis 
ac trita et paene |.sú:| illegibilia extarent; ob quod variae ad eos devenissent 
confusiones, nonque aliud sibimet ipsis suisque successoribus, quam propin
quam ominarentur eversionem; rogantes insimul Nos ea qua par est sub
missione ac reverentia, ut Eosdem | Celiam videlicet Coriatoriam | ex memo
ratis Privilegiis, Articulisque suis, si qui observatione ac approbatione 
congrui adhuc ac utiles apud Eosdem reperirentur, pro sui suorumque suc
cessorum directione ae fraternae inter sese harmoniae cultu, intelligibilio- 
ribus ac redintegratis, de novo explicatis, perpetuoque valituris et sancitis, 
circumscribere, munire, dotareque paterne dignaremur Articulis ac Regulis.

Quo circa, cum justa petentibus non sit denegandus assensus. Nos 
quoque Eorundem honorificam, legitimam, justam, juri et antiquitati con
sonam, Coetuique Celiae Coriatoriae utilem, proficuamque petitionem, 
Paterne exaudientes; e gremio nostri senatus peritos, ed ad id quoque 
dexteritate congruenter instructos Collegas, Nobis gratos, mutuoque favore 
colendos : Praenobiles ac Generosos, Amplissimos item ac circumspectos 
Dominos Paulum Pater Civitatis hujus Judicem Regium actualem; Stepha
num Pataki Senatorem, cum Jurato Civitatis Nostrae Notario, [dum adhuc 
tunc inter vivos extitissetj, Dominum Josephum Horváth, Anno currente 
1737 die 11 Mensis Januarii, pro reas sumendis, ventilandis, et in ordinem 
redigendis saepe fatae Celiae negotiis fraterne exmisimus, qui ad Domum 
Htephani Szabó, dictae Celiae Primarium, et Actualem Magistrum, die .1(5 
ejusdem Mensis sese conferentes: aecersitis totius Celiae Commembris; 
exauditis, ruminatisque Eorundem propositionibus; post sedulam, fidelem 
seriamque una elaboratam operam, Domini Exmissi ad Nos Octavo decimo 
die tandem reversi, Acta ac Opera sua in scriptis pro revisione sequenti 
sub tenore adtulerunt et repraesentaverunt.

Primo. Minthogy minden Társaságnak a jó rend feje juxta illud: 
ordo est anima rerum, ezért ezen betsiUletes Czehbeii, első (Jradusbanlegye
nek Fed és Vicze Ozéh Mesterek, Legények Attya ; Látó Mesterek a Nótá
riussal edgyütt. Fenn szolgain Iffjn Mester Emberek mindenkor az utol
sókból lévén, négy, ezeken kiviül valamennyi bectsületes Mester Emberek, 
második Gradusbau observaltatnak leült Mester Embereknek.

J-do. Ezen rend szerént mindenik becsülletes Mester Ember egymás
nak tisztességit, becsületit megadja. A. Társaságban az első gradusbau levő 
Mester Emberekhez, ha mi szava lészen a második gradusbau levőknek, 
annál inbább a fen Szolgáin utolso Iffju Mester Emberek cura omni reve
rentia et honore Hzollyanak; külőmben ha ki azt nem cselekedne vagy 
Asztalt verne, annál inkább esküvés,sei, vagy trágár szókkal, Szidalmukkal 
Felebaráttyát illetné, azt notálváu, azok a kiket az illyen dolog concernál, 
első cselekedetiért 50 pénzig; másodszor Égj forintig büntettessék, har
madszor, ha ugyancsak vakmerőségre vetné magát, veszekednék és vere-
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kednék, az Társaságból az ill yen tétessék ki, és az után fél Mester Asztal 
adással állittsa magát hellyre, melly is 10 forintokból állyou : id est 11. 10.

M-tio. Minthogy minden Mester Ember maga mesterse'git azlnasságon 
kezdi, tehát ha valamelly jo reme'nségü Iffju ezen betsületes szigyárto Mes
terségre magát devovevállya, elsőben is a ki fel akarja fogadni, jelentse meg 
az első Czéh Mesternek, az holott jól meg visgáltatván mind Nemzetségéről, 
mind igaz és tiszta ágyból való születéséről, proba két hetet tölthet, de ha 
a Gazdának nem tettzenék, vagy az Inasnak is azon Gazdánál való mara
dása, más betsületes Mester Embernek a Czéh Mesterek kiadhattyák, ha az 
Inasnak kedve lesz Mesterség tanulásra.

4- to. Minthogy az Inas approd Esztendeit négy Esztendeig tartozik 
a Mesterségnek jól meg tanulására betsülettel kitölteni; ha valamelly 
Mester Ember csak koesisságra. Szőlő munkára, és egyébb külső Oeeono- 
miára s nem a Mesterségnek tanulására appliealná, és Mesterségétől látva 
el maradna, tehát a, Czéh Mestereknek az ill yen Inas jelentse hé magát, és 
ő kegyelmek liellyes ratiojit eonsiderálván, tartoznak más Mester Embert 
adni, a ki a Mesterségre jól megtanittsa, belé tudván mindazonáltal apród 
Esztendejében az első gazdánál eltöltött idejét, Az illyen vafer és negligees 
Mester Ember penig paenaztassek a betsületes Czéh Mesterektől, annyival, 
a mennyit az Inas szegődésekor szokott deponálni, úgymint 11. 8, melly a 
közönséges szükségre a Czéh ládájában tétessék.

5- to. .Tollehet eddig eő kegyelmek között ollyan rend volt, hogy az 
Iffju Mester Ember bé állásától fogva négy Esztendeig Inast nem fogadha
tott, úgy a melly betsületes Mester Ember egyszer Inast szabadított fel, 
ismét négy Esztendeig nem volt Szabad Inast fogadni, ha csak fel nem 
váltotta, melly a Czéhnek Tnerementumaval éppen ellenkezik; azért a fel
váltás éppen tolláltatik, hanem az Iffju Mester Ember négy Esztendő el- 
telése után szabadoson Inast szegődtetvén, az után két két Esztendő el- 
telése után akár mikor szabadoson Inast Szegödtethet.

6- to. E szerint mikor az Inas valamelly betsületes Mester Embernél a 
proba két hetet ki tölti, és bé szegödtetik, a két Czéh Mester és Notarius 
előtt tartozzék az Inas deponálni fi. Hung. 8, az bé szegödtető Gazda penigh 
két forintból álló collatiot, melly nyolc/, forintnak három forintja légyen a 
két Czéh Mesteré Nótáriussal edjiitt, az öt forintya penig a Czéh Ládájában 
tétessék közönséges Szükségére a Czéhnak.

7- timo. Az Inas approd négy Esztendejit tisztességesen ki töltvén, 
fel szabadulásakor maga az Inas semmivel nem tartozik, hanem a Gazda a 
két betsületes Czéh Mesternek Notáriussával edgyiitt két forintból álló 
collatiot adni tartozik.

8- vo. Ezen fel szabadult Legeny, lel szabadulása után tartozik Gaz
dájánál még egy holnapig legéuykedni; de ha tovább való maradása nem 
tetzeuék, a Legények Attyának insinualván magát, más Mester Embert 
kérhet a rendet meg tartván, az Első Mester Emberen kezdvén, vagy penig 
ha ollyan el öregedett, vagy el betegesedett Mester Ember találtatnék, a ki 
a mesterséget nem űzhetné, a Cz> hnak eddig bé vett jó rend tartása szerén
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által adatik. Társ pohározni akarván pedig, tartozik azon Mester Embernél 
fél Esztendeig egy mihellyben szolgálni, akár Mester Ember fia légyen, 
akár idegen, melly idejét tisztességesen végben vivén, Mester Ember Gyer
meke tartozik más fél forintot, idegen penig három forintot deponálni; melly 
más fél forintnak ötven pénze, a három forintnak penig egy forintja a 
Czéh Ládájában mennyen olly véggel, hogy ha valamelly idegen szegény 
Mester Legényt Isten betegséggel látogatna, vagy meg is találna halni, 
abból segittessék, és el is takarittassék, a több része penig mennyen a 
Társaságnak.

9- 0. Továbbá a melly becsületes Legény remekezni akar, a Czéhnak 
eddig való Artieulussa szerént, tartozik azon Legény egy mihellyben 
fizetésért Esztendeig lakni, úgy engedtetik meg a remekezés, ha peniglen 
hellyes és bizonyos okát adhattya, azon Esztendő fel váltására, hat forin
tokkal tartozzék, mely a Czéh Ládájában tétetik a Czéhnak közönséges 
szükségeire; és hogy mesterségét igyekezze jobban excolálni, ezután a 
Kerneket semmiképpen fel ne válthassa, hanem maga kezeivel tisztessége
sen el készittse, az Czéh Mesterek ahoz értő becsületes Mester Embereket 
adván melléje elkészítésére, melly betsületes Mester Embereknek ebbéli 
fáradságokért három forint determináltatik; mellyet el készítvén, húsz fo
rintokból álló tisztességes collatiét adjon az egész Czéhnelr, vagy pediglen 
Collatiét nem praestalhatván, ezen húsz forintokat készpénzül tegye le, 
szabadságában állyon a Remekezőnek, melly az egész Czéhet kitsintöl fogva 
nagyig illeti egyaránt

10- mo. Ezen betsületes Ifiju Remekét e szerint el végezvén, hoszszas 
időkre Czéliben való állását ne halogassa, vagy külső hellyekre kontárkodni 
menni ne merészellyen, mellyet ha cselekednék, Czéliben való állása előtt 
.minden Esztendőt az eddig való praxis szerint hat hat forintul váltson fel; 
igyekezvén penig az ö idejében Czéhben való állását követni, mind a Czéh- 
nek régi szokása szerint, mind a Privilégiumnak coutinentiájábol; elsőben 
öt Aranyokat, akár mint járjon abban az időben az Arany, és a Czéhben 
való állásától fogva négy Esztendők alatt a Czéh Bzinnye építésére egy egy 
forintot contribuállyon, melly öt Aranynak a Czéhben való bé állásáért 
kettejét a Czéh ládájában be tévén, a hármát pedig fel oszthattyák az egész 
Czéhbeli Mester Emberek között, úgy mindazonáltal, hogy a mennyi a 
Uénség között egy Személyre jut, a négy fen álló Iffjn Mestereknek fél 
annyi jusson, mint más Vénségnek ; a Czéh ládájába be tött bét Aranynak 
\;i<J‘!Í\ pedig fáradságára, idő töltésére az bét Czéh Mesternek Nótáriussal 
edjütt Számadáskor egy Arany Salláriumokba kiadattassék.

11 -mo. Mind ezek után ezen betsületes Czéhben állott Mester Ember 
Czéhben állása után bét Esztendőre tartozik Mester Asztallal is, mellyet ha 
negligálni akarna, utánna való Mester Embernek is a betsületes Czéh offe- 
rálhattya, és a ki meg adja, annak eleiben tétethetik, melly Mester Asztali 
Collatio busz M. forintokból álló légyen, úgy mindazonáltal, hogy mivel 
már az illyen Mester Ember feleséges és Háznéppel vagyon, a becsülletes 
Czélmek Szabadságában allyon pénzül vagy Collatioul felvenni.
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12-mo. A molly betsületes czéhbeli Iffju Házas Ember legelsőben maga 
Feleséget a Sziliben árulni kiviszi, és árulni tanittya, azon betsületes Czéh- 
beli Gazdaszszonyoknak maga betsületiért és be avatásáért tartozzék egy 
tisztességes kalácscsal és fél veder borral.

1 3-tio. Mikor az Isten valamelly betsületes Mester Embert addig való 
élettel szeret, hogy leülő vénséget érhet, tartozzék a vénségnek egy tisz
tességes ebéddel és kétforint áru borral, a melly Asztal állyon három tisz
tességes tál étekből és egv tisztességes sültből, mellette ugorka vagy 
salata.

14- to. A melly betsületes Mester Ember a betsületes Czéhtől aval 
tiszteltetik meg, hogy Vice Czéh Mesternek választatik, mivel ez liivatallyá- 
nak defunctioja után egyeb alább való tisztségekkel nem aggravaltathatik, 
hanem ha jól viseli magát, Eeo Czéh-Mesterséget is várhat magának, azért 
pro isto honore a betsületes Vénségnek adgyon egy tisztességes ebédet és 
két forintot borra ; itt is az ebéd áll három tisztességes tál étekből és egy 
pecsenyéből.

15- to. ') A mint más betsületes Czéhek, úgy ezen betsületes Czéh is 
Látó Mester Emberek nélkül szűkölködik, kik is tartoznak minden Kánto
ron a Sokadalmokon kivül is egyszer a Mester Emberek munkáit meg vis- 
gálni, és a hibás munkát contrabondálni, mellyet hogy jobban és szorgal
matosakban meg visgállyanak, azoknak büntetése a mint a Privilégium 
tartya, magoké légyen, úgy mindazonáltal, méltatlan contrabondot ne té- 
gyenek csak vexalván betsületes Eelebaráttyát, az igen hibás munkát pedig 
és nagyobb consideratiora valót T. Feö Biránk Authoritassával el liordat- 
ván, két része a Magistratusé, harmada a Czéhé légyen, ezen hivatalának 
beállásával pedig mivel a czéhben az első Olassisban lépik, tartozzék a vén
ségnek hasonló betzületet egy ebéddel és borral tenni, mint az Vice Czéh 
Mester.

lö-o. Ezen betsületes czéhben is az Iffju Legényeknek praeficialtat- 
ván egy Atya Mester hogy őket jo rendben, Isteni félelemben tartsa, lészen 
praeroga ti váj a, hogy a két Czéh Mester után magának egy Legényt meg
tarthasson, ha szinte a Czéhben több nem volna is : erre is vigyázván, hogy 
a Legényeket úgy distribuállya, hogy vagy az igen el öregedett Mester 
Embert, vagy betegségben levőt, az ki a maga Mesterségét nem fojtat- 
hattya, mindenkor respectállya, és azoknak adgjon Legényt életek táplálá
sára: e mellett ha melly betsületes Mester Ember vagy maga költségén hoz 
Legényt, vagy télben s nehéz szűk időben ki tartya, cellát az könnyebb és 
hasznosabb időben mihellyéből más fel ne kelthesse.

17-mo. Ha valamelly betsületes Mester Ember Isten tetszéséből e 
világból ki szollittatik, és a, Viduának félben való munkája marad kezénél, 
tehát a Legények Attya tartozik Esztendeig Legényt házához adni, Esz
tendő múlva peniglen, ha a betsületes Vénségnek elegendő Legénye leszen, 
azután is, mig az Vra nevét viseli betsülettel, adhat Legényt. Ha penig

') E pontnál oldalyást volt irva: Láfo M este r ,
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maga Gyermeke lészen a Mesterségen : Árnnyá mind addig, inig ott lakása 
tettzik ( Férje nevét viselvén] maga mellett tartlmttya. Ha pedig azon betsii- 
letes özvegy azon Szigyárto Mesterséget tanult Iffju Mester Legényhez 
megyen, lia szintén idegen tanai is lenni, fél Czéliel tartozik, azután való 
promotiojáért, mint az többi, úgy ez is betsülettel a betsiiletes Czéhet con- 
tentállya.

18- vo. E mellett ha Kolosvári betsiiletes Mester Ember Gyermeke 
részi el Kolosvári betsiiletes Mester Ember Gyermekét, valamint más becsü
letes Czéhből való úgy ezen Czéhbeli is semmivel a. Czéhben való beállásért 
nem tartozik, hanem tsak a mint fellyebb megiratott, a mivel közön- 
segesenn mindenek tartoznak. De a Mester Ember fia, ha ezen Czéhen kívül 
való betsiiletes Ember Gyermekit vészi, fél Czéhel tartozik, úgy ha a Mester 
Ember Leánya ezen Czéhbeli betsiiletes Mester Emberhez mégyen, a ki itt 
városunkon akar meg maradni, az is csak fél Czéhel tartozik.

19- no. Mind ezek után meg tekintvén a Fed Czéh Mesternek, | mivel 
mindenféle procella azt éri( Országunk Ura, Városunk Birája, és Tanáts 
parancsolattya, Házának, Cselédinek az közönséges szolgálatra való expo- 
sitioját, azért rendeltük, hogy a számadáskor, melly két Esztendőben egy
szer szokott esni, abból a mint fellyebb meg Íratott, a mi a Czéh Ládájában 
deponáltatik közönséges szükségre, légyen a két Esztendőre fizetve négy 
M. forint, a Nótáriusnak pedig száz busz pénz. Ezeken kiviil penig minden 
eongestumot úgy eonservállyanak eö kegyelmek, hogy hellytelen való költ
ségre, vendégeskedésre ne dilapidaltassék, hanem utolso szükségében a 
betsiiletes Céhnek és Városunknak, ha mikor kívántatik, az Magistratusnak 
is rolla számot adhassanak.

Notandum. A számvételkor pedig lejendő költségre négy Magyar 
forint deputáltatott s nem több.

20- mo. Ezeken kiviil a melly partieularitasok még ő kegyelmek régi 
Articulussiban és Szokásiban a kis 9 Fejér köw/r*-ben vannak és ezen fenn 
meg irt Punctumokkal nem ellenkeznek, és a mostani időhöz képest alkal
matosok, az ususra bé vehetők, liellyén hagyatnak, appromittalván eö 
kegyelmek is magokat arra, hogy a mint Városunknak Homagiumát praes- 
tálták, mind más betsiiletes Czéhekben, tam Religionis, quam Nationis 
unionem in receptis Religionibus praestállyák, observállyák, és abban 
semmi ut, szin, praetextus alatt personarum respectust magok előtt nem 
hordoznak, sőt liomagialis obligatiojokát abban Felebaráti szeretekből és 
törvényből igyekezzenek contestálni, és minden adandó alkalmatossággal 
contestallyák, hogy mind Inasokat, mind Legényeket, úgy consequenter 
betsiiletes Mester Embereket a Recepta Iteligiokbol magok grémiumokban 
acceptálván, Isten és a Felebaráti törvényt betölthessék, es Czéhokat e 
szeréut is Isten ditsösségére és a közönséges jóra elébb elébb ditsiretesen 
segélhessék. Melly szerint ezen fen meg irt minden Punctumokat eö kegyel
mek az egész betsiiletes Kolosvári Szigyárto Czéh praesentiájában pro et 
contra in longum et latum rumin álvan, és meg edgyezett akaratból con- 
scientiose et reclamatione absque ulla hűségesen elaborálvan, pro revisione
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et confirmatione a Tekintetes és Tisztelendő Tanácsnak de more, bets il
lettel, és alázatoson repraesentállyák a fen denominált Magistratualis Ex- 
missusok.

Nos itaque qnmn recensitos Articulos, Regülamenta et Puncta, per 
memoratos Dominos Exmissos laudabiliter et conscientiose elaborata, et in 
frequentia totius Senatus Hungarico idiomate de verbo ad verbum perlecta, 
repraesentata ; tam Consuetudinibus et praxibus Civitatis nostrae consen
tanea ; quam pro emolumento Communitatis, ipsiusque Celiae Coriatoriao 
proficua, Juribusque pariter Eorundem congruos et conformia dignoveri
mus : Eosdem et Eadem quoad omnia Puncta, Articulos et continentias, 
ratos et accepta habentes, pro specificatis Coriatoribus et Eorundem Poste
ritatibus Universis valitura acceptavimus, approbavimus et confirmavimus : 
promittentes, Nos omnia in illis contenta, tam nos ipsos observare, quam 
per alios in Civitate nostra observari facere ac curare; prout acceptamus, 
approbamus et confirmamus, harum Civitatis Nostrae sigillo majori muni
tarum vigore et testimonio Literarum mediante. Datum in Libera Regiaque 
Civitate Nostra Kolosvár. Inque domo Senatoria die 3-tia Juny Anno 
Domini Septingentesimo Trigesimo Septimo Supra Millesimum.

Extradatum per Substitutum pro hoc opere ab Amplissimo Senatu 
Claudiopolitano adhibitum Notarium

Paulum Pater de Rajna m. pr. ')

( ' C I A I .

[1738.1

VI. Károly császár, magyar király s erdélyi fejedelem 10,000 forint dijt tűz ki annak részére, 
a ki Itákóezy Józsefet élve kezébe adja, a ki halva adja kézbe, vagy hogy ót megölte, 

bebizonyítja, annak 0000 forintot.

Carolus VI. Divina Pavente Clementia Electus Romanorum Impera
tor, semper Augustus, ac Germaniae, Hispániái*. Nec non Hungáriáé, Jlohe- 
miae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae R. etc. Ilex; Arclii Dux Austriae, 
Dux Burgundiáé, etc. Transsilvaniae Princeps etc. Posteaquam Josephus 
Rákóczi, Rebellis quondam Franciad Genitoris sui natu major Filius, 
Paterni criminis exemplo, immemor honoris sui, et fidelitatis, qua Nobis 
tanquam Domino suo Naturali, ut originarius, et natus Subditus obstrictus 
est, ad Partes, et Ditiones Portae Ottomanicae se recepit et ab ea protectio
nem petens, eandem obtinuit, ac contra Statum Publicum Regis et Coronae, 
evidenter somot erigendo et opponendo, Tractatus cum Eadem nefandos 
iniit, et Manifestum seditiosum | in quo Principem Transsylvaniae, et Ducem 
Hungáriáé, proterva jactantia se nominat, Titulosque Paternos, per Beuten-

') A cnéh' Involes ládájában levő s a város nagyobb pecsétével erősí
tett. n w l e t i h ű l .
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tiam Criminalem, sub dato 80. Aprilis 1708 et Articulum 40. Anni 1715 
abolitos usurpat] publice sparsit, et Potentiis Europeis communicavit, quin 
imo ad evastandam Patriam, et diripiendas Provincias Nostras haeredita- 
rias, Copiis militaribus Hostis Christiani nominis stipatus, insano furore 
impulsus, contra Nos Arma sumpsit, et per hos temerarios ausus, nefandum 
Crimen Rebellionis et Perduellionis commisit, poenisque laesae Majestatis 
Obnoxium se fecit, suisque Scriptis et Factis, tan quam confessus et con
victus, poenam ultimi supplicii sibimet ipsi irrogavit, promeritusque sit, ut 
pro Bannito, et Mortis reo. per quemlibet impune occidendo declaretur, 
et occisori ejusdem praemia liene merita decernantur. Hinc pro Supremo 
Nostro quo fungimur officio, et Authoritate Caesareo-Regia, eundem Jose- 
phum Rákóczi Rebellem, et perduellem, Criminis laesae Majestatis reum, 
et ultimo supplicio dignum, a quovis homine, etiam Domestico suo, et ad 
latus assistente, impune occidendum hisce declaramus, et remunerationem, 
seu pretium in Caput Ejus constituimus sub verbo etiam Caesareo-Regio 
promittimus, ut qui modo dictum Rakoczium vivum ad Exercitum Nostrum, 
vel Belli-Duces, Praefectos, et Magistratus cujuscunque gradus, ad Praesi
dia, Urbes, Arces et Castella stiterint, iisdem decem Millia, qui vero mor
tuum, vel caput ejus attulerint, aut a se occisum docere poterunt, sex Millia 
Florenorum, per Cameram Nostram illico persolvantur. Promittentes insu
per ultra modo dictum consensum, plenam impunitatem iis, qui prius 
Rakoczio adhaeserint, Ejusque criminis sese reddiderint participes, ast 
dein poenitentia ducti Eundem vel vivum stiterint, vel occiderint, ant 
occidi curaverint, et siquidem innuente etiam praecitato Articulo 40. anni 
1715 cum Perduellibus omnis eorrespondentia et commercium, de simplici 
et plauo, universis et singulis Regnicolis, sub poena Criminis Laesae Ma
jestatis interdicta esset; hinc conformiter praecitatae Legi statuimus, quod 
omnes et singuli, qui praedicto Rakoczio vel ejus adhaerentibus, in specie 
Emissariis-ejusdem, in Regno Nostro Hungáriáé, vel Principatu Transsil- 
vauiae, aut aliis Ditionibus Nostris haereditariis, mansionem, vel latibulum 
scientes praebuerint, et Manifesta Rakocziana per Tractatus cum Porta 
Ottomanica initos, vel alias Literas Invitatdrias pro adhaesione et assisten
tia Rakocziana sparsas, apud se retinuerint, vel aliis Concivibus suis com
municaverint, vel in hunc finem Conventicula habuerint, vel cum Rakoczio, 
et ejus asseclis commercium Literarum habuerint, vel plane eidem adstite- 
rint, insurrexerint et Arma sumpserint, et horum omnium, vel singulorum 
consiliorum et factorum conscii viciniori Generali Commendanti ea non 
statim detexerint, eo ipso paris Criminis Laesae Majestatis, Proditionis 
Patriae et turbationis Tranquillitatis Publicae Rei et Statutis eatenus poe
nis obnixii sunt habendi, justam Nostram vindictam desuper experturi, 
Confidimus autem animo, Virtuti et robori Fidelium Nostrorum Statuum 
et Ordinum, quod nec sinistris svasionibus seduci, nec minis terreri sinent, 
sed malesanam Rákóczii privati hominis et rebellis ambitionem, audatiam 
et furorem contemnent, validoque Nostro et nmneroso Milite suffulti, DEO 
adjuvante, hostiles conatus a finibus charae Patriae arcere et fortiter repel-
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lore totis viribus conabuntur, in constante fidelitate Nobis debita perman
suri. Datum in Castro Nostro Laxenburg. Die sexta mensis Maii. Anno Dni 
Millesimo Septingentesimo Trigesimo Octavo, Regnorum vero Nostrorum 
Romani 17-mo Hispanici 34-to, Hungarici et Bohemici autem 28-vo.

Carolus. B. Joannes Jos. Bornemisza de Kúszom
Josephus Kozma. ')

ccLxn.
ri738.]

Buzcseo Tivadar azamosnjvári örmény pap végrendeleti alapítvány a.

Nos Theodorus Buzesco Sacerdos Armenus Szamosuj variensis, habens 
prae oculis pulcherima exempla plurimorum ex Ordine Ecclesiastico lauda
tissimorum Virorum, qui facultates sibi a DEO concessas ad juventutem 
virtutibus ac Literis imbuendam utilissime converterunt; ut nunquam sat 
laudatis eorum vestigys pro tenuitate mea insisterem, hanc irrevocabilem 
et in perpetuum valituram de exiguis facultatibus meis feci dispositionem. 
Do, innuo dedi 13-tia Augusti Anni Currentis 1738 Florenos Rhenenses 
1000. idest Mille Seminario Claudiopolitano Sancti Joseph! sub cura Reve
rendorum Patrum Societatis Jesu eo fine, ut investiantur ad Sex per Cen
tum in loco securo, et ex censu a dicto capitali proveniente ad Mensam 
primam, ut vocant, seu ad Mensam Patris Regentis, alatur in perpetuum 
unus Juvenis Armenus, qui etiam cubiculum separatum habeat a contuber
nio Seminaristarum, idque Hyemali tempore calefactum. Volo autem, ut 
hoc beneficio limantur in Primis juvenes ex Familia Daniel, et quidem 
primo loco descendentes ex Theodoro Damiano Daniel moderno Judice 
primario Civitatis Szamosujvariensis, post hos Fratres ejusdem Theodori 
Damiani Daniel, et descendentes ex ysdem, in horum autem defectu alv 
Juvenes Szamosujvarienses, a Reverendo Patre Rectore Collegy Claudiopo- 
litani Societatis Jesu pro libitu suscipiendi ita, ut si nullus superesset ex 
descendentibus a Theodoro Damiano Daniel, ejusque Fratribus aut vero 
nullus esset ex iis pro Studys aptus, tunc liberum omnino sit Reverendis 
Patribus Rectoribus Collegy Claudiopolitani Societatis JESV pro tempore 
existentibus ad hunc Alumnatum suscipere quemcunque Juvenem ex Arme- 
nis Szamosujvariensibus. Qvia vero Sexaginta Floreni Rhenenses non suffi
ciunt pro intertentione annua convictoris ad mensam primam, ideo pro
mitto, quod, DEO vitam meam producente, ac hos meos conatus promovente 
velim conari qvingentos Florenos Rhenenses adhuc superaddere, pariter 
ad sex pro Centum investiendos, ut sic Annuus census ad Nonaginta Flo
renos Rhenenses excrescat: pro qua Summa obligatum erit dictum Semina
rium Sti Joseph! ad Mensam primam modo jam specificato alere Alumnum
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Szamosujj varié n sem, benigne in hoc ipsum consentiente Reverendissimo 
Patre Wilibaldo Krieger, Provinciae Anstriae Societatis JESV Praeposito 
Provinciali, eo praesertim intuitu, quod hic Alumnatus sit primus pro 
Natione Armenien in his Provinces erectus. Qvia vero aetas mea in Senium 
jam vergit, et vires meae sunt imbecilles, opesque tenues ; ideo censum 
Annuum Sexaginta Floren orum Rhenensium a praedictis Mille Florenis 
Rhenensibus obvenientem a Seminario Sti Josephi ad dies vitae admini
strari mihi volo ; post mortem vero meam dumtaxat Census ille ad inter- 
tentionem Alumni nostri convertatur; ita ut usque dum qvacunque demum 
ratione compleatur Capitale Mille Qvingentomm Rhenensium Floren orum, 
tamdiu is, qui hoc beneficio fruetur, tantum Annuatim superaddere debeat 
Censui Alumnatus, quantum nevesse est ad complendam Summam Nonaginta 
Florenorum Rhenensium. Porro hunc Alumnatum a me inchoatum et cum 
DEI gratia fors adhuc perficiendum, ita Societati trado gubernandum, ut 
illum nulli alteri cujuscuuque Conditionis homini ulla ratione subjectum 
velim; praeterquam Societatis JESTJ Superioribus: liberimam illis funda
tionis hujus administrationem permittendo, nulliusqne alterius inspectioni 
obnoxiam: Conditiones tamen, (pias supra posui, servatas cupiam. Con
testor praeterea, quod et me, et Nationem meam multum obstrictam 
agnoscam eidem Societati pro hujus Alumnatus cura suscepta. Et haec est 
efficax men voluntas, Donatio in vivis facta, eaque irrevocabilis.

Superest, ut Deus ter Optimus Maximus, cui et duo aera (?) minuta 
in gazophylacium projecta gratum, acceptumque Donum sunt, tantillo huic 
meo conatui gratiam uberem largiatur ad augendam Gloriam suam et 
Salutem sempiternam gentis meae procurandam. Hujus autem dispositionis, 
Donationis ac fundationis meae triplex. Instrumentum confeci propriae 
manus subscriptione ac Sigillo meo munitum: qvorum unum in Collegio 
Claudiopolitano Societatis JESV, alterum in Conservatorio Literalinm 
Instrumentorum Conventus Beatae Mariae Virginis de Kolos Mon ostra 
deposui, tertium denique Perillustri Domino Theodoro Damiano Daniel 
Civitatis Szamosujvariensis Judici Primario tradidi. Actum Claudiopoli dic 
Decima Tertia Augusti, Millesimo Septingentesimo Trigesimo Octavo.

I P. H.] Theodorus Bucesco Sacerdos m. p.

Coram me Nicolao Daniel.

I P. H.| Theo. Doctore, Croto-Notario Apostolién m. pr. 

[P. H.] Coram me Stephano Mihaloezy,

S. 0. Reg. Mattis Tricesimatorc Szamos Ujvariensi m. p r.1)
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CCLXTTI.

[1738.]

A zürichi polgármester biztosító levele az iránt, bogy az ottani egyetemen tanulása ideje 
alatt, mint eddig, ngv ezután is az erdélyi akadémikusok közül egy tartással fog bírni, 
egyik városból a másikba menéskor úti költséget kap s egyéb javalmakbnn is részesül.

Hochwohlgeborner Besonders Lieber

Herr, Ewr Gnaden seym Unsere willige Dinste mit Erbietung aller Ehr
und Freundschaft Zuvor.

Mit was anerbohrner Groszmuth und rühmlichem eifer Ewr Exeell. 
sich die fortpflanzuug der Religion und Unterhaltung der Kirchen in dero 
Vaterland angelegen sein laszen, dasz hat dero Snb 10 July an Uns 
erlaszenes schreiben des mehreren eröfnet, und den Zustand, darinn sich 
die Kirchen der Enden befindet, an den Tag geleget, wir Bedauren, dasz 
disere \:>gy\ Kirchen in solchen Zustand sich befinden und wünschen 
iniglich, dasz der Erhalter aller Dingen sie unter seinem Gnadenschutz 
Bewahren und mit den Tröstungen seines Geistes unterstützen wolle. Unsz 
wäre auch sehr Lieh Demselben in näheren Hilfe Leisten Zu Könen, Allein 
wan wir das Begähren nebst den Zeit Umständen, in denen wir Unsz in 
Ansehung der in Unserem Land befindlichen Schulen und Kirchen überlegen, 
so finden wir eine solche Beschaffenheit, die Uns nit Znlaszet, nach Ver
langen zu entsprechen, Wir versichern aber Ewr Exeell. dasz diejenige 
beneficia — welche seitb verschidenen Jahren von gesamt L. Evangl. 
Eydtgnoszschaft | icß/1 und dau Uns particulariter gegen verschidenen von 
Zeit zu Zeit sich aus dasigen Gegenden einfindenden Studiosis so wol 
mit Unterhaltung während Ihres aufenthaltes Hier oder anderen Evang. 
Eydtgnoss. Orten, als mit Bewilligung der Keisz Gelteren und Anderen Bene
deien ertheilt werden, fehrners |■>//>/1 geneigt fürfahren werden, Unter wel
chen, auch ein aus Sibenbürgen | i<jy 11 zwahrrn nit aus dem <'lausenhurgischen \ 
dan und wan sich findet, so dasz aus diserem Euer Exeell. wie wir nit 
Zweiflern abnem wird, dasz wir jederzeit willig und bereit Uns finden 
lassen, das was von Unsz erforderet werden mag, zu Erhaltung der Reinen 
Lehr in dasigen Landen Beyzntragen, die wir übrigens der Beträngten 
Kirche erfreulichen Zeiten und gesegneten Wohlstand inigst anwunsehen 
und Ewr Exeell. fehrner alles ausnehmende wolseyn ap]>reciren. Gehen den 

8-hris 17:58.
Ewr Excel!.

Dienstwilliger
' Bürgermeister und Rath der Stadt Zurich.')

') A kolozsvári er. ref. f'itanoäa levéltárában levő eredetihói Intézve volt gróf 
Teleki Adámboz Mécsbe.

II. 30
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COLXIV.

[1740.]

A kolozsvári r. katli. Convictus részére te tt 3000 frt alapítványa egy névtelen jóltcvonek.

Memoriale de nova Fundatione 2000 fi. in Convictu (''laudiopolitano facta a
Benefactore anom/mo.

Anno 1740 agente Patre nostro Viennae, pius quidam Dominus, duo 
millia florenorum Rhenensium Claudiopolitano Convictui Nobilium contu
lit ea Lege; ut ex censu eorum duo juvenes per Literas missiles designati, a 
Regentibus exquirantur et alantur in Convictu Nobilium. Pecunia haec a 
Domino quodam Transylvano cambiata est, et per Provisorem ejusdem dein 
hujati Collegio per ignorantiam numerata, errore subinde cognito, dum Col
legium dicta duo millia Convictui renumeraret; factum est. [seu Provisoris 
administrantis Collegii seu hujus perceptorum incuria id evenerit] ut plo
res aurei mali et defectus insuper quinque 11. reperirentur. Ne itaque man
cum capitale maneret, additis quinquaginta uno florenis Rhenensibns et 
Cruciferis decem, Convictus ex cassa sua defectum supplevit, atque sic 
integra duo millia Szamosujvarini apud Armenos mense Julio Anni 1740 
ad fi p. c. elocata sunt.

Quia vero pius hic Benefactor nomen suum occultum voluit, datum 
fundationi nomen Anonyma.

Locum, unde? aut familias, ex quibus juuenes hi duo legendi? vulgare 
non expedit, satis est apud Regentes haec esse consignata . . . .

[Apud ‘) Regentes extare satis non es t, sed necesse est a potiore 
titulo extare apud Gollegy Rectorem, cujus est Alumnos ad fundationes 
suscipere.]

Itaque Literae missiles sonant, unum esse suscipiendum ex Loco Ko
los, et quidem eorum ex posteris, qui ibidem seu servi, seu salicidae ab 
Anno 1693. ad annum usque 1699 inclusive in salis fodina laborarunt. ')

Alterum esse suscipiendum ex posteris eorum, qui ab Anno 1701 
usque ad annum 1706 inclusine Assessores Tabulae Regiae in Traussilvania 
fuerunt. :j

CCLXV.

[1740.]

Az o\. reform, kolozsvári fotanodája szám ára a frankfurti egyetemen a porosz királytól 
nyert egy alum inum  irán ti bizonyító levél.

Meg-esmérj ük ezen Levelünk által, és adjuk tudtára a Posteritask 
hogy Romai Szent Birodalombeli Gróf és Consiliarius U r, Mlgs Széki

') E megjegyzés — úgy Játszik — illetékes oldalról tétetett, mivel igy van gya
korlatban is, a mint a. következő jegyzés mutatja.

-) Lásd a következő oklevelet. — ») Mike H. Intel* másolatról réti példányából.

<—  5 «  2  —
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Teleki Adam Patro misünk ö Nga, nyert és szerzett kegyes industriája által 
a Felséges Prnssjai Királytól a kolosvári. Reformatum Oolleginm számára 
egy Alumniát in Academia Frankfurtana ad Oderam : oily eonditioval, liogy 
a melly Tanuló Ifjú az említett Alumniara rendeltetik, azon két Esztendő
ket töltsön el, azutánii pedig annak lielyébe más Ifjú succedáljon. Által 
adta a Collegium Ládájába a Mlgs Gróf Ur Resolutioját is a Felséges Prus- 
siai Királyk in Scriptis Originalibus : mely Resolutiot maga a király sub- 
scribált, de meg nem petsételtetetí; mivel az Instantiátra való Eesolutiokat, 
a mint értettük, nem is szokta petséttel corroborálni az említett Felséges 
Király. Minthogy ezen Alumniák szerzésében senki más nem desudált, 
hanem egyedül Mlgs Greif Teleki Adam Ur ö Nga : mi-is ő Ngk, quantum 
in nobis situm est, Facultast adunk arra, hogy az említett Alumniát 
ezután-is ö Nga dirigálja és arra azt denominálja Alumnusk a kolosvári 
Reform. Colleginmbol, a ki ö Ngk a Tanuló Ifjak közzül fog tetszeni. Irtuk 
Kolosváratt Pl Martii 1740.

Kolosvári Református Professorok 
Ts. F. V. Gv. ’)

— r,ß:: —

( V I A  V I .

[1740.1

Kolozsvár váron tanácsa, és választott közönsége között len forgott vi szállóul ás kiegyenlité-
séröl szóló oklevél.

Inter Magistratum, Communitatem, seu (.'ives L. E.que Ciuitatis Clau- 
diopolitanae super orta, mota moderna controversia, taliter complanatio 
fieri speratur.

1- mo. A Privilégiumok az Communitas előtt noha egy néhányszor 
meg olvastattak, most is nem denegaltatnak, melyek pro varietate aetatum, 
temporum et Religionum mutalodván, a minemii Statusban most vadnak, 
tam ratione Politicae, quam oeconomicae administrationis, úgy kell maradni. 
Statutumink vágj Constitutiojink, majd minden Cívisnél meg lévén, a Ma
gistratus is azokkal él tani in in [sic] Juridicis, quam Divisionalibus Causis, 
ha kívántatik, azok is„ communicáltatnak.

2- do. A Méltóságos Comissariatustol ki adatott Computusok es Ra
ti ok in ipsis originalibus igen is communicaltatnak.

Ö-tio. A Méltóságos Regium Guberniumtol ki adatott Commissiok is 
ratione Quanti Ordinary igenis repraesentaltatnak, a Szerviczröl soha nem 
jő Commissio, hanem egy esztendőben egyképpen, más esztendőben más
képpen conueniálván, ezek is nem denegaltatnak.

4- to. Est idein.
5- to. A b. csiilletes Ralaristak salariumat az Exactoriaval othon az 

Magistratus specificáltatja, juxta conventiones et usum hactenus observatum.

') A kolozsvári ev. ref. főtnnoila levéltárában levő ee/yszerű másolatból.
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6- to. Nem csak a Generalis Percepto rókát, hanem egyéb Rationistá- 
kat is, Valakinek valami Perceptum forog a kezin, ad ratiocinandum sistal- 
tat a Magistratus, valakik még nem rationáltak, a kik rationáltak az Ex- 
aetorián már, azoknak Partiályát is készek leszünk repraesentalni, noha 
Karácsonhan publice a Communitas előtt elolvastattak, és communi nomine 
aprobaltatván, az Exactoria szorgalmatos munkája meg is köszöntetett. 
Ennek pedig]i 1-ma 9-bris lévén ah antiquo usu fel állittása, igenis fel állit- 
tatik és szorgalmatossan folytáttatik. Az Exactoria Számadókból nem is 
lészen, de az mely Rationista tavaly Exactorrá lőtt, az nem amovealtathatik, 
minthogy a rend hozta promotióját, midőn pedig ratiot ád, az Sessioban 
nem leszen. E Centumviratusbol is három [ha úgy teczik ] admittaltatha- 
tik az három Divisorokon kivül.

7- iuo. Mire vettetett fel az mostani Supletorium Quantum azon mas- 
sában, melyben kiadatott, készek vagyunk remonstralni, hogy több kivan - 
tatik a projectalt 1500 forintoknál, és annak felszedettetése szükséges is.

Ad 8-vum. Midőn az Biro választatik, igenis választassák szószóló is 
juxta varietates Religionum, s a Bíróval búcsúzzék is, csak hogy az e Divi- 
soratu légyen.

9-no. Aunuit Magistratus, és unamini voto cum communitate igyeke
zik meg orvosolni s számot is venni a Quartély mesterektől.

Secretariatum et Generalem Perceptoratum quod attinet, melyekről 
felyebb extra harum Seriem verbaliter tétetik az Méltóságos Sessio előtt 
mentio, minthogy a Secretariusi hivatal praecipue ob harmoniam trium 
inter nos Religionum vétetett fel, ha úgy teczik, meg maradhat, ha pedig 
nem ? tollaltathatik, csakhogy az Catholica és Reformata Religio nem 
engedheti maga két Subjectumit, Notariussát és Generalis Perceptorát egy 
esztendőben is sine Officio lenni; az okon igy az Secretariussággal az 
Unitaria Religio rekesztetik ki. Az Generalis Perceptorságnak is juxta pri
stinum usum szükség, oh dictas coram Illustrissima Sessione rationes meg
maradni. Signatum Cibiny Die 19-na Septembris Anni 1740.

Magistratus ('laudiopolitaniis ')

(VIA VII.

I1711-1
Kolozsvár polgársága és népe panasza a tanács ellen, a Mr. kormányszék elébe terjesztve 

H uszti András cv. ref. jogtanár által.

Méltoságos Groff Erdelly Országhi Gubernátor ITr! Excelsum R. Guber
nium Kegyelmes Uraink.

Ez el múlt 1740 •) Esztendőben September Havának napjaira iudicál- 
tatott Diaetanak alkalmatosságával, Excellentiad és Excelsum R. Guber
nium Méltóságos Úri tekintete eleiben a kolosvári külső és belső Tiz Fer

’) A városi levéltárban levő eredetihűl. — 2) K/.ért s a tartalomért, tettein 1741-re.

— 5(U —
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tally Capitányságli alatt való egész várassi kösségh expedialta vala maga 
négj Plenipotentiarius Deputatus Szeniéllyeit, olly Instructioval, hogj ö 
kegyelmek alázatos supplicationkal Exeellentiad és M. R. Gubernium 
kegyelmes Lábai eleiben borulván, réglii szép hírrel, névvel, gazdagsággal 
fénlö, Szabad királyi Kéncses Koloscár Titulussával ékeskedő Városunknak, 
de ma elnyomorodott, és szegénységre s pusztulásra hanyatlott varasai köz 
Rendünknek nyavalyáit, pauaszszait, azoknak okait eum omnibus circum
stantiis, a mint légii jobban tudnák ő kegyelmek, Candide et sine fuco dete- 
gálnák s Exeellentiad és Excelsum R. Gubernium Gratiájából praemissa 
praecia Causae cognitione et probatione azoknak correctioj át demisse sollici- 
tiílnák, ugj, hogj exmittalando Regius Commissarius urak ö Nagyságok 
bizonyos és authentica relatiokbol is az országh Urai T. Nemzetünknek Fő 
Rendei előtt is nyilván tennék megh, liogj ha comparatiot kívánna Excel- 
lentiad és Nagyságtok tenni ezen városnak néhai boldogít állapottya és mai 
szegénységbe s nyomorodott volta között, tehát ma ez a Város többé nem 
Kinemes Koloscár, hanem szegény és el nyomorott Kóldusvűr. Melly követ
ségben is említett I’lenipotentiarius Atyánkfiái ö kegyelmek a népnek kevés 
és csak semmi coiisolatiojára jártának el, midőn nem absoluta, hanem limi
tata Plenipotentiajik lévén, Capitányok liirek nélkült olly Compositiora 
léptének a Magistratussal, mellynek megh eonceptussa is lehetetlen a 
Magistratus ambitioja s a kösségh submissioja között Executioban s effeetum- 
ban vétettetni. Mert ugjanis a Városi köznépségli maga közönséges nya
valyáinak okait s fészkét nem talúllya tulajdon maga Hörcsögében, henyeségé- 
ben avagj felették való luxuriájában. Mivel tudva vágjon mind a két Magjai* 
Hazában, hogj a kolosvári Lakos Emberek jo Oeeonomiát folytató, kézi 
mesterségeket és mindenféle commercinmokat derekasan űző, az egész 
nemzetnek és Respublicauak a diligentiaban es sedulitásban szép példát 
adó, parsimoniahoz tanult, providus, gondos gazda emberek voltak eleitől 
fogva, hanem a Nép nagj nyavalyáinak okaiul lenni talállyuk közönségesen 
i:s egész városostul a dissolutum és inordinatum Regiment, és Varos Publica 
Occonotmájának rész sserént neglecta, rész szerént pedigh prava et in usus sin
gularum privatariimve personarum conversa AdministratiojcU. Melly szerént a
T. Magistratus ad tuendos suos honores evacualran minden Esztendőnké i d a 
Publicum Aerariumoi, es maga privata hasznára fordítván s foglalvánannak 
( 'ompletatiojára a néptől rendeltetett corporale és incorporale Bonuminak Pro- 
rentussait főtték Város Aerariumává, a köznépnek ládájában lévő s Famíliája 
táplálására való kicsin erszénkéjét, Város Csűrévé pedigh foglalták a privatus 
Gazda emberek szérűjét. Mellyre nézve sub Titulo Contributionis et necessi
tatum Publicarum, neglectis omnibus prorsus, vel iu usus proprios conver
sis Oeconomiae Publicae Civitatis Partibus, csak a privatus Gazdák emuu- 
gnltatnak, mindennemű húzással, vonással terheltetnek: Egyenetlen Quar- 
telyos tartásokkal, és mind Arithmetice, mind Geometrice inaecpialis pro- 
portioju adófizetésekkel sullyositatnak, és sok helytelen város dolgaival 
csigáztatnak, ugj, hogj a városi Gazdák és közrendek elvonattatván hiva- 
tallyok szerént való rendes kézi munkájuktól, mesterségektől és kereskede-

— r,<;r, —
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sektöl, szemlátomást kezdett, sőt megli is hanyatlott valósággal a romlásra, 
és végső pusztulásra a szegény kösségh. Melly incommodumuak tollálására 
nem elégségesnek ítéltetik a városi néptől csak csupán a Magistratus és 
város Capitányai között való simplex és magános complanatio, hanem erre 
a végre királhji Gnbernialis anthoritas kívántatik

Tudniillik: Az említett R. Gubernium Gyűlésének alkalmatosságával 
Szebenben a T. Kolosvári Magitratus Deputatus Plenipotentiariussi között 
első lévén akkori városunk BírájaNemzetes Pataki István Uram ő kegyelme, 
privatim circumveniálván magokra vigyázni nem tudó követeinket, erős 
hittel, formalis esküvésekkel, maga személlyenek Diris Devotiojaval kén- 
szeritette ö kegyelmeket, ugjmint a város részéről való Plenipotentiaries 
Atyánkfiáit, hogy csak a Méltóságos K. Gubernium előtt idegen Commis- 
sariusokat ne kérjenek, és külső nemesseket Exactiora ne hozzanak a város
ban, hogj a Tanáts titkait ki ne tanullyák, tehát a Magistratus [ha contentus 
leszen velle a város | akár tiz esztendeigh való Demoustratiot tészen; A 
Complanationak minden punetumait is be tellyesiti, Isten ő kegyelmét ugj 
segellje ! Hozzá tévén ezt is : Ennyi hitre a Tatár is elbocsátaná ars ö Rabját; 
mellyben, jelen lévén az ö Kegyelme adjunctus Plenipotentiarius társa, 
mostani városunk Biraja, Nemzetes Biijer Ferencz Uram ö kegyelnie, 
tacendo consentialt.

Haza érkezvén pedigh, midőn említett Pataki István Uramat hitire és 
fogadására emlékeztette volna a város, tehát ő kegjelme Publice ezt felelte: 
Verba volant, id est: Jus jurandum privatim commissum non est obligatorium. 
Nem tagadta mire obligálta magát, de a Tanácsból kiment, midőn a város 
azon fogadására ő kegyelmét emlékeztette. Melly et a T. Magistratus is lát
tatik ő kegyelmében exprobralni. De a nép a simplex exprobratioval nem 
lehet contentus. Azombau a Oompositionak Articulussai szerént is, sem a
város Privilégium! el nem olvastattanak, sem az ------  ') Dispositioit a.
Magistratus nem Oommunicalta a Centumviratussal, sem az evacualt aera- 
rinmrol és Contrahalt adósságokról Demoustratiot nem tétetett, nem ratio- 
cináltanak secundum Regulas Politicas.

1. Regula. Rationes aerary rite dispensentur.
2. Reg. Ne bona aut Jura ad Aerarium pertinentia temere abalienentur.
3. Reg. Cavendum ne largitionibus citra necessitatem publica pecunia

profundatur.
4. Reg. Crimen peculatus, id est Publicarum Pecuniarum Proventu-

umve subreptio gravissimis poenis exercentur.
Es hogj rövid szóval ki mondjuk: valamit Excellentiad és az Excel

sum R. Gubernium égj néhány rendbéli Kegyelmes Commissioiban, s a 
Complanationak Articulussaibau paraiitsolni méltóztatott, azok közzül csak 
ég j reis a T. Magistratus nem lépett.

Mivel pedig Excellentiad és a M. R. Gubernium Atyai kegyelmessége 
szerént, tulajdon maga Commissiojálban városi szegény rendünknek con-

'1 Eg.y szó kiolvashatna volt.
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sulalni mostani ügjében, s utat mutatni Nagyságtok Méltoságos Úri Tekin
tete előtt való másodczori és viszontagsággal való ruegh jelenésre is Benigne 
méltoztatott: Erre nézve mű is városunk nyakán feküvö nyavalyainak fész
keit, okait, tardgjait Tiszteletes Juris et Politicae Professor Huszti András 
urammal, ugj mint. városi Pertállyunkban lakó Possessorral, ő kegyelmével 
kikerestettük és végére hajtottuk, Nagjob világosságnak okaiért Excellen- 
tiad és Excelsum R. Gubernium Méltoságos úri tekintete eleiben, és Bölcs 
Discussi ójára ö kegyelmétől személly szerént Expressus Plenipotentiariu- 
sok mellett kiildvén és repraesentálván, rövideden:

1. Városunk Morális Person áj át in Pictura.
2. Annak Formája Oonnexioját avagj Status ratioját.
d. Aerariumának s Publicus proventussinak Constitutioját.
4. Város Salar istái fizetésének számát s Quantumát, a mint ma ordi

narie vágjon.
5. Contractum Debitumainak Catliologussát.
6. Város nyavalyáinak okait és Rendit.
Reménkedvén az Ur Jesus Christusnak nevében s érdemében Excel- 

lentiad és a Méltoságos R. Gubernium könyörülő széki és kegyelmes lábai 
előtt supplieationk által —

Hogj könyörgő Instantianknak tenora szerént rajtunk feküvő terhűn
ket és nyavalyás ügyünket elsőben is niegh tekinteni, Bölcs itiletire és Dis- 
cussiojára Causánkat fel venni, annak ntánna pedigh ezt az Erdély országhi 
nagy Principatusnak el nyomorodott első szülött Magyar fiát, ugj mint 
szabad királlyi Kolosvár varossát édes Atyai ölében emelni, Politica Curáját 
és gondviselését minden részből elkövetni ne terheltessék. Melly kegyel- 
mes Gráfiájáért az Ur Isten Excellentiadat és a M. Excelsum R. Gubernin- 
mot sok áldásokkal és hoszszu üdökigh tartó virágzó élettel Fiúról Fiúra, 
és nemzeczégről nemzeczegre az Egekből meg álgja. Mű pediglen életünk 
fogjtáig álhatatossan maradunk

Excellentiad és Excelsum R. Guberniunmak
Subditissimus és devotissimus szolgái

A Kolosvari külső es belső Tiz Capitányok es Ciuisék Plenipoten- 
tiariussi. ')

CCLXVIII.

11741.]
Kolozsvár borbirája u tasítása.

Bor Biro Uram Instructioja.2)
1. Mindeneknek előtte azon légyen, hogy a Város Korcsoméira minél 

jobb jobb Borokat vásárollyon, szegény Bort penigh telly ességgel ne végyen.

') A város levéltárában levő eredetiből, [lease. II. Nro 862.1
-) A királybírók utasítására, tett jegyzéssel összevetendő . . .  Az előbbivel egy, 

tehát 1741. évből való.

—  r,<)7 —
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2. A kiktől Borokat vészen, kóstolókat T. Király Biro Uramhoz vivéu, 
az eo kegyelme consensussábdl vegye, s alkugya, és kitől, mennyit, hány 
pénzén vedrit, mit ád fellyül rá, az eladó személyt T. Király Bird Uram 
eleiben liiván, hitelesen consignállya, és Ratioja mellé kivántatd Documen - 
tumui T. Király Bird Uram testification át vegye, és ha lehet úgy alkudgy ék, 
hogy az el adó személy a Korcsoma Háznál az A szkon tölcse megli el adott 
borát, consignálván vásárlásának is Ivorcsomára kikezdésén elárultatását.

3. A szemét Bírónak fel vonásért és bé eresztésért fele fizetést 
adgyon, mint a privatus Ember.

4. A Korcsolyásoknak úgy adgyon édgy édgy kupa Bort, ha mikor 
három vagy négy Hordo Borokat vetnek bé, különbben hogy minden hordo 
Bőrből édgy édgy kupát adgyon, azzal nem lészen szabados, Ratiobau nem 
is acceptáltatik.

5. Ha csak a Város szekerei érkezhetnek, pénzes szekerest vecturára 
ne fogadgyon.

6. Mikor a Borokat levetik, azon levetett Borokat leghottau megh 
töltven és bé pecsételvén, adgya a Korcsomáros keze alá, többször töltelék 
nem lészen accepta.

7. Úgy vásárollya penigh a Borokat, hogy minden tiz veder szin Bor 
után edgy vider seprüt acceptállyon, és ha több találna lenni, az első adu 
személytől szin Borul ne acceptállya, külömben Bor Biro Uramtól nem 
lészen accepta.

8. A korcsomáknak folytatását, és kezek alá adatott Boroknak gond
viselését, tisztán és nem megh elegyítve való áruitatását gyakorta megh- 
visgállya; és ha csalárdságot tapasztal a Korcsomárosokban, akár Bor 
megh elegyítésben, akár nem igazán mérésben, akár miben, mellyben a 
Város kára forogna, T. Király Biro Uramnak legh ottan bé momlgya.

9. El kelvén a Bor, minden halasztás nélkül mást kezdessen, hogy a 
korcsoma haszontalanul ne heverjen.

10. A Bor elkelése után mindgyárt a Seprűt [ Így | ki vegye, az kor
dokban ne tartsa, hogy megh ne veszszen, és el is adgya szorgalmatossan, 
ha csak el adhattya, altalagokra ne gyüitse’; Ha penigh nem találkoznék a 
seprőnek árossá, Bor Biro Uram főzesse ki, és adgya a korcsmárosok kezére 
eladásra.

11. Az Hordókat vízzel mérje megh a lvorcsomárossal egdyütt min
denkor edgyik Vásárbiro előtt, kinek fizetése dr. 0 egy negyvenestől, kitől 
is hiteles attestatiot végjén.

12. Hordo mérésre h o g y  pénzéi fogadgyon a város erszényére embert, 
az megh nem engedtetik, azért vágjon fizetések mind a Bor biro Uramnak, 
mind a Korcsmárosoknak, mivel bér nélkül, szálló tartás nélkül és Város 
közönséges szolgálattya nélkül laknak a Város korcsoma házánál.

13. A kikorcsomárolt Borok árrárol szorossal) számot vegyen, apa
dásra szerfelett ne acceptállyon; és a bé fizetést hoszszas üdökre ne ha- 
laszsza, hogy a Város pénze a Korcsomárosoknál ne heverjen, vagy az eo 
kegyelmek fel nem szedése miatt a Város ne károsodgyék.

— 5G8 —
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11. Az király Miro Uramnak minden negyven veder szin Bőrből leszen 
munkájáért 20 pénzé és édgy kupa Bora.

15. A koresoma házaknál semmi reparatiot ne tégyeu T. király Biro 
Uram hire, Commissioja és expensairol való Quietantiaja nélkül.

Ili. Elöbbeni Bor Biro Uram kezéről regestralt, a város korcsomájá- 
hoz való eszközöket, Lakatokat kévánnyon maga kezére adatni.

17. Senkinek is privata Personának számára sem ex Ordine Senatorio, 
sem magának, sem másnak indifferenter a Város korcsomájára Város dis- 
pendiumával Borát bé ne vegye és ki ne áruitassa.

18. Senkinek is ne discretizállyon a T. Tanács parancsolattva kiviil a 
Városéból.

19. Az idegen Borokra, mellyek vagy Taxa nélkül, vagy Taxára hozat
nak bé városunkra, szorgalmatos vigyázással légyen, és Cédula nélkül csak 
édgy darabot is bé ne bocsásson, a Cédulákra pedigh mindenkor fel ír ja : 
Ivi számára, hány hordo és hány veder Borokat bocsát bé f melyre nézve 
szükséges, hogy a kapuk előtt megli nézze az edenyeket, hány vedres, megli 
intézze, kiilömben Házától ne cedulázzon.

20. A Taxa pénzt a kapuk előtt, lm csak lehet minden vider idegen 
Bortol dr. 5 de tempore exigállya Város számára, kiilömben a magájából 
kenszerittetik bé tenni.

21. Mikor líatiot ad, minden positioi mellett hiteles Documeutumai is 
legyenek, különben nem aceeptáltatnak. ')

CCLX1X.

11711.1

Kolozsvár királyi lírája ős ispotály ispánja utasitása.

Tiszteletes Király Biro Uram Instructioja 2)

1. Tisztelete« Király-Biro Uram ki kérvén maga mellé e medio Am
plis« : Senat, et e Numero Dominorum Centum Virorum a Város határán 
mind Szelistye, Felek, Köd, Gtyörgyfalva felé való Erdőket megh járja, ugv 
a Lombi Cserét és minden Berkeket szoros tilalom és vigyázás alatt tart
son, és arról a Tanács Commissioja nélkül se maga számára, se indifferenter 
senki számára hordatni megli ne engedgyen, és se edgy, se más Erdőre, 
Cserére, Berekre tellyességgel senkit is, se Cédulával, se szóval ne facul-

') A város levéltárában levő eredetiből. [Fuse. 11. Uro Sät!.]
-) Uincs kelési id eje ; de kívül egy későbbi időbeli Írás 1741-et mutatja. 

IJgyanakkorinak iratik a borbiró utasitása is. lie  ez tévedés. Egy kis boritékjegyzék- 
ben, mely e két utasítást egybe foglalja, ez á l l : lvirálybirák litt volt közből: .,Spo- 
tály ispányi\ és bor bírák uralmuk iustructiojok.“ lie  az ispotály ispáné kitöröltetett 
s helyébe ez Íratott: „Az ispánét kivettem |V| és többet tevén hozzá, kiadtam a. T. 
Tanács előtt Lostayner István ispán uramnak, ti januarii 1741.‘‘
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tally on; Ha ki pedigh raita tapasztalhatnék azon tilalmas erdőket, Csereket, 
Berkeket vágni, lopni, és hordani, vagy bántani, procedaltasson Tiszt. 
Királjr Bird Uram az ollyan ellen a Decretum tartása szerént minden ked
vezés nélkül.

2. A város Korcsoméira szorgalmatossal! gondot visellyen, es Con
stitutus Bor Biro Uramnak semmit csak magánosán a Bor oeconomia körül 
folytatni megír ne engedgyen, hanem mind Borok vásárlása eo kegyelnie 
előtt légyen, úgy mikor korcsoméra adgya is, kit, mint vészen s adat el, 
mindazokról a Bor Bírónak Ratiocinatio; áiiak hitelességére documentumo- 
katadgyon.

3. A Város határán lévő Ispotály földeket mindeuik fordulón szorgal
matoson ki jártasson, és minden szántóföldnek hol létét, szomszédságit, 
capacitássit authentice eonsignaltassa, hogy a szerint juxta facultatem 
Subditorum convenienter vethessen s oeconomizálhasson.

4. A Városon lévő Spotály Malmához kívántat» Naturalékra és annak 
(iáttyára, viz folyásra szorgalmatos gondot visellyen, és a Necessariuniók
nak megli szerzésere vagy rejiartitiojokra Spotály Ispánynak de tempore 
parancsolatokat adgyon, minden méretesen maga jelen légyen.

5. A Merui Udvarházhoz ki menven, minden azon Udvarháznál talál
tató Naturálékat élőbbéni Király Biro Uram eo kegyelme kézéről consigual- 
tatva vegyen lnspectioja alá.

<>. A Merai Határon mindeuik fordulom, hány Szántó földei legyenek 
specifice a ispotálynak és hány köblösök, vékások s kik szomszédságiban ? 
mindeneket kijáltatván, consignáltasson.

7. Hasonlóképpen a kaszálókat és Erdőket is megli járván, illendő ') 
alatt tartson, és senkit is hordására, vágására a T. Tanács akarattya nélkül 
I ne} facvdtallyon, úgy a T. Tanács parancsolattya nélkül a Merai határon el 
ne adgyon, az eladott Erdőt penigh ha esztendeig le nem vágják, fel váltássá.

8. A Búza dezmálások alkalmatosságával mind Kolosvarott, mind 
Mórában maga jelen légyen, és de ingredientys Spotaly Ispánnak documen- 
tumokat adgyon.

9. "') — a Kamaráról annuatim ki venni munkás légjen, hogy eszten
dőről esztendőre ne maradgyon restantiahan, és nehezebben ne következzék 
kinyerhetése, vagy valami incomodum ne következzék miatta.

A Merai határon és a Spotály Udvarházára, ahoz tartózó minden 
örökségekre, Spotály telekjeire, Szántóföldéire, kaszáló helyeire, tilalmas 
erdeire, azoknak határaira, szomszédságaira úgy visellyen gondot, hogy 
semmi rész azokból az Ispotálytol ne abalienálodgyélr, és Spotály kárával 
inas usussára ne forditassék ; melyre nézve szükséges lészen az Spotálynak 
minden helyeken való minden nemű Örökségeit ki járni, azoknak szomszéd- 
gvait, határokat, mennyiségeket, minemiiségeket hiteles Lajstromban fel-

— 570 — '

') Egy szó: fdiitjijelet vagy más hasonló ki van hagyva. 
-) A hézag az eredetiben is meg van,
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írni. A Spotály örök és Seller Jobbágyaira is jo vigyázással légyen, hogy 
azok Spotály kárával vagy el ne szökjenek, vagy más földgyére és szolgá- 
lattyára magokat temere ne fordítsák . Örökségeiket el ne zállagositsák, 
aunal is inkább el ne adgyák, Úgy marhájókból is magokat szükségh kívül 
ki tie pusztítsák, melynek elkerülésére való szolgálattal őket ne torhellyé, 
sőt idejében magok oeconomiajoktol, és életek keresésétől se distráluillya, 
és kit kit az eo tehetsége szerént szolgáltasson rendiben.

A Spotály Jószágában minden lábos es szárnyas marhákat illendő
képpen iigyekezzék szaporittani, azoknak hasznokat az eo rendi szerint 
exigállya és semmit is el adni vagy distrahalni maga fejétől T. Király Biro 
Uram (Jommissioja nélkül, kivált az hasznosokból no attentállyon.

Az Merni Jószágban szüntelen hasznos korcsomét taroson Spotály 
jovára, mind a, kolosvári, mind a Merni Malmokra jo gondot visellyen, ahoz 
kevántató mindennémü Natnralékat jo idején megh szerezzen, rnpturait 
is halogatás nélkül reparaltassa.

A Spotály számára conferaltatott ben efieitiii inak ki vételében Eszten
dőnként szorgalmatos légyen, és kivételét Esztendőről esztendőre ne 
balaszsza.

A szegényekre jo gondot visellyen, és azoknak ordinarie járó heti 
pénzt, kenyeret és egyéb naturalékot idejében administrállyou.

Ha hol valami ex pio zelo legá.1 tátik, vagy contéráltatik a Spotály 
számára, annak kezére vételében légyen munkás, és valami a Spotályé, se 
magának, se más számára ne distráluillya.

Az Oeconoiniábol beszerzett pénzt, minden Esztendőben ratiocinatioja 
vitán administrállya in toto oda, a hová a Magistratus disponállya és azokat 
se magánál ne tartsa, se másnak ki ne adgya semmi nemű tekintet alatt.

Minthogy a Spotály Ispán fizetett szolga, az Ispotályéból se magát, 
se marháit ne iuterteneállya, és semmi nemű Naturálékat magának ne vin- 
dicállyon, hímem elégedgyék meg rendelt fizetésével; különben fizetésében 
iiupntaltatik. Conveutioján kívül egy Lovának intertentioja accepta stb. 
Summa: Előtte tartván Conventionata liivatallyához hüttel való kötelessé
gét, ;i Spotály jovára úgy prospiciállyon és ugy oecononiizállyon mindenek
ben, hogy azoknak gondviselésében hasznos szolgának tapasztaltassék; 
külömben az eo kegyelme miatt következhető defectusok, károk eo kegyel
mének imputaltatnak.

Idejében penigli illendő Itatioját a kolosvári T. Exiietori;ír;i fel adgya 
minden positiorol, Pereeptumirol, Erogatumirol levélbeli hiteles docuinen- 
tumokkal edgyütt. ')

') Az axiclVml yVmsc. II. N di Ső(j.| Ez is 1711. évi.

-  571 —
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CCLXX.

LI 741.'|
A Uiiáey, a polgárság 6« közsóg közötti bckcfclouaúgnok a kiküldött nyomozó 1 űzött «ág általi

kiegyenlítése.

Ouod vero attinet Civilem Amplissimi Magistratus Administrationen!.
Mintliogj a M. It. Gubemiumnak Intentioja, és expresse kiadatott 

Parantsolattya is az : Hogj az Amplissimus Magistratusnab Senatoria 
Autlioritassa es Jurisdictioja in sibi subordinates Cives, sancte et illibate 
megtartassák, mely Senatoria Autlioritas is az inter partes már fen forgott 
Dissidiumok es Simultasok miá, nem kevésbé megliaboritatott vala, azért 
Authoritate ab Excelso R. Gubernio Commissioni lmicce indulta, serio 
iniungaltatik az egész Centumviratusnak, es az Belső és Külső Tiz Fer
tályok Kapitányok, es azok alatt levő egész Város népének, hogy mind a 
Város Politica és Oeconomica Administration», mind peniglen az eo Felsége 
naponként való szolgalattya is az eo rendes cursussaban előmehessen, és 
semmi részében is azok Impedimentumot ne s/.envedgyenek, az egész fenn 
deciarait Városnépe, universitassa, mint illik, jámbor és hív Cívisekhez 
minden engedelmességet és obedientiat praestállyanak az Amplissimus 
Magistratusnak és eo kegyelmeket illendő Iteverentiaban tartsák; Egyéb
iránt ha az egész Communitas, hűtős hütelessége ellen, a Magistratusi 
Authoritasnak, ausu temerario, ullyabb | i</y\ simnltásokkal, engedetlen
ségekkel és viszszálkodásokkal magát opponálná, és az által a közönséges 
•lónak előmenetelit, és az eo Felsége szolgálattyát is impediálná, legottau a 
Magistratus a Méltoságos Guberniumot in genuina rei veritate informállya, 
és el fogják venni, in tali casu, minden kétség nélkül az illyen seditiosusok, 
a Méltoságos Gubemiumnak minden Severitással való animadversioját; 
Ha hol peniglen privata Personak deprehendáltatnának hasonló temerarius 
aususokhan, és a Magistratus Authoritássát vellicalo Engedetlenségekben, 
s magok oppositiojában, a Méltoságos Gubernium nekünk instructionaliter 
kiadott parancsolattya szerint, comperta rei veritate, az illyen privatus 
Deliuquenseket, a Magistratus Arestalhassa, és mind addig Arestumban is 
megtarthassa, mig ezen Commissio az Supressumban maratt dolgok folyta
tásának Continuatiojára Isten segedelmével viszsza jővén, az ollyan Delin- 
ipienseknek dolgokat is törvényes igazításban vészi. F converso punig, 
minthogj minden bene ordinata keresztyen Directiokhan a Magistratus az 
eo tíuhordinatussinak nem Tyrannussa, hanem Moralis Attya, nem perse- 
íjuutora, hanem protectora, azért ezenn királyi Városnak Directioja melle 
hejheztetett érdemes Magistratus is ebbeli keresztyéni Tisztit és kötelessé
gig nem ketlyük, maga előtt viseli; A melyre nézve Authoritate inferius 
declarata, eo kegjelrneknek is iniungaltatik praesentibus serio, hogj eo 
kegjelmek is, az eo kegyelmek alá rendeltetett betsülletes Cíviseket, mind 
magok tulajdon morális Tagjait, a magok Tisztességekben megtartsák, az 
szegény Instan,sokat minden morositas nélkül, Attyai kegyességgel meg-
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halgassák, és azokat Vigasztalás nélkül |a  mennyiben lehet] magok elöli 
el ne botsássák, a népet és Cíviseket nem gyülölségből származott riazga- 
t,ásókkal, sértegető sarcasmusokkal [mely Is en előtt is gyiilölséges], 
hanem Istenes szeretettel, Atyai kegjesseggel és még az ellenkező Circnm- 
stantiákban is bölcs moderatioval, s minden igassággal gubernallyak : in 
casu enim contrario, inexactussá tenné az ollyan Magistratus a Meltoságos 
Gubernium előtt magát, sőt meg eshető illyen színű megbántodasiban, a 
népnek is, vágj tsak égj privatus Cívisnek is, ad suas superiores Instantias, 
mindenkor az szabados recursus megengedtetve lészen, és talál módot a 
Meltoságos It. Gubernium herme, hogy az rendeletlenségben találtatott 
Tisztségviselők is méltó büntetéseket irremissibiliter elvegyék.

Mig azért ezen Commissio ad brevem Terminum viszszá fog térni, a 
mostan suspendaltatott commissionalis dolgoknak continuati ójára, azért 
mind in Civili, mind in Oeconomica Civitatis totius Administratione, a 
fenn megirt Parssok tartsák ezekhez magokat. Signatum Colosvar Die 4. 
7-bris 1741. Ex Commissione, ad subortas, Magistratum inter et Populum 
Claudiopolitanum, Controversias sopiendas, ab Excelso Gubernio Regio 
Deputata. ')

CCLXXI.

L 1742.J

IVtldi István Icydai íiliadciniliiis levele, ott még egy ideig mavadhatáFj végett adandó
segély iránt.

Méllóságos Gróf, Status Tuti raus Fő Consiliarius Ur, érdemem felett való
Nagy Patronus Uram.

Alázatosan jelenteni Exeellentiád Kegyes Tekinteti előtt magamat, és 
Statusomat, ezen humilis instans Levelem által, méltoztassék Exeellentiád 
meg tekinteni, es miben legyen Academicus Statusom és progressusom, meg 
érteni. Minden dolgaimról bővebben Mgos II. liánfii Farkas Urat tudósítot
tam alázatoson, Excellentiadnak is rövideden bátorkodtam jelenteni aláza
toson, hogy dolgom feledékenységben ne mennyen, mert ugyanis mely 
nehéz dolog légyen incerto animo lenni, és még is nagy nyomorúsággal 
élni, ki nem mondhatom, ratione experientiae ugyanitt való lakásom bizony 
gyönyörűség, mert az Isten ollyan jó Eszközöket parantsolt, a kik által 
naponként valamiket kívánok, mindeneket experialhatok, tsak hogy expe- 
rientiaiinat a költségtelenség miatt praxisra nem húzhatom, hanem a mint
hogy a Picturahoz és Sculpturahoz való műszerek nem ollyan költségesek, 
azért azokban magamat leg inkább karátsontol fogva minden nap exer- 
cealom, a Picturaban négy orákon, a Sculpturában egy órán, egyéb óráimat 
a Philosophicum Góllegiumok foglalják el, hogy pedig Exeellentiád lássa 
meg, miben légyen kevés idő alatt progressusom, azért Historiam lapsi

') A'/, eredetiből. [Fase. II. Nrn 80S.|
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Adami et Evae Mestereimnek praescriptiojok szerint clelinealtaxn és ki- 
mettzettem jnxta artem, Agna fortis-siú, es Excellentiadnak ad Oculatam 
revisionem el küldöttem. Ami nézi a figurat, excusaljon éngemet Mestereim
nek praescriptiojok, a mi nézi pedig a seulpturaban való hibákat, excuset 
me Manus inexercitata, és egyéb akadályom, a mi nézi ezt a Mesterséget, 
teljességgel semmi is nintsen, és nem tsak, hanem valamellyek Tvpogra- 
pliiai Czelomat nézik, etiam cpiae fuere secreta secretissima, mindeneket ki
tanultam, tsak hogy már engemet mester emberré a mindennapi exercitium 
tenne, hogy ha költségem volna műszereknek szerzésére és az itt való sub- 
sistentiara bár tsak még másfél Esztendeig, mert a mint mindenek reméulik 
felőliem kezem munkáit látván, az után kezem munkáji által magamat táp
lálhatom, és az irtán idővel minden emberek igen nagy keresetnek reméu- 
ségével biztatnak; de mig a lenne, bizony el veszek a nagy nyomorúság 
miatt, mert ollyan nyomorúsággal élek, hogy tsak alig és alig szenved
hetem, még is nagy költséggel élek, és jó lelkemmel mondom, hogy négy 
száz forintokkal itten tsak élni esztendeig nagy nyomorúság, én már szinte 
Esztendőt töltök az itt való lakással, és itten a kik tudják, hogy költséggel 
jöttem ide, azon tsudálkoznak, hogy mi módón subsistálhatok, a Mgos Urak 
közzül pedig némellyek azon tsudálkoznak, hogy mi módón költhetők el 
anyi pénzt, láttya az Isten az én életemet, és bizonyltom az Istennel, hogy 
olyan szorossan éltem és élek, hogy alig lehet szorossabban, de az én statu
som igen költséges mind életemre, mind experientiaimra nézve, mert nékem 
senki sem ad valamit ajándékon, elég nagy és drága szerentse, hogy ajándé
kon tanulhatok, és tsak a miket eddig per Amicos experialtam, mindazokat 
hogy ha Mester emberek mellett kezdettem volna experialni, bizony talám 
ezer forintokkal is bé nem értem volna eddig való experientiaimat, sőt két 
három Esztendőkig el szolgáltatta volna a Mester ember magát, és még is 
alig hiszem, hogy úgy ki tanulhattam volna sok igyekezetemben artium 
secreta, mint per Amicos ki tanultam, mert mely nehéz dolog légyen itten 
a mesterségeket tanulni, bizony ki nem mondhatom, és ha tudtam volna 
meg gondolni othon létemben, mely nehéz dolgokat vállaljak légyen ma
gamra, és miilyen nyomorúságot szenvedjek itten, tahim másfél ezer forin
tokkal is ki nem indultam volna az Hazából. Miír Jo Istenem Kegyelmiből 
itt vagyok és ide való jövetelemet bizony nem bánom, inert még eddig 
minden dolgaim ratione experientiae remenségem felett folytának, minden 
napon pedig több és több experientiara való alkalmatosság adja elő magát 
anyira: hogy nem látok éppen semmit is ollyat, a mit idővel ne expe- 
riállyak, tsak hogy itten élhessek, de tsak már is mely keserves nyomorú
sággal éljek, igen nagy dolog, és rerera multiplicavit Dens aerumnas meas et 
vescor solum pane, a mely nyomorúságot hogy sokáig szenvedhessek, bizony 
lehetetlen, sőt kevés idő múlva, minden elkezdett dolgaimat itt kell liagv- 
nőm, és mi lészen vége nyomorúságaimnak Isten tudja. Reménkedem azért 
a Jesus Neveben Excellentiadnak és Nagyságtoknak, légyen segítséggel 
Nagyságtok, hogy továbra is subsistalhassak, mert ha egyszer félben sza- 
kasztom elkezdett dolgaimat, soha bizony többe feinem találom, hogyha
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valami alkalmatosságot találtam volna, és sok jó akaróim találtának volna, 
Nagyságtokat Instans Leveleimmel bizony nem terheltem volna, mert 
tudom, mely nagy szükségben légyen szegény Hazám, de hiszem én se hal
hatok itt meg éhei, Hazámnak javát munkálodván ; hogy ha pedig az Isten 
kezem munkáit meg áldja, én is a mivel tartozom Isten velem lévén praes- 
talom. Hoszszas és bátorságos Írásomról alázatoson követvén Excellentia- 
dat, ajánlom az Ur Istennek gondviselő kegyelmében egész Méltóságos Úri 
Házával együtt, és maradok alázatoson

Excellentiadnak alázatos szolgája
Lejdában 1742. (i. Aprilis. 1‘áldi .István m. pr. ')

— 575 —

COLXXIl.

11742.1
Ay, unitáriusok b. magyar utezai 1Y> tanodája napnyugati részére rugó, Szatlimáry András 

hentes övökósoitó'l megvásárolt telekről és házról való vásári szerzó'dés.

Mi úgymint Fejérvári György, Kolosvár Várossának edgyik hites 
Divisora, Madár György Centum Vir, és Desikovicz Márton, ezen Városnak 
edgyik hites Szolga Bírája, mind hárman Kolosvár Várossának lakosi, ez 
ide alább megirt dologiján adhibitus Regiusok s jövendőbeli Tanubizon- 
ságok, adgyuk tudtokra mindeneknek az kiknek illik ez Levelünk által, 
Quod hoc Ao psenti 1742 Die vero 6-ta Mens. Maji, Kolosváratt lakó T. 
Nzetes Idősb Gyergyai Pál Vram ö kgvme Nagy Piacz Oriens Seriessin 
lévő Házánál létünkben jelenének meg előttünk edgy részről ezen Városban 
lakó N. Veres Anna Asszony, Néliaj 8zakmári András Vram Relictája édes 
Gyermekeivel, ugjmint Szakmáid István Vrammal, úgy Szathmari [így ] Anna 
Kovács Mihályné Szathmari \igy\ Borbára és Ersébettel, más részről penigh 
említett T. N. Idősb Gyergyai Pál Vram ő kgme, az Kolosvári Tiszteletes 
Vnitaria Ecclesiának edgyik Curatora és Nemzetes Nagj Ajtai Nagy Györgj 
Vram, azoa említett T. Ecclanak ordinarius Nótáriussá, holott is tőnek ö 
kglk egyenlő Consensusbol illjetén meghihatatlan alkalmat, és örökös 
vásárlást, tudniillik : Lévén említett Veres Anna Asszonnak | a megirt Város
ban Szappan Vttzában ab Orient, ugjan a Kolosvári '1'. Vilit. Ecclesia 
Schola udvara hátulso része, ab Occid. T. Pákei János Vraimék kerti Vici- 
niumában ] megnevezett Gyermekeivel edgjütt edgj közös Fundussa, melljet 
rajta lévő Fa Házzal, eddigh observált egész jussal s határával edgjütt meg
nevezett édes Gyermekeivel egjenlő Consensussokból adá el jure perpetuo, 
irrevocabiliter ugjan a T. Vnitaria ecclesiának, és ezután succédálandó tag
jainak, in et p fl. hung. 100 /  Száz Magyar forintokban, ollj Evictiot vállal
ván mind maga, mind említett édes gyermekei külön külön magokra, és 
posteritásokra szabad jó akarattjok szerint., hogj minden legitimus impe- 
titorok ellen a magok tulajdon költségeken s fárattságok által tartoznak a

') A kolozsvári en. rrf. főtanain levéltárában levő ereletäml.
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Ptitt T. Kolosv. Vnit. Ecclesiát törvénj ve'géigh manuteiieulni ezen Háznak 
s Fundusnak pacifica possessiojában, melj szerint az Pattacta Summát Ptitt 
Curator N\ Gyergjai Pál Vram ö kgme az ennyiszer mentionált T. Ecclesia 
részéről de pleno et integro usualis kész pénzül exsolválván, megnevezett 
Veres Anna Asszony is, ugj említett Gyermekei minnjájon szabad jó aka- 
rattjok szerint, magok obtingenseket, per manus véve'n, ez ideigh birodal
mukban lévő fenn Circumscribált lakó hellveket meg irt T. Ecclesiának 
reale Dominiumába bocsátták, nullo sibi ipsis, nec eorum haeredibus jure in 
posteriim reservato, és igj roborálók is az Contrahensek ö kglk ezen Tran- 
sactiot cum Vinculo flor, hungaricalium 50 /  Otven M. forintokkal, ugj. 
hogj a mellyik fél quoquomodo ezen Gontractust violállja, liasonloképen 
hogjha Venditrix Asszony és ő kgme megnevezett Gyermekei a Ptitt T, 
Ecclesiát ezen Jószágnak pacificum domíniumában nem manutenealhatnák, 
tehát ezen poenában incurrálljanak, melj Vigore Psentium desummáltatván 
ő kglmeken, ennek két része cedalljon a Kolosvári nemes Tanácsnak, har
mada az Constáns félnek, még is ezen Contractus erejében megmaradgyon, 
mindezeket kéz beadással, áldomás itallal s mutva apprecatiokkal is confir- 
málván ö kk.

Melj dologh előttünk e szerint men vén Végben, mije irtuk meg fide 
nostra mediante futuro p Testimonio Subscription kai, és szokott pecsé
tünkéi is Corroborálván. Signat. Claud. Ao Die Locoque pfatis.

Correcta per eosd. 
Fejérvári György m. pr.
Nns Kolosvár Várossának 

egyik külön Divisora.

lidem qui Supra:
Madár György m. pr. [P. H. | ')

Desikovicz Márton rn. pr. | P. H. |

CCLXXIII.

En aláb meg iratattot Medeséri F. András Urnák meghagyatott öz
vegye, tudtára adom mindeneknek, a kiknek illik: Mivelhogy Istenben bol
dogult Uram, Ferenezi András halála előtt tett végső rendeléséből kolos
vári Tisztelendő Pater Jesuiták Uraimék gondviselése alat levő Szent Josef 
Seminariumának hagyot két ezer Vonás magyar forintokat, hogy azért ezen 
istenes szándéknak eleget tegyek, ezen Summa pénzt Tisztelendő Pater 
Rerzeviczi János Uramnak feliül emlétett Szent Josef Semin ariumának 
mostani érdemes Regeimének le olvastam, de illyen conditiokkal,' szegény 
üdvözölt uram szándéka és értelme szerint.

’) A macpjar unitárius egyliózközönséfi kolozsvári fűtanodája és főtanácsa levHtárá- 
hun levő eredetiből.
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Először: hogy ezen Summa pénz bizonyos helyre, és ha lehet vala- 
melly Communitá,snak interes számra Sex per centum kiadattassék.

Másodszor: Ezen interes költségből feliül említett Seminariumba esz
tendőnként egy nehány szegény árva Deákok akármi nemű Classisban 
levők, bár tsak ketten a szükségben, a szükség kívül pedig többen, a mint, 
kitelik, tartassanak és ruháztassanak.

Harmadszor: Á Deákok ollyan árvák legyenek, kik mind a tanulás
ban, mind az erköltsben előmenetelt tesznek.

Negyedszer: Az Iffiak minden esztendőben változzanak, h o g y  io-y 

többekre is terjedgyen a fundationak haszna. Ötödször: A Ruházattyok 
egyszer ványolt posztóból való dolmányból, nadrágból állyon. Azon kivid 
adassék nekik egy pár csizma, öv, süveg. Hatodszor : A sziliben külön
bözzenek az Henter ur árváitól és Ferenesielc-nek neveztessenek. Hetedszer 
Az árvák befogadása Tisztelendő Fater .Tesuitak kolosvári Collegiuma Rec- 
torának szabad rendelésére bízatta tik, kinek is keze és gondviselése alatt 
álhatatosan úgy meg maradgyon, hogy ennek rendelésében senkitől ne 
liáborgattassék, az iránt senki inspectioja alatt ne légyen, senkinek arról 
számot adni ne tartozzon se világiaknak, se egyháziaknak; hanem egyedül 
az ő Szerzetéből, tudni-illik JESUS társaságából való elöljáróitól fügjen és 
ugyan azon társaságból való személyei által, a mint legjobban Ítéli, igaz
gassa és rendellye.

Mellynek is nagyobb bizonyságára hagyom örök emlékezetül ezen 
írásomat tulajdon petsétemmel, és nevemnek alája való tulajdon Írásával 
megerősítvén; lvolosvárat Szent György havának húszon negyedik napján 
ezer hétszáz negyven hetedik esztendőben

Emericus Tolvay, Koncz Éva m. pr.
Coll. Claudiopol. Rector1) | F. II. | [F. H.]

CCLXXIV.

11748.1

Alm ási K ata, MYnczi Sám uel nó hagyom ánya a ko lozsv ári u n itá r iu s  iskolai tanuló deákok
szám ára .

Ao 1748 die 29 July En Almasi Kata Nzts Abrudbanyai Mártzi 
Samuel Uram Házas társa Adom ezen Írásom által emlékezetül mindenek
nek az kiknek illik, hogy in Ao superius praeterito 1740 Kolosvári Hid- 
utzai Hazbeli részemben leven es maradvan ados néhai Komjatszegi Janosne 
Ferner Anna Aszszony ötven kilen ez forint [Így | és húszon két pénzéi, 
melynek annualis intere,ssit conferaltam volt a Superius fato Ao a Kolos- 
vari Unitaria Scholaban levő Deákok szamara ; melyben az mint maga 
fateala Komjatszegine Aszszonyom, eddig ele egy pénzt sem adott, azt az 
okot advan, hogy eo kglmitől senki sem kerte, ezután azon eollatiomot most

') M iké X ere ie iirő l vett m rhohdáhól.

II. :J7
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sem revocalom, ezután penig nem tartozik töbről interest adni, hanem csak 
tizen kilencz forintokról es huszonkét pénzről, mivel csak annyival marad 
nekem adosom, melynek interesset ez után is hagjom az fellyeb meg irt 
Deákok szamara, mellyről adom ezen irásomot jövendőbeli bizonyságul.

Datum Kolosvar Ao et die Supra notatis.
Almasi Kata rn. pr. |P. H.| ')

CCLXXV.

[1749.J
A szűcsök czóliszabályai. 2)

Tekintetes Főbíró, Tekintetes Királybíró, és Tekintetes Nemes Tanáts, 
közönségesen jó Uraink.

Alázatos Instantiánk által a végre jelentünk meg a T. Nemes Tanáts 
szine előtt, a mi Czéhünk akarattyábol: hogy a mi megavult Articulusain- 
kot [mostan újabban íratván], méltoztatnék a T. Nemes Tanács confirmálni 
és városunk nagyobb pecsétével megpecsételni, hogy a jó és szép rendtar
tás által mind az országnak, mind szegény városunknak annál jobb móddal 
szolgálhatnánk, mind penig megromlott Czéhünk épületet vehetne, hogy 
felséges királyunk szolgálatára annál alkalmasabbak lehetnénk.

L E X.
az az

A Szőts (Izéknek Rendtartási és Articulusi, melyekhez minden Szőts 
mester embernek kell magát tartani és alkalmaztatni. Mostan újonnan Íra
tott városunk egyik érdemes Senatora és Fő Czéhatya T. Ambrus András 
és betsületes Czéhnek czéhmesterei: Fejérvári Ferentz, Enyedi Sámuel és 
Káros István, Czéh Nótáriussá Madár György idejében 1749. esztendőben.

1-us Articulus. Valaki a mi Ozéhünkbe akar állani, annak tisztességes 
születése, attyarol és anyarol igaz levele légyen és tökéletes jámbor légyen, 
és szegődtessék bé az inas az Czéhnek igaz rendtartása szerént. Elsőben 
mikor bévétetik, az Apród tartozik az Czéhnek adni flór. 9. az három Czéli- 
mesternek Nótáriusával együtt mellette való fáradtságokért flór. 4. és szol
gáljon két hetet, annak a mesternek maradtsága flor. 1. Ha történnék, 
hogy mester ember fia jőne, és inasul akarná megtanulni a mivet, teliéit 
három esztendeig szolgáljon és fizessen a Czéhnek flor. 1. den. 64. Ha pedig 
a mester meghalna, mindgyárt más mesternek adgyák. Előbhször, mikor 
felveszi az Aprodot a Mester, mindgyárt adgya tudtára a fő Czéhmesternek. 
Valamely inas más helyről ide mi közünkbe jőne, és megtudhatnák, hogy 
ezéhes helyen négy esztendeig nem tanult volna, az az Apród szegődtessék 
be újonnan és szolgállyon négy esztendeig.

') Az unitárius egyházlcözönség főtanácsi levéltárában levő eredetiből.
a) 1749-ben dolgoztatván újra. az 1725-kinek alapján : helye itt van, s nem az 

1751-ki másolat időrendében.
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2-us Art. Ha valamely legény itt mi közöttünk a mivét megtanulta 
volna és a Mester remeket meg akarná szabni, tehát két Mester által az 
egész Czéliet megkövesse és azt a Legént el ne idegenítsék, hanem okve- 
tetlen megengedgyék a Ozéhnek rendtartása szerént az ö igazságát hogy 
meg szabja, és minekutána meg szabta volna, az ő igazságában elő- 
botsássák. Holott pedig valamely legény megházasodnék, avagy tsak mát- 
kásodnék is, minek előtte a Mester remeket megszabta volna, tartozzék a 
Czéhben adni minden okvetetlen flór. 4. Addig a Mester remek szabást 
meg ne engedgyék néki, mígnem a felyül megirt summát le nem tészi. 
Ha pedig annál a Mesternél egész esztendeig nem növelhetne, tehát más 
mesternél mivelyen, mígnem az egész esztendő eltelik. Minekutánna ezeket 
megnövelte volna, annakutána a Mester remek szabást minden okvetetlen 
megengedgyék néki ha kívánja, és fizessen a Remek Collatioért fl. 18. a 
mely a Vénségé.

.'1-tius Art. Valaki Mester emberré akar lenni, és a Czéhbe kívánkoz
nék, az tartozzék az Czéhbe adni mindgyárt flór. 7. dr. fi4. és tartozzék két 
jámbor Mester által az Czéhbe bekövedzeni \ Mr edzeni helyett], minek
utánna azon Mester a Ozéhnek kedvét találta volna, és a felyül megmon
dott. summát letette volna, annak utánna szabad légyen Legényt és Inast 
tartani, az ö tehetsége szerónt minden okvetetlen. Annak felette egy Mes
ter se tarthasson egy-egy Apródnál többet, mígnem az apród az négy esz
tendőt ki nem tölti. Ha pedig az a tanuló Apród az urától ok nélkül elfutna, 
és haza nem jene egy hétig, tartozzék az Czéhbe fizetni flór. 1. ha pedig 2 
hétig tova lenne, tartozik a Czéhbe fizetni flór. 2., ha pedig az az Inas egy 
fertály esztendeig oda maradt és annak utánna műre visszakivánkoznék, az 
az Inas újonnan bészegődtessék, mint annak előtte.

4- tns Art. Minden Mester feleségének, fiának és leányának fél Czéhe 
vagyon, többet nem tartozik a beálláskor a Czéhbe adni flór. 3. den. 82. 
ha pedig Mester fia Mester leányát veszi, többet nem tartozik a beálláskor 
fizetni flór. 1. dr. 64. Es valamely meg holt Mesternek felesége az ő 
gyermekének Czéliet akar tartani, az tartozzék a Czéhbe adni den. 12. min
den esztendőben. Ha pedig az asszony ezt meg nem miveiné, mindazáltal az 
ö Gyermeki a Czéhből ki ne tagadtassanak. Ha pedig afféle Gyermek 
annakntánua a Czéhbe békivánkoznék, akkor egyszersmind minden Esz
tendőre fizessen denar. 12. Ha pedig ezek közül a Czéhet fel akarná hagyni, 
szabad vélle. Ha pedig a Mester fiát a Mivre az maga Attyához szegődtetik, 
ne tartozzék többet fizetni, hanem denar. 12.

5- t-ns Art. Annakokáért minden Esztendőben a Czéhmester változzék 
és úgy forogjon a három Religion, úgymint Catholica, Reformata és Unita- 
ria Religion, hogy egy Esztendőben magyar, más Esztendőben szász légyen, 
ugyanazon Religiorul, és úgy mennyen által két Esztendő múlva más Reli- 
giora, és minden Esztendőben tartozzanak számot adni a Czéhmesterek a 
Nótáriussal együtt, és mikor a Czéh Czéhmestereket akar választani, békes
ség okáért táblához járuljanak a Mesterek és úgy voxoljanak. Ha pedig 
valamely Mestert Czéhmesterségre választanak, és fel nem akarná venni,

37*
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annak a Mesternek abban az Esztendőben se Legényt, se Inast ne adjanak, 
hanem, tsak a mennyit a maga kezeivel dolgozhatik.

6'-tus Art. Ha valamely Mester meghalna és a feleségére műszer ma
radna, az az özvegy Asszony szabad légyen egy egész Esztendeig egy 
legénynyel és egy Apróddal a mivet mivelni, és ha valami az idő alatt a 
Czéhre jőue, egyaránt szenvedgyen a Czéhvel.

7- mus Art. Ha valamely Mester engedetlen vagy szofogadatlan lenne 
minden dologban, az mely a Czéhet nézi, Czéh rend tartása szerént, annak 
maradt,sága den. 112. Ha pedig egyik a másikot meghazudtolná, avagy harag
ból illetlen szóval illetné, annak a maradtsága minden okvetetlen fél czéh, 
mely tészen flór. 3. den. 82. De mindazáltal vérontást, vereséget, hatalmat, 
senki mi közülünk ne Ítéljen Bírónak és Tanátsnak hire nélkül, az ki pedig 
azt mivelné, tartozzék a Bírónak és a Tanátsnak egy (lira ezüsttel.

8- vus Art. Ha valamely Mester avagy Legény kontárkodott volna, 
avagy Czéhen kívül miveit volna, az bé ne vétessék mi küzinkbe, (is annak 
mivet ne adgyanak mindaddig, inig a (Izéknek igasságát meg nem adgya, 
melynek a maradtsága flór. 4.

!>-nus Art. Senki mi közülünk, valamely Mesternek szolgáját, Legé
nyét és Inasát el ne hitegesse; valaki azt mivelné, annak a maradtsága fél 
Czéh, mely tészen flór. 3. den. 82. annakutána senki mi közülünk a másik
nak árossát el ne idegenitse, a ki azt mivelné, annak a maradtsága flór. 1. 
Annak felette minden mesternek sokadalomkor szabad két helyen is árulni.

10- mvs Art. Senki mi közülünk valamely Legenynyel avagy (Széliün
kön kiviil való Emberrel társul ne mivelyen és no kereskedgyék. Valaki ez 
ellen megtapasztaltatik, annak maradtsága egész Czéh büntetése, mely 
tészen flór. 4. den. G4. és annak felette senki mi közülünk oly árut se 
végyen, mely a Czéhnek kárt hozna, annak a maradtsága fél Czéh, mely 
tészen flór. ■'!. den. 82.

11- ns Art. Senki mi közülünk tsáválatlan bőrt Czéhünkön kiviil való 
Embernek el ne adgyon, se idegen Emberrel mivet ne éirultasson, annál is 
inkább Czéhünkön kiviil valónak semmiféle nyers bőrt ne vásárollyon. 
Valaki ez ellen cselekednék, annak maradtsága, a mit vásárlott, hogy azt 
elveszeszsze.

12- us Art. Mikor valamely mester mi közülünk bőrt vészen a piatzon, 
a mely egy forintot ér, azt a bőrt magának tarthatja ; ha pedig többet érne 
egy forintnál, és más Mester hozzá találkoznék, és részt kíván na belőle, 
tartozzék részt adni. Ha pedig az a Mester azt nem mivelné, annak maradt
sága flór. 1.

18-ns Art. Ha valamely Mester mi közülünk megtsinált vagy kész 
miyet a sokadalomban megvenne, és a mi Sziliünkben itthon árulná, annak 
a maradtsága flór. 1. Annak utána senki ne merészelvén ilyen mivet ide 
hozni, hogy házánál vagy boltban árulná se idevaló, se idegen. 11a ki ez 
ellen tselekszik, Biro uram erejével elvegyék, melynek a két része a Czéhé, 
a harmad része Biro uramé légyen Tanátsával.

14-tus Art. Ha valamely legény pénzt venne fel mivel és fejében a Mes-
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tértől a. kinél lakik a végre, hogy dolgozzék érette, azt a Legényt dolgozni 
senki be ne fogadhassa, az ellen, a kitől a pénzt felvette; hanem ha annak a 
Mesternek engedőiméből lenne, a kitől a pénzt felvette. Annakokáért senki 
miköziiliink Legényt mihelybe lelne ültessen kiséretlen, hanemha a fö Czéli- 
mestertöl megkéri. Valaki ez ellen tselekszik, annak a maradtsága fl. 1. Es 
senki a Mester Legénynek többet ne fizessen egy hétre, hanem dénár. 10; 
és ha egész Esztendeig lakik valamely Mesternél, tartozik az a Mester egy 
ködmennek való bőrt adni, sihaval [?| és gallérnak való bőrrel együtt. 
V alaki ez ellen cselekednék, annak a maradtsága fél Czéli, mely te'szen flór.
0. den. 82. és a Legény mihelyéből feltiltassék.

1 ü-tns Art. Minden Mester az Halott után tartozzék menni, a Czéhnek 
rendtartása szerént. Valaki ezt nem mívelné, a nagy Halottnál a maradtsága 
denar. 25. a kitsin Halottnál pedig denar. 12. Ha pedig oly dolga vagyon, 
hogy a Temetésre el nem mehet, tartozzék a fő Czélimestertől elkéredzeni; 
ha ezt nem tselekszi, mindgyárt megbüntettessék az Articulus szerént.

Ki-tus Art. Henki mi közülünk semmiféle bőrt, a mely az országban 
terein, senkinek ne készítsen az Tiszteletes papi és Tekintetes senatori 
renden kívül másnak. Valaki az ellen tselekeszik, annak a maradtsága 
flór. 7. den. 01. mely tészen egész Czéhet; hanem a Mészárosnak, akitől 
abban az Esztendőben a bőrt vette, megkészithetni, vagy egy ködmönnek 
valót, vagy egy Mente alá való bőrt pénzért. Ha pedig nem annál a Mes
ternél akarná feldolgoztatni, a ki készítette, tehát liivja oda azt, a ki fel
dolgozza, és úgy adgya oda. A ki az ellen tselekednék, annak a maradtsága 
fél Céh, mely lészen flór. 8. denar. 82.

17- mus Art. Ha valamely Szüts Legény hétfőn az ö Urának nem 
mivelne, annak a Legénynek arra a hétre egész heti bért ne adgyon a. 
Mester. A ki ez ellen tselekszik, annak a maradtsága flór. 1.

18- vus Art. Minden Szüts Mester ember jo mivet miveljen, a mely a 
kösségnek javára és hasznára legyen és azt a mi vet Látó mesterek által 
megláttassák, hogyha valamely Műben vétek találtatik, azt megbüntessék 
a Czéhnek modgya szerint, hogy a mi régi Atyáinknak jo liirek nevek meg- 
maradgyon. Ha pedig afféle alávaló Müve sokadalomban találtatnék, azt a 
Mester Uraimék egész országul elvegyék és megbüntessek.

líHm s Art. Ha valamely Szűcs Legény Ura, vagy Asszonya ellen 
vétene, és azon közben más városba menne, az Ura, a ki ellen vétett, írjon 
utána a Mesterekhez, a hol mivel, azok a Mesterek jo Választ tegyenek 
annak a Mesternek, a ki ellen vétett, és tiltsák meg a Mivet nála mind
addig, inig oda menvén megbékélik az Urával.

,20-tíms Art. Senki mi közülünk a Mester Legénynyel Szakmánt ne 
miveltessen. A ki ez ellen tselekednék, annak a maradtsága flór. 1.

,21-mus Art. Valamely Mester mi közülünk nyers bőrt venne, és 
viszontag nyersen eladná Czéliünken kívül valónak, avagy nyersen a 
városról elvinue, annak az maradtsága az, a mit eladott. Ha pedig más- 
nnnét a mi országunkból ide jöné valamely Szöts Mester ember, sokadalom 
napján kívül nyers bőrt ne vásároljon. A ki ez ellen tselekednék, a maradt-
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sága az, a mit vásárlóit, melynek két része Czéhé, harmada pedig Tekin
tetes Biro Uramé Tanátsával együtt.

22- dus Art. Senki mi közülünk öt ködmennél többet a vásárba ki ne 
vigyen. Valaki ez ellen tselekednék, annak a maradtsága flór. 1.

23- tius Art. Valaki mi közülünk az uj Munka közé o bőrt elegyülte, 
az a Miv elvetessék, és senki házi kutya vagy házi matska bőrből ne dol
gozzék. A ki ez ellen vétene, annak a maradtsága flór. 1.

24- tits Art. Egy Mester embernek is Legénye vagy Inasa a piatzon 
semmiféle bőrt ne vásárolyon sokadalom napján kívül; hanem a Mester 
ember feleségének megengedtetik időközben is.

25- tus Art. Valamely Mester egész Telets/.aka két Legényt tartana 
Mihelyében, attól a Mestertől el ne vétessenek Nyárban, hanemha nem 
akarna maradni nála ; és azok a Legények ha felkelnek tőle, azok helyébe 
nem szabad más kettőt tartani, hanem tsak egyet. De mindazonáltal Hús
hagyó kedd után nem szabad kettőt tartani, hanem tsak egyet, hogy más
nak is Legénye légyen. Valaki ez ellen tselekeszik, annak a maradtsága 
egész Czéh, mely tészen flór. 7. denar. (34. Hanem tsak a Tanátsbeli 
Uraiméknak és a Fő Czéhmesternek szabad két Legényt tartani Nyárban. 
Az Legény is sokadalom és sátoros ünnep előtt négy héttel Mihelyből fel 
ne kelhessen. Ha pedig valamely Legény Karácson után hamar mégyen 
Mihelyben, és Bárány metszésig tartaná a Mester, az olyan Legény Kará- 
tsonig Mihelyböl fel ne kelhessen, gazdája akaratya nélkül.

2fí-tus Art. Tizenhármán lévén az ifjú Mesterek, kik közül nyoltzan 
költs előtt légyenek, kik is mind a sirásásban, mind egyéb Czéhet néző 
dolgokban a költs után valóknak segítséggel légyenek; a koltsos Mester 
pedig oly vigyázással légyen, hogy senki is az Czéhgyülésnek idején el ne 
maradgyon; ha pedig valaki elmaradna a koltsos Mester miatt, tartozzék 
az óra maradtságot a koltsos mester [maga] megfizetni. Továbbá mikor 
Czélunester Uraiméknak dolgok vagyon, a mely a Czéhet nézi, és az ifjú 
Mesterek engedetlenek volnának, avagy a Czéhmesterek hire nélkül elmen
nének, büntetése légyen den. 02. és valaki ezt a maradtságot mindgyárt 
le nem teszi, annak a Czéhmesterek Legényét, Inasát elvegyék, ha pedig 
nincs, megzállogoltassék.

27- mus Art. Ha valamely Mester más városból ide jöne és mi körünkbe 
kívánkoznék, az mi tőlünk felvétessék, de úgy, hogy először születéséről 
való levelét behozza, és miképpen vált meg arról a helyről, a hóimét ide 
jött. Továbbá a Mester remeket megszabja és megtsinálja, és a Czéhnek 
igasságát letégye, miképen a felyül megmondott helyeken meg vagyon Írva, 
és annak felette szolgálatban légyen a Czéhben, mint a több iffju Mesterek 
szoktak szolgálni. Mikoron ezt felvészi és megtselekszi, hévétessék mi 
körünkben. Ha pedig oly jöne, a ki nem akarna szolgálni, hanem summa 
pénzzel akarna körünkbe állani, azt mi semmiképpen közinkbe nem vesszük, 
hanemha azt mi véli, mint a felyül megmondott helyeken meg vagyon írva.

28- vus Art. ITa valamely szöcs Legény a városon volna, és annak a, 
Legénynek müve volna, és nem akarna niivelni, hanem napszámra menne
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dolgozni, valamennyiszer sizt tselekszi, annak maradtsága flór. 1. és senki 
a szöts Legények közül kártyát, kotzkát pénzbe ne játszodgyék, annak a 
maradtsága flór. 1.

29- miS Art. Senki a szöts Mesterek közül avagy az Áros Emberek 
közül kész művet boltban ne árulyon, avagy egyébféle vad bőrt, a mely az 
országban terem, vagy nyerset vagy tsáváltat, annak a maradtsága ') ott 
árul, melynek két része a Czéhé, harmadrésze pedig Biro Uramé Tanátsával.

30- nms Art. Mikoron a Mesterek bégyülnek a Czéhbe jo rendtartás 
szerént, az okáért mikor a Fő Czéhmester Társaival egyetembe az iffju 
mester által hivattatya, a mely órára hivatalos lészen, mindgyárást tar
tozzék az órára béjőni; lia pedig jelen nem lészen, mikor a Regestrumot és 
a neveit elolvassák, főképpen mikor Czéhmestereket választanak, minden 
okvetetlen annak a maradtsága den. 25. Hanem ha a városon nem volna, 
vagy város dolgába volna foglalatos, tehát ment ember. De mikor Czéh
mester ITraimék hivatnák, akár idős, akar Iffju Mester légyen, és el nem 
jőne, annak a maradtsága den. 16. És a mely iffjutol a Mester asztalt a 
Czéh meg akarja venni, a mint a Czéhnek tetszik pénzül, vagy Collatioval, 
úgy veheti meg, a melyért is kell fizetni flór. 28, a, melynek 24 forintja a 
Czéhé, 4 pedig az iffju Mester Társaságé.

,'11-mus Art. Mikor valamely Mester mi közülünk más Mesternek 
mivét megalázná, hogy kárt vallana miatta, annak maradtsága féle.

82-1ins Art. Valamely Mester mi közülünk a Czéhnek titkait kihirdetné, 
avagy a letsendesitett dolgot felháborítaná, és a Czéh végzéseit idegenek 
előtt kibeszélné, ennek a maradtsága fél Czéh, mely tészen flór. 3. den. 82.

3.9-tiits Art. Senki mi közülünk Bárány bőr osztáskor az Mészárosok kö
zül egy Társaságnál többet ne foglalyon, had jusson mindeniknek a bőrbe, 
a ki venni akar maga számára, és a mely Mészárossá jut, másnak semmi szili 
és praetextus alatt ne adhasson; és ha valamely Mesternek az osztáskor 
kész pénze nem lészen, ne foglaljon Mészárost, hogy másnak által adgva, 
hanem a több Mesterek magok között oszszák fel a Mészárosok Társaságait. 
Ha pedig valaki ezen Articulus ellen tselekednék, annak a maradtsága 
egész Czéh, mely tészen flór. 7. den. 64. minden engedetem nélkül.

34- tits Art. Ha valamely Mester valakinek mivelne, és avval az Ember
rel számvetetlen volna és nem akarna fizetni, senki a Mesterek közül addig 
ne mivelhessen annak az Embernek, mígnem az elébbeni Mestert megelé- 
giti. Ha pedig valamely Mester ezekben ez ellen tselekszik, és a mivét 
házához vinné, és hírré nem adgya, annak a maradtsága flor. 1. E mellett 
senki mi közülünk más Ember házához dolgozni ne mennyen, hanem tsak 
nagy Urak, Papok és Senatorok házához; a ki ez ellen tselekszik, annak a 
maradtsága flor. 1. valamennyiszer tselekszi.

35- tns Art. Ha valamely Mester vétekben esik, ugyanazon Czéhmes- 
terek idejekben az ő vétkéről egész Czéhnek kedvét keresse, hogy azon 
Czéhmesterek tiszta és macula nélkül való Regestrumot adhassanak szám

') Homályos az eredeti is.
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vevő Uraiméknak minden Esztendőben, és lut az a Mester engedetlen volna, 
azt a Mestert a Czéhnek igasságával éltessék mindaddig, inig a Czélinek 
kedvét nem találya.

36- tus Art. Tímároknak, Vargának és erszény Gyártónak szabad ne 
légyen Botos [?], Bárány és Kecske ollo bort venni, mert valaki ezek közül ez 
ellen cselekednék és megvenné, Bird Uram erejével liázátul minden okvetet- 
len elvitessék, melynek a kétrésze a Czéhé, karmadrésze Bird Uramé légyen.

37- mus Art. Hogyha valamely Munka vagy bőr kiválhatnék valami 
felső hatalmasság számára és szükségére, és valamely Mester embernek 
közöttünk találtatnék, és Czéhmester Uralnék kérésére elé nem adna, a 
Czéhnek gyalázattyára, tehát azon jószág ettől a Mestertől elvétessék.

38- vus Art. Ha valamely Mester mi közülünk más Mesternek ados, és 
nem akar megfizetni, tehát panaszt tévén Fo Czéhmester Uramnak, bizo
nyos napig tégyen terminust, a melyre is ha meg nem fizet a debitor, tehát 
a Czéhnek igasságával ne élhessen mindaddig, inig a Creditorral meg nem 
békéllib. Az pedig valaki Apánk Uram hire nélkül a másikat Biro Uram 
elében idézi, tehát fel Czéhig meg büntessék, mely lészen fl. Ö den. <82.

39. Art. Ha valamely Mester mi közülünk a másiknak Beligioját bets- 
telenitené, vagy tisztességét gyalázná, és mostoha szókkal illetné Czéhbeli 
társát, tehát minden engedetem nélkül egész Czéh büntetése légyen rajta, 
mely lészen fior. 7. den. t>4. Ha pedig másodszor is tselekszi, Czéh nélkül 
maradgyon.

40- nms Art. Minden remek tsinálo iiju bizonyos Mester embernél ké
szítse a remekét, hogy gyanuság hozzá ne férjen, mintha más remekét mu
tatná bé a Czéhbe; hirt tégyen pedig Fő Czéhuramuak; a ki pedig hir 
nélkül tsinálná remekét, inig a Czéhnek kedvét nem keresi, addig a remeke 
bé ne vétessék.

41- nms Art. Minden betsületes ifjú, valaki a Czéliben akar kéredzeni, 
tartozik három daraból álló remeket tsinálni, Úgymint: tisztesseges paraszt 
Dolmány ködment, egy pár tisztességes Bóka láb keztyűt és egy kecske 
bőrből szabott Csentét, |? | Az pár Bóka láb keztyüért a Fő Czéhmester 
három Márjást letévén, magának elvészi; ha pedig valamely Mester avagy 
Legény az ö Mester remek szabásában avagy meg tsinálásában hibát tenne, 
minden Mester darabbal, melyen vétek találtatik, tartozik a Czéhbe fior. 1.

4,2-dus Art. Minden betsületes Ifjú, minekutána a betsületes Czéhbe 
bekéredzik, tartozik az Ifjú Mesteri Társaságnak fior. 4. A ki pedig az Ifjú 
Mesteri Társaságból kiszabadul, tartozik a betsületes Közép Mesteri Tár
saságnak flór. 2. melyet is minél hamarább majd Társaságoknak tartozzék 
megfizetni, tehát mindaddig a Czéh igazságával ne élhessen, inig Conten- 
tnmot tészen.

43-tns Art. Minden más városból sokadalomra ide jövő Czéhbeli Mester 
embereknek munkájokat a Látó Mesterek visgálják meg, és valamely dara
bon hiba találtatnék, tartozzék fizetni den. 12. És ha valamely kereskedő
nél az országban termett vad vagy szelíd állatoknak kitömött bőrei talál
tatnak, azt is a Látó Mesterek visgálják, és látó pénzt vegyenek rajta den.
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12. úgy mindazonáltal, hogy tsak a sokadalom első napján árulják, ás ha 
más nap kirakják, Tekintetes Bir<> Uram erejével elvegyék tőlök, melynek 
két része a Czélié, harmada pedig líiro Uramé légyen a Tanácsával.

iá-tus Art. Ha történnék, valamely Mester ember avagy Felesége 
paráznaságban találtatnék, és a Magistratussal avagy Directorokkal meg
egyeznék, tehát addig a Ozéli igasságával ne élhessen, mig kézmosásért a 
Czéhnek nem fizet fel mester asztali Collatiéért való Summát, mely tészen 
flór. hung. 14 oo tizennégy Magyar forintokat, hogy annál tisztában igye- 
kezze minden Mester magát viselni, mivel a Czéh tiszta személyt kivan.

Praesentem Copiam ex veris suis Originalibus descriptam, cumque 
iisdem fideliter comportatam ac eollatam licet juxta exigentiam temporis certi 
Articuli die 10-a Januarii Anno 1725. per Amplissimum Magistratum Clau- 
diopolitanum in rationem rei, Styli et terminorum ordinem sincere redacti 
habeantur, nihilominus quoad substantiam suis Originalibus eandem Copiam 
comformem repertam esse testor. Quam quidem Copiam ad Mandatum 
Amplissimi Magistratus Claudiopolitani sub authentico Civitatis Sigillo 
coque majori extradedi.

Claudiopoli, die 7-a Jiiny Anno 1751.
Josephus Harsányi

Regiae Liberaeque Civitatis Claudiopolitauae 
Juratus Notarius m. pr. ‘)

I 'CI.XX VI.

[1749.]
A Szcuozi Molnár Albcrfc-féle, m ost az erdélyi ev. reform ált hitvallásnak tulajdonát tevő 

nyomda harmadik bérlőjével, Patak i Józseffel kötött szerződé«.

Mii az Erdélyi lteform. Ecclesia részéről vigyázó és igazgató Supre
mum Consistorium, iidvezült Szatlimári Pap Sándor halála után Pataki 
Joseff' atyfia ő kimének minden inventatio nélkül assignáltatott Reformata 
Ecclesiánk Typographic» Officinájának Inventatiojára rendeltük Tiszt, 
(loneralis Notarius Szatmári P. Sigmond atyfiát, Tiszteletes Kolosvári Pro
fessor atyfiai közül egyikei, és idősebb Pataki István és Enyedi István atyfiait 
o Elmeket, kik is a Betűknek Speciessel és grádussai szerént meg másálva, 
a Typographiához tartózó minden nemű eszközöket registrálván, jo gond
viselés Miatt hadjuk megint Pataki Joseff atyfia keze alatt, melynek szokott 
taxája iránt noha die JO-a Martii anni currentis mlgs B. Bánfi Farkas 
Úrhoz botsátott levelünk szerént tettünk vala oly rendelést, hogy a taxá
nak fele a Kolosvári Ecclesiáuak, fele pedig az oda való Collegiumnak ad- 
ministráltassék, de azután bővebben informaltatváu, hogy a most munká-

') A szűcs égéit, ládájában volt eredetiből. E czéliszabályt 1709. aug. 20. ifj. 
Pataki József kolozsvári éfikfldt. jegyző is lemásolta és kiadta. A nagy égés előtt 
meg volt ugyancsak a őzéi) leveles Indájában.
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hun levő Typographic Néhai .Butsesti [iyy\ Sára aszszonytol 5Gő mfkal oly 
véggel váltatott volt ki, liogy annak jövedelméből, elsőbben is 500 mir. a 
Kolosvári Farkas Utzai Templom szükségére fordittassék, az után való 
jövedelme pedig az Ecclesia Cura torainak, Predicatorainak és Collegium 
Professorainak szabados dispositioj okban áljon, Végeztük azért, hogy fenn 
említett Pataki Joseff atyfia ő Kimé. a fenn irt 500 forint ki teléséig az 
egész taxát a Néhai Benefactrix Aszszony kegyes intentioja szerént a Kolos
vári Farkas Utzai Reform. Templom számára és szükségére administralja, 
annak ki telése után pedig fenn említett rendelésünk szerént azon Typo- 
graphia taxája a Kolosvári Reform. Eeela és Collegium között egyenlő 
részekre oszoljon feli [igy\. Ennek felette meg kivánnyuk meg irt Pataki 
Joseff atyfiatol, hogy ő Kimé is az Eeelának nem kárára, hanem hasznára, 
a Tvpographiának nem fogvatására, hanem szaporítására, és maga aján
lása szerént a most nyugovó Typographia el kopott régi Betűinek is meg- 
ujjitására igyekezzék bona fide Christiana, rendesen és nitide folytatván a 
közönséges jóra nézendő Munkáknak, és ha oly Munkáik: lennének a külső 
és Belső Curatorok hirével s Tiszt. Superintendens vagy Generalis Notarius 
atyfia ő kliuek aprobatiojaval való ki nyomatását, melyről is tartozzék ő 
Kimé adandó Obligatoriaja által bennünket assecurálni. E supr. et pleno in 
Trannia Reform. Consistor. Cibinii dr. 27-a Apr. A. 17 lő.

Ecclar. pr. Tranniam Reform. Curator. Suprem.
(L. S.) B. Sigismiindus Bán ff m. pr.
(L. S.) B. Gabriel Alvintzi m. pr. ‘)

CCLXXVU.

11750.]
Szamosujvárról Kolozsvárra át telepedni kivánó néhány örmény kereskedővel kötött

szerződés.

Nos Stephanus Pataki Junior Primarius, et Franciscus Bayer Regius 
Judices, caeterique Senatores, ac Notarius Liberae Regiaeque Civitatis Clau- 
diopolis ! Damus pro memoria per praesentes significantes quibus expedit 
universis, et singulis: Bennünket, és általunk ez szabad királlyi városnak 
Centum viratussát meg tanálváu instantiajokkal Ebesfalvi Becsületes Ör
mény kereskedők úgymint Titt. Márton András, Jakab Márton, Emanuel 
Csíki és Persianus Christoff eő kegyelmek a végre, hogy ez Városon 
engednénk eő kegyelmeknek két áruló boltokat nyitni, lmlottis magok szo
kott kereskedéseket folytathatnák, obiigáiván magokat önként az követke
zendő, és általok irt conditiokra :

Primo. Az Város Privilégiuma, szabadsága ellen, soha sem titkon, sem 
nyilván, sem Felséges Királyunk és Örökös Fejedelmünk, sem egyéb akármi 
névvel nevezendő Urak és Dicasteriumok előtt nem practicalunk, és magun

’) A kolozsvári ev. ref. főtanoda, levéltárában levő hitelet: másolatból,.

—  r,s<) —
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— ŐS 7 —

kát ii Város vag)' Nemos Magistratus absoluta Jurisdictioja alól semmi szín 
i‘s praetextus alatt eximalni vagy immunitalni nem igyekezünk.

,~-o. Soha sem Pénzt, sem Portékát Városi embernek [ha úgy 
tettzik I nem adunk a végre, hogy a miatt vagy Házát, vagy egyéb ingatlan 
belső vagy külső örökségét elvegyük, foglallyuk per se, vel alio modo qua- 
1 icunque legitimo foglaltassuk; sőtt, ha ollyan casus történnék is, hogy 
adósságért örökséget kelletnék foglalni, tehát in tali casu ipső factö az 
adósságunk füstben mennyen, és in perpetuum el veszeszszük.

3- 0. (Jivilitast sem magunknak, sem successorinknak nem kívá
nunk és semmi úton módon nem keresünk.

4- 0. Az Publicumnak semmi nemű Oeconomiájában sem directe, sem 
indirecte nem involalunk.

5- 0. Czéhes Mester Emberek praejudiciumára, ollyas Materialékat, 
melyek az ők mesterségeket illetik, a Városban |az egy szabad sokadalmi 
napokon kivül | soha sem nem vásárlunk, sem nem árulunk, hanem csak 
csupán az Boltbeli kereskedést tractalljuk.

fí-to. Hogy ha arra való jó városi Magyar Emberek Gyermekei ma
gokat kereskedő Mesterségre kívánnák applicalni, tartozzunk őket, mint 
magunkét úgy tanítani az kereskedésre.

7-nio. Minthogy az Város Feleket ki akarja váltani, mely 5640 Ma
gyar forintokig és 42 pénzig Zálogban vagyon, tehát kérjen a Város vagy 
Magistratus akár holott és akárkitől annyi Pénzt, és mi minden esztendőben 
az Tnteressét adaequate lefizettyük, úgymint 3(10 idest háromszáz hatvan 
magyar forintokat, mind addig, valameddig az fellyebb megirt 5640 Magyar 
forint s 42 pénz Capitalis Summa Feleknek az Proventussábol leűzetődhetik.

S-vo. Ha pedig az megirt ususra az emlitett Sumat az Város vagy 
Magistratus fel nem venné, vagy felvévén successive lefizetödnék, tehát 
azon 260 magyar forintokat az Városnak ad successivum usque eumque 
conseientiosum Magistratus beneplacitum minden esztendőben megfizettyük.

9-no. Ha pedig az felvejendő Capitalis Summát az Felek Hypotheca- 
riussa nem léválná, mig Litis ordine nem determinálodnék az iránt movea- 
lando Causa, hogy azon Capitalis absque fructu addig is ne heverne, tehát 
mi levállyuk, és annak mind interessét úgymint 360 forintokat, mind pedig 
azon kívül annyit Taxae titulő az Városnak deponálunk. Midőn penig azon 
töllünk és általunk léváhuulo Capitalis Summára az Városnak vagy Magis- 
tratusuak szüksége lészen, tehát akármely üdőben lefizetésére moneáltassuuk 
és kénszerittessünk, minden üdőben le fizetésére obligatusok lészünk.

Ultimo. Ezen conditiokra sub poena exturbationis obligálván magun
kat és successorainkat, az két nyitandó Boltoknak cessioja mellett 
kivánuyuk miis: Elsőbben. Hogy ez Városra kívüliünk több Örmény és ide
gen kereskedők communibus nobiscum viribus ne bocsáttassanak. Másod
szor,, hogy az kolosvári Titt. P. Jesuvita Urainktól néhai Griener Peter 
Űrről jutott es legált, megvött Házunkra semmiféle Onus secundum vim 
praemissarum conditionum ne redundallyon exceptis iis casibus, a midőn 
tudniillik egyéb és több Immunis Personák Házai is in Onus aliquod revo- 
caltatnának, eladván pedig házunkat ez immunitással ne gaudeallyon az Ház.
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Melly spontanea Conditiokafc mi Magistratus az Obligans kereskedők 
kívánságára az Centum Viratussal Connuunicálván és in hoc Anno prae
senti 1750 Die 15-ta Mensis Aprilis az Centum Viratus in hae Armeniorum 
Petitione, mi Városunknak jovának es hasznának előmenetelére lehetne, 
elkövetni effectumban venni minket Magistratust plenarie authoralváu, 
minekutánna hoszszas consideratiokkal Városunk incrementumát ezen Peti- 
tioban visgaltuk, ez Ország Főbb Dicasterialis Uraiual communicaltuk és 
svasiojokot vöttük volna, egyéb meritalis ratiok és eonsideratiok mellett 
agnoscálván az Publicumnak incrementumára tett Ígéreteket, megengedtük, 
hogy sub strictissima antelatarum Conditionum observatione az fellyebb 
nominalt kereskedők két áruló Boltot nyithassanak. Harum eonsveto Civi
tatis Sigillo munitarum, per Juratum Civitatis Notarium extradatarum, ac 
a parte nominatorum penes usualium sigillorum appressionem subscripta
rum vigore et Testimonio Literarum mediante. Datum Claudiopoli Die vige
sima secunda Mensis Octobris Anno Domini Millesimo Septingentesimo 
Quinquagesimo.

Stephanus Junior Pataki, Pfatae L. Regiaeque Cittis Claud.
Judex Primarius mpra (P. H.)

Franciscus Bayer, Piatae Civitatis Judex llegius mpr. (P. H.)
Extrudat, per Tliomani Bús Ordinär. Cittis Claudiopolis 

Notarium mra. (P. II.) ‘)

— 588 —

') Az eredetiből. | Fuse. Ii, Uro 108.J
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Mi alább inog Írtak, tudván azt, hogy a mit Isten kegyelmes áldása 
által ez Világ’on bírtunk, azt az Isten azért adta, hogy mind magunk szük
ségeit tékozlás nélkül, mind pedig az Isten Háza Cselédei szükségeit 
segellyük és tápláljuk belölle, Az Isten pedig minket Világi .Tokkal ingyen 
való kegyelmessége szerint meg áldván, most modot is adott abban, bogy 
(‘létünkben vigyük véghez ezen szándékunkat, nem akarván holtunk utánra 
hagyni; és a mi gyermekeink nyakára bajt nem kívántunk tenni, hogy a 
mi Holtunk után meg látván rendelésünket, ha meg találnák sajnálni, a 
nagy Isten ellen vétkeznének vélle. Hogy azért ez ne légyen, a mit el szán
tunk magunkban, azt mind életünkben kiványuk véghez vinni Isten sege
delme által, Melly végre a kolosvári Reformatum Hemes Collegium számára 
adtunk és in paratis exolvaltunk \i(/f/ \ Három száz Magyar forintokat illyen 
Comlitiok alatt.

1- mo. Hogy ezen három száz Forint ha lehet Comniunitasnak adatod- 
j ék inkább ki, mint Privatus embereknek, és hogy a legalis Interesse sex 
per Centum igazán és punctualiter megjárjon, mert ha privatusnak adja a 
Collegium, a mostani Világnak módja és szokása szerint az Interes igen 
roszszul szokott fizettetni és majd nem is.

2- do. Ezen Három száz Forintoknak Interesse tétetődjék öszve a 
Néhai Idvezült Wesselényi Anna ezen Collegiumnak ki adott két száz 
Magyar forint Capitalisának Interessével, melly két száz Forint adatodott 
ki 1740-ben 10-dik Julii. Es igy a felsőbbel együtt tévén a Capitalis üt 
száz Magyar Forintokat, melly öt száz Forint Capitalis in aeternum meg
maradjon. Ennek pedig legalis Interesse sex per Centum fordittassék min
denkor egy jo tanuló Reformatus Deák számára, kiis belső embernek készül
jön; és mind a mi életünkben, mind pedig holtunk után azon Harmintz 
Porint egy Alumnus számára kijárjon.

Ö-tio. Hogy valameddig Isten ezen kolosvári Reformatum vulgo Cal- 
vinianum Ns Collegiumot ezen Vallásunknál meghadja; mind addig ezen 
fejül megirt Capitalis Summa Legalis Interessével együtt ezen Collegium 
Dispositi ójában légyen. Ha pediglen Isten a bűnért a fejül megirt Religion 
lévőktül el vétetné, és más Religion valóké lenne, [mellyet Isten távoztas- 
son szent Fiának a Jésusnak drága érdeméért kiványuk,] illyeu Casusban 
szabadsága lészen a mi maradékinknak, a kik Helvetica vagy vulgo Calvi- 
niaua Religion lésznek, fel venniek és más ez Hazában fejül meg irt Con
fession lévő Collegium vagy Schola Deákai számokra fordítani az Interest, 
Ha pediglen ez sem lenne, úgy az Erdélyi Reformatum Consistoriumnak 
Lelkére kötjük, hogy fel vegyék ezen ()t száz Magyar forintokat és ollyan 
bejre fordítsák, a mint fejül meghtuk.
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4-to. Hogy pedig mind ezen öt száz forintokról ez légyen örökös és 
utolsó akaratunk, arrul adjuk ezen subscriptionkal és szokott Petsetünkel 
meg erösittetett leveliinket, Melly a fenn megirt kolosvári Reformatum 
Collegium Ládájában hogy bé tétetessék és ad seras Posteritates meg tar
tassák, kiványuk. Datum Claudiopoli Die 8-va Mensis Februarii Anni 175:5.

B. Wesselényj Ferent/, m. pr. 15. Redei Susanna m. pr. ')
( t * .  I I . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I P -  I I . )

—  5 9 f t  —

CGLXXIX.

[1755.1

Az orrtólyi cv. reform, liitv . főtanácsa á lta l kiküldött b izottság  jelentése a Pálrti István 
nyomdásznak újraöntés végett á tado tt régi betűk mennyiségéről.

Infra scripti damus pro memoria et Testimonio praesentium per teno
rem, hogy minek utáuna az Erdélyi Mlgs Reform. Supremum Consistorium 
még a felyebb el múlt Esztendőben sub Dato Die 12-a Maji 1.754. Szélűm
ből költ Levelében, a kolosvári Reform. Ecclesia és Collegium (Juratorainak 
parantsolt volna, azoknak a régi és nagy részben el kopott Typographiai 
betűknek a régi Regestrom szerént való ki válogattatása, meg másáltatása 
és úgy a Páldí István ő kimé kezéhez pro novorum fusione által adása 
iránt, melyeket b. e. Apafi Mihály Fejedelem az cnyedi és kolosvári Pefor- 
matum Collegiumoknak' eonferalt volt és e szerént a kolosvári Reform. Con
sistorium is minket e dolognak végben vitelére ki botsátott volna, Mi is o 
két rendbeli Dispositioknak engedelmeskedvén, anno 1755. Die 15-a 
Februarii e dologhoz hozzá nyúltunk, és elsőbben kezűnkben Tévén az em
lített Typographiának in anno 1780 die 14-a Septembris két arra exmittált 
Consistorialis személyek u. m. Néhai Tiszt. Pataki István és Szőllősi Gábor 
üraimék által concinnált és tulajdon subseriptiojok s petsétjek alatt dunnáit 
Conscriptioját, vagy is Inventariumát ezután mindeneket a szerént actu 
fungens Typographus Pataki Joseff uramtol elő kértünk, és Páldi István 
Uram praesentiájában meg másálván ugyan ö kimének kezeben adtuk úgy 
mindazonáltal l-o. Hogy mivel ezen Betitle Tilt. Páldi István Uram kezében 
azért adatnak’, hogy azokat ö kirne njjanon öntse, tehát azokat a Car ártereket, 
melyek még a szolgálatra alkalmatosoknak Ítéltettek, a kolosvári ('olleginm és 
Eedesia különös Typographiája számára, más öszve elegyített Petiikkel, | melye
ket a mindjárt nevezett Eedesia és Collegium maga pénzével nem régiben vásár
lőtt valaj] fel cseréltük. 2-do. Hogy mivel a mérést Romana Statera vagy 
Schlag által vitettük véghez, azért a fontoknak a régi Tnventanúmban feli 
\ igy\ jegyeztetett apróbb részeikre nem figyelmezhettünk. 3-o. Hogy valami 
kevés apróságokat hagytunk az Eedesia és Collegium különös Typographiája 
számára, és így adtuk által Páldi István Uramnak, e következendőkben. -)

0 A kolozsvári ev. ref. főtanodé, levéltárában levő eredetiből.
-) Az átadott 2." mázsa és ”0 font betű részletezését, mint inkább szakmunkába 

valót kihagytam.
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Mely dolog eképpen inenvén véghez, irtuk meg mi is futura pro Cau
tela fide nostra mediante. Kolosváratt Die 16-a Februarii 1755.

Szathmari I’. Sigmon d ni. pr. Huszti György m. pr. ')

CCLX X X .

11755.]
Kovács .Szabó Györgyön, Solymoai Simon K risztina a kolozsvári unitárius fótanodától vett 
kölcsöne törlesztéséül egy szólót és két darab szántóföldet ad á t a fötanoda gondnokainak.

Anno 1755 Die 20 Apis.
Kolosvárott Tekintetes Neinzetes II unj ad i Ferentz Ur Nagj Piaczi 

déli seriesin lévő lakó Házánál jelen lévén mi előttünk, égj részről praetit. 
Kolosvárott lakó T. Hunjadi Ferentz és T. Nagj Györgj Uraimék eö kigjel- 
mek, mint az kolosvári T. Unitar. Ecclesiának amaz Curatora, ez Nótáriussá, 
Fejérvári Ferentz Ur Egjliázfia, és az két első ugjis mint a kolosvári Unitar. 
Collegium bizonj os pénzbeli fundusotzkájának administratori, másrészről 
Nemzete« Linczeg Ferencz Ur, harmadik részről, Kolosvárott lakott Néliai 
Kováts Szabó Györgj Ur Ozvegje Sojmosi Simon Kristina Aszszony, kik is 
jelenték mi előttünk, bőgj említett Kováts Szabó György Ur lévált volt az 
praetitt. Ecclesia pénzéből in Anno Sup. 1734 die -) Flor. Hung. 15 „ 30, a 
meg nevezett Collegium pénzéből ugjan Anno 1734 die 22. Martii, Flor. 
Hung. 20 „ 40, meg irt Linczeg Ferentz Uramtol Flor. Hung. 36 , 00, erga 
legale Interesse, mely pénzeknek nem liogj Capitalissa, [ igy\ de még semmi 
Interessét is ad diem praefatum nem fizettett, \iyy\ most már az meg irt 
Ozvegj meg ismémén elégtelen állapottját az meg irt adósságoknak meg- 
iizetésére, a mié volt szabad jo akarattjábol a praementionalt Creditorok- 
nak offerálta, hogj ászt vegjék el, nem találtatván pedig egjebe, égj Három 
fertály kün hált és rósz mivelt Szőllőnél, mely vágjon Békáspatakban 
I melynek szomszédsági nap kelett felöl N. Huszár Péter Ur, nap njugott 
felöl Nagj Ferentzne Aszszony eö kigj elmek] ezen szőllőt az praementio
nalt Creditorok Városunk hites oculátori által meg betsültetvén, betsülték 
ad Flór. Hung. 45 „ 00, melyei a Creditoroknak magokat Gontentalni kelle, 
niindenik a proportione sui Capitalis, nem tsak az Capitalisbol bizonjos 
részt, hanem az Interest egészen is elvesztvén, hanem adjieiála az Vidua, 
hogj két darab Földet vetett volt Zálogban Néhai Férje, Kolosvárt lakó 
Néhai Malom János Urnák in et pro Flor. Hung. 20 „ 40, melyek vad
nak Felek.felé való fordulóban, egjik külső Farkas Ucza végire jő véggel, 
capax metr. 24. szomszédja nap kelet felől az Győrgjfalva felé járó Ország 
Uttja, nap uyugottrol, .Tárfás Successori földe, másik Capax metr. 10, szom- 
szégja edjik felöl említett Linczeg Ferentz Ur, másfelől Boros Györgj Uram 
földek, mely Szántó földek miuthogj többet érnek, lia mivel többet érnek 
utánna járván, az is cedaljon az adósság defalcatiojában.

') A kolozsvári ev. ref. fötanoda levéltárában levő hiteles másolatból.
s) Az eredetiben is hézag van.

— 591 —

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 591 2013.03.05. 22:25:38
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Mely dolog mi előttünk ez szerént menvén végben, mik is irtuk meg 
ezen Contractualis levelet, fide nostra mediante futuro pro testimonio Sub
scriptionibus Sigillisque nostris usualibus Corroborantes. Signatum Claud. 
Anno et die ut supra Notatis.

Correcta per Regios
Petrum Huszár m. pr. | P. TT.| et Stephanum Sombori m. pr. ‘) | P. II. |

CCLXXXI.

[1750.1

Vargyasi Dániel Feroncz Iratai, szopori, botliázi, szentkirályi, egcrbegyi és lónai jószágai 
tlézmáját a kolozsvári unitárius főtanodéinak végliagyoniányozza.

Az mindeneket bölisen Teremptő, és mindenekre hűséges Gondot 
Viselő egy élő mindenható Istennek, az üdvezittő ur Jesus Christnsnak 
dütsösséges Sz. Attyának nevében; mikoron beteges állapotomban meg- 
gondolkodvan tapasztaltam volna Istennek Eo felsegenek velem közlött sok 
rendbeli jo teteményit, az ki engemet nem csak az maga képére és hason- 
latossagara teremptett, hanem az mellett, világi jovaival is szeretett; ha 
mostan látogat is Eo felsege njavaljaval de egeseggel és bekesseggel is 
szeretett, ezután is bizvan azon jo Istennek draga kegyelmében; az kitől 
vagyon eletem, leheletem és mozgásom és minden jovaim ; hogy nem hagy 
e l, hanem kegyelmesen ream tek in t, mind lelkemre és testemre nézve, 
világi jokot is ki szolgaltattya, En is azért rendeltem el Isten dütsössegere 
ez világi jovaimban; ugymintt az Eratai, Bzopori, Bothazi, Sz. Kiralji, 
Egerbegyi es Lonai .Jószágaimból, az eddig nékem obvenialt mindenfele 
Gabonából való Dezmat az szegenj Kolosvari Unitar. Collegium számára 
ki adom, úgy mint nevezetesen ezekből: Valamiket az Jobbagyaim, Sel- 
lereim es masok is az én földeimben, akárkik legyenek azok, szántanak, vet
nek, mindazokból az obvenialando Dezniát mindenfele Gabonából, úgymint 
Ősz és Tavasz Búzából, Rosbol, Árpából, Törökbuzabol es Zabl>ol, az egy 
Lenen es Kenderen kivül kiadom, soha ezen rendelésemet, mig elek megh 
nem változtatom, holtom után is sub Anathemate az posteritasim vagy is 
legatariusim tartsak magokat ahoz, ki adni, adatni tartozzanak; et quidem 
hirt tévén annak idejében az Collegiumnak, in praesentia alterius legati 
légyen az Dezmalas; hogy esalardtsag az Dezmalásban ne tapasztaltassek; 
kötelesek legyenek azok, az kiktől az Dezma megyen, hogy az hova az J'itt. 
Collegium vagy praelatussai fogják porontsolni, egyben gyűljtsek, takarít
sak, melj Collatumot az jo Istennek dütsössegere az Collegium számára 
hogy elvégeztem, es el is rendeltem, el kezdvén Istennek segedelméből az 
jövő Esztendőben, az mint feljeb megh irtani és satis superque declaraltam 
az magam Economiamon kivül, melj eket most reservaltam, rendelésemnek

') Az unitárius efß/luisköeömfy levéltárában levő eredetiből.
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nagyol» meg erősittésere szokott petsetemmel, es őubscriptiommal is Cor- 
roboraltam itt Haraczkereken Patt. Diebus 8-lms Ani 17T>7 ..........

|P. H. ] W. Dániel Ferencz m. pr.
Mely ezen feljel) meg irt Testamentaria Dispositiorol az mint maga is 

az Meltosagos ur Vargjasi Daniel Ferencz Ur meg erőssittette, mű is pro 
uberiori futura Cautela bőgj mű előttünk az felijei) meg irt Dezmárol való 
rendelését ratihabealta, örökös meg állásara magát es meltosagos maradekit, 
legatariussit kötelezte, mellyről mű is adtuk ezen Subscripeionkal Corrobo- 
ralt írásunkét fide nostra mediante Pecsétünkéi is Corroboraltuk.
Szt. (xerliczei Idősb Jakab Miklós m. pr. és ugyan őzt. Gerliczei Gaal 

András m. pr. mind ketten Nemes Marus Őzeknek hűtős Assessorai. ') 
[P. H.j [P. 11.1

CCLNXXTI.

I 1-7ő8.|
(! om1>köt.ok pzóllőzalin lya.i.

NOS MARIA TEREST A Dei Gratia Romanorum Imperatrix, Ger
maniae, Hungáriáé, Bohemian, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque REGTNA. 
Archidux Anstriae, Dnx Burgundiáé, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Oa- 
rintliiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae et Piacentiae, Limburgiae, Lucem- 
burgiae, Geldriae, Virtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, PRINCEPS 
Sveviae et TRANSYLVANIae, Marcbio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, 
Moravian, Superioris et Inferioris Lusatiae, COMES Habspurgi, Flandriáé, 
Tyrol is, Ferretis, Kibnrgi, Goritiae, Gradiscae, Arthesiae, et Siculorum, 
COMES Namnrci, Domina Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Salinarum 
et Meehliniae etc. Lotbaringiae et Barri Dux, Magna Dux Hetruriae etc. 
etc. Memoriae commendamus tenore Praesentium Significantes, quibus ex
pedit, universis, quod Fideles nostri Prudentes ac Circumspecti Stephanus 
Telegdi et Michael Csikfalvi; nec non Andreas Bakmány, Martinus Kis. 
Georgius Balia, Michael Katona, Samuel Beregi, Martinas Darko, Stephanus 
Kis, Andreas Olosz, Stephanus Sombori, Paulus Belényesi, Georgius Ke
resztesi, Andreas Gyarmati, Michael Szilágyi, Stephanus Böszörményi, 
Paulus Koszorús, Georgius Lötsei, Stephanus Takáts, Joannes Enyedi, Samuel 
Nyakó, Franeiscus Ratkai et Andreas Nagy in Principatu Transylvaniae 
Liberae Regiaeque Civitatis nostrae Claudiopolis Cives, et Inhabitatores 
Contubernii Nodulari orum in eadem Civitate existentium et degentium, duo 
quidem illi Priores ut Magistri, reliqui autem Seniores ut Commembra in 
suis ipsorum propriis, caeterorumque praefatorum Nodulariorum Nominibus 
et in Personis Regulas, et Articulos memoratum ipsorum Contubernium 
regulantes, et quibus antea usi fuissent, Anno Millesimo Septingentesimo 
Vigesimo Quarto, dum pars Civitatis praelibatae fatali incendio conflagravit,

') Ab m i l t ä r i m  levéltárában levő e m lr tih ő l.
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ignis voragine absumptos fuisse humillime exponentes, alios in illorum 
taliter amissorum locum, invocata Localis Magistratus authoritate subinde 
concinnatos exhibuerunt Nobis et praesentaverunt, Supplicantes, ut Nos 
eosdem Articulos tanquam in Bonum praeattaetae Civitatis, publicumq. 
incrementum directos et conceptos praesentibus Literis nostris inseri, et 
inscribi, ipsisque, et Successoribus ipsorum universis Privilegialiter, et 
perpetuo valituros gratiose acceptare, et authoritate nostra Oaesareo Regia, 
ac Principali confirmare, approbare, et ratificare dignaremur. Quorum 
quidem Articulorum tenor talis erat: Art. I. A mint minden jól rendelt 
Respublicaknak, úgy a Czéhbeli Társaságoknak is meg-álhatasára való bi
zonyos fundamentum a szép Rend. Erre nézve szükségesképpen ezen Gomb
kötő Czéhben is illik bizonyos Rendnek lenni, mely által elseobben is légyen 
két Ozéh Mester: első és második, a kik is mint Ozéhnek Elöljárói légye
nek. Ezek pedig választassanak Czéhünkben találtató capax Subjectumok- 
bol, úgy egyéb Hivatalokra is; mellyek is elsőbben az IstennekDitsüségére, 
Koronás Királyunknak, az után Varosunknak, és a betsületes Czéluiek 
hasznára lehessenek. A Ozéh Ladája pedig egy koltsával állyon az első 
Czéli Mesternél, a másik költs állyon a második Ozéh Mesternél. Mikor 
pedig a Czéh szükségi kivánnyák, hogy a Ládához nyullyanak, légyen a 
Notarius, és egy fenn szolgáló Mester praesentiájában. A Czéh Mesterek 
pedig tartozzanak ratiocinalni Hivatallyoknak letételekor hitelesen a Czéh- 
nek minden jövedelméről. Ezeken kívül légyen egy Atya Mester, Első, és 
második Látó Mester. Egy be járó Mester, úgy a Czéh Nótáriussá is válasz- 
tattassanak alternandis vicibus Januarinsnak első hetében. Ezen hét szám
ítol állok közzül légyen Temetésnek idején a Köszöntő Mester is, obser- 
váltatván minden Tisztségekben a Natiok, Religiok, ha találtatnának, mind 
az utolso leülőig, kiilömb külömb Natiokon es Religiokon való betsületes 
Emberek az Unió szerint; kiknek is átlátásában a Candidatio a fungens 
Tiszteké, a választás minden rendbéli Hivatalokra az egész Czéhé légyen, 
és ekképpen választott Tisztek két két Esztendeig fungállyanak, Minden 
Tisztség viselésekben igen szorgalmatosán observaltassék, hogy két egy- 
testvér Atyafiak Hivatalban ne legyenek. Art. II. Mind az Istennek Páván - 
tsolattya, mind a tisztességes maga viselésnek Regulái tanittyák, az üdös 
Embereknek az ifiak által méltó tisztességben és betsületben való tartáso
kat; úgy szintén az ifiaknak is a vének által jó példa adásokkal, Istenes 
oktatásokkal való tanitatásokot. Illendő dolog az okáért, hogy ebben a 
Czéhben is az a jó rend observáltassék mind a Czéh dolgainak igazgatása- 
ban, mind mindenkori Czéh-Társaság-Tartásokban, hogy mod nélkül való 
grauitásolrkal, szertelen kívánságokkal, haragoskodásokkal az ifiakot meg- 
ne botránkoztassák, hanem kinek kinek az ő betsületét megadgvák, rendi 
és érdem szerént. A szólásban és discursusban okosan praeeallyanak és 
procedallyanak, s a jó példa-adással praeluceállyanak. Úgy viszontag az 
ifiak is az üdös Mestereket mind szólásban, mind mindennemű alkalmatos
ságokban illendő betsületben tartsák, midőn Czéh dolgában az ő szavokot 
szolyák, egy Mester is kivált az ifiak közzül, éktelen, alkalmatlan, nyegédes
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szókkal meg ne bántsa. Egy más ellen senki helyéből illetlenül fel ne 
szökjék, ne gestállyon, tsufsággal ne illésé, hanem kiki az <1 szavát ren
desen a maga illő Helyéből szép tsendesen, és nem indulatoson mindenek
nek tisztességét megadván, tartozzék elő mondani. Ha penig egy más ellen 
való panasz léjend a Mesterek között, a panaszlo felek ülő Helyeikből fel- 
állyanak, és mindenik egy mással tisztességgel szólván, szép tsendesen 
adgyák elő panaszszokat. Ha penig valaki alkalmatlanul tsátsogna, vagy 
Asztalt verne, vagy lábával toppantana, vagy indulattal szólana, és a Czéh 
Mester megszólítván, halgatni s magát componalni nem akarná, első vét
kéért húszon öt pénzel, másodikért ötven pénzel, harmadikért hetven öt 
pénzel biintettessék és a vakmerők ellen mind addig dupláztassék, mig 
megszűnnek. Az egymás bestelenitésért, illetlen terminusokért pedig mind 
öreg, mind ifin Mester biintettessék irremissibiliter három magyar forintul 
toties quoties. Art. III. Mirmyájon a, Mesterek öregek, és ifiak mind a (Izék
ben, mind a (Izében kívül magános, vagy közönséges Convevsatiokban. 
sokadalmakba való járásokban és akárminemii Helyekben egymást tisztes
ségben tartsák, a két Czéh Mestereknek engedelmesek legyenek és mint 
Elöljáróikét megbetsüljék. Viszont a Czéh Mesterek is a Czéhnek minden 
igasságával kit kit az ő sorsa szerént éltessenek, és a Czéhnek minden dol
gait igasságosan folytassák. Ha ki pedig mind azokkal is nem gondolván, 
tisztességtelenségben vagy engedetlenségben talál tutik, első vétkéért egv 
magyar forintul, másodikért kettővel, harmadikért hárommal biintettessék, 
és ha igy sem c orrigái futhatnék, hanem vakmerőképpen adná magát az 
engedetlenségre Czéhe ellen, tehát előbször Legénnyé, Inassa elvétettesse- 
nek, annak utánna Miive is fel tiltattassék, hogy ekképpen az indepen- 
dentianak még tsak árnyéka is sem közönséges, sem magános Társalkodá- 
sokban ne tapasztaltassék. Hogy ha penig magok a Czéh Mesterek vagy 
gondviseletlenségben, vagy a Czéh Ártieulussi ellen való vétkezésekben 
találtatnak, duplás büntetéssel biintettessenek, a Czéh kárát is tartoz
zanak meg fizetni. Art. IV. A Gombkötő Mesterségre, vagy annak tano
lására rendeltettek négy Esztendők, mellyek alatt az Inas tanito Mesterét 
a Mesterségért tartozik hiven szolgálni. De jól meg tudakozzák felőlié: 
bogy ha Szabad személy-e? és nem Jobbágy? tiszta ágyból sziiletett-e? 
Magyar vagy Szász legyen-e ? ki is a Mesterségre való beszegődés előtt 
tartozik proba hetet két hetet szolgálni, és ha tetzik neki a Mesterség, 
szegődtessék hé ; a mikor is az oly Inas nyoltz forintokot és húszon négy 
pénzeket tegyen le, melynek két forintra a Czéh Ladájába tétessék, két 
fbrintya a tanító Gazdáé légyen, a négy forintya pedig a két Czéh Mesteré 
légyen, és az buszon négy pénz a Nótáriusé. Az Inas pedig tartozik kezest 
álitani, a mikoron is a Czéh Mesterek ketten azon négy forintokból Hono
ráriumot hatvan pénzig adni tartozzanak. Ha pedig Mester ember fia sze- 
gődtetik ezen Mesterségre, fele (időt szolgállyon, és a költségnek is felével 
tartozzék, és addig, mig az illy beszegődött Inas az ő apród esztendeit 
szolgállya, tartozik neki a Mestere Lábabelivel. Kitöltvén jámborul idejét, 
Mestere szabadítsa fel ; azon tanito Mester pedig akkor tartozzék a két
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Czéh Mesternek négy forintot deponálni, avagy annyit érő Collatiot adni, 
e pedig állyon a szabaditó Gazdának akarattyán, hogy lia pénzt adgyon-e 
avagy Collatiot. Úgy az Urasnak is egy kétszer ványolt Dolmányt adni 
tartozzék; mellyért az Inas is köteles lészen Ura kárát mindenekben távoz- 
tatni, és ha mit ollyast eszébe venne, Gazdájának ideien hírré tenni. A. 
szabad Levélért pedig az Inas tartozik a Czéhnek egy forintot, a Czéh 
Notariussának húszon négy pénzt adni. Art. V. A mely Mester Ember 
Tnast szabadított., azon Mester Embernek négy Esztendeig Inast fogadni 
meg nem engedtetik; úgy a beállott hiúnak Czéhbe állása után négy Esz
tendeig; Ha ki pedig ez ellen merészelne tselekedni, Inassa el vétessék, az 
Articulus ellen való tselekedetéért is három forintig megbüntettessék; c 
llestrictio lévén most a Ozéheknek meg szaporodására nézve és a kontá
roknak, kik számoson a Vidékekben széllyel laknak, impedimentomára 
nézve ; Ellenben ha meg bevésődnének, és az Approbata-béli Articulusnak 
eleget nem tennének, akkor a Magistratus Jurisdictiojában áll, szaporítani 
a Mestereket. Art. VI. Ha czéhatlan helyen tanolt Legény jőne a Városra 
Levélért szolgálni, tartozzék a Czéh befogadni, és Inasképpen szolgállyon 
Esztendeig, Catalogus szerént az első Mestertől fogva rendre szolgállyon 
az utolso leült Mesterig; szegődtséggel pedig tartozzék a negyedik Arti
culus szerint nyoltz magyar forintokkal és Nótáriusnak húszon négy 
pénzel; melynek mindazonáltal itt négy forintya a betsületes Czéhé, mivel 
a Czéh a tanító Gazda, négy forintya pedig a két Czéh Mesteré légyen. 
Art. VII. Ha valamely szegődött Inas az ő apród Esztendeit ok nélkül fél
ben, hagyná, és Czéh Mester, vagy Ura lyjre nélkül s akaratira kivül egy, 
vagy két Hétig oda laknék, az után viszsza-kivánkoznék, biintettessék a 
két Czéh Mesterektől egy forintig, és úgy recipialtassék. Ha pedig egy 
Holnapnál továb laknék szegődsége ellen idegen helyen, az oly Inasnak 
a Czéhra tött minden költsége el veszszen, ki ha ismét viszsza akarna 
állani, uj szegődségre vétessék b e ; Ha pedig a szegődött Inas méltó okát 
adná Gazdája mellett való meg nem mnradhatásának, Czéh igazítsa dolgát, 
más öllyan. Gazdát rendelvén, ki mellett meg maradhasson és tanolo idejét 
hasznoson tölthesse. Art. VIII  A fel szabadult Uj Legény szolgállyon egy 
Mestert első Esztendejében húszon négy pénzért héti bérért, kivált tanító 
Urát, ha az Ura úgy akarja. Az után egész héti bére lészen minden Hétre 
harmintz hat pénz, mindazonáltal érdeme szerint, a mint Művelése fogja 
mutatni. Art. IX . Idegen Legény e városra jővén, szállyon a Legények 
Attyához, kinek is szállás adással tartozik az Atya Mester, és két Hétig, 
ha akarja, magánál maraszthattya, két Hét eltelvén, vagy hamarább is, ha 
magánál nem akarja a két Hétig marasztald, a két Hétnek első napján 
kmáltassa meg a Legény nélkül szűkös öreg Mester Embert rend szerint, 
ha az öregebbnek nem kellene, az utániul ualókat, kiknek Legényjeik Hin
tsenek, mind a leült utolso Mesterig, és Gazdája találkozván, tanuló Leve
lét, a Legények Attya kezébe adgya. Ha pedig medio tempore az üdösbek 
közzül valamellyiknek Legénye el találna menni, és Legény nélkül maradna, 
az olly üdös Mester Ember, el kezdvén az utolsóbb leült Mesteren a kinek
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ljegelivi* vagyon, annak Legényét magának meg-kivánhattya, s tartozik
az ifiabb utolso Legénye» Mester akarmellyik légyen, el botsátani, Levéllel 
hivattatott Legényén kívül; tsak hogy két Héttel annak előtte admoneal- 
tassa, hogy az is fogadott Munkáját elvégezhesse. Ellenben az öregebb, és 
utánunk való Mester Emberek is a Legények osztásakor megkenáltattatván 
Legényei és akkor nem kelletvén, annak Titánná a Munkának jobb idejekor 
az ollyan megken ált személy az utálnia való Mester Embertől Legényét 
el nem veheti, hanemha a meg kináltatáskor az öreget valami extraordina
rium fatumok érték volna. Úgy viszontag a leült ifiabb Mester is ha Legény 
nélkül szűkölködik, az iidös Mesternek pedig Legényje volna, egyikét el 
kivánhattya. és az iidös is tartozik egyik Legényjét elbotsátani, a mellyiket 
akarja el-botsátni. Ezen mod szerént a Legény is Gazdáját el akarván 
hagyni, két Héttel az előtt tartozik hirt tenni Gazdájának, ködömben Gazda 
ne adattassék nék i; ha pedig a Varosról el akarna menni, egy forintal 
biintettessék meg a vén ség által, addig tanuló Levele ki ne adattassék 
Butsu Hét nélkül. Art. X. Mint más betsületes Ozéhekben, úgy ezen betsü- 
letes Czéhben is az idegen Legényeknek másunnan Levél által való hivat- 
tatása megengedtetik, úgy mindazonáltal, hogy magok az hivő Mester 
Emberek a Czéh Mestereknek hirt tegyenek, elérkezvén pedig a Legény, 
immediate az Atya Mester késértesse az hivő Gazdáihoz. Ha pedig két 
Legényt is hivattat Levele által, szabadsága nem lészen egyikkel, a kinek 
akar annak kedveskedni, hanem egyiket meg tartván, a megirt mód szerént, 
magának, a másikot egy Holnap múlva tartozik a Legények Attyának dis- 
positioja alá botsáni, és az Atya Mester a Legény nélkül szűkös Mesternek 
Mihelyébe kisértetvén, azon más Mester is immediato uti költségét meg
fordítani tartozzék, hogy ha a hivató Mester Ember valami keveset költött 
volna reá szükségében. Art. XT. Uj Müvet fogadni és maga számára meg
művelni a Legénynek szabad nem lészen, hanem ha Mttveltetö Ember 
requirallva, és Gazdája hon nem volna, annak rendi szerént az Ura számára 
fogadgya fel a Munkát, és tisztességesen el is készítse, mely ellen ha ki 
tsclekszik, a 1 Izéh büntesse egy forintig az ollyan. Legényt. Art. XTI. Ha 
valamely Legény a városon meg akarna telepedni, és itt akarna Czéhbe 
állani, a Czéh Mestereket requirállya, Tábla Salariumát ötven pénzt letevőn, 
a Czéh Mester tartozik Czéhet gyűjteni, a mikoron is a maga kívánságát 
előadván, a Czéh is tartozik a maga igasságát eleibe adni; Tanuló Levelét, 
és Nemzetség Levelét producállya és ha igasságosuak találtatik, annak 
utáirna tegyen le ötvenhat magyar forintokot; ekkoron az illy Legénynek 
a Czéh is tartozik háromféle Kerneket kiadni, mellyeknek kiváltásáért a 
Uevuekező is tartozik három forintokot letenni; Az első Kernek: tizenkét 
pár vitézkötés színes Gombai, Karmasin Selyemmel, ezüstéi, vagy aranyai 
tarkán. Mellyet el készítvén, a maga usussára fordithattya a Ilemekező. 
A második Remek: egy pár forgátsos Gombszár maga nevének, és az 
Esztendő Számnak felszövésével, mely is a Czéh Ladájába tétetik. Az 
harmadik: két pár fejér szkofiombol készült Gombok, egy felől való 
Gombházzal, az is a Czéh Ládájába té tetik ; mellyeket mások tanítása
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vagy mutatása nélkül az első Czeh Mester Házánál két Látó Mesterek 
jelenlétében tartozik elkészíteni. Mig meg készülnek pedig, addig a Látó 
Mestereknek tartozzék étel és italbeli Honoráriummal, az helytelen költ
séget mindazonáltal el távoztatváu. Maga fogyatkozását pedig a Eeme- 
kezo pénzei ne potollva, mind addig a Gzélibe nem állhatván, mig 
kivántato elégségét meg nem mutattya. Helyben hagyattatván Remekje, a 
két Látó Mesterek egész Czéh eleibe repraesentállyák, ekkor tartozzék az 
egész Gzéhuek egy Collatioval, vagy tiz forintokkal, mindazon által szabad
ságában légyen a Remekezőnek pénzül vagy Collatiéval megadni. Art. 
XIII.  Ezeket igy elvégezvén a Város közzé magát Hittel kötelezze, tél Esz
tendő múlva megházasodgyék, Esztendő múlva tizenkét magyar forintot 
fizessen a Czéh Ládájába közönséges szükségére a Czéhnek, és két betsüle- 
tes Emberek által be követtetvén a Czéh napján, a Czéh is aeceptállya. 
Neve beirattassék, mely beiratásért tartozzék deponálni buszon négy pénzt 
a Nótáriusnak, Articulus olvasásáért pedig egy forintot adgyon, melly a 
Czéh Ládájába tétessék. Art. XIV.  A Mester Ember Gyermeke is pedig 
akarván a Czéhbe állani, tartozzék a fellyebb említett három Remeket a 
Czéh Atya Házánál két Látó Mesterek jelen létében megkésziteni, és azon 
Látó Mesternek akkoron egy kis jo akarattal lenni; de fogyatkozását 
pénzel e se pótolhassa. Ha történnék, hogy Mester Ember Gyermeke Mes
ter Ember Leányát venné Feleségül, ez is hasonlóképpen tartozzék azon 
három Remeket a szerént elkészíteni, fogyatkozását is pedig pénzel ő is ne 
pótolhassa. Art. XV. Valameddig az illy Mester Remeket bemutatott 
Legény meg nem házasodik, addig Legényt tartania meg nem engedtetik, 
egész Czéhbe való be állásáig, mellyet ha által hág meg nem házasodván 
rendelt idejében, tehát azon túl, a ki utánna házasodik, legottan eleibe 
uiégyen ; de addig senki is a Czéhbe hé ne vétetődgyék, mig legalább négy 
Esztendeig idegen Országon Legénységben nem bujdosik és bujdosását 
pénzül fel ne válthassa. A közelebb praemittált három Articulusokbol pedig, 
hogy jövendőre a bé állani kívánó ifiak között viszsza vonás ne légyen, 
minthogy azoknak Özéhez való Jussaik is különbözők, illik azt observalni, 
hogy ha egy intőben egyszer s mind kétféle Legény kívánna be állani a 
Czéhbe, az egy Házasságra való kénszeritésen kívül depositis deponendis 
Contubernii Juribus, a Jusnak elsősége lészen először: A Gombkötő Mes
ter Ember hájé. Másodszor: A Gombkötő Mester Ember Vejijé, mint fél 
Czéheseké. Harmadszor: ezen Városi Ember Gyermekije, ki nem Gombkötő 
ha. Negyedszer: Hazahájé, ki nem e városi ugyan, de itt tanolt. Ötödször: 
Ugyan Hazáhájé, ki se nem e városi, se nem itt tanolt. Hatodszor: Idegen 
Országról jötté s itt tanulté. Hetedszer: Ugyan aiféléjé, s másutt is tanulté. 
Az illyeu casusokban is arra kelletik az elsőségben vigyázni, hogy ámbár a 
megirtt idegenek és távolabb valók Város közibe esküvén a béfizetésre is 
készek, de a Mester Ember Gyermeke, vagy Veje után a befizetésért tarto
zik a Czéh annak maga megjelentésének idejétől fogva egv kántorig vára
kozni, s ha akkor be nem űzethetné, az utánna valók úgy tetetödhetnek 
elejekbe. Art. XVI.  Idegen helységbéli Czéhes Mester Ember ide jővén
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lakni. li:i itt akarna, a Czélibe alkui, Nemzetség Levelet hozzon, hogy igaz 
Czehbeli volt, és tisztességesen viselte magát, hitelesen arról producállyon, 
Mester Remeket tsinállyon, tizenkét magyar forintot fizessen a Czéh Ládá
jába közönséges szükségére a (Jzéhnek és úgy recipialtassék; De a Remek
ben való hibákat Bírsággal ö is ne pótolhassa. Hellye pedig a két utolso 
előtt légyen, és az ollyan Ozéhes Királyi Privilégiummal élő Gzéhbéli 
légyen. A körül való Mezőváriisbéli czéhetlen Gombkötők pedig Ozehünkbe 
ál]ván, Artieulusunk szerént az után élhessenek ottan is a mii Privilégium
unk erejével, Helyét eladni senkinek meg nem engedtetik. Art. XVII.  
Lgy Mester Ember is más Legényét vagy Inassát semmi szili alatt ne hite
gesse. magáihoz ne híjjá, melly ellen ha ki impingal, és eomperialtatik tse- 
lekedni. toties rpioties három forintokkal büntettessék, melly is a Czéh Lá
dájába tétettessék. Art. X V III. Az Özvegy Gombkötőnék, mig Pérjek Nevét 
viselik, a Mesterséget szabadoson mivelhetik, és a magok Rendében ha 
kiványják Legény is adattassék nékik, Inast mindazonáltal ürok holta 
után tartaniuk szabad ne légyen. Art. XJX.  Ha Czéhbeli valamellyik 
Atyánkfiához mégyen valamelly Ember vásárlásnak okáért vagy sokada- 
loniban, vagy egyebütt, és azon Atyafinak elegendő munkája nem találna 
lenni a Vásárlónak kivánsága szerént, ollyankor a maga munkájának 
kipotlására a maga, Czéhin ki vili valóhoz, annál inkább Kontárhoz ne iga
zítsa, valnmig a maga Czéhbeli Társainál találtatok; Mellyben ha vala
mellyik Atyafi observiíltatik véteni, büntettessék toties quoties három 
forintokkal, a melly is a, Czéh Ládájába tétettessék. Ha történnék pedig, 
hogy valamellyik Mesterünk Valami ókból Városunkból Mező Városokra 
menne lakni, és Mesterségét folytatni kívánná, folytathassa is szabadoson, 
tsak hogy mint Czéhünk tagja féle ennek utál ma is Czéhiink rendtartá
sa,ira köteles légyen és ne praevaricállyou, hogy ha viszszá szándékoznék is 
jöni közijükbe, mint töllünk hallgatót inkáb viszszáfogadhassuk. De ha 
eomperialtatik Articulusink ellen véteni, vigore Articulorum nostrorum 
ottan is meg zabolázhassuk és poenaztathassuk; kiis ha magát opponálná, 
megtaláltatván az iránt azon Helységbéli Tisztek, azoknak assistentiája 
által büntettessék. Art. X X . Az Árulásnak rendi mindenütt légyen egy 
Helyben, és minden Helységekben az idegen országukból hozott fő Posztos 
Sátorok között adattassék minden Királyi és Mező Városokban két német 
ölni szélességű hely, az holott is a kolosvári Czélié légyen két felől szembe 
egymással a beállás szerént Gzéliünkbeliekkel a Méltoságos Királyi Guber
nium Pátensében classiíícalt series szerént, úgymint: Kolosvár, Károlyvár, 
Maros Vásárhely, Nagy Enyed, a melly szerént minden Magyar Helységek
ben a kolosvári Gombkötő Czéhé légyen az elsőség az Árulásnak Rendé
ben, a Czéhes Városokon kívül az oda való Városbeli Czéhesek tartván 
ottan az első áruló Helyet, utánuok pedig menten a Colosvári Czéhé 
légyen a következő Hely két felől szembe egymással. A Szász Városokon 
és Helységekben ellenben a Szász Gombkötőké légyen az elsőség, hogy igy 
az egész Hazában jobb Rendel follyauak mindenek. Ha pedig valamellyik 
Czéhbeli Ember czéhetlen Helyre menne lakni, és nem lenne ereje Czéhé-
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nek magok határán kívül Czéliet tartani, az oil van oknak, vagy másnak 
általuk a szakad királyi koltsos Kolosvári Gombkötő ezé hon hatalmas
kodni meg nem engedtetik. A nielly Mező Városokon Kontár Gombkötők 
vannak, azok a Kolosvári Gombkötőktől Látó Pénzt ne vegyenek, a Czéhes 
Helyeken is többet tizenkét Pénznél a Látásért ne adgyanak és a Kontáro
kat a kolosvári Határban kergethessék, s munkájukat confiscalliassák. A 
czéhetlen Mező Városokon sokadalom napjain, két napokon szabad áru
lás engedtessék a kolosvári czéhes Gombkötőknek minden impedimentum 
nélkül. A melly Czéheknek királyi Privilégiuma nintsen, Látó Pénzt a 
kolosvári Gombkötő Czéhbéli Mester Embereinken ne vehessenek, úgy 
szintén a Kontárokat, Görögököt, Bolgárokot, Zsidokot s egyéb idegene
ket, és nem a Czélieseket nevező Artieulnssal a kolosvári Ozéheseken Látó 
Pénzt ne vehessenek. Art. XXL.  Senki is a Mesterek közziil a Miveltetőt. 
vagy Vásárló Embert egyik a másik elől el ne híjjá, ne hitegesse, sőt egyik 
is a másik Czéhes Társának munkáját ne otsárollya, egv magyar forint 
büntetés alatt, toties quoties. Es ha szintén történnék, hogy a Miveltető 
Ember is valami boszszuságért a Munkát attól el vinné, a kihez adta volt. 
akkor a Mester, a kihez viszik, a másiknak, a kitől elvitték, hire s aka- 
rattya kivül lél ne fogadgya ötven Pénz büntetés alatt. Mindazonáltal min
den Mester meg lássa, hogy fogadott Munkáját a terminált időre illendő
képpen el készítse, hogy helye ne légyen a büntetésnek, sub eadem jani 
dicta poena. Regiment vagy Kompánia számára való Munkák egész 
(Jzéliet illessenek. Art. XXII .  A Szkoliomos Munkát arany, vagy ezüst 
fonallal, az az arany vagy ezüst fonalat' Csákkal, vagy arany, ezüst 
massával meg ne elegyítse, se a rezet ezüst gyanánt, vagy fattvu 
Karmasiu Selymet, jő féle Karmasin Selyem helyet el ne adgyon senki a 
Mesterek közzül, hanemha a Miveltető Ember szükségtől viseltetvén vágya- 
kodva magának úgy kívánná. Külömben valaki ezekben véteni eomperialta- 
tik, a tselekedetnek mértékéhez képest büntettessék illendő büntetéssel; ha 
másodszor is tselekedné, kettő /.tessék büntetése, és alfele Mivét veszeszsze 
el; ha pedig vakmerőképpen harmadszor is el követné, Mivének el vesztése 
felett a Czéhből vettessék ki. Art. XXIII .  Minden Mester Ember meglássa, 
hogy jó es bevehető Munkát tsinállyon, és azt igaz ára felett ne adgya, 
hogy a vásárló Ember ne defraudaltassék, a Munkától is ne irtózzék. Kü
lömben valaki ellen efféle panasz verificalodik, toties quoties egy egy fo
rintig büntettessék, melly is a Vénségé légyen. Úgy szintén másnak kárára 
senki is Munkájával mások Munkáját ne otsárollya és ne vesztegesse egy 
forint büntetés alatt. A Legények Munkájának visitatiojára pedig minden 
Holnapban egyszer Látó Mesterek kötelesek légyének, kik is ha el szenved- 
hetetlen hibákat találnak, melly a vevőnek nyilván praejudical na, a Mun
kának mivolta szerént büntettessék meg a Vénség által, melly büntetés is 
a Vénségé légyen. Ha pedig nem felettébb nagy az hiba, toties quoties 
büntessék a Látó Mesterek az olly hibát tsinálő Legényt tizen két pénzig, 
nielly is magoké a Látó Mestereké légyen. Ha a két Látó Mester ítéletén 
nem akarna a Legény meg nyugodni, a két Czéli Mester előtt igazodgyék
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meg végképpen. Árt. XXIV.  Ez Országban készült, úgy más Országokból 
be hozott akarminemü Gombkötői Müveket Kalmároknak, sem egyéb Ke
reskedőknek a sokadul«un első napjain kívül árulni sem singel, sem véggel 
meg nem engedtetik. Az Övnek való sinorokat pedig gombozatlan, mellyek 
idegen Országokról hozattatnak, véggel tsak, nem pedig singel árulhassák. 
A kik pedig ez ellen tselekedni eomperialtatnak, az ollyanoknak Mivek el 
vétessék, mellynek fele a Kolos vári Magistrátusé, fele pedig a Czéhé légyen, 
elégségesek lévén a Kolos vári Gombkötő Mesterek magok Várossát és 
Vidékét jó és elegendő Munkával el tartani az Approbata Constitutio har
madik Késze nyoltzvan ötödik Titulussának Artieulussa szerént, mellv 
arra mutat, hogy inig a Czéliesek Város okot s Vidékeket Mivekkel, vagy 
miveit Matériákkal el tarthattyák, Kontárok ne admittalt-assanak. Art.
XXV.  E Városon és ennek Territóriumán a ki valamelly Bírák hatalmán 
kivül való Helyen merészelne el adni való Gombkötői munkát művelni 
avagy árulni a Kolosváriak közzül, és a Bírák hatalmán talál tátik, avagy 
kapatik, az olly személy bűntettes sók a Magistratus által tizenkét forin
tokkal, toties quoties, mellynek fele része a Magistratusé, fele pedig a 
Czéhé légyen. Az illy abutáló személyek senkitől ne mauutenealtassanak 
contra tenorem Regii Privilegii. Art. XXVI .  Megtörténhetvén pedig, hogy 
valamelly Mester Ember Istennek akármelly szabados ítéletéből megszegé- 
II védvén. Gombkötői Mesterséggel készült Munkáját eladóvá tenné, azt sem 
az itt való Kalmároknak, sem más kereskedőknek el ne adhassa, hanem a 
praeemtio légyen a Ozéhé; De ha valaki in isto casu Czékcn kivül valóval 
tzimhorálna, hogy a Munkát drágáin adhassa, vagy ha fatumhol való szük
sége Munkájának eladására nem volna, az ollyan Mester, ha Városi Czéhen 
kivül valónak adná, pro qualitate commissi meg büntettessék. Art. XXVII .  
A szabad sokadalmákra árulni jövő idegen Helységbeli Czéhes Gombkötő 
Mesterek Munkáiknak visitatiojára az itt való Látó Mesterek szorgalmato
sok légyenek. Ha kiknek áruló Munkáikban olly hiba tapasztaltatok, 
mellyel a vevő defraudáltatnék, Munkáiknak mivolta szerént bűn tettessenek 
a Vénségtől, melly is a Vénségé légyen. A Látó pénz pedig a Gzéhet illesse, 
és az hibás Munka eonfiscaltassék a Czéh számára. Az illyen Czéliesek 
pedig Látó pénzel tizenkét pénzel tartozzanak, a Kontár Gombkötők pedig 
buszon négy pénzel. Art. XXVII I .  Hogy a Gzéhnek dolgai jobb móddal 
igazgattassauak, minden Kántoron egyszer Gyűlések légyen. Ha az üdő 
alat pedig valami aprólékos dolog történnék, Czéh Vénei előtt igazittassék 
meg, mellyel ha valamellyik fél contentus nem lenne, Czéh napján adassuk 
az egész Czéh eleibe. Czéh Gyűlésre pedig valamikor a Czéh Táblája el 
bocsátatik, valaki magát absentallya igaz mentség nélkül, vagy a Czéh 
Mesterektől el nem kéredzik, ötven pénzel büntettessék. Ha pedig Ország 
Ura, vagy a Magistratus parantsolattyára, vagy Tisztek választására kelle
tik öszve gyűlni, valaki nem eompareal, egy forintig birságoltassék. A fel
tétel pénzt is Esztendőnként tartozik mind Mester Ember, mind Özvegy 
Vszszony tizenkét pénzt bé szolgáltatni, mellyek is a fellvebb irt bünteté

sekkel együtt a Czéh Ládájába tétessenek. Art. XXIX .  Az egész Czéhnek
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minden jövedelmét egybe gyüjtvén a Czéhmesterek, tartozzanak i« ratio - 
iialni liivatallyok letételekor mindenekről igazán. Mellveknek harmad része 
exscind áltatván, tétessék a Czéli Ládájába conservationis causa a Czéhnek 
utolsó szükségére mindenkoron observalando Praxis szerént. A két rész 
pedig az egész Czéhben subdividáltassék mind az utolsó leült Mesterig. 
Art. X X X .  Senki se Mester, se Legény a felettébb való tobzódásba, része
geskedésbe, másokkal való hásártoskodásba bé ne merüllyön a Czéhnek 
kisebbségére; a kik effélékben tapasztalatnak, ha Mester léjend, első vét
kéért egy forintig, másodikért két forintig, harmadikért tizenkét forintig 
büntettessék. Ha pedig Legény, vagy Inas léjend, elöszer ötven pénzt, má
sodszor egy forintot tartozzék fizetni, harmadszor Mivének feltiltásával 
büntettessék a Legény, az Inas pedig a Clzéh előtt meg tsapattassék. Art.
XXXI .  Valamelly személy a fen specificalt Bírságokkal el marasztaltatik, 
Bírságot tartozzék le tenni a közelb következendő Czéh napon, iu-Ilyet ha 
el mulatna, admonealtassék annak a más Czéh napra, vagy legtovább a 
Czéhnek harmadik Napjára való letételére, mellvet ha akkoron is nem 
praestalna, Mive feltilsassék, szolgai is el vétessenek. Art. XXXII .  11a vala- 
mellyik a Mesterek közztil vagy hoszszas betegség miatt, vagy Istennek 
egyéb akármi Ítéletéből meg nyomorodnak, és a Mesterek annak valami 
segétse'ggel akarnának lenni, azt az egész Czéhnek közönséges jövedelmé
ből mivellyék. Súlyos betegségben pedig az éppen gyámoltalanokot ex 
aequo az ifiabbak tartozzanak virrasztani, és segétséggel lenni. Art.
XXXI I I .  Ha valami oljy veszekedés történnék vagy a Czéhben vagy a Czé- 
hen kívül akárholott is, melly aprólék Bírságot érdemelne, az ollyan három 
forinton alól a Bírák és Tanáts eleibe ne botsáttassék, hanem magok között 
igazodgyék meg; Ha pedig valamelly személy Czéh Articulusiban megirt 
büntetésekkel megbüntettetnék, és a Czéhnek nem engedne, s Magistratus 
eleibe appellálná, ottan is vétkesnek találtatván, duplásou büntettessék 
újonnan a (Izéktől. Art. XXXI V .  Szarvas vétkekben úgymint: Paráznaság- 
ban, Lopásban, Káromkodásban, Gyilkosságban, vagy egyéb hasonló tsele- 
kedetekben lélekzvén valamely Mester, a Magistratus előtt igazítsa dolgát. 
Ki ha vétkesnek találtatik, a Tanáts Sententiája mellett eo facto a Czéliből 
ki rekesztessék, és ha a Magistratussal concordál, egy Mester Asztal adás
sal tartozzék újonnan Czéhot követni. Art. X X X V .  A czéhben halott tör
ténvén, azt tartoznak a Czéhbeliek a Temető Helyre kikésérni, és ha ollyan 
szegény Ember halna meg a Társaságban, kinek érteke nem volna Sir- 
ásatásra, az ollyannak a Czéh jövedelméből ásassanak Sirt, de az ifiabbakat 
a tehetösbeknek Sir ásására azoknak nap vesztegetésével ne kénszeritsék. 
Art. X X X V I .  Ha pedig in vilipendinm praesentium Articulorum a fenn 
meg mondott Vénség és Tisztségben való Személyek, vagy a leült ifiabbak, 
vagy az egész Czéli is eonspirálnának, avagy egymás ellen titkos Conven- 
ticulumokot tartanának, és a Magistratus jó végzésinek, vagy az ifiabbak a 
Vénség helyes Moderatiojának magokat temere opponálnák; Úgy szintén 
a Vénség is az ifiabbak ellen rendetlen dolgokat attentalna, annyira, hogy 
azoknak megigazitásában a Magistratus kénszerittetnék fáradozni, és belé
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tekinteni, tehát az illy dologban az exorbitansok toties quoties egy Mester 
Asztalnak duplas taxájával az az: húszon négy forintokkal büntettessenek 
meg a Magistratus által. Nos igitur praemissa Supplicatione, Majestati 
nostrae modo, quo supra facta benigne exaudita et faventer admissa, prae
scriptos Articulos, auditis desuper iis, quorum intererat, et nonnullis, quae 
praesentes Rerum, Temporisque Circumstantiae Corpori illorum addenda, 
vel demenda, aut mutanda svadebant, additis, demptis, mutatisque, aliarum 
(Societatum Mechanicarum Privilegiis conformes, nec Patriae Legibus disso
nos, ad morum inter Contubernales culturam, et bonum servandum Ordinem, 
Opificii item hujus exactitudiuem, Commerciique incrementum, quibus pro 
Materna nostra tíolieitudino in Universis Nostris Regnis, et Ditionibus 
prospicere non cessamus, praesentibus Literis nostris insertos, et inscriptos 
quoad omnia eorum Puncta, Clausulas, et Continentias eatenus, quatenus 
legitime existunt confecti, et concinnati ratos, gratos et acceptos habentes 
benigne acceptavimus, approbavimus et ratificavimus ac pro Supradictis 
Nodulariis in praefata Civitate Claudiopoli existentibus, et degentibus, 
eorumque universis ibidem Successoribus perpetuo, ac Privilegialiter vali
turos, ab iisdemque exacte observandos, et Privilegialiter habendos, tenen
dos, ac possidendos authoritate nostra Caesareo Regia ac Principali confir
mavimus, prout acceptamus, approbamus, ratificamusque et confirmamus, 
Salvo Jure alieno. Harum nostrarum Majoris et Authentici Sigilli nostri 
impendentis munimine roboratarum vigore et testimonio Literarum me
diante. Datum in Archi-Ducali Civitate nostra Vienna Austriae, Die Vige
sima Secunda Mensis Maji, Anno Domini Mill'simo Septingentesimo quin
quagesimo OCTAVO. Regnorum vero nostrorum Decimo OCTAVO.

Maria Theresia m. p.
(labriel Comes de Bethlen m. p.

Adalbertus Somlyai de Csiksomlyd m. p.
Exhibit, et Leef. in Consilio Regii Ouberny Cibiny 27-a Septembris 

Ao 1751). Th. Monos, Cub. Secretar. ')

CCLXXXIH

[1758.]
Kotor fciiinonnak a kolozsvári r. katli. Summarium részére te tt lOUU m. for. végrendeleti

a la p ítv á n y a .

Alább megirt Kolos vári juratus Cívis, Osdolai Kotor Simon adom tud
tára és örökös emlékezetére mindeneknek az kiknek illik, mostaniaknak és 
jövendőbelieknek ezen Testamentaria dispositiomnak es legatiomnak ren
dében, hogy én meg gondolván Emberi halandóságomnak bizonyos voltát 
és halálom órájának bizonytalanságát és egyszersmind kívánván Isten eö

') A gombkötő cselt leveles ládájában levő sárga, fekete és fehér zsinóron függő 
pecséttel megerősített cre kiéől.

— ()<>:í —
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Szent Felségének velem ez életben közlőit kiváltképpen való kegyelmeiért 
valamely tsekély tehetségem szerént való hálaadással lenni Isten ő Szent 
Felsége ditsöségére, netalán halálom minden dispositio nélkül készületlen 
véletlenül tanallyon történni; mostan azért egésséges állapotomban ép és 
józan elmével lévén, minden kénszerités nélkül önként való szabad jo aka
ratomból és teezésembol ez világi jovatskáimrol és tulajdon magam keres- 
menyimről, mellyekkel Isten eö Szent Felsége ingyen való Kegyelméből ez 
\ ilági életben meg áldott, tészek illyen szabad jő akaratom szerént való 
rendelést, utol so testamentaria dispositiot és fundationalis Legatio t : 1-mo 
Hagyok és legalok az Kolosvári Tisztelendő Fater Jesuitak vagy Jesus Tár- 
saságabeli Szerzetesek kezek alatt levő Kolosvári Szent Josef Seminariuma- 
nak florenorum hung. 1000 időst ezer magyar forintokat, fl. 1. a denarvs 
100 computando, pro perpetua fundatione, mely 1000 M. forintokat sub 
Dato emanationis Praesentium, idest die 31-a Mensis July Anni Currentis 
1758 azon Jesus Társaságabeli szerzetes Páternek, Tisztelendő P. Dzian 
István eö Atyaságának, mint az említ A Seminarium actualis Itegensenek 
effective kész pénzül által is adtam; Hagyom pedig ily Conditiokkal :

2 -0 . Hogy azon pénzt ad Legalem Censum oloealván az Seminarium, 
annak Esztendőnként competalo szokot legalis Interesse re holtom és Fele
ségem holta után következendő időkben mindenkor az én legközelebb való 
atvámfiai közül két Iskolában járó tanuló Iffiakat az említett Sem in áriam
nak actualis liegensei hé venni és az közönséges Aluinnusoknak szokot. 
acconiodatiojok szerént iutertenealni tartozzanak ily qvalificatioval mind
azonáltal, hogy mivel az közönséges Alumnnsok közöt levő egy Uhunak 
iiitertentioja. |a mint hallottam,] ad flórén os hungaricales 25 idest húszon 
öt M. fi >riutókra caleulaltatik, ahoz képest ha az én Atyámfiái, közül oly 
statusheli lfiu tanáltatik, mely az Attyoktol illendő ruházattal tartathatik 
és a nélkül nem szűkölködik, in eo Casu az ollyan lilák közül edgyik, az 
jobban tanuló az Credentiariusoknak adni szokot asztalon és modgya sze
rént aceomodáltassék, az másik az közönséges Alum misokkal tartassák, ha 
pediglen, | a mint vélem, hogy nagyohhára szegény Legények hisznek, | ollya- 
nok lógnak tanáltatni, az kiknek ruliázattyokra nagyobb szükségek leszen 
mint az második asztalon az Credentiariusoknak szokott intertentiora, az 
ollyan szegény Iffiakat az húszon öt-öt forintokon fellyiil való öt-öt forin
tokból a mi szükségesebb lészen ruházattal: úgymint csizmával, nadrággal 
vagy efféle egyébb aprósággal observalván szükségeket, juxta prudens arbi
trium II. Patrum Ivegeiitum segíteni és az öt-öt forintokat ruliázattyokra 
vagy egyéb szükségekre fordítani tartozzanak eo usque, donec praefata 
LOGO florenorum Capitalis Summa prae manibus ac sub dispositione dicti 
Seminary duret ac permaneat, ac quocunque tandem Casu, infortunio, aut 
revolutionis ac turbulentorum temporum fato, | quod Deus avertere digne
tur,] uou amittatur, Casu enim tali insperato emergente praescripta obli
gatio cessaret, Juvenes vero iti huc fundatione intertenendi memoriae fun
datoris denominabuntur, (si Nuperioribus ita placeat,| Alumni Kotnriani.

o-tio. Ezen fundatiora eouferalt 1000 M. forintoknak pedig észtén-
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dónként eompetalo legalis Tnteressének felét az az .‘50 m. forintokat míg 
Isten eö Szent Felsége éltet, magam számomra reserválom, holtom történ
vén pedig, Feleségem számára hagyom úgy, hogy percipialvan az Semina
rium, éltemig nekem, holtom után pedig az Feleségemnek éltéig nekie 
adgya ki Esztendőnként az 30 m. forintokat, az más fele részét pedig flór. 
itidem 30 percipiállya, és arra Feleségem Veres Erzsehet eö kegyelnie fiát 
Bertalan -Tankot mind addig, mig Iskoláit és tanulását elvégzi, az Semina- 
riumba bevenni, és ottan a második azaz a Credentiariusoknak adni szokot, 
asztallal es accomodatiojok szerént interteneallyak azon Seminarium actu
alis liegensei, ha gratiajok accedal az Illának pro Anno scholari, 510—35 m. 
forintokért való in tértén tioj ára ; ha nem pedig, én is az 30 m. forintokat ad 
fi. Rheneusos 30 annuatim érette kipotlom, hogy igy is solita Literariae 
Scientiae et Virtutum disciplina educaltassék az M u; elvégezvén pedig 
Jankó, a Feleségem fia tanulását, vagy ha Isten eö Felsége teczese szerént 
ez világból ki szollitana, az után az én fellyeb megirt Atyámfiái közül más 
acceptaltassék liellyébe éltemben és Feleségem éltében is, ki in Conformi- 
tate Conditionis secundae juxta prudens arbitrium Patris Regentis az fun- 
dationak haszna szerént tartassák az közönséges Alumnus okkal, azért ezen 
fundationak azon részében, hogy tudniillik az második Conditio szerént 
rája két Ifiak acceptaltassanak a Seminariumba és az felyebb megirt mod 
szerent tartassanak, kezdete, tellyességge és cursussa lészen holtom és 
Feleségem holta után, az midőn az 00 forint Interest percipialni fogja a 
Seminarium.

4- 0. Az Feleségem említet fia Iskolait végezvén vagy az én közelebb 
való vér szerént való Atyámfiái is definiálván, ha midőn azok közül tanu
lásra való Mák nem tanáltatnának, pro eo Casu ezen fundatiomnak erejét 
és valorát kiterjesztem elsőbben az tavullabb való Atyámfiáira, ha az tanu
lásra alkalmatosak lésznek, ezek sem tanáltatván, két háromszéki Kezdi 
székely Makra, hogy jövendőben azok habito Studiorum, Parentum, Patro
norum ac recommendatorum, specialiter vero Orphanalis Status respectu 
acce])taltassanak ezen fundatiora és juxta praescriptam Conditionem secun
dam tartassanak a Seminariumban az közönséges Alumuusokkal és az 
fellyeb megírt ruházatbeli segítséggel.

5- 0. Mivel ez világi életben szabad Isten eö Szent Felsége minden terem
tett állatinak tetzése szerént való látogatásival a szerént, hogy ha oly vélet
len történet érne, hogy vagy lioszszas nagy betegségben vagy akarmely 
félszegségben esném, vagy magammal jó tehetetlen öregséget érnék, úgy 
hogy akarmely történet és hellyes ókból magam és Feleségem életünk kere
sésére és táplálására elégtelen lennék és ez világi életre mostani életem és 
Statusom szerént való fundusom nem lenne, in tali Casu az fundatio ces- 
sallyon és az megírt 1000 forintoknak egész annualis Interessét idest 
annuatim az 60 m. forintokat az Seminarium adgya ki annak idejében ; 
hogy ha pedig ez is illendő Intertentiomra elégséges nem volna, az Capita
lis 1000 forint summából is az mennyire szükségem leszen, annyit fel venni, 
mint magam tulajdon keresetemből magamnak tellyes szabadságot fen-
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hagyok és reservalok, melyben a Seminarium is engemet semmiképpen ne 
akadályozzon és ne akadályozhasson, ezen szabadságot pedig Feleségemre 
nem extendalom, hanem ő holtom után contentalodgyék az megirt 1 0 0 0  

forintoknak éltéig esztendőnként percipialando fele interessevel úgy mint 
•‘1 0  /  harmincz M. forintokkal.

6 - 0 . Minthogy mind az természet, mind az nemes haza törvénye, sig
nanter Decretum Tripartit. Partis 1-ae Titulis 5-to et 57-mo mindeneknek 
az magok tulajdon keresetekről teczesek szerént disponalni és rendelést 
tenni tellyes szabadságot engedett, a szerént én is mig Isten eö Sz. Felsége 
ez világban éltet, tellyes szabadságot fen hagyok es reserválok magamnak 
a végre, hogy az időnek változási és forgásihoz képest ezen Testamentaria 
dispositiomat és fundationalis legatiomat mindaddig, mig élek, akár egészen 
változtathassam, revocálhassam, úgy akarmely résziben a mikor és a mint 
teczik, non obstante quacunque ratione aut cujuseunque Contradictione, 
mindenekben teczésem szerént szabadoson mutalhassam, qualificalhassam, 
imminualhassam etc. hogy ha pedig hamar holt<»m találna történni, modo 
praescripto maradgyon in suo Vigore, cum liac ultima declaratione —

7- mo. Az Iffiak befogadása a Tisztelendő P. .Tesniták kolosvári Colle- 
giuma actualis Rectoranak vagy az Seminarium actualis P. Regensenek 
dispositioja alá bizatik, kiknek is kezek és gondviselések alatt alhatatossan 
meg maradgyon úgy, hogy ennek rendelésében senkitől Tie háborgattas- 
sanak, az iránt senki Inspectioja alatt ne legyenek, senkinek számot adni 
arról ne tartozzanak, példának okáért vagy az Méltoságos Erdcllyi Püspök 
urnák, vagy Káptalannak vagy akarminémü rendben levő személynek vagy 
1 Hcasteriumnak, egy szóval sem világiaknak, sem egyháziaknak akarki pa- 
rautsolattyára,hanem egyedül az ő szerzetekből levő elöljárójuktól fiigjenek 
és az fundatiot Isten ditsőségére hiven tellvesittsék.

Mely Testamentaria dispositiomot és legatiomot az fellyeb meg irt 
mód szerént kívántam mindenekben hagyni. ')

In cujus rei memoriam, fidem, firmitatemqne perpetuam ezen Testa
mentaria dispositiomat es abban meg irt fundatiora tött Collationalisomat 
tulajdon kezem írásával és kivit] clause fel tett szokott pecsétemmel meg
erősítvén, élő nyelvemmel az kivül subscribalt Conventual is Regiusok előtt 
tött fassiom által is eonfirmalom Kolosvaratt, die 31-a Mensis July Anno

Osdolaj Koter Simon, 
kolosvári jur. Civis, m. pr.

Correcta ex Consensu Testatoris.
Anno 1758 die 31-a July Circumspectus Simon Köter de Osdola Lib. 

Regiaeque Civitatis Claudiopolis altéi- juratus civis et Inhabitator, coram 
nobis personaliter constitutus, exhibuit nobis praesentem Testamentariam 
dispositionem suam sub proprio usuali Sigillo clause confectam et munitam 
in eademque ultimam suam voluntatem modo-intra scripto contineri sponte,

') Itt, az ereiletihűl öt. sor késő kori teutával olvashatatlanul ki van törölve.
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libere ac benevole vivaeque vocis suae eloquio fassus est, super qva hujus
modi testatoris praefati Passione nos quoque ad Requisitionem nobis eate- 
nus per eundem debito eum honore factam hisce sub Sigillis subscriptioni
busque nostris fideliter et conscientiose testamur. .Claudiopoli Anno dieque 
praescriptis.

|P. H. I Michael Bzélyes et Samuel I’áll m. pr. | P. H. |
Conventus Beatae Mariae Virginis de Kolosmonostra Itequisitores. ')

O O L X X X I V .

117C.1 ..I
O.sctfczi Bolavítvi rniÍHlvcp T atár József Nagy--Lakon levo birtoka dózmáját a kolozsvári 

un itá riu s főtanodának adományozza.

En Csegezi Belavári alias Tatár Joseff, meg gondolván az én jó Iste
nemnek a többi között kevés .Toszágotskáimnak rehábeálásában hozzám 
különösön mutatott kegyelmes segedelrnit, megfontolván magamban azt is, 
hogy Nemes kolosvári Vnitarinm Collegiumban vettem Világi eleiemnek 
jobb móddal való follytatására tsekélly facultásomat, a melyben mint édes 
Anyámnak kebelében feles Esztendőkig neveltettem és tápláltattam, az 
en gemet oktató és tisztességes Tudományokban tsaknem kézen fogva 
vezető Tiszteletes és Bölts Tanitoim által; nem akarok az engemet táplált 
édes Anyám és tanitto Atyáimhoz háládatlan lenni, látván a z t, hogy 
akarmi kevés résziben is hozzám tött jótéteményeket Istennek nekem adott 
ajándékából meg költsonözhetem. Ezért Nemes Fejérvármegyében Nagy 
Lakon nem régen magam tulajdon pénzemmel reluált Portiotskámbol a 
magam tulajdon allodialis földeimen termeni szokott Búzámból annuatira a 
Dézmát: Embereim földeiből vagy azoknak terméseiből a Dézmának Quar- 
táját akarmi sok, vagy kevés légyen az, az említett kolosvári Vnitarinm 
Collegium számára in publicam necessitatem adom és per praesentes Con- 
feralom örökösön, mely Dezina és Quartabéli Proventusotskát, minden 
Esztendőben, a mig én élek, magam szemül a Tordai Vnitarium Collegium 
Mesterének el küldöm, s ennek holtam után azon hellyre és szükségre való 
ki adására Posteritásimat, Successorimat és Legatariusimat obligálom, es 
tartozzanak sub anathemate mindenkor meg adni, úgy valamint én eletemig 
praestalom, mivel azon Joszágotskámot en magam propriis Expensis et 
laboribus kerestem, mellyért maradékim is ezen Dispositiomat ne vellical- 
'hassák s ne impugnálhassák, Sött ha valamellyik Successorim vagy Lega- 
tariusim közziil ezt megmásolni kívánnák, Isten őket ez Világon azért bün
tesse meg, effelett azon Jószágomból való Successiotol s ha már succedált 
volna is abban, a több ezen Dispositiomat observalo Successorim vagy Lega- 
tariusim, in horum vero defectu vei non existentia az Vnitaria Ecclesiák- 
nak Fő Cnrátora, a ki akkor lenne, vigore hujus Dispositionis meae, azon

') Mike S. eredetiről veit példányából.

—  fi07 —  .
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'k a renitenstől immediate post praemissam unicam Ammonitionem 
Kassa s az említett Nemes Collegium számára fordíthassa ad perpe- 
irrevocabiliter possidendum. Mellyröl adom ez tulajdon Subscriptioni 
(étem alatt költ Cessionalisomat futuro pro Testimonio ez alább

_ izalando betsülletes Személlyek előtt. Datum in Possessione Nagy
Lak Die 8-va Mensis Junii Anno 1701.

Osegezi Bélavári T. Josef m. pr. 
(U H.)

Coram nobis super praemissa Fassion e et Collatione Fide Nostra me
diante attestantibus et subscribentibus :
Mojse Waró de Bágyon m. pr. ') et Stephano Csiki de N.-Ajta ni. pr.

’ (F. II.) (P.H.) ’

CCLXXXV.

11701.1
B r. D a n id  P o lix é n a , In*. W esse lé n y i I s tv á n  ö zv eg y e  a z é r t  va ló  h á lá b ó l, lio g v  fia ta n í tó já t ,  (Jor- 
n iílc s  D á n ie l t  a  k o lo z sv á ri fó 'tan o d álio z  ta n i tó n a k  m e g v á la s z to t tá k ,  e d d ig i 4.00 fo r in t  a la p í t 
v á n y á t 1000 n é m e t fo r in tr a  em eli, s m a g á t é s  g y e rm e k e it  ta n í tó ju k n a k  te rm é s z e tb e lie k k e l

o 11 á t á s á r a  k ö te le z i.

Rn Vargyasi B. Daniel Polixéna néhai kedves Férjem Báró Hadadi 
Vesselényi István Vr Eözvegye, és ugyan említett Férjemtől maradott 
Gyermekeimnek Naturalis és legitima Tutrixa : Minthogy a Mlgs Suppr. 
Erdéllyi Reform. Consistorium meltoztatott Interpositiomra kedves Fiam 
Vesselényi Miklós tanulásában való nagy commodumára az ő mellette lévő 
Coruides Dániel nevű betsületes Tanítóját a kolosvári Nes Reform. Colle
giumban Publicus Lingvae Germanicae Praeceptornak resolvalni; Tehát 
én is háládatossággal kévánván lenni, azon Nes Collegiumboz, magamat, 
és utánnam kedves Gyermekeimet nevezetesen Miklós Fiamat per praesen
tes im e mindgyárt következendő Punctumokra obligalom:

1-mo. Ä Melly sütő házat ennek előtte néhai idősbb Báni Vesselényi 
István Erdéllyi Statuum Praesidens Vr eö Exclja kedves élete párja Néliai 
Mlgs Gróf Bánfi Kata Aszszony eö Exclja az említett Nes Oollegiumnak 
négy száz egy néhány forintokban inscribalt vala, és én a Collegium kéré
sére magamhoz váltván, az arrul emanalt Contractus tenora szerint, e mai 
napig is interesezek, azon Summát ezer Német forintokra ki pótolni tarto
zom, és mind magam, mind utánnam kedves Gyermekeim, mig azon Capi
talist azon Nes Collegiurnnak le teszszilk. legaliter interesezni tartozunk, 
mellynek Interesse, úgymint a hatvan Rforintok mind addig, mig fenn irt 
Cornicles Dániel eo kglme mostan Conferalt Praeceptori hivatallyában 
lészen , a Nes Reform, kolosvári Collegium mellett eö kghnének járjon, 
decedalván penig vagy Fiam tanulásának végezese után functiojanak cpio-

') A pecsétnynmón o kőrirat volt: EX VTROQYE. A hírneves tudós ügyvéd és 
jogi ívéi jelszava.

-) Av. unitárius etiyliázbizönsétt levéltárában levő ereAHihől.
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quo modo véget vetvén, a fennirt ezer Rf. Capitalis marad a Mlgs Curator 
Vrak szabados dispositiojára, hogy a hová tetszik t. i. a Nes Collegium 
szükségére szabadoson fordíthassák.

2-do. Fenn említett Cornides Dániel eö kglme, míg a Fiam azon Colle
giumban lészen, mind addig intertentiojára nézendő Naturalekban meg nem 
fogyatkozik; el hozván penig Isten azt az időt, hogy említett Fiam tanu
lását végzi, azután is eö Kglmek kevántato Naturalékrol gondot viselni kész 
lészek , holtam után penig Gyermekeim is providealni tartozzanak.

Melly dolog e szerént menvén végben, hogy magamat és maradékimat 
ezen Legatumnak alhatatos meg állására és megfizetésére fel bomolhatat- 
lanul obligaltam légyen, adom én is ezen szokott Petsétem, és tulajdon 
Subscriptioni alól költ Levelemet. Signat. N. Szeben 28-dik 7-bris A. 1701.

Árva Daniel Polyxena m, pr. ’) (P. H.)

—  009 —

CCLXXXVI.

[1762.]
A közhivataloknak a r. katliolikusok és cv. reform áltak közt. egyenlő m egosztásáról kelt s 
Kolozsvár szab. kir. város tanácsához in tézett kir. kormányszéki rendelet br. Bnccov Adolf 

erdélyi fó'hadvczér s korm ányszéki elnök alatt.

Sacrae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis, Archi Ducis Austriae, 
Principis Tranniae et Siculorum Comitis etc. Dominae Dominae nostrae

Clementias imae Nomine!

Prudentes ac Circumspecti Nobis Benevoli. Salutem et Gratiae Caeo 
Regiae Incrementum! Quandoquidem omnes differentias, quae Catholicos 
inter et Reformatos Civitatis Claudiopolitanae in negotiis gerendorum Offi
ciorum hactenus viguerunt, Regioque hinc Gubernio per utriusque Partis 
Deputatos propositae sunt, ex eo ortum sumpsisse et incrementum constet, 
quod contra virtutem Sanctissimi Diplomatis, et Subsequutarum Resolu
tionum Regiarum, Paritas inter duas Religiones, et Proportio Geometrica 
in gerendis Civicis Officiis observata non est. Ideo pro corrigendis in poste
rum hujusmodi erroribus, tollendaque ulteriorum altercationum et mutua
rum inter duas Religiones simultatum, dissensionumque materia, deter
minatum est in Consilio Regii hujus Gubernii alternationem officiorum 
exulantemque hactenus paritatem inter D. Vtras ad antiquam integritatem, 
sanctissimique Diplomatis, et secutarum Benignarum Resolutionum prae
scriptum revocari restituique. Pro consequendo igitur hoc fine ordinavit
R. Gubernium, ut cum Officium Spani hactenus quovis triennio finitum, 
et inter Religiones alternatum, nunc in sextum Annum a Catholicis possi
deretur, aequalitatis quidem fuisset, aut finito statim triennio, aut si id 
neglectum est, cum primordio anni secuturi militaris huic Reformatum ex 
Lege alternationis succedere, in renumerationem tamen navatae hactenus

’) A7. érd. cv. ref. kolozsvári főtanodája levéltárában levő eredetiből.
II. 119

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 609 2013.03.05 . 22:25:55



circa Nosocomium fideliter operae Spanus usque ad explendum triennium 
in suo Officio confirmatur, tunc illud Reformato cessurus. Quia autem idem 
Spanus Vice Judex quoque esset, et duobus simul Officiis fungeretur, con
staret ex adverso inter quatuor Claudiopoli Vice Judices unum tantum 
haberi reformatum, hinc Spanus exacto Vice Judicatus sui Anno, ut illud 
Officium exuat, per D. Vtras Reformato tradendum, ordinatur, et porro 
circa Officium hujus Spani, praecipitur D. Vris quoque l-o : Ne illum, sive 
Catholicus, sive Reformatus sit, in posterum sine Episcopi, aut sede vacante 
Capituli Albensis Consensu, Xenodochio praeficiant. 2-o Ut a Spauis in 
exitu cujuslibet Anni Rationes Apochis et Autapochis munitas exigant, 
exaetasque diligentissime castigent, ac tandem Episcopo, vel eo non exi
stente Capitulo Albensi submittant, Xenodochii enim illius Cura, non 
communi modo Jure, verum Regiis quoque Decretis Episcopo Transsilva- 
niae demandata est.

Quum porro ex Statu Personali ejusdem Communitatis evidens esset, 
e Catholica viginti quinque, a reliquis vero Religionibus, potiorem licet 
Communitatis partem Constituentibus universim duodecem tantum Officia 
Civica teneri, praecipue autem Catholicorum quoque Senatorum numerum 
alios longe superare, et hac quoque in parte a Proportione et Paritate 
Regiis Resolutionibus mandata discessum esse; quia tamen fungentes actu 
Senatores suis officiis amoveri indecorum esset, ideo in futurum duntaxat 
D. Vestris id sedulo [sic] curandum committimus, ut si quando vacantiae 
seu in Senatu, seu circa alia officia se aperiant, exerantque, evitatis factio
nibus et violentiis ea semper per D. Vestras habeatur Reformatae Religioni 
addictorum ratio, ut donec paritas ex Praescripto Ordinationum Regiarum 
inter duas Religiones obtineatur, Reformati ad vacantia munia et Officia 
prae aliis succedant. Hac Gubernii Resolutione, etiam Evangelieae seu 
Augustanae Religioni addictos complectente, quos aeque et una cum Refor
matis ad civica munia, ubi capacia inter eos Subjecta reperientur, assummi 
aequum est. Pro quorum exactiori observatione in Casu, quo ab aequitatis 
Cynosura recessum fuerit, Recursus quoque ad Reg. Gubernium pro 
manutentione instituendus indulgetur, intimaturque. Quamvis autem Offi
cium etiam Oeconomi Civitatis, quovis biennio inter duas Religiones hacte
nus alternatum, nunc vero Contra Publica Civitatis instituta in triennium 
a Catholicis tentum, Reformato ex Lege alternationis, et praescripto altissi- 
marum Ordinationum transponi deberet, quia tamen Sua Mattas Ssma in 
Benigno suo Rescripto 16-a martii a. c. exarato circa personam et Officium 
Oeconomi, usque ad horum Repraesentationem nihil alterari Clementer 
jussisset, ideo illud in suo Statu relinquendum, et hac occasione Suae Matti 
pro Clementi determinatione referendum censuit. Secus non facturis alte
fata Sua Mattas Sacrum benigne propensa manet. E Regio Principatus 
Tranniae Gubern. Cibinii. Die 5-a octobr. 1702.

Ad. B. de Buccov m. pr. S. L. B. de Bruckenthal m. pr. Cane.
Stephanus de Hannenheim m. pr. Gub. Secret.1)

-  010 —

') Az ors,?. knftt. erd. osztályában 1702. 2ö"»r>. sz. a. lövő ereiletihől.
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En ál ál) is meg irt Malomvizi Kendeffi Ráchel, Néhai Romai szent 
Birodalombéli Groff Széki Teleki Mihálly Ur özvegye, adom tudtára és 
örökös emlékezetire mindeneknek a kikk illik ez Levelemnek rendiben. 
Hogy én Istenhez való szeretőiemből, és az Isten Anya szentegyházához 
való jó indulatomból, a köz jóért adom és Gonferalom örökösön a Kolosvári 
Reform. Collegiiminak Nemes Torda Vgyei Aranyos Gyéresi Jószágomnak, 
nevezetesen penig majorság búzámnak ez után esztendőnként felkelhető 
Dézmáját vagyis Tizedgyét, mellyre magamat, maradékimat és akár melly 
utón meg nevezet Jószágomat jövendőben illető Sueessorimot, Legatarius- 
simat, ezen Levelem erejével meg másolhatatlanul szorosan kötelezem. 
Melly dolognak jövendőben való hitelesek voltáért, és szentül való örökös 
meg állásáért adom az említett Kolosvári Reform. Oollegiumnak ezen 
tulajdon kezem Írása és szokot, petsétem alatt költ hiteles Levelemet. 
Kolosvárt belső Közép Uttzában betsületes Givis Komlosi István Uram 
házánál Karátson Havának 4-ik napján 17f*2-dik Esztendőben.

Gorám me Johanne Bogday de irta Kendeffi Rákhel m. pr.
Retteg, m. ]>r. altero Bonor. Ulmi [ P. II.]')
Dni Dni Gomitis Alexy Kendeffi 
I P. IT. I de Maloniviz Inspectore.

En alahh megirt szemelly adom emlékezetül a kiknek illik ezen Leve
lemnek rendiben, hogy a Kolosvári Reformatum Kollégiumról meg akarván 
emlékezni, e végre még a fellyebb való időben Mgs Kendeffi Rachel Asz- 
szonynak, néhai Imperialis Gróf Teleki Mihály Ur el maradott özvegyének 
adtam Interesre Ezer magyar forintokot oly véggel, hogy annak Eszten
dőnként járó Interesséből negyven forint minden Esztendőben a meg 
nevezett Kolosvári Reformatum Kollégiumban levő két Alumnusoknak 
járjon, egyikk busz busz forint, a fenn maradt húsz forint interes pedig 
fordittassék az Akadémiákra menő Deákoknak. Ezen kívül ugyan azon két 
Alumnusoknak a Búzái Jószágomból, a meg irt negyven forintokon fellynl 
minden esztendőben tizenkét Köböl Búza járjon, egyikk egyikk hat hat

') A kolozsvári tv. ref. főtnnodn levéltárában levő eredetiből.
39*
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köböl. Valaki pedig azon Búzát Posteritásim közül, elfogja, azon helljen 
áldás ne légyen, sőt légyen Anatéma; mégis ha meg történnék, hogy 
azon Búzát Posteritásim közül valamellyik el fogná, ekkor a fellyebb emlí
tett Akademizánsoknak rendelt húsz forint interes fordittassék azon Kolos- 
vári Kollegiomban lévő két Alumnusoknak a Búzáért esztendőnként minde- 
niknek tiz tiz forint. Én ugyan ezen rendelésemet hé adtam az Supremum 
Consistorium Ládájában, de tettszett, hogy ezen rendelésem a Kollegiomban 
is Írásba meg légyen. Költ Arokallyán 1763-ban Boldog Aszszony havá
nak harmadik Napján. Bánfi Clara m. pr. (P. H.) ')

CCLXXXIX.

[1763.1
Kézművesek ez ólisz abú 1 yai.

Nos Stephanus Pataki Primarius, Andreas Ambrus Regius Judices 
caeteri item Senatores ac Notarius Liberae Regiaeque Civitatis Claudio- 
polis ! Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis, et singulis, Quod Anno, et Die datarum praesentium, nobis 
in Domo nostra Praetoriali, pro directione Publicorum praefatae Civitatis 
considentibus, Prudentes ac Circumspecti Martinus Hönichperger \jgy\ et 
Simon Smith Cives et Inhabitatores praerepetitae Civitatis Magistri Cupri- 
fabri e medio reliquorum exurgentes proposuerunt, Qualiter etsi tam per 
eosdem, quam et alios nonnullos in hac Civitate residentes Cuprifabros, pro 
necessitate non solius Civitatis, verum et advicinantium circulorum rnanu- 
facturis suis sufficienter provideretur, supponendo tamen irregulares Cupri
fabros merces suas defectuosas, integris eorundem mercibus emptores etiam, 
sed et eosdem, regulares nempe Opifices damnificare; quorum excessibus 
cum erectione Czelie, seu Contuberny Cuprifabrorum pro nunc in gremio 
nostri desiderati aprime obviaretur, exhibuerunt nobis certos quosdam 
Articulos, seu Regulas, et Praescripta, petentes ut eadem tam nos ipsi 
observare, quam et per alios Jurisdictioni nostrae Civitatensi subjectos, 
ipsosque Magistros Cuprifabros Universos pro Articulis Czehalibns obser
vari facere velimus, tenoris infrascripti.

Primo. A mely Iffiu a Rézműves Mesterséget kivánnya amplectalni, 
szükség annak docealni mindeneknek előtte azt, hogy eő e thoro legitimo 
et libero született légyen, mellyel docealván,annak illendő rendi szerént, a 
mint minden Czéhokban, úgy ebben is a proba hetet, a mely két hét lészen, 
fel venni és eltölteni. Mind ezek után, ha a proba heteket el töltvéu, kedve 
lészen, az említett Rézmives Mesterségre, az egész Czéh előtt legalább két 
Mester Legények jelenlétében Negyven Renens forintoknak letétele után, 
mellyekből egy Talér cedal az említett jelenlevő Mester Legényeknek, négy 
Esztendőkig való Inasságra beszegüttethetik, ha penigh, — Secundo:Rézmives 
Mester Ember Fia lészen, a ki kíván Inasságra állani, az említett Solenni-

—  0 1 2  —

') A kolozsvári ev. ref. főtavoiln levéltárában levő eredetiből.
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fásokat végben vivén, egy Túlér vagyis két Rénens forintok letétele után, 
nielly is :i jelen levő Mester Legényeké lészen, bárom Esztendőkig való 
Inassá,gra bé avattattliatik. Tertio. Az inas pedig a mint mindeneket, ngy 
nevezetesen a Czébnak minden betsületes Tagjait tartozik illendőképpen 
megbetsülni, kiváltképpen Gazdájának minden zugolodás, morgolodás nél
kül szavát lialgatni, meg fogadni és tőlle függeui egész engedelemmel. E 
mellett Scliolabeli gyermekekkel Otves és Lakatos Inasokkal ne társalkod- 
gyék, annál is inkább tsak egy Lot rezet is Gazdája hire nélkül el adni ne 
merészellyen. Mégis — Quarto: az Inasnak nem szabad Gazdája hire nélkül 
a Háztól el menni, annál inkább kiln hálni, mellyet ha fogna tselekedni, 
első éczakáján egy Rénens forint büntettésen marad, második éczakáján 
az egész Czéh előtt púdra fektetettvén fizetődül, ha még harmadszor is, azt 
fogna attentálni, hogy kün hálna Gazdája hire nélkül, az Inassagtól és 
Czélitol rescindaltatik, ha penig történnék — Quinto: hogy valamely elkerül
hetetlen okok és Gircnmstantiák miatt az Inas Gazdáját kivárniá változ
tatni, idején hirré tévén a Czéh Mestereknek, az egész Czéh revisioja és 
ratihabitioja mellett Gazdáját változtattliassa. Sexto. Az Inas Esztendőknek 
jámbor és ditséretes eltöltése után, az egész Czéh és legalább két Mester 
Legények jelenlétében az Inas két Rénens forintok letételével felszabadit- 
tatik Tnasságábol, és heti bére lészen kilenez krajczár. Hogy ha — Scp- 
timo: szabadulásakor az Inas kívánná egyszersmind a Társaság pohárt 
fel adni, tartozzék a Czéh Ládájába le tenni öt lumens forintokot és 
e mellett a Rendtartásokat annak modgya szerént végben vivén, tisztes
séges Collatioval az egész Czéhot és társaságot megvendégelni és igy heti
bére leszen tizenkét- krajczár. Octavo. A mester Legény hogy jobban Mes
terségében épületet és Előmenetelt vehessen, tartozzék legalább három 
Esztendőkig legénykedui, és igy a Czéliban be állani meg engedtetik. Nona. 
A vándorló legény, ha Mester Embert nem ér, szükségtől kénszeritetvén 
egy Holnapig Kantárnál Mesterségen dolgozhatók, de ha tovább dolgoznék, 
egy Taler, vagy két Reuen s forintok büntetésén maradgyon, ha pedig — 
Decimo: Utazni szándékozik a Mester Legény, valahová mégyen, Mester 
Ember mihellyét érvén, úti költsége nem léuén, munkát fog kérni, tartoz
zék a Mester Ember legalább Írét hetekig nekie munkát avagy Úti költsé
get adni. Undecimo. Valamely Legény a Nyolczadik Articulusbau specificalt 
iidök eltöltése után kivárnia a Czéliban incorporaltatni, tartozzék a Czéh- 
nak szándékát megjelentvén, a Remeket kikérni, melyet minek előtte meg
nyerne, Famíliájáról vagy eredetiről, Inasi Esztendeiről, Legénykedésiről 
bizonyos Testimonialisokat mutasson. Mellyeknek utánna a Látó Mester 
által eleiben adandó Remeknek elkészítésére négy Hetek engedtettnek, 
a Remek meg készítésének liellye pedig, a maga Gazdája lészen. Mely Re
meket minek utánna megkészit, a Látó Mestereknek bejelentvén, az egész 
Czéh előtt és akkori Legények jelenlétében revidealtatik, melyben ha 
valami hiba találtatik, annak mivolta szerént megbüntettetik, úgy mind
azonáltal, hogy a hibának felső büntetése, a négy Rénens forintokat meg 
nem haladgya. Mindezek után a Remekező személy tartozik az egész Czéh-
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beli Mester Embereknek az akkor Mihelyben levő Legényekkel együtt egy 
tisztességes Oollatiot adni. Minek előtte mégis — Duodecimo, a Legény ma
gát végképpen a Gzéhban incorporaltatná, a Tekintetes Magistratus előtt 
szándékát megjelentvén, irattassék a Goneivisek közé. Es következendőke'p- 
pen lm Mester Ember Gyermeke lészen, liarmincz Rénens forintokat tartoz
zék letenni, a ki pedig másut töltötte el Inas Esztendeit, fizessen nyolezvan 
Rénens forintokat és e szerint a Gzéhban beavattatik, Hogy ha Czéhba való 
beállása előtt meg fogna házasulni, hat Rénens forint büntetésen marad- 
gyon. Dec. Tertio. A Mester Asztal megadásának ideje a Gzéhuak Consen- 
sussábol lévén, valaki beáll a Gzéhban, mikor kiváunya, a Gzéh meg adni 
tartozik. Ha történnék — Dec. Quarto: hogy valamely Legény Társaságon 
kivül mivelue a Gzéhuak praejudieiumára és annak utálnia Gzéhot akarna 
követni a Kantárkodásért, fizessen liusz Rénens forintokat, a Gzéhban való 
be állást pedig az Artieulusokban megírt nníd szerént véghez vinni köte- 
leztetik. Dec. Quinto. Ha pedig a Mester emberek közül valaki a szabadoson 
uralkodó Istentől a szomorú halál által ez árnyék Világból kiszólittatik, 
mig az Özvegy, meg holt ura nevit viseli, szokot Mesterségét szabadoson 
miveltethetj és gyakorolhattya. Dec. Sexto. A Látó Mesterek, a Mester Em
berek munkáit mind a mi hell vek ben, mind a Vásárokban megvisgállyák, és 
a hibákért a Mester Ember miuden forintról fizessen tizenkét Kraitzárt. 
Dec. Septimo. A Mester Emberek közül, senki egymásnak munkáját meg ne 
szollya, és árrát ne vesztegesse, se semmi utón motion, másnak kárára ne 
igyekezzék. Hogy ha pedig valaki effélében comperialtatik, annak érdeme 
szerént büntetésen marad ; elsőben egy, másodszor két Rénens forintokig 
et consequenter. Dee. Oetaeo. A várason és annak egész Territóriumán, sen
kinek a Gzéhon kivül annak praejudieiumára kantárkodni meg nem enged
tetik, sött kereskedni is senkinek sem oh, \i</y\ sem ujj munkával szabad 
nem lészen, és ha valakinek kezén találtatik, ez illyen jószág Gonfiscaltatik, 
melynek két része a Tekintetes Magistratusnak, harmada cedal a Gzéhuak. 
Dee. Nono: Minden Mester Ember a Gzéhuak közönséges gyűlésére tartozik 
el jöni és meg jelenni, hogy ha bizonyos okokra nézve meg nem jelenhet
nék, a Czéli Mesternek adgya tudtára, és jelentse meg, különbben ha vak
merőképpen elmulatná, harmiutz kraiczarokig büutettetik, Minden Mester 
Ember a gyűléseken magát tisztességesen visellye és comportállya, hogyha 
valakinek valami panaszsza lészen más ellen, maga panaszszát feli adván, 
ha a Gzéh Judiciumaval Goutentus nem lenne, szabad lészen Gausáját revi- 
siora a Tekéntetes Tauáts eleiben appellálni. Vi<iesimo. Minthogy minden 
Társaságokban szükséges Elöljáróknak lenni a jó rendért, kiket Gzéh. Mes
tereknek hinak, itt is azért két érdemes Gzéh Mesterek választassanak az 
differentiak és eontroversiak, az egesz Gzéhval való el igazítására. Váj. 
Primo. Választassanak továbra két érdemes Látó Mesterek, kik is a Mihely 
és Remek látogatások mellett ha valami Mester Legény Gazdájától butsu- 
zik, a butsura bészollittatnak, tartoznak el menni, és ha ott el nem igazít
hatnák a Goutroversiákot, az egész Gzéh eleiben vihetik, a mi a Látó Mes
ter Emberek előtt büntetés esik, fele övék, a más fele a begyült Legényeké
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lés/,en. Víg. Seen udo. 11a pedig a dolog úgy adná magát, hogy az egesz Ozéh 
eleiben appellálnák a Cansát, a Legények büntetése fele a Özeké, a más fele 
a jelen levő Legényeké lew/.en. Víg. Tertio. Midőn valamely dolog adgya elé 
magát, hogy a Ozéh Mestereknek szolgálativá kívántatik, liivattattván, elé 
mennyen minden haladék nélkül, az utolsón el kezdvén, ha a jelen nem 
lenne, az előtte valók, mellyett ha vakmerőségből posthabeáluának, meg- 
büntettettnek két Rénens forintokig. Víg. Quarto. Valamikor valamely 
ókból a Ozéhban tiszteséges collatiok lesznek, az Iffiak fenn szolgáljanak 
az Öregeknek, midőn a si'iltet feladgyak, akkor magok az Iffiak is Asztal
hoz aceumbálly un ak. Víg. Quinto. Ha valaki a Mesterek közül Czéhot akarna 
gyűjteni, elsőbben a Czéli számára fizessen tizenhét krajezárt, ha pedig ide
gen lészen és nem Ozéhbeli személy, tartozzék fizetni húszon négy kraj
ezárt. Víg. Sexto. A Ozéh Mesterek tartozzanak a Ozéhban levő dolgokról 
minden Esztendőben ratiozni, melynek Terminussá leszen Dies prima Feb
ruary és egyszersmind butsuzzanak is. Cujusmodi quidem Articuli cum Le
gibus Principatus, Municipalibus item hujus Civitatis Constitutionibus 
conformes reperiantur, in Incrementum item Publici Civitatis et Principa
tus, Locorumque inprimis advicinantium, Privatorum item tam Emptorum, 
(piam et Opificum Cuprifabrorum vergere eveniant, cedantque Commodo, 
utili, decori item Communitatum, opifices inter se ipsos Praescriptis seu Re
gulis Czehalibus per Magistros Czeliarnm regi, per haecque media de integri
tate Manufacturarum publico provideri, praescriptos ideo Articulos, ratos 
gratos et acceptos habentes Nostrum eisdem Consensum praebemus, pariter 
et assensum, Ordinantes, ut ad Analogiam aliarum Artium Mechanicarum 
Opifices in hac Civitate Cuprifabri, in unaiu Confraternitatem, Czeham et 
Contubernium, ad praescriptum eorundem Articulorum.coalescant, Quos ut 
Regulas Contubernii, tam Nos ipsi observabimus, quam per Opifices Cupri- 
fabros, alios etiam Universos Jurisdictioni Nostrae obnoxios sub poenis 
ibidem dictatis obseruari faciemus, prouti volumus et jubemus etiam Autlio- 
ritate Nostra Magistruali Harum Nostrarum Majori Sigillo praefatae Civi
tatis munitarum Literarum mediante. E Senatu Claudiopolitano Die ultima 
Decembris. Anno Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Tertio.

Extradatum per Alexandrum Venitzei de Also Venitze,
(P. H.) Jur. Ordinär, praenotatae Civitatis Notarium.1)

CÜXC.

11704.1
A kolozsvári r. katli. Gonvictnsban Os Sominariumban tanuló 12 á ttö rt [Convertita] részére 
gr. Bethlen Gábor által term ényben te tt s a fejetleleninó által pénzre változtato tt alapítvány.

Wohlgeborner Freuherr besonders Günstiger Herr, und Freund, 
unsere Ereundwillige Dienste seind demselben jederzeit bereit an vor; Es

') A rézmi,vex ezéh leveles ládájában levő, hártyára irt s rányomott ostyapecsét
tel erősített eredetiből.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 615 2013.03.05 . 22:26:00



haben Ihro Kais. Königl. Apostol. Majestät auf den—  Von dem Herrn 
Baron untern 25-ten Augusti Vorigen Jahres gehorsamst eingesendeten 
Bericht, und den hierüber von uns erstattet [en] allerunterthänigsten Vor
trag allergnädigst zu Begnehmigen geruhet, dass zu Unterhaltung deren 
12 Convertiten Knaben zu Glausenburg in dem Convict und respective 
Seminario uber die von dem Herrn Grafen von Bethlen in Natura jährlich 
praestirt werden müssenden 200 Eimer Wein, und 200 Kübel Frucht, der 
mit Jährlichen 213 Ü. 20 kr. verwilligte ‘) Betrag aus der Siebenbürgisclien 
Cameral Cassa de praeterito, et in futurum in baaren Geld abgerichtet 
werden sollte. Welche allerhöchste Resolution demnach dem Herrn Baron2) 
zur Nachricht und dem Ende anmit bedeutet wird, auf das derselbe hiervon 
die Regenten des gedachten Convictus und Seminarii zu verständigen 
Wissen mögen, aller massen wegen anweisung obbgesagt Jährlich. Betrags 
deren 213 fl. 20 kr. bereits au die Kais. Königl. General Cassae Direction 
dass erforderliche ergangen ist, uns übrigens samt dem Herrn Baron Gött
lichen Obhut empfelen, Geben von der Kaiserlichen auch Kais. Königlichen 
Hof Kammer. Wien den 19-teu Juny 1764. Karl Josepf Fritz,

P. F. H. v. Prandau- Franz Freiherr v. SchmidlinJ)

—  till)  —

CCXCI.

[1764.]

Tancsi gr. Földvári Ferencz a kolozsvári reform, fötanodában 1000 lórintál két
alumniumot alapit.

En Tantsi Groff Földvári Ferencz, jóllehet az én istenemnek minde
neken szabadoson uralkodó kezei alatt Testemben erőtelen, elmémben mind
azonáltal az eö Felsége édes Atyai gondviseléséből épp \i(jy] állapotban 
lévénn, \igy\ tudom azt, hogy a föld nagyobb terhet nem visel a liála- 
datlanságnál, de tudom azt is, hogy ha mindeneket meg tselekednénk is. 
haszontalan szolgák vagyunk, mert tsak azokat tselekeszszük, melyekkel 
tartozunk, hogy annak okáért abból a mit az Vr Isten énnékem adott, 
kevés részetskét adjak eö Felségék mustár magnyi gyengélkedő Hitemnek 
gyümöltseül, Isten Ditsőségére és az eö Felsége Auyaszentegyházának a 
tehettség szerént4) való elősegíllésére, hagyok és Légálok a Kolosvári 
Reformatum Nemes Collegiumnak nyoltz száz Magyar forintokat, azon 
kivül azon emlitett Ns Collegium számára eddig is faeneralo kétszáz forin
tokat, tévénn a két rendbéli pénz in rotunda Summa Ezer Mforintokat 
[mellyeket praesentium per vigorem per manus által is adok] eo fine, hogy 
pro fundo ezen Ezer forint mindenkor fenn állyon, Legalis Interresséböl 
pedig Annua tini két érdemes és jóra igyekező Híjak mig élek én hozzám,

') Egy más hiteles másolatban : hewiUújen.
-) Kászoni L. B. Bornemisza József, kir. kincstári írnok.
*) Mike S. hiteles másolatról vett példányából.
■*) E szó az eredetiben kétszer van írva.
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holtam után pedigh az én Házamhoz Alumnusokk in perpetuum denomi- 
naltassanak; nem kételkedvén abban semmit, hogy a kegyes,ségh és kegye
lem szerént azon hivatalhoz illendő tudománynak és erköltsüek ne legye
nek, s belső hivatalra készüllyenek. C'asu verő Contrario [mellyet In ne 
adjon] magam, vagy Posteritásom ha ellenkezőt tapasztalni fogunk, más 
industriosusabb Iíjakkel fel váltani szabad légyen, hagyom pedigh és 
legálom ezen kitsiu fundusotskát, ut Supra, az Kolosvári .Reformatum Ns 
Collegiumnak inperpetuum | igy] ea Lege: hogy ezen Capitalishoz sem egy
szer, sem mátszor \igy\ semmi szin és praetextus alatt, sem a Mgs Fő Cura
tor Vrak, sem Tiszls Professor Yramék ne nyullyanak, annyévalis inkább 
több megli történt példák szerént magok ussusára ne fordítsák, sub Ana
themate, hanem mindenkor szorgalmatossan ollyan helyeken foeneraltassák, 
hogy a fel tött Czél maga tökélletességét el érhesse.

Mely tsekély és edgyügyü Legatumotskámról adom ezen Kezem írá
sával és eo Felségétől roborál!tatott usualis petsétemmel Corroboralt Leve
lemet ; Datum in Possessione N. Ida, Die Trigesima Mensis Juny Anno 
Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Quarto.

(P. H.) G. Földvári Ferencz m. pr. ')

— til 7 —

CCXCII.

11 7 G 8 - ]

Mária Therézia királynő cs fejedelem asszony a Szent-Erzsébet agg szegények h ázá t r. kath.
alapításúnak jelenti ki.

Reverende etc. His, quae circa Statum Xenodochii Claudiopolitani in 
Obsequium Ordinationis Nostrae, die 24-a mensis Slay Anni adhac 1764-ti 
sub decima Februarii Anni defluentis repraesentasti, nobis suo modo relatis, 
cum translationem hujus Xenodochii ad vetus Domicilium Patrum Conven
tual im extra muros Civitatis in suburbio Sanctorum Petri et Pauli situm, 
tum alias, quas circa exigendas a moderno Spano et ab ejus in Officio hoc 
antecessoribus aut eorum haeredibus rationes fecisti Dispositiones, nec ab- 
similiter normam, pro administrandis pauperum bonis, diiigendaque eorum 
re familiari a Te praescriptam benigne ratihabentes. Volumus una, ut in 
posterum Officium Spani, quod Catholici alternative hactenus cum Refor
matis gesserunt, eo, quod fundatio Catholica esset, Catholico semper de
mandetur, et omnium eorum Pauperum loco, qui sensim moriuntur, Catho
lici solum suscipiantur. Cujus altissimae Intentionis Nostrae effectum Tibi 
qua Superiorem Inspectionem hujus Xenodochii habenti, benigne committi
mus. In reliquo etc.

Maria Theresia. Carolus Comes Breiner.
Ad Mandatum etc., Alexander Horvath. ~)

') A kolozsvári eo. ref. főtanodéi levéltárában levő eredetiből.
-) Czimzése: Aci Episcopum Transsilvaniensem etc. die 24-a Novembr. A. 1768. A/. 

orse, levélt, erei. kancell. osztályában [ 1768. évi 767. sz. alatt] 1 oyö eredeti fogalmazványból.
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ecxem.
[1770.]

Kuzma József kolozsvári r. kai hol. közintózetoknek te tt alapit ványairól szóló végrendeleti
kivonat.

Az Atyának, Fiúnak és Szent Lélek tellyes Szent Háromság egy bizony
örök Istennek nevében.

Én Kezdi Szent Léleki Kozma Josef eo Felsége Erdélyi Provincialis 
Cancellariájának egyik Registratora — — — — — — — —
azon javaimból, melyekkel Isten eo Sz. Felsége világi eletemben megáldott 
kegyelmesen, s mai napon kész pénzben, Contractusokban ötvenegy ezer 
négyszáz nyolezvan öt Magyar forintokban és bat pénzekben számi áltat
nak, teszem a következendökben rendelésemet:

I -  o. Hagyok és legálok az Erdélyi Seraphieus Szent Ferenc/, szoro
sabb szerzete Provinciájának, bogy azt azon szent szerzet Tisztelendő Pater 
Provinciálissá maga tettzése szerént minden Conventekre és Resideritiakra 
a proportione feloszthassa, ezeret azaz 1000 m. irtot. ■— — -

lO-o. A Kolosváratt levő Tiszt. Pater Jesuitáknál tanuló Iffiuság 
sodalitassok ugyan, azon congregatio Praesesse szabados dispositiojára 
százat az az 100 m. frtot.

I I -  o. Nem különben az ottan levő Szent Háromságh vagy is halálra
váltak Congregatio]áuak megint százat az az 100 m. frtot — -— —

19. Véreim közül egy tanuló Iffiura az Tisztel. Pater kolosvári .Tesui- 
ták Convictussába, hogy mindenkor neveltessék, meg választván mindazál- 
tal azok közül is, mellyik alkalmatosabb a tanulásra, ha pediglen casu epio 
véreim közül nem volna, más jó Nemes Iffiu ezen hagyományomon tanul
hasson, ezeret — 1000 m. frtot. — — — — — — — -—

22. Vadnak Kolosváratt — — — — bizonyos kordás leányok,
kiknek igen kevés Segedelmekre való Fundusok lévén, ezeknek is hagyok 
száz m. frtot, melyet a helység Tiszt. Plébánossá jó helyre elocálni s annu
alis interessét kiosztogatni ne terheltessék. — 100. — — — •—■

Ezen rendelésemet mostan is erősittem és Nagy Szeben szabad királyi 
városban az arra kész Méltoságos ltelőmester ur előtt Petsét alá teszem, s 
ez utáuu is magaménak vallom. Szent Mihály havának 27-ik napján 1770-ik 
Esztendőben.

(P. H.) Kozma Josef m. pr. Gubernialis Registrator.

Praemissam proxime subscripti Magnifici Domini Josephi Kozma de 
Ke'zdi Szent Lélek ultimam dispositionem, coram me vivae vocis suae elo
quio recognitam, et in omnibus punctis, clausulis per eundem ratihabitam et 
confirmatam ac solum in vocibus , Szent Mihály“ correctam esse fide Medi-
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— öl» —

auto recognosco, ne futura et omnimoda pro securitate, ad propriam ejus
dem requisitionem subscribo et usuali sigillo roboro. Oibini 2i)-a Sep
tembris 1770.

Magister Ladislaus Tiiri de Sarkad, Protlionotar. m. p r . ')

CCXC1V.

11770.1

Ui'úl' F ö ld v ári Fcrcncz  ajáudákluvolu a  ko lozsvári ov. reform , lo tan o d a  T ypograp lúája  ja v á ra .

Alább subcsribált adom ezen Testimouialisomat super eo: hogy az én 
jó Istenemnek méltatlan személyemmel közhitt Atyai gazdag irgalmassá
gából ez árnyékvilágban méltatlan állapotomhoz képest sáfárságom alá 
bizott kevés vagyonúmból a kolosvári nemes Reformatum Collegium szük
ségére és Typographiájának hasznosban lehető felsegéllésére adtam és aján
dékoztam tisztcletes Professor és Doctor Pataki Sámuel ur ö kegyelme 
kezeiben 500 kiest ötszáz magyar forintokat ea lege, hogy azon Piaculum 
az irt nemes Collegium Typographiájában gyümölcsözzék és foenerallyou, 
olly érdemes és hasznos editi okát tevén általa, mellyel az ifjúság hasznos 
épületet, ■•) szerencsétlen nevem és posteritásom emlékezete örök emléke
zetbe, in Decus Familiae et emolumentem Patriae, örökösön fenmaradhas- 
son, —• intetnek is per praesentes mindazok, quorum interest, hogy ezen 
pia intentio profauitasra soha örökké ne fordittassék, hogy az én Intentioni 
maga kívánt végét Isten dicsőségére elérhesse, mellyben semmit is nem 
kételkedvén, végye a mindenható Szent Isten kedves jó illatu áldozatul a 
jo szándékot. Signatum in Possessione Doboka, DJ-a novembris 1770.

IP. H. I Gr. Földvári Ferencz m. p r .r>)

CCXCV.

[1771.1

A r. katliolikuaoknak a ucm-katholikusoknál nagyobb szám ban alkalmazásáról kelt kir. 
leirat báró ttajtay  Antal r. katli. püwpöklicz.

Maria Theresia etc. Reverende, ac Magnifice Baro, Fidelis nobis sin
cere dilecte! Pergrata nobis fuit illa tua Repraesentatio, quam de vicissitu
dinibus Catholicae Religionis in Transsylvania, et mediis bono, atque incre
mento illius consulendi elucubrasti et sub 28. április anni proxime elapsi 
submisisti. Volumus pastoralem hanc solicitudinem tuam Apostolira cura 
nostra hac etiam occasione non amplecti modo, sed etiam secundare. Quem

') Mike S. hiteles másolatról veit példányából.
-) Egy szíj — talán : vehessen — k i volt maradva, az előttem  á llo tt példányból. 
'■) A kolozsv. eo. reform, főtanodéi levéltárában levő egyszerű másolatról.
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admodum itaque benigna intentio nostra est, ut sensim Catholici in officiis 
supra acatliolicos applicentur, ita et seipsum, et Regium Nostrum Guberna
torem eo instructos reddere voluimus, ut vos quoque vestra ex parte finis 
istius diligentem habeatis curam, et praesertim in constituendis Officiis, 
quae pro Confirmatione nostra representari non solent, ut sunt apud Gu
bernium Cancellistae salariis provisi, apud Tabulam Regiam quatuor jurati 
ducendo Protocollo destinati, apud Supremum Commissariatum Provincialem 
Cancellistae pariter salarii beneficium habentes, apud Continua Comitatuum, 
Sediumque Siculicarum et Districtuum Judicia Supernumerarii Assessores, 
Scribae, Vice Judices Nobilium, et fiscales, in Civitatibus autem et oppidis 
Senatores, Notarii, Secretarii et alii Officiolantes dicti, in his inquam Con
stituendis eo attendatis, ut Catholici ubique pedetentim ad potiorem 
numerum evehantur; volumus adhuc, mandamusque tibi, ut modum nobis 
proponas, qualiter et quibus mediis juventus Catholica ad gerenda munia 
perfici, reddique magis idonea possit.

Quod ad propositionem tuam de Arianis factam attinet: jam antea et 
Praesidi Gubernii, et tibi etiam pro directione intimatum Secreto fuit, ut 
Sectae istius homines occasione Candidationum ad officia ex tertia Causa 
praetereantur, quumque eo rem jam processisse informemur, ut ex iis pauci 
modo in officiis Constituti inveniantur, possintque ad horum quoque Sta
tiones sub diligenti Gubernatoris [quem aeque instructum de eo reddidi
mus] et tua attentione sensim Catholici applicari, hic et nunc praescinden
dum adhuc invenimus a nostra illius voluntatis Gubernio faciunda mani
festatione. In reliquo Gratia nostra Caesareo-Regia ac Principali benigne 
Sibi propensae manemus. Datum in Civitate Nostra Vienna Austriae die
1-a Mensis Maji A. Dni 1771. Re gnorum vero nostrorum 31.

Maria Theresia.
Carolus Com. Breiner.

Ad Mandatum Sacrae etc. Wolffgangus Cserey.')

—  (> 20  —

CCXCVI.

[1772.]
A s z a b ó  e z é h  k ő m á li sző lő je  ogy  ré s z é n e k  a  F e lle g v á rh o z  c s a to lá s á r ó l  szó ló  o k ira t .

Mi Keresztesi György, Fazakas János és Farkas Joseph, mind az hár
man Nemes Kolosvár Várossának választott hites Oculatori és Földmérői, 
adjuk tudtokra mindeneknek a kiknek illik ez mi levelünk rendiben, mos
taniaknak és jövendőbelieknek, hogy ez mostan folyó 1772-ik Esztendőben 
a Felséges Királyi Kegyelmes Rendelés szerént, Tekintetes Fö Biro Pataki 
István Ur, és a Tekintetes Nemes Tanátsnak Parancsolatjából midőn érté
sekre adatott mindeneknek az, hogy kinek kinek minden rendbelieknek

Az orsz. levéltár erdélyi udv. kancell. osztályában levő eredeti foaalmazásból. 
[1771. 1451. sz. a.J
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akármi nevel nevezendő, Örökségek, Szölejek, Szántó földek Felséges Mária 
Therésia kegyelmes Király Aszszonyunk ö Felsége portiojáért még eddig
iéi nem adattak, Conscriptiora fel adattassanak kemény büntetés, és a 
mellett azon jószágoknak el vesztések alatt, Nem lévén pedig még eddig a 
több akármi nemű rendbeliek között Szabó, Szöts, és Mészáros becsületes 
Nemes Czéheknek Szölejek egyszer is Conscribálva, ez okáért a többek kö
zött szoros kötelességeknek állították a becsületes Nemes Szabó Ozélinek 
Czéli Mesterei és Nótáriussá, ö Kegyelmek meg mérettetni, Kik is alternan
dis vicibus viselik Religio szerént az első Czéh Mesterséget, mint most is 
első Czéli Mester a Tisztességes Unitaria Religion Kecskeméti Márton Ur 
ö Kegyelme, Második Czéh Mester a Tisztességes Romano Catolica Religion 
Bachman János, Harmadik Czéh Mester a Tisztességes Reformata Religion 
Kolosvari Kis Samuel, és Czéh Nótáriussá a Tisztességes Romano Catolica 
Religion Borbereki Joseph, Uraink ö Kegyelmek, ez okon is egyfelől ugy 
mint: ámbár régi Contractualis levelével bírja is a becsületes Nemes Szabó 
Czéh, De minthogy az 1715-dik Esztendőben a Kolosvari Fellegvár kezdett 
épülni, akkor ezen Kolosvári becsületes Nemes Szabó Cze \jgy] Szőlejének 
is a többek között nagy része Várnak foglalódott, nem tudhatván bizonyo
san, hogy a Várhoz foglalódott részen kívül, melj meg maradott, mennyi 
nagyságú légyen; Melly végett mind Felséges Király Aszszonyunk ő Fel
sége Kegyelmes rendelése szerént fövebb képen a Conscriptiora nézve, mind 
pedig a becsületes Nemes Czélinek meg nevezett Czéh Mesterei és Czéh 
Nótáriussá ö Kegyelmek meg adván nékünk szokott rendes Sallariumunkat, 
kívánták általunk hitelesen meg méretni, melly okon miis szokott tisztelettel 
engedelmeskedvén Tekintetes Fö Biró Vrunknak és Tekintetes Nemes 
Tanáts Parantsolatjának, a betsületes Nemes Czéh elöljárói kívánságokra 
el mentünk már a sokszor nevezett betsületes Nemes Özének Szőlejében, 
melly vágjon első Ki'nntUhan egy más mellett két darabban, mellyeknek 
szomszédja Dél felöl az Ispotály Szőleje, Észak felöl pedig néhai Tekintetes 
Senator Enyedi István Vr Sticcessora, Enyedi Anna Asz: Méltoságos 
Boldisár Vr Házas társáé, melly ekképpen meg nevezett egy más mellett 
(levő] két darab Szőlőt tisztünk s hivatalunk szerént vigyázással megmér
vén, lett egy hold és másfél fertály, avagy félfertály hijjával másfél hold, az 
az hatodfél fertály, és nem több sem kevesebb.

Melly mérés és munka Isten Kegyelméből mi általunk ez szerént 
menvén végben, mi is annak okáért irtuk és adjuk rolla e kezünk által 
email alt Levelünket futura pro Cautela et testimonio fide nostra mediante, 
mellyet Subscriptionkal és szokott petsétünkel is Corrobálvan. Signatum 
Kolosvár Anno 1772 Die 27 Septembris. Correcta per eosdem. Idem epii 
Supra.

Keresztesi György mpr. Fazakas János mpr. es Farkas Joseff mpr. ’)

— 621

’) A szabó czéli leveles Indájában levő eredetiből.
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CCXCVII.

[177.1.]

K irá ly i  l e i r a t  a z  u n i tá r iu s  t i s z t i  á llo m á so k n a k  K o lo z s v á ra t t  s  m á sh o l is  la s s a n k é n t  r .  k a th o -  
l ik u s o k k a l b e tö l té s e  i r á n t  g ró f  K o lo n its  L á s z ló  e rd é ly i r. kat.li. p ü s p ö k h ö z .

Maria Theresia etc. Reverende, ac Spectabilis, et Magnifice Comes, 
Fidelis Nobis sincere dilecte. Benigne jam antea ad demissam Baronis 
quondam Joseph! Antonii Bajtai, fidelitatis Vestrae in Episcopatu Transyl- 
vanien.si Artecessoris Repraesentationem annuimus, ut Olaudiopoli munia 
illa Civica, quibus Unitarii functi fuissent, decedentibus iis, manutenere 
Catholici satagant; praeterea quando in Regio quoque Gubernio nostro 
Transy Ivan ico Stationes Unitariorum sensim ad Catholicos, ne numero ab 
acatholicis superentur, derivandae fuissent, derivataeque etiam jam habe
rentur, secreto tam praefatum Episcopum, quam eos, qui ipso Ecclesiam 
Transylvaniensem Gubernante, ejusdem Gubernii Praesides erant, monitis, 
voluimus, ut et alibi Sectae hujus homines, si etiam contingeret oocasione 
vacantiarum ad officia illos proponi, tertia ex Causa praetereantur. Haec 
ipsa sub hodierno Commissioni in Publico-Ecclesiasticis rescribimus, cum 
dispositione, ut membra ejus, Consiliarii utpote Guberniales Catholici, si 
quando forsan in Gubernio, seu in priori, seu in posteriori puncto quipiam 
vel proponi, vel incidere contingeret, specialem habeant Curam et attentio
nem, ne in hae quoque parte bono et honori Sacrae Religionis quicquam 
decedat; immo quam in omnibus locis, ubi adhuc. Unitarii officia tenerent, 
emergentibus vacantiis Catholici substituendi, et hac ratione minimum 
aequalitas, si superioritas obtineri non posset, respectu aliarum Religionum 
semper in concreto considerandarum stabilienda veniat, ad hunc Scopum, 
dum in Gubernio similes occurrerent Casus, sua dirigere vota debeant, si 
quid autem in contrarium fieri observarent, mox in ipsa Commissione pro
ponant, inde nobis indilate representandum.

Nota haec Fidelitati Vestrae reddimus, ut Sua quoque ex parte, ad 
assequendum finem, quem pro Gloria Dei, et incremento Sanctae Ecclesiae 
pie intendimus, prudenti Cura, et zelo Coas serere studeat. Cui in reliquo 
gratia nostra Caesareo-Regia, ac Principali benigne propensi manemus. 
Datum in Civitate nostra Vienna Austriae Die 16. Mensis Maji Anno 
Domini 1775. Regnorum vero Nostrorum 35-to.

Maria Theresia.
Henrichus Com. a Bliimegen.

Ad Mandatum etc. Wolffg. h Cserev.
.....___...._ ____ Wlassi. . .  ')

') A végső név olvashatta» . . .  Av. orsa. levélt, erd. udv. kaiicell. os/.tályál an 
lcv"> erntet i fnf/almazram/hól. |17.r>5. Mi!, sz. a.|

—  fi 22 —
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CCXCYIIT.

[1776.]

A k o lo z s v á r i  s zé n a fü v e k  h k ö z h e ly ek  m á s o d s z o r i  fe lo s z tá s á t  e lh a la s z tó  k irá ly i  le i r a t .

_ Sacrae Caeo Regiae et Apostolicae Mattis Archi Ducis Austriae M. 
Pcipis Tranniae et Sicnlor. Comitis Duae Duae Nostrae Clementissimae 
Nomine.

Prudentes ac Circumspecti nobis benevoli. Salutem et gratiae Caeo 
Regiae Incrementum. Dignata est Mastas Sua Sacratissima vigore b. sui 
Decreti Aulici 25-a Aprilis a. e. ad demissas preces, nomine Magistratus, et 
Centumviralis Communitatis ejatis fusas clementer jubere, ut nova Terre
norum et Foenetorum Communium Dimensio et repartitio eousque, donec 
reflexiones Magistratus et Communitatis eatenus insinuatae Aulae sub
missae, ulteriorque dein Caeo Regia Resolutio sequuta fuerit, suspensa 
maneat. Cujus Benignae Ordinationis tenor dum D. Vestris isthie Commu
nicatur, iisdem una intimandum duxit Gubernium; ut an Reflexiones, quas 
Communitas intuitu tam querelarum a Lanionibus ejatibus expositarum, 
quam quoad novam Terrenorum et Foenetorum Communium Conscriptio
nem Cossarys exhibuit, huc penes Relationem suam Gubernio jam sub
miserunt, quasve medio Deputatorum suorum nuper isthie identidem prae- 
sentavit, illae ipsae sint, quarum in supplici suo Libello Ssmae suae Masti 
porrecta meminit, vel alias adlruc praeter illas exhibere autumet, Informa
tionem illico submittat. Sic fact. Altefata sua Mastas Ssma benigne pro
pensa manet. E. R. M. Ppatus Tranniae Gubernio, Cibiny die 11-a Maji 1776.

B. B. de Bruckenthal m. pr.
M. de Sonnenberg m. pr.1)

CCXCIX.

[1776.]

Nyergesek czéhszabályai.

Nos Samuel Paal Primarius, Sigismundus Nagy de Radnotlaja, Regius 
Judices, Caeterique Senatores ac Notarius Liberae Regiaeque Civitatis Clau- 
diopolis, Memoriae Commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit Universis et Singulis, quod Anno et die datarum praesentium 
Nobis in domo Nostra Praetoriali pro faciendo Causantibus Judicio mode
ra tivo ac directione publicorum civitatis praefatae Negotiorum pro tribunali 
Sedentibus ac Constitutis, Prudentes ac circumspecti Christophorus Starck, 
Michael Greschel, Michael Tenzer, Andreas Klesz, Joannes Mulier et Phi- 
lipus Gotzmann, Cives et Inhabitatores praerepetitae Civitatis Magistri

') A városi levéltárban 1776. 2124-2105. Mr. korín. sz. a latt levő ereiletihűl. 
A külső lapon : Submissa Relatio 8. jnny 1770. [Faso. If. Nro 17110.|
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Ephippiíirii e medio reliquorum Causantium exsurgentes, proposuerunt: 
Qualiter etsi per eosdem Epliippiarios in liac Civitate residentes pro 
Necessitate, non solius Civitatis, verum et advieinatium Circulorum Manu- 
facturis suis sufficienter provideretur, Supponendo tamen irregulares Ephip- 
piarios Merces suas defectuosas integris eorundem Mercibus, non solum 
Emptores, sed et eosdem regulares nempe Opifices damnificare. Quorum 
Exessibus cum erectione Celiae seu Contubernii Epliippiariorum in gremio 
Nostri in praesentiarum usque desiderati apprime obviaretur, Exhibuerunt 
Nobis certos quosdam Articulos seu Regulas et praescripta, pleno nos 
petentes respectu, ut Eadem tam Nos ipsi observare, quam et per alios 
Jurisdictioni Nostrae Civitatensi subjectos ipsosque Magistros Epliippia
rios Universos pro Articulis Cehalibus observari facere velimus, tenoris 
Infrascripti:

1. Articulus. Minthogy mindennemű Czéhnak bizonyos elöljárója 
vagyis Czéhmestere szokott lenni, azért a Nyergesek Czéhában is egy 
érdemes és azon hivatalra Értelmes Ember választassák, úgy, hogy abból 
se egyik, se másik religio ki ne rekesztessék, hanem mint Czéhbeli Atya
fiak edgyessek legyenek, ezen Czéhmesteri és több szükséges hivatalok 
választása pedig legyen minden két Esztendeoben Vizkereszt után való nap.

2. Art. Mind Czéhmesteri, mind más Czéhbeli hivatalok minden két 
Esztendőben változtassanak, úgy, hogy ha edgyik Religio két Esztendeig 
elviselte, azon Hivatalok ugyan két Esztendőben más Religiora által 
menjenek.

3. Art. Minden betsületes Mester Emberek kötelesek az ő Elöljáró
jukat vagyis Czéhmestereket illendő Respectussal tisztelni, kiváltképpen 
az Iffiabb Mester Ember, a mi Czéh dolgát illeti, maga kötelességit, és az 
Czéhmester parantsolatit observálni tartozik, ha peniglen azokat vak
merőképpen negligálná, büntetése légyen Éhén. forint 1.

4. Art. Hogy peniglen a betsületes Czéhnak dolgai jobban igazi- 
todjauak, és szép edgyességben meg maradhassanak, azért a betsületes 
Czéhnak légyen facultassa és szabadsága, hogy az engedetlen, vakmerő 
Mester Embereket illendő Poenaval büntesse, úgy, hogy kisebb vétkekért 
1 Rhénens forintig, de nagyobbakban három Ehénens forintig is büntett- 
hessék ; hogy ha pediglen oljas vétkek adnák elő magokat, melyek nagyobb 
büntetést érdemelnének, az oljasok eo facto a Tekintetes Commissarius 
Uraknak referáltassanak, és az mennyiben az oljas Mester Ember fog con- 
vincaltattni, fele a Tekintetes Nemes Magistratussé, fele peniglen a Czélié 
légyen, az okozott költségek is rajta desummaltassanak.

6. Art. Kötelessége lészen a Czéhmesternek, minden Kántoron Czéli- 
gyülést tartani, mely Czéh gyűlésben is minden Mester Ember 6 kr, feltétel 
pénzt letenni tartozik, és kinek kinek ha valamellyik ellen valami Panasza 
lészen, akkoron feladván, az vétkes Fél érdeme szerint büntetődjék, ha 
pediglen valamelyik az megjelentett órára az Czéhban meg nem jelennék, 
biintettése legyen 12 xr.

6. Art. Hogy ha pedig a kirendelt négy kántori Czéhgy üléseken
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kívül valamely Mester Ember Uraság vagy akár ki légyen az, különösson 
Czéhot gyüjtetne, tartozik az Czéhnak össze gyűléséért le tenni Éhen. 
Florenos 1.

7. Art. Ha valamelyik Mester Ember Mesterségnek tanulása véget 
inast fogadna, tartozik mmgyárt az Czéh Mesternek megjelenteni, és igy 
a Czéh Mester birével négy Hétig próbára venni, de jól megvisgálván, lrogy 
szabad Személy legyen és ne Jobbágy, tovább tartani pedig ne is meré
szelje, hanem midőn az Nagy proba hetek bételnének, alkalmasnak ismer
vén az Mesterségre álló Iffiat, az egész Czéhnak elé állittassék, és igy 
midőn Nemzetiség és Születő Levelét producalná, az Egész Czéh élőt 
beszolgaltassék, mellyért is tartozik az Bötsületes Czéhnak le tenni 
Khenens flor. 2.

8. Art. Az Inasok szegődésében pedig ezen Rendtartás observáltassék, 
hogy azon Inass, kit gazdája fizetésért tanít, tsak három Esztendőkre 
szegődtessék, fizetés nélki'ilt pedig négyre, hogy ha pedig oly szegény és 
magával jól tehetettlen volna, hogy gazdájának kellenek ruházni, és min
den költséget érette letenni, az olljat ott Esztendőkre szegőttessék: A mi 
az Mester Emberek fiait nézi, annyiban lehet külömbözést tenni, hogy a 
mely Mester Ember fia az Atyánál tanul, Esztendőre felszabaditatthatik, 
ha pedig más Mester Embernél tanul, kettőre, de az Czéhban szintén 
annyit tartozik lefizetni, mint az Idegen.

9. Art. Midőn a bészcgődöt Iffiu inasi Esztendeit tiszteségessen be 
töltötte, úgy, hogy Mazdája is Szabaditását méltó okkal nem gátolhatná, 
az egész Czéh élőt fel szabadittassék, mellyért is tartozik a Czéhban fizetni 
Eh. flór. 6. az Betsületes Czéh is jövendőbeli elő menetelére nézve maga 
jo viseletéről neki Recomendatoriat vagyis Poszpertet, Szabaduló Levelet 
adni tartozik.

JO. Art. Edgyszersmind két Inast tsak egy Mester Embernek is ta r
tani szabad ne légyen, mást is fogadni még négy Esztendők bé nem telné
nek, hanem ha magának fia volna, azt bészegődtetheti, midőn az Idegen 
fel szabadul; Úgy szintén az Czéhban álló Ifiu Mester Ember is Legényeket 
tarthat, a menyire szüksége lészen, de Inast nem, a még négy Esztendők 
bé nem telnének, ha valamellyik az ellen tselekednék, büntetése lészen Eh. 
dór. •"! s az Inas nélküli is el légyen.

11. Art. Ha valamely Vándorló Mester Legény, a városra érkeznék, 
midőn igaz Poszpertyit bé mutatná azon Helységből, az holot is utolszor 
Munkában volt, szállás illőképpen adassék az Ajándék mellett, melly is 
minden Mester Embertől egy egy garasból áljon, de mindazonáltal tovább 
24 óránál Munka nélkül se az városban, se a Höstátban ne mulasson, 
hanem ha különös akadály ok történnék; úgy szintén az itten Munkában 
levő Legények ha valamelyiknek gazdájától butsu adatik, szabadossal! 
mindgyarást más Mester Emberhez Munkában mehetnek; Ha peniglen az 
legény butsuzik gazdájától, három holnapig el távozzék az városról, és 
elébb tsak edgyik Mester Ember is Munkában ne végve, sub Poena Eh. 
flor. 2. Ha peniglen történnék, hogy valamely Mester Ember által magát 
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utáltattná meg gazdájával is, annál hamarabb butsut adna és más Mihelyt 
ben mehetne, ha valamelyik ily beltelen dolgokban tapasztaltatok, az Mester 
Ember büntetése légyen Rh. flór. 8. a Legényé pedig Rh. flor. 1 xr. 80. 
Hogyha pedig a Mester Legény azon Poenát le tenni nem akarna s vak
merőképpen a városról el menni szándékoznék, mind addig inig a Czéhval 
meg nem edgyeznék, Poszpertye ki ne adassák.

12. Art. Tsak edgyik Mester Ember is meg ne merészelje a más 
Mester Ember Inassát, vagy akár mi nemű Cselédjét el hitegetni vagy 
idegeníteni akár mi nevezet vagy praetextus alat legyen is ; ha valamellyik 
ebben tapasztaltatik, toties quoties büntetése legyen Rh. flór. 12.

IS. Art. Hogy ha peniglen valamely idegen Mester legény egy ideig 
itt való Munkája után megtelepedni és itten a Czéhba állam szándékoznék, 
s ha szintén ide való volna is, elsőben is a Ozéh Mestert találja meg iránta, 
és a Saliarium letétele mellett Czéhot gyűjteni illendőképpen solicitalja és 
igy a Czéli élőt proponálja szándékát, ha bizonyos és méltó okok nem 
adnák elő magokat, úgy mint az Mester Embernek felettébb való száma 
vagy maga rósz erköltse és viselése, igy az egész Ozéhtol rendeltessék egy 
Mester Ember, kinél is Esztendőt az Remekért dolgozni tartozik, szabad ne 
is légyen azon Mester Embert a Czéli hire nélkül el hagyni, és máshoz 
munkában menni, ha az ellen tselekszik, azon eltöltött ideje annihiláltassék, 
újra egész Esztendőt dolgozzék, de ebből a Mester ember baj eximaltattnak.

14. Art. Ha az ölj as Legény Esztendejét betölti, és maga jóviseletével 
magát az Mesterek közöt úgy accomodalja, hogy semmi panaszt ellene nem 
álithatnak, a Remek kiadassák, mely is a következendő két darabból áljon, 
úgymint egy Asszony alá való nyeregből, mely két darabot is 8 holnapok 
alat minden hiba nélkül el készítsen azon Mester Embernél, kit a Czéli ren
delni fog, Hogy pedig annak elkészítésiben sem Excusatiot ne tehessen, 
azért azon bárom holnapok alat semmi nemű Munkát se magának, se másnak 
készíteni szabad ne legyen, melyre is az arra rendelt Látó Mesterek jó vigyá- 
zással légyenek, és legalább minden két hétben a Remeket meg visgalják.

11). Art. Midőn az Remekező Legény, ha Mester Ember fia lészen is. 
Remeket el készítené, bárom holnapoknak be teli ésével az egész Czéli élőt 
mutassa bé, és ha minden hiba nélkül jónak és alkalmasnak ismertetik, a 
Czéli is maga társaságában aeeeptálja, midőn elsőben a Város könyvében 
magát beíratta, és Hittel a Városhoz kötelezte volna, annak titánná, produ- 
ealván a Nemzetség és Tanuló Levelét, az Czéli is aeeeptálja, az Czéhba 
állásért pedig tartozik a Czéhban fizetni Rh. flór. 80, ha pedig a Remekben 
ollyas tűrhető hibák találtattnának, az kisebbek 1 Rh. for. 80 kral, a na
gyobbak pedig 3Rh. for. büntetődgyenek, hogy ha pedig az Remek semmire 
kellő volna, az Czéhtol ismét újra hogy Mesterségét exponálná, vándorolni 
újra elrendeltessék, lőtt költségűt pedig a Czéli rajta desumálhassa.

Ki. Art. Minthogy az Mester Ember Fiának bészegődésben, fel szaba- 
ditásban, Remekezésben, úgy vándorlásban is sémi elsőségek nintsen, arra 
való nézve a Czéhba való beállásban a mennyiben könnyebitetthetnek, hogy 
a Mester Ember fia a Czéhba állásáért tsak felét úgymint Ith. flór. lő és az
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mely Mester Legény Mester Ember Leányát veszi, két részt Ilii. flór. 20 
fizessen a Czéhban, hogy ha pedig valamely idegen Helységből egy Mester 
Ember magát itten incorporáltattni szándékoznék, az ollyas is tsak felével 
tartozik Uh. flór. 15. De minthogy az ollyan Jtemek készítésre nem kénv- 
szeritetthetik, azért a Kernekért tartozik fizetni Eh. fl. 5.

17. Art. Az ngynevezet Blau Montag, melyet a Mester Legények igen 
gyakorolnak, büntetés alat tollaltassék, hogy ha pedig valamelyik az ellen 
tselekednék, szabad légyen az Mazdájának az oljas Napokat, mellyeket úgy 
negligál, héti bériből el tartani, azon kívül a Czéhban minden Napokért 20 
kr. poenaban inc.nrraljon. E mellet kötelességinek tartsa a Mester Legény 
Nyári időben reggel 5 órától fogva Estvelj 8 óráig, Télben, pediglen Regélj 
5 órától fogva Estvelj 8 óráig dolgozni.

JA. Art. A Mester Emberek közül egyik a másikát illetlen szókkal ne 
illesse akar mi nemű gyülekezetben légyen az, se edgyik. az másik Munká
ját oltsob árron való elkészítéssel el ne fogja, ha valamelyik ebben tapasz
taltat! k, toties quoties büntetése légyen 6 Eli flór. ha pedig történnék, 
hogy valamelyik Mesternek az Munkájában hiba találtatnék, Czéh Mester 
hirivel az Látó Mesterek által meg visgáltatván, Érdeme szerint bűntettes- 
sók, az hibákat peniglen corrigalja.

1.0. Art. Ha történik p-miglen, hogy valamelyik Mester Ember Uraság 
számára valami Munkát készített volr.a, és azon Munka egészen ki nem 
flzetődöt vagy is a Mester Ember magát fizetve nem vehetné, meg jelentvén 
a Czéh Mesternek, az olyas Uraságtol tsak edgyik Mester Ember is munkát 
vállalni ne merészeljen, még az elöbeni Mester Embert ki nem fizetné, snb 
poena flor. Eh. 4.

,20. Art. Ha valamely Regement számára valami feles számból álló 
Munka adná magát elő. az oljast tsak edgyik Mester Ember is különössel! 
magára válalni ne merészelje, hanem a Látó Mesterek roegalkuván az oljas 
Munkát, az egész Czéhon kinek kinek tehetsége szerént osztassák feli, ha 
valamelvek az ellen tselekednek, büntetése légyen Uh. flór.

.27. Art. Az Esztendőnként essendő négy szabad sokadalom napján 
ha valamely Idegen Mester Ember árulás véget munkát hozna, az oljasnak 
Munkája a Látó Mesterek által meg visgáltassék, melyért is a Látó Meste
reknek tartozik letenni kr 12 ; ha peniglen valaki különösseu hozott volna 
kevés számból álló nyergeket, darabjától fizessen kr 1 LA- mely Pénznek fele 
a Czélié, fele a Látó Mestereké legyen.

.2,2. Art. Minden Czéhbelj Atyafiak tartoznak egymásnak tisztességét 
és betsületét !neg adni mindenekben, mert ha ki meg nem adná, vagy 
Czéh gyűlésben, vagy más gyülekezetben is, a mint történik a kik egymást 
illetlen szókkal illetnék, az ollyasoknak toties quoties bűntettese legyen 
Uh. flor. 1.

.23. Art. Ha valamely Mester Ember sullyos Nyavalyában esnék, úgy 
hogy magával jól tehetetlen, és az Mesterség folytattására elégtelen lenne, 
kötelességében lészen az Czéhnak az oljas Mester Emberhez jo és érdemes
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Legényeket rendelni, kik a Munkának meg telelhessenek, leg alább azok 
közül ha tsak edgyikis ólján légyen, hogy az Gazda képében lehessen.

24. Art. Ha valamely Mester Ember Felesége özvegyen maradna, a 
mivet ugyan szabadossan művelheti a mig az Ura nevét tisztességben 
viselj, az Czéh is tartzzik jo és értelmes Legényeket Mihelyben rendelni, 
de a feltétel Pénzt minden Kántoron bétegye.

,25. Art. Ha pediglen valamely Mester Ember paráznaságban vagy 
egyébb féle vétkekben elegyítené magát, és azal a (Jzéli társaságát meg 
rutitaná, az oljas ugyan eo facto a törvények alá adassák, de mindazonáltal 
még magát legitimálná, a Mivet szabadossan folytathattya; de ha convin- 
cáltatik, az Gzéhbeli társaságnak megrutitásáért tartozik a Czéhban fizetni 
Eli. fl. 15.

26. Art. Ha valamely Mester legény, vagy is külső Mester Ember itten 
az Városon Uraság házánál vagy az Hostátban ezen Articulusink ellen kan- 
tárkodnék, az oljasnak Tekintetes fő Biro Ur által Mivé és Műszere elvé
tessék, melyeket mentői jobb áron lehet eladván, fele a Tekintetes Nemes 
Magistratussé, fele pedig az Czéhé légyen.

27. Art. Se ide való, se külső Ember meg ne merészelje publice vagy 
alattomban is se az Városson, se az Városson kivül az hostatban az Esz
tendőnként esendő négy sokadalmokon kivül valami Munkát árulni, a mi 
a Nyergeket illeti, úgymint nemet vagy bérlet, meg bürözöt Nyeregben 
Pisztol tokot, Pisztol futrákat bőrből vagy posztóból, Hintot, Carusselt. 
Kotsit, minden hozzá való szij szerszámokkal, Agy és Muntli Sákokat, 
hozza való szíjakkal, turbákat, úti és posta Táskákat, tábori es háló Szé
keket, akarmi formájú és nevezetnek légyenek azok, Házokat spallerozni. 
Agyakat és Koporsókat borítani, Madratzokat készíteni, Társzekeren való 
Ernyököt, Billiard és Jadzo Asztalokat vaszonyal vagy bőrrel borítani, 
Patrontásokat, Lodingokat, Tarsoljokat mindenféle Matérjákkal borítani, 
fúvókat és több efele munkákat, melyek a nyerges Mester Embereket illetik, 
I mely megirt Munkához kiválható bőröket is szabadossan készíthetnek, az 
Czéhbeliek], ha valaki az meg irt Munkából Mázok ^pallérozásán, Agyok 
és koporsók borításán s Madratzok készitésin kivül Maga Atyafia és jo 
barátja számán kivül Pénzért valamit készítene vagy is a négy szabad 
sokadalmokon kivül, az ollyasnak Tekintetes feo Biro Ur Erejével áruja 
vétessék el, és a mennyiben az oljasnak büntetése decernaltatik, vagy is 
eonfiscált áruya el adatik, fele a Tekintetes Nemes Magistratussé, féle pe
dig az Czéhé légyen.

28. Art. Ha valamely Mester Ember akár itt való, akár külső légyen 
avagy Mester legény, ezen Tekintettes Nemes Magistratus által nekünk 
adott és kegyessen eonfirmált Artikulusokat gyalázná vagy motskolná, az 
ollyas ha Mester Legény lészen, Eli. flor. G. büntettettvéu, fele az Tkts 
Magistratusé, fele pediglen az Czéhé legyen.

Cujusmodi quidem Articuli cum Legibus Principatus, Municipalibus 
item hujus Civitatis Constitutionibus conformes reperiantur, in Incrementum 
item Publici Civitatis et Principatus Locorumque inprimis advicinaiitium
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Priva torum item tum Emptorum, quam Opificum Ephippiariorum vergere, 
eveniat, cedatque commodo utili, decori item Communitatum, Opifices 
inter se ipsos Praescriptis seu Regulis Oelialibus per Magistros Celiarum 
regi, per liaecque Media de integritate Manufacturarum Publico provideri; 
praescriptos ideo Articulos, ratos, gratos et acceptos habentes, Nostrum 
eisdem Consensum praebemus pariter et assensum, ordinantes, ut ad Ana
logiam aliarum artium Mechanicarum opifices in hac Civitate Ephippiarii 
in unam Confraternitatem, Celiam et Contubernium ad praescriptum eorun
dem articulorum coalescant, quos ut Regulas Contubernii tam nos ipsi 
observabimus, quam per Opifices Ephippiarios alios item Universos Juri
sdictioni Nostrae obnoxios sub poenis ibidem dictatis observari faciemus, 
prouti volumus et jubemus etiam Auctoritate Nostra Magistratuali, harum 
Nostrarum majori Sigillo praefatae Civitatis munitarum Literarum mediante. 
E Senatu Claudiopolitano die quarta Mensis Decembris Anno Domini Mille
simo Septingentesimo Septuagesimo Sexto. ')

—  Ü 2 0  —

CCC.

[1776.1

A n é m e t sza b ó k  c z é h s z a b á ly a i.

Nos Sámuel Pali Primarius, Sigismundus Nagy Radnótfáji Regius 
Judices, Joannes Németi, Alexander Venitzei, Andreas Kolosvári, Michael 
Pinta, Stephanus Telegdi, Antonius Andrási, Ladislaus Bayer, Sigismundus 
Pap Szathmári, Joannes Bertalan et Sigismundus Hadadi Senatores Liberae 
Regiaeq. Civitatis Claudiopolis. Memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis et singulis ; Quod Anno et Die data
mini Psentium Nobis in Domo Nostra Praetoriali pro faciendo Causantibus 
.1 udicio moderativo ac directione publicorum Civitatis praefatae Negotiorum 
pro Tribunali sedentibus et constitutis, Honesti Joannes Georgius Erhart, 
Mathias Schütz, Josephus Hobert, Jacobus Bayer, Jacobus Reiiipold, Fidelius 
Hermonutz, Mathias Radetzky, Jacobus Moser et Adamus Mihlnhaupt, 
Lives et Inhabitatores praerepetitae Civitatis Magistri Sartores Germanici, 
e medio reliquorum Causantium exsurgentes proposuerunt, qualiter lidem 
per Contubernium Sartorum Hungaricorum circa Annum Millesimum 
Septingentesimum Sexagesimum Nonum in suis Manufacturis impediti, ac 
per Excelsum Regium Gubernium, penes Recursum ad Idem factum, sub 
Decima quarta February Anni ejusdem Millesimi Septingentesimi Sexagesimi 
Noni ad Nos exarata gratiosa Commissione mediante manutenti exstitissent; 
ne proinde futuris etiam temporibus eosdem in suis Manufacturis impediri 
contingat, ac praeterea ut et inter Ipsosmet Germanicos Sartores intuitu

') Az eredetiről vett s most a kir. volt főkonnányszék levéltárában levő him* 
Udos másolatból.
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Sodalium vigenti differentiae et subinde oriri consvetae Oontraversiue obex 
poneretur, in animum induxisse, ut pro Commodo tam sui, quam vero quo
rumvis Privatorum Operas eorundem desiderantium in Unam Confraternita- 
tem, Ceham et Contubernium coalescant, Exhibueruntq. hoc fine Nobis 
certos quosdam. Articulos, seu Regulas et Praescripta, pleno Nos petentes 
respectu, ut eadem tam Nos ipsi observare, quam et per alios Jurisdictioni 
Nostrae Civitatensi subjectos ipsosque Magistros Germanicos Sartores Uni
versos pro Articulis Cehalibus observari facere velimus, t/moris infra 
scripti:

/. Articulus. Két Czéh Mesterek választassanak, kik is értelmesek és 
azon Hivatalt elviselni alkalmatosok legyenek. Üzen Hivatalból pedig tsak 
edgyik Religio is ki ne rekesztessék, akár mellyik légyen az. IT. Art. 
A Czéli Mesterek a Czéh Ládáját magok Gondviselések alá vegyék, de annak 
Conservatioja az elsőbbnél légyen; mindazonáltal mindketten minden Esz
tendőben számot adjanak. III. Art. A Czéh Mestereknek a Br-járó Meste
rekkel és választott két Lato Mesterekkel adatik szabadság és hatalom a 
Czéhot illető dolgokban, úgymint a vakmerők, engedetlenek és hibás Mun
kákat mivelők meg büntetésében, úgy miudazáltal hogy tsak edgy Mester 
Embert vagy Legényt is felettébb meg terhelni vagy büntetni ne merészel
jenek s ugyan ezért a nagyobb hibákat és vétkeket az egész Czéh eleiben 
terjeszteni kötelességek lészen. IV'. Art. Ha valamelly Mester Legény a 
Czéhban akarna állani, és az Mester Emberi .Tust megnyerni szándékoznék) 
az ollvas Legény ha három esztendei vándorlását be töltötte, s igaz szabad 
Német, Magyar vagy Szász fiú és nem Jobbagy lészen, minek utálnia Szü
letéséről és Tanulásáról költ Leveleit mutathattya, az egész Czélmak elő 
állittathatik, ha annak előtte avagy tsak fél Esztendeig is valamelly Mester 
Embernél munkában lett volna s nem vacantiában: a Czélmak öszvegyülé
séért pediglen tegyen le 1 Rh. forintot. V. Art. Az oll vas Mester Legény egy 
Mester Embernél, ki is az Czéh Mesterektől rendeltetik s adatik, a Remekért 
Esztendeig a szokott Heti bér mellett dolgozzék azal meg is elégedjék, szabad 
ne légyen edgyik Mester Embertől a másikhoz menni, hanem annál meg ma
radjon, s midőn azon Esztendejét be töltötte volna, az Czelibe állásért tegyen 
le 80. Rh. forintokat, i nelly ékről is a. mostani felséges Ordinatiok szerént 
a. Czéh Mesterek számolni tartoznak. A Remek pedig az fértjtiu szabónak, 
egy egész öltöző férffini ruházat légyen az akkori módi szerint: egy asz- 
szony emberi szabónak egy váll, és egy aszszouyi ruházat, mindenkoron 
azon modi szerint, melly legbővebben viseltetik, ha abban valami hibák 
úgy nagyobbak mint kissebbek találtatnának, az nagyobb hibák 1 Rh. forin
tul s 80 krral, az kissebbek pediglen 80 krral büntetődjenek. A Remek a 
két Látó Mesterek által revideáltassék, és edgyik Czéh Mesternél készít
tessék, ahoz semmi mustrát vagy formát ne végyen, hanem lerajzolása egy
szersmind légyen, kétszer jegyezni ne merészelje, hanem az első krétázásra 
a szabás is végben mennyen, és mig elkészül, minden nap jó vigyáz, ás és 
gondviselés alatt légyen, midőn azután a Remek hellyesnek láttatik, accep- 
táltassék, ha pedig a Remek hellyesnek nem találtatnék, hogy Mesterségét

—  680 —
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jobban experiálja, a betsülletés özektől újonnan vándorlásra niunni párán- 
tsoltassék, minden tett költségek általa megfizettetvén, s a Czélmak semmi 
sem imp utaltatván. VI Art. Ha pedig az Remek belly esnek találtatik, az 
Remekezö Mester Legény a femiebb említett Taxa mellett acceptaltassék, 
annakutánna a Remekezö Legénynek kötelessége lészen a CzéhMesterekkel 
a Oivisi .Tust keresni, s ezen -Tusnak meg nyerésében a Tekintetes Magistra
tus előtt a Czéh Mesterek is segítséggel lenni kötelesek lésznek. V II Art. 
Minden Mester Ember Esztendőnként V-j Rh forint feltétel pénzt a Czéliban 
le tegyen, azt pedig akár kántoronként, akár pedig Esztendőnként. VIII. 
Art. Minden kántoron egy Szent Mise olvastassák az Életben lévőkért, és 
minden Esztendőben egy az meg bolt Lelkekért, a melly Isteni szolgálat
ban az Romai Catholica Religion lévő Mester Emberek az azon Religion 
lévő Mester Legényeikkel edgyütt szorgalmatoson meg jelennyenek, nem 
ködömben az Proeessiok járásában, és ollyatén ISTENI szolgálatokban; 
ha pediglen ollyas nagy szükséges dolgok vagy lehetetlenségek miá el 
kelletnék mulatni, az Áldozatra való pénz, az ollyas Mester Emberektől 
küldessék a Czéh Mesterhez; ködömben ha valamellyik el mulatná, poéné
ban incnrral. IX. Art. Minden templomi, úgy más történhető Ozéhbeli 
költségek, akármi nevezetitek légyenek azok, a Czéh Ládájából vétessenek 
és onnan fizetödjenek. X. Art. Ha valami Regement számára való Munka 
adná elő magát, az ollyas Munkát a két Látó Mesterek alkudják meg, és a 
Mester Emberek között osztassák fel, s ha valamelly Mester Ember abban 
hibát ejtene és Munkáját annak rendi szerint el nem készítené, Munkája 
viszsza adassák, s hogy azt jobban el készittse, keményen meg parantsol- 
tas.sék. XI. Art. Minden Mester Emberek az egész Czéliban kötelesek légye
nek tökélletesen az Artieulusok szerint élni, és azok szerént engedelmes
séggel lenni. Az Özvegyek, Mester Ember Fiai és Leányi mindenekben 
egyenlők, elsőségek meg adatik s hagyatik: ellenben, pedig ha irántok 
valami panasz adná elő magát, az ollyas panaszok, mellyek a Czéhban 
jönek, connotáltassanak, és az egész Czélmak jelentessenek meg. XII. Art. 
Minden Mester Ember Feleségének betsülletes Nemzetéről és születő 
Ilellységéröl, nem ködömben az ő maga viseletéről hiteles mentséget tenni 
tartozik. X I I I  Art. Ha valamelly Mester Ember betegségben esnék vagy 
is halála történnék az beteg Mester Embernek vagy elmaradott Özvegynek, 
a Czéhtól egy Tábla |?] szabó Legény rendeltessék, ki is a szabást értse és 
arra, alkalmas s a beteg Mester Ember, vagy Özvegy is azt maga Mivhellyé- 
bcn tartani magának károsnak lenni no tapasztalhassa: ha pedig az rendelt 
Legény engedelmeskedni nem akarna és a rendelt liellyre menni nem kí
vánna, a Városról el távozzék. Hogy ha pedig valamelly Özvegy ollyas férj
hez menne, ki is Mesterségünkből való, az ollyas Legény a Remekért való 
Esztendőt dolgozni nem tartozik s a Czéliot illető Taxának is tsak felét 
fizeti, illyetén elsősegek légyen a Mester Emberek fiainak s Leányainak 
is. XIV . Art. Minden betsiiletes Mester Emberek tartoznak az Czéh Meste
rekbe mint a Czéhtol választott Elöljáróknak illendő Respectust adni és 
azokat megbetsülni, főbbképpen az Iffjabb Mester Ember, az már említett
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Gze'h Mesterekre igen szorgalmatos vigyázassál légyen, hogy azoknak 
parantsolatit végben vigye, külömben poenában incurral. XV. Art. A mi 
az Iffjabb Mester Ember szolgálattyát nézi, azok e következéndök : Minden 
kántoron az Isteni szolgálatnak elő menetelére szorgalmatos gondja légyen, 
úgy szintén ha valami panasz adná elő magát, a Czéli Mesterek parantso- 
lattyára a Czéhot öszve gyűjtse: a Czéli öszve gyűlésének Taxája pedig 
Uh. flór. 1. XVI. Art. Ha valamelly idegen Legény ide vándorlana, az Atya 
Mesternél légyen szállása, másuvá bé szállania szabad ne is légyen, annál 
is inkább ottan mulatni: a Legények szállása pedig ollyas Mester Ember
nél légyen, a kinek arra leg jobb alkalmatossága lészen, s a Legény tar
tozik minden ejtszakára háló pénzben le tenni kr. IV». XVff .  Ari. A bé 
vándorlott Legény tartozik igaz Poszpertyét Szabaduló vagy Tanuló Leve
lét az Atya Mesternek bémutatui, az Atya Mester is tartozik étet harmad 
napok alatt egy Mester Emberhez elrendelni ollyanhoz pedig, a ki a Legény 
iránt maga nevét az Atya Mester Házánál legelsőben feljegyzetté volna, és 
tsak egy Legény is harmad napnál tovább az Atya Mester Házánál ne 
mulasson, ha pediglen az ollyas Legénynek munkát adni nem lehetne, 
tehát adassák neki Í5 kr. úti költség, melly úti költségnek fele a Czéli 
Ládájából, fele pedig a Társaság Ládájából adassék; de ha az ollyas Legény 
munkában nem akarna állani, úti költség se adassék, s ha valamelyik az 
említett időnél tovább mulatna, valami munkát fogadna és kantárkodnek 
akár a Várban akár a Váron kivid az Hostátban, az ollyas Legényt eo facto, 
Director Uraiméknak bé adván, ő kegyelmek érdeme szerint megbüntet
hessék, a Városról pedig eltávozzék. Effelett tsak edgyik Mester Embernek 
is szabad ne légyen a több Mester Emberekk megszükitésével két Legény
nél többet mivhellyében venni és tartani, akármi nemű Legény légyen az, 
tsak hogy két számból állyon. X V III. Art. Az úgy nevezett Blau Montag 
büntetés alatt el liagyattassék, valamelly Legény azt által hágná, szabad 
légyen a Gazdájának az ollyas napokat heti béréből eltartani, e mellett az 
ollyas Legény mint ezen Articulus ellen rugodozo, minden napért, nudlyet 
negligentiaja által el mulat, az Társaságban 20 krokat fizetni tartozzék. 
XIX.  Art. Ha történnék, hogy valamellyik Mester Ember ezen nekünk 
kegyesen adott Rendtartásokat és Articulusokat mutskolná, gyalázná, 
avagy azokat egészszen megvetni mérészelné, az ollyas az egész Czéli előtt 
a Tekintetes Commercialis Urak jelen létekben fel panaszoltassék, és igy a 
dolognak volta szerint a mennyiben convincaltatni fog, fele a Tekintetes 
Magistratusé, fele pedig a Czéhé légyen. XA”. Art. Ha történnék, hogy 
valamelly Mester Ember elvádoltatnék és Törvény alatt lenne, azért Szám
kivetésben ne légyen, hanem mig Causaja kivilágosodnék, egész Törvény 
fogytáig Mesterségét Legényestül, Inasostól szabadoson űzhesse. XXI .  Art. 
Ha történnék, hogy valamelly Mester Ember, vagy annak özvegye Paráz- 
naságban találtatnék, az ollyas személlyeket ugyan eo facto a Tekintetes 
Magistratusnak adják b é ; de mindazonáltal a Privilegium és Artikulusok 
meg rútitásáért, hogy Mesterségeket minden akadály nélkiilt folytathassák, 
tartozik a Mester Ember B , az Özvegy Aszszony pedig 4 Rh. forintokat
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fizetni. XXII .  Art. Ha valamelly Mester Ember Mesterségének megtanulása 
végett Inast ültetne, az ollyas Inas 4. hetekig szolgáljon proba hetet, 
az után pedig az Inast születő Levelének be adása és két kezes állítása 
mellett, nem különbben 1 Ith. forintnak az Czéli őszre gyűléséért, 3 Rhénens 
forintokk pedig a bé szegődtetésért való letétele mellett az egész Czéh 
előtt be szegődtessék és a Czéh Protocollumában bé irattassék; ki is ha 
Czéhbeli Mester Ember gyermeke lészen, három, ha pedig idegen, négy 
Esztendőket a Gazdájának liiven, igazán és jámborul szolgálván bé 
tölti és Mesterségét jól megtanulandja . a felszabadulásért a Czéhnak 6 
Rhénens forintokk le tétele mellett felszabadittassék, a melly G Rhénens 
forintokon kívül a Czéhnak egyben gyűléséért fizessen 1 Rh. forintot; 
hogy ha mindazáltal valamelly idegen Inas három Esztendők alatt Mester
ségét jól megtanulná, szabadságában légyen az negyedik Esztendőt fel 
váltani és az iránt Gazdájával complanálni; felszabadittatván pedig az 
ollyas Inas, mindjárást néki a Mester Emberek az ö maga Jóviseletéről egy 
hiteles Poszpertot vagy is Szabaduló Levelet adni tartozzanak. Tsak edgyik 
Mester Embernek is pedig szabad ne légyen két Inast egy más mellett 
tartani felszabadulandó Inassának utolsó négy hetéig, akkoron a második 
Inast is a négy proba hetekre bé veheti és Mivhellyében ültetheti. XXIII .  
Art. Minthogy ditsösegesen Uralkodó felségünknek kegyelmes Rendelése 
és Decretum,•!, a Mester Emberekk számát és felettébb való megszaporodását 
gátolni kivánnya, végeztetett közöttünk is, hogy Mester Embereinknek 
száma tíznél fellyebb, [ha az Városiakk s Vidékbelieknek satisfaeialhatnak | 
ne acerescalna, és sem ide való, annál is inkább idegen, mig Vacantia nem 
lészen s valamellyik Mester Ember az halál által ki nem szóllittatik, tsak 
egy is ne aceeptaltassék, se ezen Számnak által Rágására szabadsága ne 
légyen. XX'IV. Art. A Czéh ellen támadandó kantárok, kik a Czéhnak elle
nére és nevezetes kárára dolgoznának és kantárkodnának, akár az Várban, 
akár az Hostátban találtassanak, egészszen ki irtassanak, ha pedig valahol 
tapasztaltatnának, eo facto az akkori Tekintetes fő Biro Ur hírével magok 
arestaltassanak, Műszerek és azoknál találtató Munkák confiscaltassanak 
és a Czéh Mester Házánál licitanter el adassanak, az azokból gyűlendő 
pénznek fele pedig a Tkts Magistrátusé, fele pedig a Czélié légyen. Cuius- 
modi quidem Articuli cum Legibus Principatus, Municipalibus item huius 
Civitatis Constitutionibus conformes reperiantur, in Incrementum item 
publici Civitatis, et Principatus Locorumq. inprimis advicinantium, priva
torum item eorum Opificum Sartorum Germanicorum operas desiderantium 
quam et ipsorum Germanicorum Sartorum vergere eveniat, cedatq. com
modo utili, decori item Communitatum, Opifices inter se ipsos Praescriptis 
seu Regnlis Cehalibus per Magistros Celiarum regi, per haecq. Media de 
integritate Manufacturarum Publico provideri, Praescriptos ideo Articulos 
ratos, gratos et acceptos habentes, nostrum eisdem consensum praebemus, 
pariter et assensum, ordinantes, ut ad Analogiam aliarum Artium Mechani
carum opifices in hac Civitate Sartores Germanici in unam Confraternita- 
tem, Celiam et Contubernium ad praescriptum eorundem Articulorum
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coalescant, quos ut [tegulas Contubernii tam Nos ipsi observabimus, quam 
per Sartores Germanicos, alios item Universos Jurisdictioni Nostrae 
obnoxios sub poenis ibidem dictatis observari faciemus, prouti volumus et 
jubemus etiam Auctoritate Nostra Magistratnali, harum Nostrarum majori 
Piatae Civitatis Sigillo munitarum Literarum mediante. E Senatu Olaudio- 
politano. Die Decima octava Decembris Anni Millesimi Septingentesimi 
Septuagesimi Sexti.

Extrádat, per Josephum Etsedi m. pr.
(P. PL) Jurat. (Vittis Pfatae Ordinär. N otar.1)

com.
11777.1

Vi st*ii ti ettek ezéhsz al »«ily a i.

Nos Samuel Páll Primarius, Sigismundus Nagy Itadnotfai Regius 
Judices, Joannes Németi, Alexander Venitzei, Andreas Kolosvari, Michael 
Pinta, Stephanus Telegdi, Antonius Andrási, Ladislaus Layer, Sigismundus 
Pap Szatlnnári, Joannes Bertalan, et Sigismuudns Hadad i, Senatores Libe
rae Regiaeque Civitatis Clandiopolis. Memoriae commendamus tenore prae
sentium significantes quibus expedit universis et singulis; Quod Anno et 
die datorum praesentium Nobis in Domo Nostra Praetoriali pro faciendo 
Pausantibus Judicio moderativo, ac directione Publicorum Civitatis praefa
tae negotiorum pro Tribunali sedentibus et constitutis, Honesti David 
Jantsora, Michael Valtber et Georgius Haber, Cives et Inhabitatores prae- 
repetitae Civitatis Magistri Pistores Panis Similaginei e medio reliquorum 
exsurgentes proposuerunt: qualiter Jidem partim ob evitandas hucusque 
Albae Carolinae existent! Panis Similaginei Pistorum Contubernio pendi 
solitas expensas, partim vero ad tollendas inter ipsosmet Panis Similaginei 
Pistores hic loci vigentes differentias in animum induxerint, ut in unam 
* 'onfraternitatem, (Jeham et Contubernium in gremio Nostri in praesentia
rum usq. desideratum coalescant, exhibuerrmtq. hoc. fine Nobis certos 
quosdam Articulos seu Regulas et Praescripta, pleno petentes respectu ut 
eadem tam Nos ipsi observare, quam et per alios Jurisdictioni Nostrae Civi- 
tatensi subjectos, ipsosq. Magistros Pistores panis Similaginei Universos 
pro Articulis Cehalibns observari facere velimus, tenoris infrascripti: 
/• Articulus. Minthogy mindennemű Czéhoknak bizonyos Elölljárojok vagyis 
< Véli Mesterek szokott lenni, a Semlye Sütök Czéhában is egy Értelmes és 
azon Hivatalra Érdemes Ember választassák Czéh Mesternek, úgy, hogy se 
edgyik, se másik Religio ki ne rekesztessék. hanem minden Religio a Felsé
ges királyi Rendelések szerint viselje. Azon Czéh-Mesteri választás pediglen

’) A u h u d  sea'ii) cselt, leveles ládájában levő s n. város iinyvobli fiitfgő pecsété
vel erősített i’irrletfiöl.

—  (TU —
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légyen Ur Naphoz legközelebb esendő Vasárnap után való Hétfőn. II. Art. 
Minden ezen Czéliban lévő Mester Emberek kötelesek az ők Előlljárojokat 
vagy Czéh Mestereket illendő betsülettel tisztelni, kivált az Iifjabb Mester 
Ember a mi a Czéh dolgát illeti, maga kötelességét, és az Czéli Mester 
párántsolatit observalni tartozik, bogy ha pedig azokat vakmerőképpen 
negligálná, büntetése légyen Rhflor. 1. 77/. Art. Köteleztetik a Czéli Mester, 
ha a szükség magával hozza, minden Kántoron Czéliot gyüjtetni, hogy ha 
pedig olly szükséges dolgok nem adnák elő magokat, fél Esztendőre is 
elhalaszthattya; melly Czéhgyülésekben is kinek kinek mi panaszsza lészen, 
illendőképpen feladván, az Czéli annak rendi szerint eligazítása. Hogy ha 
pedig valamelly Mester Ember, vagy akárki légyen is az, különösön Czéliot 
kiválnia gyüjtetni, tartozik az Czéhnak öszve gyűléséért letenni Kliflor. 1. 
ÍV. Art. Hogy pediglen a Czéhnak Rendtartási szép Egyességben megma
radhassanak, arra nézve a Czélmek légyen faetiltássá az engedetlen vak
merő Mester Embereket illendőképpen büntetés alá venni, úgy, hogy azokat 
kisebb vétkekért 1 Rhforintig, nagyobbakban pedig három Rhforintokig is 
megbüntethessék. Hogyha pediglen ollyas Causák adnák elő magokat, 
melly ek nagyobb büntetéseket érdemlenének, az olly ások eo facto a Tknts 
Commercialis Commissariusoknak jelentessenek, s a mennyiben az ollyas 
fog eonvinealtatni, fele a 'l'kts Nemes Magistratusé, fele pedig a Czéhé 
légyen, az okozott költségeket is az ollyas Mester Ember megfizetni tartoz
zék. V. Art. Minden Mester Ember kötelességének tartsa Mester Ember 
társának illendő bets ül étét. megadni, ne is mérészelje edgyik is a 
másiknak süteményét gyalázni, vagy akármi néni ti Gyülekezetben más 
Mester Ember társát mntskolni, káromolni; ha valamellyik ez ellen 
tselekednék, elsöbször büntetődgyék 1 Rhforintig, annak utánua toties 
quoties 2 Rhforintokig. VI. -Irt. Ha a Czéli Mester kénszerittetik 
Czéliot gyűjteni, kötelességében lészen akármellvik Mester Embernek is 
a determinált órára megjelenni, hogy ha pedig valami szorgalmatos 
dolga miá meg nem jelenhetnék, a Czéli Mesternek hirré tégye, ha pedig 
valamellyik liir nélkül elmulatná, büntetése légyen 12 kr. VII. Art. Ha 
valamellyik Mester Ember Mesterségnek meg tanulása végett Inast fogadna, 
tartozik mindgyárást a Czéh Mesternek megjelenteni, és igy négy hétre 
próbára venni, s azon idő alatt jól inegvisgálni, hogy ne Jobbágy, hanem 
Szabad Személly légyen; midőn a négy próba hetek hé telnének, alkal
masnak esmérvén az ollyas llfjat, mingyárást a Czéhnak elő állíttassák, az 
holott is midőn Születéséről való hiteles Testimoniumát producalna, három 
Esztendőkre hé szegődhessék, mellyért is tartozik a Czéliban fizetni Rh. 
flór. :t. de ha történnék, hogy az ollvas Iffju költségtelen és magával jól 
tehetetlen volna, úgy, liogy Gazdájának kellmék a Czéliban érette fizetni, 
úgy ruházattal is eltartani, inig szolgál, az ollyas négy Esztendőkre sze- 
gödtessék; két Inast tartani pedig egyszersmind edgyik Mester Embernek 
is szabad ne légyen. Vili. Art. Ha az bészegődött Iffju az Ina.si Esztendő
ket tisztességesen betölti, úgy, hogy Gazdája semmi ollyas méltó panaszokat 
elő nem adhatna, mellyek is felszabadítását gátolnák« tehát az egész Czéli
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előtt légyen felszabadítása, mellyért is tartozik a Czéhban fizetni Rh. flór.
6. a Czéh is tartozik élőménetelire nézt, maga jól viseletiről néki egy Attes- 
tatumot vagyis Poszpertet adni. Ami a Mester Emberek fiait nézi, annyiban 
könnyebbittethetnek, bogy a melly Mester Ember fia Attya Házánál tanul, 
két Esztendőre felszabadulhat, de a Czéhban szintén annyit tartozik fizetni, 
mint az idegei]. IX. Art. Ha valamelly vándorló Mester Legény a Városra 
érkeznék, tartozik hiteles Poszpertet hozni, és a Czéh Mesternek előmu
tatni, és igy akármellyik Mester Embernél-is egy napi szállása lészen, ha 
pedig Gazdiíjának ellenére nem volna, harmad napig is mulathat. X. .írt. 
Ha valamelly Mester Legény a ki három esztendei vándorlását betöltötte 
volna, egv idejig itt való Munkája utánn megtelepedni és itten az Czéhban 
állani szándékoznék, az ollyas elsőben is a Czéh Mestert találja meg iránta, 
és a Saliarium letétele mellett requirálja, hogy Czéhot gyüjtessen és igy az 
egész Czéh előtt proponálván szándékát, ha csak valami méltó okok nem 
gátolnák azt, úgymint az Mester Emberek feles száma, vagy is maga hely
telen viselése s több affélék, az egész Chéhtol egy Mester Ember rendeltes
sék, kinél is Esztendeig dolgozni tartozzék, ne is légyen szabad azon Mes
ter Embert elhagyni a Czéh hire nélkült, külömben azon betöltött ideje 
semmiben tudódik, s azon Esztendőt újra dolgozni tartozik. XJ. .írt. Az 
ollyas Mester legény bétöltvén Esztendejét, s azon idő alatt magát a Mester 
Emberekhez jól viselvén, úgy accomodálná, hogy semmi ollyas méltó 
panasz ellene nem állíttathatnék, elsőben is a Városhoz magát hittel köte
lezze. annakutánna producalván a Czéhnak Születő és Tanuló Levelét és 
azokat a Czéh hellyeseknek esmervén, Társaságában bévészi, mellyért tar
tozik a Cuéhban fizetni Rh. flór. 30. XII. Art. A mi a Mester Emberek fiait 
nézi, a Vándorlásban semmi elsőségek nintsen; de mindazáltal, ha vala
melly ik Mester Ember sullyos uyavallyában esnék, és annak fia vándor]ani 
volna s az Attya kénszerittetnék az Vándorlásból haza hivattatni, azollyas- 
nak ha szintén az három Esztendőket hé nem töltötte volna is, a Czéh ne 
contravertálya, hanem ahoz az Attya nyavalyás voltára nézve engedelemmel 
légyen; úgy az Mester Embernek fiai midőn Czéhban akarnak állani, azon 
Esztendőt, mellyet az idegenek dolgoznak, el tölteni nem tartoznak, hanem 
ha ujj Sütő Házat erigalna, tartozik Esztendővel előtte a Czéhnak megje
lenteni, de az Attya Házánál megmaradhat; nem különben az idegen ha 
kész Sütő Házat vállal magára, vagy is ollyas Özvegyet vészen, melly a 
Mesterséget folytatná, azon Esztendőt dolgozni nem köteles, valaminthogy 
az Czéhbe állásért a Mester Ember fia többet felinél az az 15 Rhenen s 
forintoknál fizetni nem tartozik, a ki Özvegy Aszszonyt vagy Mester Ember 
Leányát vészi pedig, 20 Rhenens forintoknál; úgy ha valamely külső helly- 
ségbeli "Semlye sütő magát itten incorporaltatni szándékoznék, az is többet 
mint egy mester ember fia 15 Rhenens forintoknál a Czéhban fizetni nem 
tartozik, az fel tétel pénznek is tsak felét, azaz annuatim Rh. flór 1. XIII.  
Art. Minden Mester Ember köteles lészen a Czéh conservatiojára, Isteni 
szolgálatra, úgy beteg Legények intertentiojára és történhető Czéh szüksé
gére 2 Rh. forintot a Czéh Ládájában le tenni minden Esztendőben; melly
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pénzből is minden Esztendőben elsőben is két Szent Misét szolgáltassanak, 
[mell}’elmek kiszolgáltatásában az Romano Catholica Religion lévő Mester 
Emberek, úgy Legények is megjelennyenek, de a több Religion lévő Mester 
Emberek úgy Legények is arra nem kénszerittetnek ], a több része pedig az 
megirt szükségekre a Czeh Ládájában conservaltassanak. Hogy ha pedig 
ezen fundussa a Czéhnak annuatim elégséges nem volna, tehát a Mester 
Legények is a proportione segittséggel légyenek, hogy annál inkább ezen 
Istenes dolgok végben vitethessenek, s a Czéh is betsülletben conservaltas- 
sék. XIV.  Art. Ha történnék, hogy valamelly Mester Ember sullyos nya
valyában esnék, úgy hogy magával jól tehetetlen s segítség nélkül volna, 
kötelességében lészen a Czéhnak az ollyas Mester Embernek, ha valamellyik 
Mivhellyben vagy Mester Embernél két Mester Legény volna, az edgyiket 
elvenni és azon Mester Emberhez elrendelni; ha pedig ollyas mod nem 
volna, tehát az első Legény, a ki a Városra érkezik, oda rendeltessék, s 
elsőbb légyen minden Mester Embereknél. XV. Art. Ha valamelly Mester 
Ember felesége özvegyen maradna, a Mesterséget ugyan szabadoson foly- 
tathattya, mig az Ura nevét Tisztességben viseli, a Czéh is Legények dolgá
ban, a mennyiben lehet segélje; de az Annualis feltétel pénzt letenni tarto
zik mint a Mester Emberek, ha pedig paráznasággal vagy ollyas vétkekkel 
a Czéhnak Társaságát megrutitaná, a Czéhbol kiessék s az Mesterség foly
tatásától eltiltassék. XVI. Art. Hogy ha pedig valamelly Mester Ember 
Paráznasággal vagy afféle gyalázatos vétkekkel a Czéhnak Társaságát meg
rutitaná, az ollyas ugyan eo facto a Töménynek által adassák; de mig ma
gát legitimálná, a Mesterséget szabadoson folytathattya és ha convincáltat- 
nék, az Czéhbeli Társaságnak megrutitásaért tartozik a Czéhnak letenni 
Rh. Hor. 15. XVII .  Art. Tsak edgyik Mester Ember is meg ne merészelje 
tselekedni, hogy az más Mester Ember Legénnyét, Inassát vagy egyéb Tse- 
lédgyét is, akármi nevezet alatt légyen az, elidegenítse vagy elhitegesse, ha 
valamellyik ebben tapasztaltatik, toties quoties büntetése légyen Rh. flór.
10. XV III. Art. Minden Mester Emberek kötelesek légyenek egyenlő süte
ményt egyenlő árron sütni, ne is merészelje csak edgyik is a Tekintetes 
Magistratus hire s akarattya vagy is a Czéhnak közönséges végzése és 
egyenlő megedgyezése nélkül másféle süteményt fellyebb vagy alább való 
árron sütni, süteménnyét házanként hordoztatni se a Városban, se a Hos- 
tátban, hanem a maga Házánál árulja és a Piaczon lévő színben. Sós Pere- 
tzet előbb sütni szabad ne légyen, hanem a Nagy Böjt előtt két héttel kez
dődjék, és tovább Husvét Szombattyánál ne folytattassék, azon idő alatt 
pedig egy peretzliordozónál többet csak egyik Mester Embernek is tar
tani szabad ne légyen: a melly Mester Ember ez ellen tselekednék, az 
ollyasnak süteménnyé elsőben confiscaltassék és az Ispotálybeli sze
gényeknek küldessék; másodszor pediglen 6. Rhfor. poénéban incurrál- 
jon, annakutánna pedig toties quoties 12. Rhforintokig büntettessék, es ezen 
poenaknak fele a Tkts Nemes Magistratusé, fele pedig a Czélié légyen. 
XIX.  Art. A Semlye Sütőkön kívül senkinek se légyen szabad Seinlye Kását, 
Munt Lisztet, Semlye és Szitáló Malomban készült lisztet árulni vagy árul-
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tatni, hansm a Semlye Sütők magok Házánál egyenlőképpen s egy árrou 
árulják; ha valaki ez ellen tselekszik, akárki légyen, is, az elsőben áruja 
ispotály számára confisealtassék, annakiitáona toties quoties G. Rhforint 
poenaban incurráljon, mellynek fele a Tktes Magistratusé, fele pedig a 
Uzéhé légyen, a fellyebb irt lisztek és kása pedig a felséges Rendelések 
szerint készüljenek és limitáltassanak. XX. Art. A Mester Legénynek sza
bad ne légyen öt órán túl Estvének idején Gazdája Házán kívül mulatni, 
hanem ha Munkáját jo rendben állította volna, úgy egy vagy két órával 
tovább is mulathat ; de ha az Házon kívül hálna, vagy részegen menne 
haza s kötelességét végben nem vihetne, és ez által Gazdájának kárt okozna, 
az ollyas tartozik Gazdájának kárát megfizetni, a Czéhban pedig toties 
quoties 1. Rhenens forintig biintettessék. XXI .  Art. Ha valamely Legény 
Estvének vagy Ejtszakának idején részegen menne haza, ha szintén semmi 
dolgát el nem mulatná is, mindazonáltal Gazdáját, Gazda A.szszonyát vagy 
akármelly Tselédgyét káromolná, mntskolná, vagy akármi némii szókkal 
illetné is, az ollyasnak toties quoties büntetése légyen Eh. flór. 2. XXII .  
Art. Ha valamellyik Legény Gazdáját elhagyni szándékoznék, az ollyas nem 
a Hétnek közepén, vagy utolso órában, hanem annak rendi szerint Vasár
nap az ebéd felett jelentse meg, s minekvitánna meg jelentette volna, tar
tozik még két hétig munkában maradni, és az Rútsu Heteket betölteni, ha 
pedig ez ellen tselekednék, büntetése légyen. Rhflor. 1. XXIII.  Art. Ha 
szintén valamelly Legény a Rútsut Gazdájának illendőképpen megjelentette 
volna is, de ha történnék hogy Gazdája azon Rutsu Hetek alatt valami 
ollyas Nyavalyában esnék, melly miá is Mesterségét nem folytathatná, oily 
alkalmatossággal kéntelenittetik a Legény a, Munkában megmaradni, mig 
Gazdája valamennyire épülne és a Munkában elő mehetne, vagy pedig más 
Legényt a munkába állíthatna : ha valamellyik ez ellen tselekszik, büntetése 
légyen ez, hogy se benn lévő fizetését Gazdája ki adni ne tartozzék, se 
pedig a Czéhtol az ollyasnak koszpert ne adassák. XXIV.  Art. Ha vala- 
mellyik Legény Gazdájától elbutsuzni szándékozik, az ollyas meg ne meré- 
szellye, hogy más Mester Ember Legényét eltsalja vagy elidegenittse, hogy 
Gazdájának Munkájáról le mondjon és Sütőjét elhadgya akármi szili és 
praetextus alatt történnyék is; ha valamellyik az illyen dolgokban meg 
tapasztaltatok, büntetése légyen Rli. flór. 2. A’A’U. Art. Ha történnék, hogy 
valamelly Mester Ember, kinek is magának Háza nem volna sRéres Házban 
laknék; de kénszerittetnék azon Házat elhagyni, az ollyasnak szabad 
légyen oly változásokban Ujj Sütő Házat érigálni, az elhagyandó Sütő Ház 
pediglen ege'szszen cassáltassék, de idegen Sütő Legénynek Ujj Sütő Házat 
errigálni szabad ne légyen. X X VI .  Art. Ha valamelly Mester Ember avagy 
Mester Legény akár ide való, akár idegen légyen az, a Tekintetes Nemes 
Magistratus által nekünk adott és confirmált ezen Articulusokat motskolná 
s gyalázná, az ollyas eo facto a Tekintetes Nemes M agistratenak feladas
sák, és érdeme szerint convincáltassék.

XXVII .  Art. Senki meg ne merészelje próbálni Somlyót, Semlye 
szinii Kenyeret vagy tsak legkisebb Süteményt is akármi nemű sütemény
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légyen az, valami tsak a Sémivé Sütőket illti, eladás végett sütni avagy 
áruitatni se kisebb, se nagyobi) árron a Ozéhbeli ’Semlye Sütőkön kívül; ha 
valaki ez ellen tsekednék, akárki légyen is az, elsőben áruja Ispotály számára 
confisealtassék, azután pedig toties quoties büntetése légyen Khflor. 6. 
melynek is fele a Tekintetes Magistratnsé, fele pedig a Czéhé légyen. 
Cujusmodi quidem Articuli cum Legibus Principatus, Municipalibus item 
hujus Civitatis Constitutionibus conformes reperiantur, in Incrementum 
item Publici Civitatis, et Principatus Locoriunq. inprimis advicinantium, 
Privatorum item tam Emptorum, quam et ipsorum Magistrorum Panis 
Similaginei Pistorum vergere eveniat, cedatque Commodo utili, decori 
Communitatum Opifices inter se ipsos Praescriptis seu Regulis Cehalibus 
per Magistros Celiarum regi, ac per haec Media de integritate omnium 
distrahendorum Publico provideri; pseriptos ideo Articulos ratos, gratos et 
acceptos habentes, Nostrum eisdem Consensum praebemus, pariter et assen
sum, ordinantes, ut ad Analogiam aliarum Artium Mechanicarum etiam 
Magistri Panis Similaginei Pistores in unam Confraternitatem, Celiam et 
Contubernium ad praescriptum eorundem Articulorum coalescant, Quos ut 
Regulas Contubernii tam Nos ipsi observabimus, quam per Magistros Panis 
Similaginei Pistores, alios item Universos Jurisdictioni Nostrae obnoxios 
sub poenis ibidem dictatis observari faciemus, prouti volumus et iubemus 
etiam Auctoritate Nostra Magistratuali, harum Nostrarum majori Sigillo 
piatae Civitatis munitarum Literarum mediante. E Senatu Claudiopolitano 
Die 20-ma febr. Anni Millesimi Septingentesimi Septuagesimi Septimi.1)

CCCII.

11 7 7 8 . ]

A kalaposok őzéi i szabályai.

Nos Samuel Páll Primarius, Sigismnndus Nagy Radnotfáji Regius 
•Indices, Joannes Németi, Alexander Venitzei, Andreas Kolosvári, Michael 
Pinta, Stephanus '1'elegdi, Antonius Andrási, Ladislaus Bayer, Sigis
mnndus Pap Szathmári, Joannes Bertalan, et Sigismnndus Hadadi, Sena
tores Liberae Regiaeque Civitatis Claudiopolis. Memoriae commendamus 
tenore Praesentium significant's quibus expedit universis et singulis : Quod 
Anno et Die Datarum Praesentium Nobis in Domo Nostra Praetori,ali 
pro faciendo Causantibus Judicio moderativo ac directione Publicorum 
Civitatis praefatae negotiorum pro Tribunali sedentibus et constitutis, 
Honesti Cives et Inhabitatores praedictae Civitatis Magistri Petasarii Joan
nes Komprad, Philippus Kranz, et Martinus Forberger e medio reliquorum 
exurgentes proposuerunt, qualiter etsi per eosdem Petasarios in hac Civitate 
residentes pro necessitate non solius Civitatis; verum et advicinantium 
Circulorum manufaeturis suis sufficienter provideretur, supponendo tamen

') A zsvmlyh ezéh leveles Iáriájában levő könyv alakú rrehiihól,
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irregulares Petasarios Merces suas defectu osas integris eorundem Mercibus, 
non solum Emptores, sed et eosdem regulares nempe Opifices damnificari 
contingeret; Quorum excessibus, cum Erectione Celiae, seu Contubernv 
Petasariorum in gremio Nostri in praesentiarum usque desiderati apprime 
obviaretur, Exhibuerunt Nobis certos Articulos seu Regulas et Praescripta., 
pleno petentes respectu, ut eadem tam nos ipsi observare, quam et per alios 
Jurisdictioni nostrae Civitatensi subjectos, ipsosque Magistros Petasarios 
universos pro Articulis Cehalibus observari facere velimus, tenoris infra- 
scripti: I. Articulus. Mivelhogy mindennemű Társaságnak bizonyos maga 
között való Elöljárója szokott lenni, a kitől a többi függ, hall és ért, azért 
hogy mindenek jobb móddal, szerrel, és rendtartással igazgattassanak, és 
hellyesebben viseltessenek, a kalaposok Czéhában is egy Czéh Mester légyen, 
a kinél a Czéh ládája álljon, ezen Czéh Mester választása peniglen légyen 
esztendőnként Viz-Kereszt után való nap. IT. Art. Inast négy esztendőre 
fogadjanak, és igen meg tudakozzák, hogy ne Jobbágy fin, hanem tiszta 
ágyban született szabad személy, és igaz Nemzetből légyen az Mesterségre 
álló Inas, proba hetet négy hetet szolgáljon, az Mester ember is szegödet- 
len az Czéh hire nélkül tovább tartani meg ne merészelje, ha külömben 
tselekednék, büntetése légyen Rhf. 2. 7/7. Art. Az Inast mikor be akarják 
szegődtetni, úgy, ha valaki más egyéb dologért is a C/.éhot ha be akarja 
gyüttetni, az öszvegyiilésért tegyen le Rhf. 1 és igy minekutánna be adta 
volna születéséről és nemzetiségéről való hellyes és hiteles Testimoniumát, 
az Czéh előtt légyen bészegődtetése; melly bészegődtetésért tartozik a 
Czéhnak deponálni Rh. f. 3. IV. Art. Az Inas tartozik ura kárát eltávoz- 
tatni, és ha mit eszében vészen, urának bemondani, és igy négy Esztendő
ket betsülettel bétöltvén, felszabadittassék; felszabadulása peniglen az Czéh 
előtt légyen, melly ezt is tartozik a Czéhnak deponálni Rhf. G. V. Art. 
Edgy Tanuló Inasnál többet egy Mester embernek is egyszersmind tartani 
szabad ne legyen, mást is az után fogadni, mig négy Esztendők bé nem 
telnének, ha valamellyik Mester Ember ez ellen tselekednék, büntetése 
Rhf. 4. az Inas is tőlle elvétessék. VI. Art. Ha valamellyik Mester Ember 
Fiát kívánná bészegődtetni az Czéliban, szintén annyit tartozik béfizetni, 
mint idegen; de a mi az szabaditását nézi, ha az Attyáuál tanul s Mester
ségét jól tudja, a mikoron tetszik, akkor szabadíthatja ; de ha más Mester 
embernél tanulna, tartozik két esztendőket szolgálni, hogyha peniglen az 
Attyánál inaskodnék, és Attyának halála történnék, ha tsak három hóna
pokat is tartozik más Mester Embernél szolgálni, ki is annak utánna annak 
rendi szerint az Czéh előtt felszabadítsa. VII. Art. Ha valaimdly idegen 
legény ide a Városra jőne, elsőben is magát az Czéh Mesternél megjelentse, 
ki is megvisgálván, ha Czéhos hellyen tanult-é, és hogy ha vagyon-é igaz 
Levele, vagy Pospertye, rendeljen nekie Müv-hellyt; de kantár hellyen 
tanultnak négy hétnél tovább tsak egy Mester Ember is munkát ne adjon, 
úgy szintén annak se, a kinek igaz Pospertye nem volna; melly ellen ha 
ki tselekednék, tartozik az Czéhnak deponálni Rhf. G. mint más betsületes 
Czélmkban is szokot lenni. Minthogy pediglen megtörténik az is, hogy az
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Itemekezö Legény kautárkodott annak előtte, és Kantár Mester embernél 
dolgozott, tehát a mikor a Hemekit kikéri, tartozzék az, fellyebb irt (1. ff.li. 
forintot a Czélmak letenni, más kalapos Czéhnak 15-dik Articulussa sze
rént. VIII. Art. Ha valamellyik munkában lévő Mester Legény Gazdájának 
munkáját felhagyná, vagy munkájáról lemondana, az ollyas Legényt tsak 
egyik Mester ember is munkájában fogadni ne merészelje, inig három 
Hónapot nem vándorlott volna; de ha Gazdája butsut adna, az ollyasnak 
akármelyik is munkát adhat szabadoson, ha valamellyik Mester Ember ez 
ellen tselekednék, toties quoties büntetése légyen Rh. f. 4. IX . Art. Mint
hogy igen gyakran történik, hogy az Mester Emberek Legények dolgában 
szűkölködnek, ez okon más Városokról feles költségekkel hozatnak Levél 
által Legényeket, mellyre nézve illyen rend tartassák: Hogy a melly Mester 
Ember Levéllel Legényt akar magának más liellyről hozatni, tehát az a 
Mester Ember elöbszer maga Levelit mutassa meg a Cz.éli Mesternek, és 
azzal subscribáltassa, s petsételtesse is meg, és úgy küldje el Legény után, 
a ki is elérkezvén, tartozzék magát előszer a Ozéh Mesternek bejelenteni, 
annak hire nélkül edgyik Mester Ember is neki munkát ne adjon. Edgyik 
is a másik Legényét, Inassát, vagy tsak gyapjú füsiilőjét is el ne hitegesse, 
se el ne hívja ; mert ha valamellyik az ollyas dolgokban tapasztaltatok, 
toties quoties büntetése legyen Rh. f. 8. X. Art. Hogy ha peniglen vala- 
inelly Mester Legény illendő vándorlása után a Czéhban akarna állani, és 
itten a Városon megtelepedni, tartozik elsőben is magát a Ozéh Mesternél 
megjelenteni, és minek előtte az Remek kiadódnék, tartozik esztendeig 
akármelly Mester Embernél munkában maradni; hé töltvén esztendejét, s 
látván jo maga viselését, az Ozéh is alkalmasnak esmervén, az Remeket 
kiadni tartozzék, melly Mester Remeke legyen : Dufflább kalapot kettőt, 
nyúl szőrből edgyet minden hiba nélkül elkészítsen az Ozéh Mester házánál 
két napok alatt, melly Remeket az Mester Emberek Fiai is elkészitteni 
tartoznak. XI. Art. Az Remekező Legény midőn Remekét az Czéhban 
bemutatván, és a Ozéh is alkalmasnak látván, és helyesnek acceptal- 
ván, tartozik az idegen Ozéh béállásért fizetni 30 eve harmintz Rhf. az 
Mester Ember fia Rhf. 15., hogyha peniglen Mester Ember Leányát vészi 
az itten telepedendő idegen Iffiu, Rhf. 20., de egyszersmind producal- 
ván Nemzetiség és Tanuló Levelét, és igy ha annak rendi szerént az Város 
Könyvében béirattatott, és magát hittel az Városhoz kötelezte, az Ozéh is 
acceptállya. XII. Art. Ha szintén az Remekező Legénynek Remekében 
valami kis hiba találtatnék is, mindazonáltal fellyebb 4 /  négy Rh. ftnál 
ne büntettessék; hogyha penig olly nevezetes hibák találtatnának, és 
semmire kellő volna, tartozzék még három esztendőket vándorlani, és Mes
terségét jobban experiálni. XIII. Art. Hogy peniglen jobb jobb Mester 
emberek nevekednéuek, azért csak egyis akár Mester Ember gyermeke, 
akár idegen légyen, inig három esztendőket nem vándorlott, és idegen Miv- 
hellyekben is nem experiált volna, az Czéhban ne acceptáltassék. XIV . Art. 
Az Czéhban álló Iffiu minekelőtte meg nem házasodnék, és négy esztendő
ket mint Mester Ember bé nem töltött volna, Inast tartani szabad ne légyen;
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de Mester Legényt az mennyire szüksége lészen tarthat. X V. Art. Hogyha 
valamelly más liellységben megtelepedett Mester Ember itten magát incor- 
porálni szándékoznék, az ollyas ugyan szintén úgy tartozik Nemzettség és 
Tanuló Levelét, nem külömben Remekét az Czéhnak bemutatni, de in para
tis többel nem tartozik, mint egy Mester Ember Fia Rh. flór. 15. XVI. Art. 
Hogyha valamellyik Mester Ember felesége Özvegyen maradna, inig az Vra 
Nevét tisztességben viseli, az Mesterséget szabadoson folytathatja, és se 
egyik, se másik Mester Ember az Legény tartásban ne gátolja, sőt egész 
segittséggel légyen, úgy, hogy ha Legénye nem volna, akár mellyik Mester 
Embertől is az Czéli Mester hírével elvétessék, és az Özvegy Aszs/.onynak 
adassák, de az angarialis feltétel pénzt az következendő Punctum szerént 
letenni tartozik. X V II. Art. Hogy peniglen az Czéhnak kivántató vagy is 
történhető költségekre nézve valami fundussa lehessen, azért az Czéli 
Mester 1 Rh. f. büntetés alatt minden három holnapban Ozéhot gyűjtsön, 
melly Gyűlésben is kiki ha panaszsza lészen, előadván az Czéh előtt, igazit- 
tassanak, az fellyebb említett okokra nézt peniglen minden Mester ember, 
angariatim 15 kr. le tenni köteles,séginek tartsa, úgy szintén az Mesterség 
folytató Özvegy is ; az külső hellységekröl incorporált Mester Ember pedig 
tsak felét, úgy mint annuatim Xr. 7 . X  VIII. Art. Hogy lux penig a Mester1
Emberek közül [kit Isten mindazonáltal eltávoztasson] valamellyik vagy 
paráznaságban, lopásban, gyilkosságban, vagy afféle nevezetes vétkekben 
elegyittené magát, és az Hlyen dolgok által a Czéhot megrutittaná, nem 
külömben az több Mester embereknek is gyalázatot okozna, az olvas magáit 
törvényes utón legitimálni tartozzék ; hogy ha peniglen convincáltatik, eo 
facto az Czébol kiessék, avagy magát ujjonnan az Czéhban incorporáltassa 
X IX . Art. Hogyha valaki az Czéh ellen kantárkodnék, nem akarván magát 
incorporáltatni, az ollyasnak Mive és Mivszere az 'I1. Magistratus hírével az 
Tanáts Házhoz vitessék, és a miben a büntetés decernáltatik, fele az T. 
Magistratusé, fele az Czéhé légyen. X X . Art. Ezek után midőn az Várost 
és Vidéket kalapok dolgában elégségesen feltarthatjuk, senki se itt való
sé idegen ide az Városra juh gyapjúból készített és három máriásoknál 
alább való árru kalapot az négy szabad Sokadalmakon kívül eladás végett 
ne hozzon, ne hozhasson, itten ne is árulhassa. Külömben ha valaki ez 
ellen tselekednék és megtapasztaltatik, az T. Magistratus erejével az ollyas
nak akar itt való, akar idegen légyen, kalapjai elvétessenek, mellynek fele 
az T. Magistratusé, fele az Czéhé légyen. X X L  Art. Az Piatzra tsak egyik 
Mester Ember is kalapárulás végett se szolgálóját, se gyapjú füsülőjét kül
deni ne mérészellye, hanem vagy maga, felesége árulja, vagy Gyermekét. 
Legényét, vagy Inassát küldgye, a ki ez ellen tselekeszik, toties quoties 
büntetése légyen Rh. f. 1. X X II. Art. Az Mesteremberek közül tsak egyik is 
se maga, se más akárki légyen az áru mellett, egyik a másiknak vevőjét el 
ne hívja, árnyát ne gyalázza, hanem a Látó Mester megvisgálván kinek 
kinek munkáját, ha hiba talál tátik, annak rendi szerént büntettessék, a ki 
ez ellen tselekednék, toties quoties büntetése légyen. Rh. fl. 1. X X III. Art. 
Ha történnék, hogy az négy szabad Sokadalmakon ollyas Kalmárok érkéz
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minek, kik is nyereségre vették, és más árujok nem volna Kalapnál, az áru
lás ugyan szabad légyen az Sátorok végin vagy szélin, de az Mester Embe
rek között árulni szabad ne légyen; de mindazonáltal akárki légyen is az, 
az Látó pénzt tartozik le tenni, úgy mint Denar. 24. úgy az idegen Mester 
Emberek is, e mellett peniglen tsak egyik Mester Ember is, akár kovái való 
légyen, sem az szabad Sokadalom nap előtt, se utánna árnyát ki ne rakja, 
árulás végett ládáját meg se nyissa, kiilömben lia tapasztaltatik,' hogy el- 
alkuuná vagy el is adná, munkája elvétessék, mellynek fele az T. Magistra
tus«, fele az Czéhé légyen. Hogy ha penig ezen le irt Articulusokon kívül 
valamelly szükséges Punctum elmaradott volna, tehát az iránt azN. Szeljeni 
B. Czéh Articulussihoz kívánja magát ezen Ozéliis alkalmaztatni, minthogy 
közönségesen minden hellységbeli betsületes Czéhok attól függenek.

Cujusmodi quidem Articuli, cum Legibus Principatus, Municipalibus 
item hujus Civitatis Constitutionibus conformes reperiantur, in incremen
tum item Publici, Civitatis et Principatus, Locorumque imprimis advicinan- 
tium, Privatorum item tam emptorum, qvam Opificum Petasariorum ver
gere eveniat, cedatque commodo, utili, decori item Communitatum Opifices 
inter seipsos Praescriptis seu Regulis Cehalibus per Magistros Ceharum 
regi, per haecq. Media de integritate Manufacturarum Publico providere; 
Praescri])tos ideo Articulos, ratos, gratos, et acceptos habentes Nostrum 
eisdem Consensum praebemus, pariter et assensum, ordinantes, ut ad Ana
logiam aliarum Artium Mechanicarum Opifices in hac Civitate Petasarv in 
unam Confraternitatem, Ceham et Contubernium ad praescriptum eorun
dem Articulorum coalescant; Quos ut Regulas Contuberny tam Nos Ipsi 
observabimus, quam per Opifices Petasarios, alios item universos Juris
dictioni Nostrae obnoxios, sub paenis ibidem dictatis observari faciemus ; 
Prouti volumus, jubemus etiam Auctoritate Nostra Magistratuali harum 
Nostrarum Majori Sigillo praefatae Civitatis munitarum Literarum medi
ante. E Senatu Claudiopolitano, Die duodecima Mensis Januarii Anno 
Domini Millesimo, Septingentesimo, Septuagesimo Octavo.

Extrádat, per Georgium Szaktanári m. pr.
Substit. Cittis Claud. Ordin. Notarium.

cccni.
[1778.1

A kogyosrendiok kolozsvári iskoláit, a tan ítás t ős nevelést, az isteni tiszteletek  ta rtá sá t s 
azokban való részvételt illető fejedelmi alapitványlevél.

Litterae Fundationales pro Parte Clericorum Regularium Scholarum Piarum 
Claudiopoli constitutorum de anno 1778.

Nos Maria Theresia etc. etc. Memoriae commendamus tenore praesen
tium nostro, augustorumque nostronuu Successorum nomine significantes

') A k a la p o s  vsi'h leveles ládájában levő erciletihűl.
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quibus expedit Universis. Quod nos in clementi,ssimam considerationem 
summentes laudabile studium, quo Religiosus ordo Clericorum Regularium 
Pauperum matris Dei Scholarum Piarum per zelosam verbi divini praedi
cationem, et obsequia spiritualia, per eximiam item juventutis in litteris, et 
bonis moribus institutionem, in incrementum fidei Romano-Catliolicae, ac 
in bonum publicum constanter fertur, nonnulla ejusdem individua cum 
omnibus Juribus, et Privilegiis per sedem Pontificiam Ordini in genere 
collatis, in quantum tamen in aliis ditionibus Nostris haoreditariis recepta 
sunt, in Liberam Regiamque magni Nostri Transilvaniae Principatus Civi
tatem Claudiopolitanam introduci curaverimus, Iisdem Templum Academi
cum cum omnibus sacris functionibus prout illas abolita societas Jesu antea 
exercuit, contulerimus, Scholas publicas respectu Litterarum humaniorum 
aeque ac omnium Philosophiae partium, necnon educationem juventutis 
tam iu Convictu Nobilium vi alterius Benignae Resolutionis nostrae nomine 
Collegii Regii Theresiani insignito, quam in Seminario S. Josephi concre
diderimus, illorum vero dotationem ita determinaverimus, u t pro victu 
uniuscujusque individui Centum floreni partim e pecuniis fundationalibus 
praemeinoratarum duarum domorum et Templi Academici, partim e Fundo 
Studiorum pendantur, pro aliis autem requisitis, et in renumerationem 
laborum incumbentium Rectori, qui et reliquis Clericis Regularibus praeest, 
et seorsive Collegio Regio Theresiano curam habet, aeque ac Regenti Semi
narii 8. Josephi singillatim Ducenti floreni, cuivis Subregenti, Administra
tori Templi Academici, Coneionatori, item Logicae, Physicae, Matheseos, et 
Mechanicae aut aliarum altioruiu Scientiarum fors adhuc introducendarum 
Professoribus Centum quinquaginta floreni, illis vero, qui scholas huma
niores docent, item duobus individuis quibus Directio et Catechesis in 
schola Principali juxta Methodum Normalem introducta concredita est, 
seorsive Centum floreni obtingant, et summa e praemissis dimensis resul
tans Rectori pro congrua inter subordinata Individua Distributione e Fundo 
Studiorum administretur. Denique benigne annuimus, ut stipendia, quae iu 
Templo Academico pro Missae sacrificiis offerentur, praedicto coetui Reli
gioso ea lege cedant, ut Brimo a singulo sacerdote meustruatim duo Missae 
sacrificia pro felici nostro, et augusti Romanorum Imperatoris Regimine, 
nec non Domus Austriacae incremento persolvantur. Secundo. Erogationes 
pro Cera, Vino, Hostiis et lotione atque reparatione linteorum ad Missae 
Sacrificium necessariorum iu posterum e stipendiis praestentur, proinde 
rationibus circa fundum Templi reddendis, porro haud inferantur. Tertio. 
Non tantum dum Pater Provincialis ipse quaedam subjecta Claudiopoli 
existentia ad aliam domum Religiosam transferre vellet, verum etiam si 
Cancellari«, Nostra Regia Aulica Transiivanica unius alteriusque subjecti 
ob revelantes rationes mutationem aut pro Scholis et administration e 
Collegii Regii Theresiani et Seminarii Multiplicationem individuorum desi
deraret, nullum subsidium pro expensis itinerariis e fundo Publico prae
tendi quaeat. Quarto. Patribus Franciscanis Claudiopoli existeutibus in 
aliquam compensationem beneficiorum, quibus ante abolitam societatem
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.Tesu gavisi sunt, singulo anno aversionis quantum quinquaginta duorum 
florenorum sub Obligatione quavis hebdomada in Templo Academico duo 
Missae Sacrificia persolvendi pendatur, nec non in casu, quo plura Missae 
Sacrificia quam Clerici .Regulares praestito tempore celebrare possent, 
cumularentur, praedicti Franciscani erga cons veta Stipendia in Subsidium 
vocentur. Quemadmodum vero primarius scopus introductionis, et dota- 
tionis eo dirigitur, ut praedicti Clerici Regulares Scholarum Piarum tam 
Studia juxta regulas direetivas in reliquis ditionibus Nostris liaereditariis 
jam praescriptas, vel in posterum praescribendas excolant, quam animos 
juventutis solida Pietate et bonis moribus imbuant, ita earum erit: Primo. 
In Templo Academico conciones diebus Dominicis idiomate Germanico et 
liungarico, festivis vero saltem liungarico dicere, nec non Catecheses ibidem 
juxta usum, qui ante abolitam Societatem Jesu viguit, celebrare. Secundo. 
Praeter sex Classes Immaniores etiam Logicam, Metaplivsicam, Physicam 
Mathesim Theoretic am, et Geometriam practicam, Mechanicam et Archi
tecturam civilem docere, ad haec convictores Nobiles in Liugva Gallica, 
item horum et seminaristarum e numero illos, qui jam scholas Latinas fre
quentant. Linguae autem Germanicae ignari sunt, domi distinctis horis 
instruere, denique ad Munus Directoris et Catechetae in schola principali 
juxta Methodum Normalem Claudiopoli stabilita obeundum duo individua 
destinare: Tertio. Pater Rector individua sibi subordinata in duabus domi
bus pro educatione juventutis destinatis ita repartietur, ut praeter Regen
tem, quatuor Subregentes et Professores quatuor Classium humaniorum, 
quibus jam medio benigni Rescripti nostri de dato septimae Juny anni 
Millesimi Septingentesimi Sexti Officia Praefectorum delata sunt, etiam 
reliqui pro re nata disciplinae et moribus invigilare queant. Quarto. Tam in 
adininistratione Collegii Regii Theresiani et Seminarii S. Joseph!, quam 
respectu Scholarum ordinationis, vel a Gubernio nostro Regio immediate 
vel per Directorem Universitatis intimandas exacte adinplebunt, nec non 
Quinto super perceptis et erogatis quoad praemissas duas domos item super 
conversione fundi pro Templo Academico exscissi rationes debite instructas 
Singulo anno versus finem mensis Novembris Gubernio nostro Regio sub
mittent Haec proinde sunt Jura et obligationes, quas praedictis Clericis 
Regularibus Scholarum Piarum animo deliberato et de plenitudine Potes
tatis nostrae Regiae contulimus et praescripsimus, non dubitantes, quod 
nostri quoque in Regimine Successores praesentes benignas fundat ion ales 
nostras inviolatas observare, et omnimode protegere, imo novis etiam favo
ribus augere adnisuri sunt. Caeterum mandamus quorum interest aut 
intererit Universis, ut praesentem fundationem nostram in omni Casu ad 
amussim observare noverint, eidemque nulla ratione contravenire praesu
mant, aut alios quidpiam in obversum moliri permittant, quin imo pro Cir
cumstantiarum exigentia, opera, auxilio et assistentia promptissime adesse, 
eandemque in omnibus Juribus, et praerogativis efficaciter manutenere, 
verbo, quidquid ad illius incrementum, Piaeque huius intentionis nostrae 
consolidationem facere posse videbitur, conferre teneantur. In cujus rei
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fidem tinnita tomque perpetuam praesentes litteras nostras funda,tionales . 
manu propria subscripsimus, sigilloque nostro pendente majori et authen
tico muniri fecimus. Datum in Civitate nostra Archi Ducali Vienna 
Austriae, Die Vigesima Sexta mensis augusti anno Domini 1778 Regnorum 
vero nostrorum 38-a.

Maria Theresia mpr. Thadeus L. B. a Reischach.
Alexander Horvath.

B. Euudationales has biennio serius, quam Piaristáé Claudiopolim 
admissi fuissent, elargitas, desumsi ex ipso sic dicto conceptu harum litte
rarum in Archivo Exc. Cancellariae Trannico Aulicae sub Nro 1138. 1778 
reperibili.')

-  i í 4 ( í  _

CCCIV.

11779.]

Dóózkí Kádár Mózes a kolozsvári ref. fótanodában német és görög nyelv, valamint szintén 
philosophia tan ítására  2000 r. ft. alairitványt tesz.

Extractus Testamenti Spectabilis Domini Moysis quondam Kádár de 
Dees in ea parte, in qua Collegium Reformatum Claudiopolitanum concernit.

2-do. Mivel Tanulásomnak continuati ója Ti/, esztendős koromtól fogva 
a kolosvári Nemes Reformatum Collegiumban volt, meg kívánok emlékezni 
erről is, és jó Istenem kegyelméből vett -lovaimban adok viszszá annak szá
mára is Két Ezer Rhenens Forintokat oly véggel: Hogy annak interessé- 
nek fele adattassék esztendőnként a fel állítandó Német nyelvet Tanító 
Mester, vagy Professor mellett segittséggel lejendő két Deáknak; a más 
fele pedig a Philosophiát és Görögöt tanító Praeseseknek, mind két helyre 
a rendes fizetéseken kívül, mely ordinarie járni szokott Aluniniaul, hogy 
annál inkább mindenik maga liivatallyában azon jo Summa Aliimmá által 
ösztönöztessék a szorgalmatosságra. Ezen ezélomra elintézett Fundusom 
vagyon addig, mig minél hamarébb bátorságos helyre elocálhattya és akkor 
osztán azon Debitortol vejendő Obligatoriájával a magáét fel válthattya, 
Vice Colonellus Ifjabb Mlgos Groff Bethlen Gergely Ur ő Nsgnál, a mint 
ezt ő Nsgnak in serie Contractualium fél jedzett Obligatoriája mutattya. 
etc. Küküllöváratt, Kis Aszszony Havának 11-dik Napján, Ezer Hét Száz 
Hetuen Kilenczedik esztendőben.

Dési Kádár Moses m. p r .")

') A m. tudom. akad. kézirattárában levő ily czimfi gyűjtem ényből: . .Joseph i
G. Kemény Collectanea Diplomatico-líistorica Bér. Ilunyaricamm et Tramsümmieamm. “ 
Tomus Quartus. Viennae, Austriae 342—344. 11.

-) A kolozsvári e», ref. főtanodéi levéltárában levő hiteles másolatból.
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CCCV.

[1782.]

LcgfdHuhl) elhatározás a kolozsvári r. katliolikus és óv, rof. papság tlézma-ügyéhon.

Josephus Secundus etc.
Illustres, Reverendi etc.
Processu Causae Pisci Nostri Regii Transsylvauici ut Actoris, contra 

et adversus Honorabilem Michaelem Beukő Capituli Ecclesiae Cathedralis 
Albo-Carolinensis Canonicum, et Ecclesiae Catholicae Claudiopolitanae Pa
rochum, nec non prudentem et circumspectum Stephanum Pataki, Ecclesiae 
ejatis Helveticae Confessioni addictorum Curatorem, ratione munerum suo
rum Parochialis et Curatoratus ut luctos, intuitu Decimarum e Territorio 
tatae Civitatis provenientium et in rationem praementionatarum Ecclesia
rum hactenus perceptarum, coram foro Productionali suscitatae, abindeque 
ad Supremam Nostram Revisionem provocatae, Partium videlicet Allega
tionibus, Productis, et Responsis, penitius dispectis, matureque perpensis 
et ruminatis, latum Fori Productionali« Deliberatum approbandum, atque 
luctos ab actione et acquisitione Fisci absolvendos invenimus atque id ipsum 
determinamus.

Vestrum itaque erit Regii Nostri Gubernii, Supremam hanc Nostram 
Determinationem Partibus suo modo notam reddere, providereqne, ut
debitae mancipetur exeeutioni. Quibus in reliquo etc

Datum in Civitate Nostra Vienna Austriae, die 16-a M. octobris Ao
l)ni 1782. Regnor, etc.

Josephus m. pr. C. Franc. Eszterhazy.
Ad Mandatum etc. David Székely m. pr.

Somlyai m. pr. ’)

CCCVI.

[1788.1
II. József föltételestül közössé teszi a Szent-Erzsébet-aggliáz használatá t a r. katliolikusok

és reform ált liitvallásuak között.

JOSEPHUS II. Dei Gratia Electus Romanorum Imperator semper 
Augustus, Germaniae, Hungáriáé etBohemiae etc. Rex; Archidux Austriae, 
Dux Burgundiáé, et Lotharingiae, Magnus Princeps Transilvaniae et Comes 
Siculorum etc.

Illustres, Reverende, Spectabiles, Magnifici, Generosi, Egregii, Pru-

') Az erd. udv. Cancoll. levéltárában 1291 , 1779. sz. a. levő eredeti foi/almaz- 
ványhol, az előadó Somlyai ndv. tanácsos volt, a ki a fogalmazványt saját kezével 
irta meg és alá. E kir. leirat az erdélyi fükormányszéknél 9423., 1782. sz. alatt tár
gyaltatott, értesittetvén a legfelsőbb kir. elhatározás felől a törvényes kir. tábla és 
a peres felek.

— (U7 —
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dentes item, ac Circumspecti, Fideles Nostri, sincere Nobis dilecti! iis, 
quae circa Statum Xenodochii Claudiopolitani Catholici, medio Vestrae 
Informationis ddato 20-rnae Junii a. c. No 55‘J-i. submissae, retulistis, ulte
rius ruminatis, differentiam ratione receptionis Reformatorum ad praefatum 
Xenodochium subversantem, ad analogiam benignissimae Nostrae quoad 
Xenodochii Marus-Vasárhelyieusis ddto 11. Septembris a. 1782. editae 
decisionis, elements quoque determinandam invenimus, juxta quam ex 
cliaritate Christiana, Religionumque receptarum unione et nexu, Acatholici 
quoque ad praefatum Xenodochium Claudiopolitauirm recipiendi erunt, efi 
tamen ex praeallegatis Principiis profluente lege, ut Catholici etiam benefi
ciorum Xenodochii ibidem Reformati participes reddantur, ac in illud reci
piantur ; Caeterum cum ex anteactis observaverimus, fundationem hanc 
non ad solum pauperum intertentionem converti, veriim alios quoque exinde 
participari, clementer una mandamus, ut Vos Gubernium Nostrum Regium, 
habita reflexione ad Informationem sub 1(5. Martii 177d. et Nro 185 per Vos 
submissam, Planum elaborari curetis, qualit -r fundatio haec pure et praecise 
in destinatum finem converti valeat, Nobis suo tempore pro altissima appro
batione Nostra demisse substernendum. Vobis de reliquo Gratia Nostra 
Caesareo-Regia ac Principali benigne propensi manentes. Datum Iu Civi tat-* 
Nostra Vienna Austriae, die Decima Sexta Julii, anni millesimi Septingen
tesimi octoagesimi tertii, Imperii Nostri Romani vigesimo, Regnorum vero 
Nostrorum haereditariorum tertio.

— (548 —

Ad Mandatum Sacrae Caesareae et Regiae Majestatis proprium,
Josephus Donath, mpra. ')

CCCV11.

1,1785.]

Erdélyi udvari kancelláriái előterjesztés s császári jóváhagyás a kolozsvári ágostai hitval
lásnak dézmaíizetési ügyében.

a) Sacratissima Majestas !

Pastore Augustanae Confessionis Claudii »politam» coram Majestate 
Vestra Sacratissima supplicante, ut provenientes a Religionis suae Asseclis 
Decimae* ipsi administrandi clementissime assignarentur, Preces illius cum 
altissima signatura exmissae et istliic advolutae eo cum mandato Gubernio

') Az orss. levélt, erdélyi osztályában R7í>3., OliöÜ. sz. a.j levő eredetiből.
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communicabantur, ut auditis super petito iis, quorum interest, informatio
nem adjecta opinione submittat.

Gnbsrnium audito Magistratu Olaudiopolitano, Informationem ejus
dem una eum declaratione Parochorum Catholici et Reformati in advoluto 
submisit ea cum opinione, quod ex adductis per memoratos Parochos argu
mentis, iidem in perceptione Decimarum ab Evangelicis quoque provenien
tium, excluso Parocho Evangelico, in posterum etiam manutenendi sint.

Votum.')
Argumenta, quibus Parochi Catholicus et Reformatus provenientes ab 

Augustanae Confessionis Asseclis Decimas sibi competere evincunt, sequen
tia sun t:

1- o. Quia ipsi Decimas e Territorio Claudiopolitano non simpliciter 
jure communi Parochiano, sed speciali Jure, videlicet virtute Donationa- 
lium ipsis per Principes Joan nem Secundum et Gábrielem Bethlen elargita
rum possideant.

2- 0. Quia in possessorio eorundem per Altissimam quoque Majestatis 
Vestrae Decisionem sub IG-a octobris anni proxime praeteriti emanatam, 
vigore cujus ab actione et acquisitione Fisci «Regii absoluti sunt, confirmati 
exstiterunt. Denique —

'■>-<). Quia Religio Evangelien Anno 1(195. iis sub Conditionibus in 
Civitatem Claudiopolitanam recepta est, ut Pastorem suum stipendiis pri
vatis alant, publicos autem EecRsiarum proventus et fundos ne attingant, 
neque in posterum praetendant, quibus conditionibus Natio quoque Saxo- 
nica eum Pastoribus suis et Superintendente subscripsit.

Cum itaque argumenta ita sint comparata, ut proprietatem Decima
rum vel ab ipsis Evangelicis in Territorio Claudiopolitano provenientium 
Parocho Catholico et Reformato indubie asserant, Cancellari» haec obse- 
quentissima, penes acclusiouem Altissimae Decisionis sub praeallegato 
dato emanatae, Pastoris Evangelici petito haud deferendum, verum Paro
chos Catholicum et Reformatum in proprietate Decimarum harum manu- 
tenendos existimet.

Quod tamen Altissimae Decisioni de genu substernitur:
Balról oldalvást: Opinionem Cancellariae approbo.

Josephus m. pr. C. Franciscus Eszterhazy m. pr.
Josephus Donath m p r.")

Viennae, die 8-a octobris 1784.

') Oldalvást iron : Sub Praesidio : Cancellarii Com. ab Eszteiiiázy. Praesentibus : 
Vice Cancellario Coni, a Han fii, Consiliariis Aulicis ab Horváth, a Donath Ref.

-) Az erd. udv. kancell. levéltárában [2015., 1189. sz. a.’J levő eredetiből.
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E rd é ly i udv. k an ce llá riá i le ira t az  előbbi ügyben.

hj Sacratissimae Caes. Key. et Apostolién« Mattis Dili Dili Nostri 
Clementissimi nomine, Regio in Magno Principatu Transylvaniae Gubernio 
intimandum.

Informatione praelaudati R. Gubernii, circa supplicatam per pastorem 
Augustanae Confessionis Claudiopolitanum a religionis suae Asseclis deci
marum sibi flendam assignationem, ddtj 18-vae Sept. a. c. nro 7028 sub
missa, Ssae suae Matti demisse relata, Eadem Altissima in consequentiam 
depromptae ejusdem R. Gubernii opinionis, parochos Catholicum aequo ac 
Reformatum in proprietate Decimarum e territorio Claudiopolitano prove
nientium sibi jure donationalium et confirmation alium Regiarum conpete li
tium ultro manuteneri, Ministrum Augustanae confessioni addictum vero, 
ab omni ad illas formanda praetensione amoveri jussit. Altefata sua Mattas 
in reliquo etc. Datum Viennae, Austrian die 22. octobr. 1782.

C. Franciscus Eszterhazy. Joseph. Donath.')

. CCCV1II.

[1784.1

II. Jó z se f  c sá sz á r  orvosló k ir .  le ira ta  az u n itá r iu so k  sérelm ei tá rgyában .

JOSEPHUS II-dus etc. Illustres, Reverende etc. Informationibus 
Vestris circa momenta Gravaminum Universorum in Magno Principatu 
nostro Transilvaniae existentium Unitarioinm, sub 19-a Januarii et 11-a 
Junii a. c. submissis, in eo potissimum subsistentium, quod nimirum:

1- o Templum ipsorum Claudiopolitanum in Foro majori situm scho
laque in veteri arce constituta, cum universis beneficiis tam Privilegialiter 
possessis, quam proprio ipsorum aere acquisitis A. 1716. adempta, Catho
licisque transposita fuerit, nulla ad iteratas quoque eorum preces obtenta 
bonifieatione.

2 - 0 . Quod Clerus Unitarioruni Claudiopolitanus et Schola, Decimarum 
praestationi subjiciantur, quae partim Plebano Catholico, partim Ecclesiae 
Reformatae cedunt, —

J-o. Quod ex Xenodochio Claudiopolitano excludantur, —
4 - 0 . Quod in aliquibus locis beneficia ipsorum Parochialia pedetentim 

adeo occupata sint, ut ministri ipsorum vix subsistere possint.
5 - 0 . Quod Telonium lignationis Studentium Scholae Thordensis, quo 

antehac una cum Reformatis gaudebant, in rationem Ludimagistri catholici 
ademptum sit, —

6 - 0 . Quod dum de negotio quatuor receptarum Religionum agitur, 
ipsi in consultationem non adhibeantur, —

’) Ass érd. u d v a r i  k an ce ll. le v é ltá rá b a n  [2015., 178:1. sz. a.] levő ereiletiből.
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7 - 0 . Quod e fundationibus per pitié memoriae Augustissimum Geni
tricem nostram pro Acatliolicis excludantur, — Denique —

8 - 0 . Quod contra Leges Patrias et Altissinias Resolutiones ad Officia 
Provincialia nec candidentur, nec promoveantur — Nobis demisse relatis, 
ruminatis et perpensis, clementer resolvere dignati sumus:

Ad 1-um. Cum perhibente Informatione Vestra, nec ex actis Guber- 
nialibus, nec Thesaurarialibus elici possit: num praefatis Unitariis in vicem 
transpositi Catholicis Templi, et Scholae Claudiopolitanae, bouificatio 
praestita fuerit ? clementer annuimus , ut hoc titulo appromissi quinque 
mille Hungar. fioreni, ea conditione supplicantibus ab aerario nostro Regio 
exolvantur, ut si casu quo eveniret, summam hanc aliquando exolutam 
fuisse, Camerae nostrae Aulicae regressus hanc denuo recuperandi, in salvo 
relinquatur.

Ad 2-iun. Fundi per Clerum et Scholas Unitariorum Claudiopoli 
possessi, prout perhibentur, Civiles, consequenter Decimationi obnoxii, a 
praestatione Decimarum quidem eximi nequeunt, clementer attamen admit
timus, ut ab hac Decimarum praestatione Ministri ipsorum ad curam ani
marum ibidem necessarii, in tantum, in quantum fundi per eos possessi, 
Portionem Canonicam non superarent, eximantur.

Ad d-m. Quod receptionem Unitariorum ad Xenodochia Claudiopo- 
litana, medio benigni nostri Rescripti Regii ddto 16-ae Julii 178-5. abunde 
cautum jam est, adeoque gravamen hoc sponte corruit.

Ad 4-tiun. Quod beneficia illorum Parochialia in nonnullis locis, antiqui
oribus temporibus occupata, attinet: negari quidem nequit, in Transsil- 
vaniae Principatu praeteritis duobus saeculis, aliis quoque in Transsilvania 
receptis Religionibus similia evenisse praejudicia, ne proinde aliis receptae 
Religionis asseclis, ex hoc Capite contra ipsos etiam Unitarios querulandi, 
et innumeris litigiis ansa praebeatur ; Unitarios cum praetensionibus suis, 
quas seu erga Catholicos, seu Reformatos formant, penitus amoveri volu
mus, tanto quidem magis, quod benigna nostra Intentio per Introductionem 
Christianae Tolerantiae, nequaquam eo vergat, ut per hanc acta antiquiorum 
temporum refricentur, antiquae Principum et Statuum constitutiones ever
tantur, verum ut compositis ad Unionem animis, quivis Religionem, quam 
profitetur, juxta ductum conscientiae suae exercere possit, atque exinde 
magis magisque amor proximi disseminetur.

Ad 5-tum. Quod lignationis Telonium Thordae amissum respicit: 
siquidem epocha ademptionis hujus beneficii, testante Informatione Vestra, 
elici nequeat, clarum interim sit, lignationem hanc authore Praetore in 
Catholicos fuisse translatam, adeoque per hos bona fide possideri: suppli
cantes eo inviari volumus, ut jus suum, quod se habere autumant, via 
pariter legibus praescripta quaerant, et sic demum se in Dominium illius 
authore Praetore reponi curent.

Ad (i-um. Cum benigna ordinatione nostra ddto 24-ae Aprilis 1784. 
abunde cautum habeatur, ut ad introducendam in Trans sil vaniae Principatu

— IÍ51 —
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Studiorum uniformitatem ex parte quoque Unitariorum Commissarii adhi
beantur, punctum lioc quaerelarum per se cessat.

Ad 7-urn. Quod receptionem Unitariorum Juvenum ad fundationes 
per piae recordationis gloriose Regnantem Genitricem Nostram pro Aca- 
tholieis in Goldbergiano factas attinet, clementer annuimus, ut stipendii 
hujus inposterum etiam Unitarii, dummodo necessariis qualitatibus prae
diti fuerint, participes reddantur, aequaliterque cum caeteris receptarum 
Religionum asseclis ad beneficia haec assumantur. Denique —

Ad 8-um. Ratione applicationis Unitariorum ad Officia Provincial ia, 
ordinatione nostra ddto 22-ae octobr. a. c. abunde prospectum jam esse, ut 
exerente occasione Unitariorum in Candidationibus ratio habeatur, eo 
solum dicti Supplicantes inviandi, ut si in futurum applicationem suam 
consequi velint, minora amplectendo Officia ad majora per sedulam sui 
applicationem et benemerendi studium viam sibi sternere studeant.

Vestrum proinde erit benignam hanc Resolutionem nostram Suppli
cantibus pro sua directione significare. Quibus de reliquo Gratia nostra 
Caeo-Regia ac Principali benigne propensi manemus. Datum in Civitate 
nostra Vienna Austriae die 14-a mensis Augusti, Anno Dni 1784. Imperii 
Nostri etc.1)

OCCIX.

[1780.]

A Koloüsváratt lcereskotlós végett lakó görög vallásnak imaliáz épithetése irán ti kérvénye
k i r .  biztos gróf Teleki Áriámhoz.

Nagy szivbeli fájdalommal és keseredet Lélekkel érezzük közönsé
gesen, a kik Kolosváratt Görög valláson levők, Kereskedés végett itten 
lakunk, hogy a Templomnak nem léte mián, szokott isteni tiszteletünket 
nem tehettyük, vagy ha tészszük is, az Templomnak távolléte mián Esz
tendőt által kétszer, legfeljebb háromszomál többször nem tehetyük, melly 
valamint minekünk fájdalmas, és keserves, szintén ollyan az utazóknak, és 
családainknak, a kik bizonyos napokig itten Kolosváratt megtelepedvén, 
magok szokott isteni tiszteleteket az Templom nem léte mián nem követ
hetik. Éppen e vala az oka annak is, hogy a közelebb múlt Esztendőben 
Ellenség torkából kiszármazott Bojárok is nem lévén szivbeli fohászkodá
sokat hol kiönteni, kéntelenítettek az Templom kedviért nagy veszedel
mekre liazájok felé viszsza menni; melly szivbeli fájdalom, és istenhez való 
buzgó indulat ösztönözött bennünket arra, hogy közönséges akaratból a 
váron kívül magunknak, egy OraciAnnmcű:\iyy | készítése a Felséges királlyi 
kegyelmes rendelések szerint, meg vagyon ugyan engedtetve, ollyformán

') Az é rd . u d v . k a n c z e lla r ia  le v é l tá r á b a n  [1784. év i 1 159. sz. a l a t t ]  lev ő  eredeti 
fogalmazványból, m e ly  a u g . 21. k ü ld e t e t t  le  az  é rd . k ir .  k o rm á n y sz é k h e z . A k ir .  le ir a t  
eg észen  a  k a n c e llá r iá i  e lő a d á so n  a la p u l, m e ly e t  a  c sá sz á r  ig y  fo g a d o t t  el : ..O p in io 
n e m  C a n c o lla ria e  a p p ro b o  : Jo s e p h u s  in . p r .“
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tudniillik, liogylui az Collecta vagy a Portiozó népnek enervatioja nélkül 
raegeshetik; tehát mi is ezen szent szándéknak tellyesitésére nem valamelly 
Collectáhol, vagy valamelly Portiozo népnek enervatiojával, hanem a tulaj
don magunk költségünkből tehetségünk szerint kívánván magunknak egy 
Oraculumnt [ú/y/] csináltatni, és abban Papot tartani, az holott a mi isteni 
tiszteletünket végben vihessék mind mi, mind pedig az itten utazok, és 
Cselédeink, úgy az Ellenség torkából kiszármazandó Boérok is, a kik 
magok is ezen Templom nélkül való állapotunkat nagy fájdalommal szem
lélvén, Ígérték, hogy ezen szent szándéknak és Czélnak végben vitelé) ten 
segítségül lesznek. Melly végre nagy alázatossággal, és nagy szivbeli kese
rűséggel bátorkodunk Excellentiád kegyelmességéhez folyamodni, instálván 
Excellentiádat alázatosan azon, hogy méltoztassék ezen jóra igyekező szán
dékunkat maga kegyelmes Gratiaja szerint felsegíteni, megtekintvén azt, 
hogy melly nagy dolog légyen egy Keresztény Embernek maga isteni tisz
teletét nem gyakorolhatni, melly szerint méltoztassék kegyelmesen meg
engedni, hogy magunknak a váron kívül egy Oraculumot [vV/y/J építtet
hessünk, az holott a mi szokott isteni tiszteletünket annál bátrabban és 
szabadosabban gyakorolhassuk, melly velünk tejeudö kegyelmes Gratiaját 
Fxcellentiádnak életünk fogytáig meghálálni el nem mulattjaik, s egy
szersmind pedig az iránt tejendő kegyelmes Resolutioját midőn Excellen- 
tiadnak nagy alázatossággal elvárnok, állandó tisztelettel maradtunk Ex-
cellentiadnak , ,alazatos szolgai

Ivolosváratt kereskedés végett lakó Görögök 
Jonatyi Mufrodin, és Kosztandin János.')

CCOX.

|1790.]

A kolozsvári Szent Foroncz-reiul ós Seminarium Helly-alapitványlevole.

Hof-Decret ddto 9. deeembr. 1790. Hof Nro Gubern. Nro

Auf das Geistliche Commissions Protocoil vom 12-ten Sept. 1. J. wird 
dem k. Gubernio ad Nimm in Ansehung der von dem verstorbenen 
Beleznay-sehen Hussaren Rittmeister Johann Helly dem Klausenburger 
Franciscaner Convent gegen monatliche Ablesung einer heiligen Messe 
vermachten pii Legati pr. 120 fl. mit Rückschlusz der Beylagen zur weitern 
Bescheidung der hierwegen bittlieli einkommennen dortländigen Francisca
ner Provinciáién Nazarius Slama erwiedert: der k. k. Hof-Kriegsratli habe 
bereits die Verfügung getroffen, dass von den Invaliden-Amt das erst
gedachte Capital v. 120 fl. mittelst einer abzuschreibenden Banco Obli-

') Az orszáijos levéltár erdélyi osztályában [ÍTSÍI. évi 8222. szám alatt  levői 
kelet, nélküli e m l H i h ö l .

— nn:; _
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gátion zurückgestellt, und davon der Interesse-Betrag, so weit solcher für 
das vorerwähnte Franciscaner Convent zu Klausenburg ausständig ist, in 
das hiesige Kriegs-Zahlamt ahgeführt werde, damit sodann die Obligation 
ad Depositum genommen, der Interesse-Betrag aber für die besagte Fran 
ciscaner hei der Hermannstädter Königs-Casse angewiesen werden könne, 
welchem zur künftigen Behebung der Interesse von der neuen Bank Obli
gation eine Interesse-Anweisung verabfolgt werden wird.

Da es sich aber bei dieser Gelegenheit aus den Vorakten v. J. 1740. 
veroffenbart hat, dasz nach der Disposition des in der Rede begriffenen 
abgelebten Rittmeisters Helly ein Betrag von 400 fl. für das Seminarium
S. Joseph! in Klausenburg mittelst der abfallenden Interessen, auf ein 
Kapital v. 600 fl. mit der Verbindlichkeit zu ergänzen gewesen ist, dasz 
die Zinsen dem Seminario gegen Einlegung des Stiftbriefes und Unter
haltung eines studirenden Seminaristen hinausgegeben werden sollen, diese 
Willensmeyimng des Erblassers hingegen bis anher aus der Ursache 
unterblieben i s t ; weil der Regent des Seminariums P. Johannes von der 
damals bestandenen Jesuiten Societät, den im Jahr 1750. von Hof-Ivriegs- 
Rath erhaltenen Auftrag wegen Einlegung des Stiftbriefes nicht vollzogen 
hat, so hat das Königl. Gubernium die Einleitung dahin zu treffen, dasz 
von der in die Stelle des Klausenburger Seminariums eingetretenen Geist
lichen Filial-Commission, der den Willen des Testatoris angemessene Stift
brief eingelegt werde, welcher sodann anher einzubegleiten seyn wird, 
damit die Berichtigung des diesfälligen Kapitals und der Zinsen auf die 
nämliche Art, wie es mit obberührten 120 fl. geschieht, durch Behörde 
veranlasst werden könne.1)

CCCXI.

[1701.]
F e ls ő  M ag y a r Z s ú k i Z su k i L á s z ló  a d o m á n y le  vole a  k o lo z s v á r i  u n i tá r iu s  fó ta n o d a  [C o lleg iu m ]

ré s z é re .

Én Felső Magyar Suki Suki László Adom tudtokra és örök emlékeze
tekre mindeneknek, a kiknek illik, mostaniaknak és jövendöbélieknek; 
Látván és tapasztalván is Én valósággal aztat, hogy ezelőtti mostoha (idők
ben ezen Nemes Hazában Törvényesen bevétetett Unitaria Valláson lévő 
egész Közönségünk, nevezetesen penig Kolosvár Várossában volt, és mos
tan is lévő Unitarium Collegiumunk, mellynek jó állapotban való léte az 
egész Közönség meg maradására el múlhatatlanul szükséges, mindenféle 
-lovaiból úgy annyira kifordult, hogy annak még csak Elöljáróit is, Reeto- 
rait, Professoi'ait, és Felsőbb s Alsóbb Tanitojit Közönségünk tsaknem 
szüntelen való Koldulással s collectázással kenteleuitetett igen tsekéllyül 
tartani és táplálni, eleitől fogva való czélom és szándékom az volt, hogy ha

') Mike Sándor eredetiről vett másolatából. L á th a tó  : a« orsg. levélt, e rd é ly i  osz
tá ly á b a n  : ..L ib e r l le n ig n a r .  R e so lu tio n u m  R e g ia ru m  A nn i 1 700 .“ 1014 101(1 11.
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az Ur Isten gyenge {igyekezetemet meg áldgya, tehát nevezett Közönségünk 
és abban nevezetesen az említett Kolosvári Collegium számára egy olly 
állandó Fundust adgyak es hadgyak, melly után való Jövedelemből azon 
Collegium ne tsak jó karban és állapotban helylieztetthessék, hanem ez 
után is annak dolga jobb móddal folytattliassék s Elöl-Járóinak, Rectorai- 
nak, Professorainak és felsőbb s alsóbb Tanittojinak illendő jutalmak úgy 
ki potoltattliassék, hogy magok kötelességeknek szorgalmatason s haszno
san meg felelhessenek; Ebbéli czélomnak töke'lletességére penig legg jobb 
es állandóbb módnak látván azt, ha azon Tőke pénzeimet, hátra és fizetett
len lévő Usorájokkal edgyütt, mellyeket az Ur Istennek áldásábul gyenge 
igyekezetem által igasságoson ekediglen szereztem, és külön külön hellyekre 
költsönben, az arról adott s kezemnél lévő kötelező Levelek mellett kii- 
lömbb külömbb {időkben ki adtam, az említett Közönségnek és Collegium- 
nak valósággal által adom, erre nézve tellyes reménséggel lévén engemet 
szerető s jovaival eddigis megli áldott jó Istenemnek azon irgalmas gond
viselése iránt, hogy ezutánra is tollem áldását eö Felsége meg nem vonnya, 
hanem állapotom szeréut való tápláltatásomra s egyéb szükségeim ki-pot- 
lására meg kivántato javait velem meg sziinés nélkül közli, Istenem 
kegyelmességéből valamint egésséges teste], úgy hasonlolag ép és józan 
elmével lévén, meg másolhatattlanul meg határoztam magamban, hogy 
minden ez mai napig szerzett, és ki-adott Tőke pénzeimet, s azoknak hátra 
lévő Usorájokat említett Közönségünknek, nevezetesen penig a nevezett 
Kolosvári Unitarium Colleginmnak, a fennebb meg irt végre valósággal és 
örökösön által adgyam, keze és birtoka alá botsássam, a mint hogy mind 
azokat ezennel valósággal és örökösön által is adom, keze és birtoka alá 
botsátom; által adván egyszersmind, ennek változliatattlanul való állandó
ságára az azokról költ minden kötelező leveleket is edgyütt, minekutánna 
külön külön mindenikre ezen valóságos által-adást reá irtani volna, tulaj
don kezemmel Írott és meg petsételt Regestrum mellett, Közönségünk Püs- 
pökjének Tiszteletes Lázár István es a Consistorium edgyik Tagjának Bar- 
tha Mojses Uraiméknak, illyen feltételek alatt:

Elsőben: Hogy valamint magamnak azon Tőke pénzekhez mai naptól 
fogva semmi egyéb just fenn nem tartok, hanem a mi alább a 4-ik C'/ik- 
kelyben meg lészen Írva, úgy annyival inkább, halálom után semmi névéi 
nevezendő maradékaimnak is azokhoz semmi Jussok és legkissebb szavak 
se lehessen, s ne is légyen; hanem örökösön és meg-változliatattlanul légye
nek az említett Közönségé és Collegiumé, örökös fundusul.

Másodékor: A mi Usora azon Tőke pénzek után az adósoknál fizetet- 
lenül vagyon, az szorgalmatoson, és a mennyiben az üdő engedi, haladék 
nélkül fel-szedettessék és mint valóságos Tőke pénz az által-adottaknak sza
porítására jó és bátorságos hellyre töruényes Usorára kiadattassék; sőt —

Harmadé'gór: Magok is az által adott Tőke pénzek ollyan hellyekröl, 
az hol egész bátorságban Hintsenek, fel vétettessenek és elégséges bátorsá
gos hellyre adassanak ki.

Negyedem-: A Tőke pénzek follyo Usoráját minden Esztendőben, min-
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den Adossokort, és mitiden tekintet nélkül Isten és Emberek előtt tartózó 
szoros Számadás terhe alatt köteleztettuek az irt Közönség és Collegium 
Elöljárói bé szedni, és inig az Ur Istennek tettzik engemet éltettni, [mivel 
addig az ezen follyo Usorák iránt való rendelést, tellyesen és tökéletesen 
magamnak tartom], a hová én fogom rendelni, oda költeni vagy fordítani s 
erről én-nékem igasságoson mindenkor számodolni s számadoltatni.o o

Ot'ódczer : A Töke pénzekhez pedig semmi szili és tekintet alatt, 
és semminemű szükségben úgy nyúlni szabad nem lészen, hogy azok 
el-kellyenek, hanem örökös Fundusul állandóul megmaradgyanak, és tsak 
rendes és töruényes Usorája azoknak fordittassék halálom utánnis a neve
zett Collegium szükségeire, a mi pedig ezektől meg maradna Esztendőn
ként, azzal mindenkor a Tőke pénz neveltessék.

Hatodakor: Az ezen pénz Administratora és Perceptora, valamint két
ségkívül egyéb Fundusokra nézve is Számadás alatt vagyon, úgy erről is 
minden Esztendőben múlhatatlanul igasságoson számoltattassék.

Hetede#er: Hogy azon Rendelésem, melynél fogva azt akarom, hogy a 
Töke pénzek semmi némü szükségben el ne kellyenek, hanem örökös Fun
dusul maradgyanak, halálom utánra is nagyobb bátorságban helyheztettes- 
sék, halálom történtével igaz lelki ismerete szerént való köt°lessége lészen 
Közönségünk akkori Püspökének legelsőben akkor esendő Közönséges 
Synat alkalmatosságával ez?n dolgot nem csak azok előtt, a kik előtt illik, 
közönségessé tenni, hanem hogy az egesz Fő Consistorium ezen dologra 
annál is jobban vigyázhasson, ezen Levelemet, és a Tőke pénznek s annak 
Usorájának mennyiségét közönséges Protoeollumaba is a Consistoriumnak 
egészszen bé tétettni.

Mellynek nagyobb bizonyságára, és állandóságára nézve, valamint 
ezen által-ado és ajándékozó Donationalis Levelemet egészszen tulajdon ke
zeimmel irtain; úgy észtét Nevemnek alája való Írásával is, és szokott Petsé- 
temmel erősittem. Felső Magyar Sukon magam Házomnál Röjtelő Havának 
14-ik Napján 1791-dik Esztendőben.

Felső Magyar Suki Snki László m. pr ') (P. H.)

— nr,fi —

CCCXIL

11701-1

Felső  M agyar Z súki Z suki L ászló  p ó tlék  adom ányáró l kelt levele a  k o lozsvári u n itá r iu s  főta
noda [‘C ollegium  | részé re .

Alább irt jelentem a kiknek illik, mostaniaknak és jövendőbelieknek 
ezen levelem á lta l: Ez folyo 1791-dik Esztendőben Böjtelő Havának 14-ik 
Napján, más ezen dologról költ levelem által az ottan megírt okokból és

') A■/. nnilárim erff/liiigkösihutéi) levéltárában levő eredetiből.
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feltételek alatt adván ál till, es valósággal és örökös fhndussn], örökös Jussul 
(is meg másolhatatlaiml ajándékozván, az u/.okrol költ kötelező leveleknek, 
minek lítiuma mindenikre, ezen által adást külön külön lel irtain volna, 
álltai adásom mellett az Unitaria Valláson való Közönségnek, nevezetesen 
1 ionig a kolosvári Unitarinm Colleginmnak, killömb különil) hellvekre ki
adott és mind edgyütt 116405. az az Húszán Hat Ezer Négy Száz Ot 
Magyar Forintokra és 20 .x. Húsz pénzre menő Töke pénzemet, az erről 
költ Donationalis és által adó levelemnek negyedik pontyában, ezen illye- 
tén módón által adott és ajándékozott Töke pénznek Usórája iránt életemig 
a rendelést magamnak tartottam  volt, de hogy ezzel minden Esztendőben 
ne bajoskodgyam, az iránt való rendelésemet ezekben tészeni meg:

1-sőben. Szoktam volt eddig minden Esztendőben ’Sulii Malmaim 
basznának Hetedrészét az említett kolosvári Unitarinm Collegium szüksé
gei pótlására engedni és adni, mellynek beszolgáltatása mivel mind két 
részről alkalmatlanság nélkül nem volt, azért ennek el távoztatása végett 
az által adott Töke pénznek Interesséböl azon Malombeli haszon hellyett 
hagyok Esztendőnként 500 az az Ött Száz Magyar forintokat, úgy, hogy 
az minden Esztendőben a Collegium szükségeire, nevezetesen a Professorok 
fizetésére fordittatthassék, maradván e szerént nálam a Malmoknak egész, 
és igy eddig a Colleginmnak járni szokott hetedrész jövedelme is.

,2-ssor. Még néhai ’Sulii János Bátyámról ream szállott adósságaiból 
fizetetlenül lévén, mellyetusorázni tartozom, 4324. az az Négy Ezer Három 
Száz Húszon Négy Mforint és 61 az az Hatvan Egy pénz, hogy ennek hé 
szolgáltatásával minden Esztendőben magam ne bajoskodgyam, tehát az a 
tetszésem és rendelésem, hogy mivel külömbenn is aztat Kolosvarott kell 
befizetni, inig a Tőke pénzt meg fizetem, az is Esztendőnként az arról való 
jedezés | b/;//j szerént az által adott Tőke pénz Usorájábol fizettessék, úgy 
pedig, hogy én azért legkisebb alkalmatlanságot se szenvedgyek.

S-snor. Mivel ezen által adott Tőke pénz dolgának follytatását s Uso- 
rájának beszedését s rendelésem szerént való igazittását bíztam Tiszteletes 
Püspök Lázár István és Consistorialis Adssessor Bartha Mojses Uraimékra, 
mig az IJr Isten engemet és eö kegyelmeket élteti, addig ugyan azon Uso- 
rábol, hagyok hogy két egyenlő részekre oszszák eö kegyelmeknek Száz az 
az Száz Mforintokat, tartozván e szerént eö kegyelmek is minden Esztendő
nek kezdetével demonstratiot tenni, énnekem halálom történtével a Venera
bile Generale Consisto fiúmnak is, hogy folytattatott ezen rendelésem mellet 
ezen dolog, aztat hitelesen megmutatni.

■ísser. A mi ezen feltételektől meg marad, az forditattassék minden 
Esztendőben Tőke pénzé, és híremmel s nevem alatt mint Tőke pénz köl- 
tsönben elégséges bátorsága hellyre adasséli ki, úgy mindazonáltal, hogy 
minekutánna az Ur Isten engemet e világból magához venni méltoztatik, az 
illyetén módón nevekedő Tőke pénz is, mint az által adottnak accessoriuma, 
légyen az említett végre örökös fundusul.

Melly illyetén rendelésemet jövendőbeli bizonyságnak okáért Nevem- 
11. 42
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nek alája való írásával is és szokott pecsétemmel erősittem. Felső Magyar 
’Suki Házomnál 26-a Aprilis 1791.

(P. H.) Felső Magyar ’Önki ’Önki László m pr.')

CCCXIII.

11792.1

Felső Magyar-Zsúki Zsúki László végrendelete a kolozsvári unitárius főtanoda [Collegium]
részére.

Az Urnák Nevében!

Én Felső Magyar ’Suki ’Suki László, jelentem és adom tutitokra min
deneknek a kiknek illik, mostaniaknak és jövendőbelieknek: Nékem eleitől 
fogva czélom és szándékom az volt, hogy a Mindenható Ur Isten csekélly 
(igyekezetemet meg áldván, valami Keresményem a szerént lészen, az iránt 
olly rendelést tegyek, hogy holtom utánra tudődgyék mit kellessék azokkal 
tselekedni, és azoknak kikre mennyi mértékben s mi formán szállani: 
Azért jól lehet légyek Szent Istenem Kegyelmességéböl, még mostan azon 
állapotban, melly szerint mind eltölt Esztencleimre s mind Istentől enged
tetett tartós egésségemre nézve, az emberi élet rendes határához képest, 
remélhetek még magamnak Isten jóvoltából számos Esztendőket, de mind
azonáltal méltó gondolára vévén a gyakorta megtörtént változásnak reám is 
kiterjedhető azon mivoltát, melly eddig is sokakkal e világi életeket annak 
frissességében s épségében cseréltette fel véletlen halállal; tehát minden 
továbra való halasztás nélkül, mivel az Ur Isten en gemet áldásaival szere
tett, úgy mostan is nem tsak egésséges testei, hanem ép és józan elmével is 
meg áldot, illyetén állapotomban önként való szabad jo akaratomból, kéván- 
tam megtenni s ime valósággal meg is tészem Isten áldásából halálommal 
maradandó mindeimémii kereset .lovaim iránt utolsó változhatatlan rende
lésemet, a következendőkben. ,

Elsőben: A melly ingó jók Néhai Édes Atyám ’Suki László ur halá
lával réám maradtanak, bátor azok igen keveset értenek, még is azoknak 
pótlására Néhai Kedves Testvérem’Suki Theresia életében Széplaki P. Hor
váth Ferenczné Aszonyoni Két Uyermekeinet, vagy ha tsak edgyik marad
na is meg közüllök, annak halálommal maradandó Ingo .lovaimból hagyok 
4000 az az Négy Ezer Magyar forintokat, több akár mi névéi nevezendő 
Ingo .lovaim penig, valamellyek ide való Felső ’Suki és ehoz tartózó tsak 
Fiat illető Jószágomban találtatnak, ide értvén az akkor földben lejemlő 
Vetések és egyéb Jószág függő jövedelmeit is, legyenek az ezen Hazában 
Töruényesen bévett Unitaria Valláson lévő Közönségé, nevezetesen penig 
abban a Kolosvár Szabad Királlyi Varossában lévő Unitarium Collegiumé, 
mellyet úgy rendelek, hogy halálom történvén, azonnal az említett Közön-

') A7. v n i t Á r i m  ef/f/lnígW sönsi'fi levéltárában levő rre tlH ihő l.
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súg és Collegium ezen rendelésem alább meg nevezve levő Executorai, vagy 
azok hertelen nem találtatván, maga akármelly Elöljárói által mindenekre 
kezét réá tévén, nevezett Kedves Testvérem Gyermekeinek, valamellyek 
itten ’Sukon s több eliez tartózó tsak Fiat illető Joszágimban lésznek, 
azokhoz semmi szavak ne légyen : a Collegium Elöljárói penig köteleztet- 
nek az oda hagyott Ingo .Tokát akkori follyo árakon pénzé tenni, és a mi 
azokból bé gyűl, állandó fundusrd jo és bátorságos hellyekre törvényes 
Interesre ki adni s Interesseket Hivségesen bé szedni és szedetni.

Másodcsor. Az halálommal maradandó Felső ’Önki és hozzá tartozó 
tsak Fiút illető Jószágokban voltának a Jószágok réám szállásakor ezen 
terhek: a) Néhai már említett Édes Atyám’Suki László Ur váltót volt kezé
hez Elei által elidegenítet, Jószágokat, mellyeknek viszsza váltásokra adott 
pénzt két harmad részben, melly niegyen 3398 az az Három Ezer Három 
Száz KilenezuenNyolcz Magyar Forintokra és Negyven Négy pénzekre, két 
Testvéreimnek kész pénzül én fizettem ki, s ennél fogva ezen terektől ma
gam Keresetemből én mentettem meg; h) Néhai ’Suki Mihály Bátyám bizo
nyos Contractus szerént maga Jószágát terhelőén 3000 az az Három Ezer 
Magyar Forintokkal, aztat hoszszas perlekedés után én mentettem meg ezen 
teréhtöl, ki fizetvén a mint az Ítélet, tartotta, a mingyárt említett Három 
Ezer Mforintokat nevezett ’Suki Mihálly bátyámmal edgyezott Testvér 
Nénnye Léanyának, Ballya Samuelné B. Kemény Agnes Aszonynak; r) Meg 
halálozváu Édes Atyám Néhai ’Suki László Ur Testűére Néhai ’Suki János 
Ur Nőtelenségben és így magtalanul, a Jószága jö tt kezemre s birodalmam 
alá 10370 az az Tiz Ezer Három Száz Hetuen Hat Magyar forint és Tizen 
öt pénz teréhvel, annyival maradván tudniillik ados Néhai ’Suki János 
Bátyám, mellyiiek depuratiojára ha maradott ingo javait leg szorossabb 
Calculus szerént, is 3000 azaz Három Ezer Magvar Forintokig veszem is fel, 
(jól lehet koránt se értenek annyit,|, hogy a több és még 7370 az az Hét 
Ezer Három Száz Hetven Hat Magyar Forintokat s Tizen öt pénzeket tévő 
részért Fekvő Jószág ne foglaltassák, tulajdon Keresményemből kelletett s 
kelletik rész szerint ki fizetnem; d) Ezekhez járul az is, hogy Néhai Eleim 
által elidegenitve volt Jószágot másoktól váltottam ki 2731 az az Két Ezer 
Hét Száz Harmincz Egy Magyar Forintokig és Tizen Négy pénzekig. Melly 
illyetén terítéknek lefizetése s részszerént- az idegenittéshen volt részeknek 
viszsza váltása, a mint már meg irattatot!, tulajdon Keresményemből esvén, 
s részszerént ezután kelletvén esni, tehát azoknak Summájáig, melly edgy litt 
megyen 10505 az az Tizen Hat Ezer Ott Száz Ot Magyar Forintokra és 
hetuen három pénzekre, halálom utánra hagyom és kötelezem a sokszor 
említett Közönségnek és Collegiunmak Felső Magyar ’Suki Jószágomat a 
hozzá tartozókkal edgy Litt, úgy, hogy mihellyen halálom történik, azonnal 
kezét réá tehesse és mindaddig senkinek engedni ne tartozzék, migaz emlí
tett Summa ki nem fizettetik.

Tlarmadczor. Kerestem ugyan Isten áldása után való tulajdon Keres
ményemből Néhai Tekintetes Domokos György Uramtol Nemes Kolos Vár
megyében Meredgvon bizonyos rész Jószágot 250, az az két száz ötven

42*
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Hat Forintokban Titts Bogdán Dienes Uramtól, Nemes Doboka Vármegyé
ben Magyar Köblösen bizonyos Erdőt 714 az az He't Száz Tizen Négy 
Magyar forintokban, ezeket is tehát az említett Summákig hagyom a már 
sokszor irt Közönségnek és Collegiumnak.

Negyedezer. ’Suki és hozzá tartozó jószágaimban nappali és éjjeli 
szorgalmatosságommal s nyughatatlan Ságommal igen sokra betsiiltethető 
feles épittéseket és jobbításokat tettem ugyan,, mellyekot betsii szerent való 
árrakig hasonlóképpen hagyhatnék a hová és a kinek akarnám, de mivel 
olly czéllal és szándékkal vagyok, hogy Mlgs Groff és Erdéllyi Gubernátor 
Losonczi Bánffi György Ur eö Excellentiájával ollyatén edgyezésre meny- 
nyek, hogy eo Excellentiája meg nyerhetvén a Felséges Udvartól, halálom
mal maradandó Fiat illető Jószágaimat, tehát Felsö-Szováthot engedgye az 
Unitaria Valláson levő Püspökségnek és Főbb Oskoláknak, s ezen edgye
zésre, királlyi Megedgyezést munkálodgyon ki, ezért én is eö Exeellen- 
tiájának említett Jószágaimban lévő Epittéseimet és minden nemű jobbittá- 
saimat minden fizetés nélkül által engedgyem, a minthogy ezen fel tétel 
alatt ezennel által is engedem, úgy mindazonáltal, hogy ha reménségen 
kívül ezen edgyezés tökélleteségre nem mehetne, vagy annak akár mely 
akadállybul tellyesedése nem lehetne, tehát ezen esetben akár ki nyerje 
meg Jószágaimat, ezen epittéseimnek s jobbításaimnak igaz betsü szerént 
való árrokat előre, még \igy | a Jószág birodalmában bé lépnék, le fizetni 
az említett Püspökség számára állandó és olly formán administralando 
Fundusul, mint egyebekről rendeltem, tartozzék.

Ot'ódcsör. A mely ingo jovaim már nevezett kedves Testvérem Gyer
mekeire maradandó Jószágokban halálomkor találtatnak: azokat hagyom 
azon Kedves Atyámfiainak.

Hatodékor. A mellyeket penig a sokszor nevezet Közönségnek s Col
legiumnak hagytam, azok a mint említetett, Tőke pénzekké tétottessenek 
és örökös fundusul legyenek, melly szerént azoknak tsak Interosseket 
lehessen szükséges hellyekre költeni, magokat pedig a Tőke pénzeket semmi 
szükségben elkölteni s meg félegesitteni szabad nem lészen.o o o

Hetedcser. Azon Tőke pénzbül, melly ezen utolso rendelésemnél fogva 
ki jön, és abból, mellyet már költsön ki adtam és ugyan ez mai napon költ 
levelem szerént sokszor nevezett Közönségünknek valósággal által adtam, 
keze és birodalma alá botsátottam, halálom utánra Tiz Ezer Magyar 
Forintok iránt a többitől megkülönböztetve ez állandó és változhatatlan 
rendelésem, hogy annak Usorája két felé osztatván1), edgyik fele része 
fordittassék a szegényebb Unitaria Eeclesiákban lévő Fungens szűkölködő, 
és vagy örökség [«/?/], vagy egyéb szerencsétlenség miatt, Vaeantiában levő 
szegényebb Papok és hasonló Özvegy Papnék segittetésekre, a más fele 
része penig Esztendőnként Tizen öt Magyar Forintyával adassák a mago
kat tisztességes magok viseletével, különös szorgalmatosságokkal és tanu
lásokkal meg külöbeztető szegényebb Togás Deákoknak; hagyván és bízván

— (USO —

') E szó: osztatván, az eredetiben ugyanazon kéz ol<ln,lírása,
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egyebükben, és tv több részének Interesse iránt való rendelést, hová tudni
illik és mi formákig s mennyi mértékben fordittassék P a Fő Consistorium 
egyenességére s igaz lelki esméretére.

Ni/olesadcmr. Nem akarván elfelejtkezni Jószágaimban halálomkor 
lakó embereimről is, ezek iránt ez az rendelésem, hogy valakiknél azok 
közül dologra vagy egyébképpen ki adott gabona vagy annak árra talál- 
tátik, az örökösön nekiek maradgyon és ö töllök senki azt ne kérje s rajtok 
ne keresse, s ha kérné és keresné is valaki, ebbeli kérése s keresete min
denkor és mindenek előtt erőtelen légyen.

Kilcnr.icdcácr. Ezen utolso változhatatlan rendelésemnek periig minden 
i-zikkelyeiben tökélletesegre léjendő vitelére, mint ennek Exeeutorait, Atyafi- 
ságosan kérem Kedves Atyámfiáit, Tekintetes Pokai Sárosi Sámuel, Sárdi 
Símén Elek, Sepsi Szentiváni Szentiványi Sámuel, és Kénosi Sándor Mojses 
Urakat, olly kifejezéssel, hogy ha az Ur Isten nálamnál tovább elteti, 
íuellyet kívánok is, tehát hozzám vonszó atyafiságos szeretetek s Istenhez 
és szegény Közönségünkhöz buzgó indulattyok szerént méltoztassanak egy 
más között, és a Tisztelendő Fő Consi »tóriumai edgvet értve ezen utolso 
rendelésemnek minden czikkellyében tökélletességét úgy ki munkálodui és 
mindeneket olly rendben szedni, hogy jövendőre is örökösön az általiam 
Közönségünknek hagyott s adott Fundus egész tökélletes bátorságban 
légyen s az iránt az én Nevem is mindenkor fenn maradgyon, Kik hogy 
ezen atyafiságos Kérésemnek annál gyorsabb tellyesittöji lehessenek, mint
hogy a Fő Tisztelendő Cönsistoriumrol rém éllem azt, hogy leg közelebb 
lévén én hozzám, leg alább ez vagy amaz Tagja által betegségemben réá 
vigyázni kíván, s halálom történetével is mellettem lészen, kötelessége lészen 
azonnal, mihellyen e világból kiszól!ittutom, azt a kinevezett Executor 
Atyafiaknak hírré tenni s ezen atyafiságos Kérésemet megírni, azonbann is 
penig mig azok a jelentésre meg jelennének, mindenekre kezét reá tenni.

Melly illyetén Utolso Rendelésemet valamint egészszen tulajdon 
kezeimmel Írom, úgy jövendőbeli bizonyságnak okáért Nevemnek alája való 
Írásával is és szokott pets étemmel erősittem. Felső Magyar ’Suki Hazamnál 
Rüjtelö Havának Tizen Negyedik napján, Ezer Hét Száz Kilenczven Egyedik 
Esztendőben.

[P. H.| Felső Magyar ’Suki ’Suki László m. k.

Hogy Felső Magyar ’Suki Méltoságos ’Suki László Ur hivatalára mái 
Napon meg jelenvén, itten Ns Kolos Vármegyében Felső Magyar ’Snkon, a 
tisztelt Mlgs Ur Udvarában, ezen Urat Isten kegyelméből ép és egésséges 
Testei, s jozon elmével találtuk, és hogy az itten előre meg lévő maga által 
írott, subscribalt, megpetsételt és Böjtelő havának 14-ik napjáról 1791-dik 
esztendőben költ írást előttünk producalván, általunk is meg olvastatván, 
az maga utolso Rendeléseinek vallotta; nemtsak, hanem azt élő nyelvel is 
mi előttünk minden Czikkelyeibe és pontyaiba mostan is helyben hagyta és 
megerősítette légyen, arról Kérésére igaz Hitünk szerint teszünk Bizony-

— (')(■) I —
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ságot tulajdon subscriptiomk es petsétünk alatt. Felső Magyar 'riukon 
Szent Jakab havának 24-ik Napján 1791-dik Esztendőben.

M. Palatkai Palatkai László in. pr. Nms Kolos Várgyk Hites Assora [P. 11. | 
Körös Tartsai Veer György in. pr. Ns Belső Szolnok Várgye V. Nótáriussá.

[P .H .]

Hogy ezen jelenlevő Testamentaria Dispositio az néhai Testator 
akarattya és kevansága szerént általunk s előttünk felbontatott s lél 
olvastatott légyen, ezennel hiteles bizonyságot tészünk. Kolosvarat 11-dik 
Martii 1792.

Szent Daniokosi Sándor János in. p>r. Bisztrai Bisztray Josef m. pr.
|P. H.] mindketten Gubornialis Seeretariusok1) | P. H.J

CCCXIV.

11792.1

Az unitárius cgyházközönség regi templomai és iskolái s a b.-magyar-utszábaii újonnan 
1792-n épülni kezdett templom jE m lé k ir a ta .

In Sempiternam Memoriam.

Religione Unitaria, contradistiiicte ad Triuitariam ita nominata, licet 
natales suos Jesu Christo et ejus Apostolis debeat, Glaudiopoli tamen, circa 
Annum 1540 2) caepit propagari, a quo Tempore, ad Praesens usque, pluri
mas quoad Sacra sua, Scholam item, ut et Politicam Civitatis Directionem, 
subivit Vicissitudines. Enim vero l-o : Quod Satyra attinet: Tanta prope 
ortum suum erant ejusdem Incrementa, ut mox sub decursu ejusdem unius 
Lustri, tota Civitas e Lutheranis, paulo ante a R. Catholica Religione defi
cientibus ad Vnitariam transiverit, eooperantibus aliquot Viris, maxime 
vero Francisco Davidis, Qui etiam e Reformato Unitárius factus, postea- 
quam super Lapide quodam tunc in Platea Thordana, ex post autem 
nostris etiam temporibus in illius anteriore angulo jacente, diu condo
natus fuisset, publico Plebis audientis, quin etiam Plebani Civitatis Caspari 
Heltlii vel Helthai applausu deductus est ad Templum Cathedrale in Foro 
situm, eo adhuc tempore, quoad Structuram imperfectum, ubi cathedra 
ipsi oblata, tanta multitudo Religionem Unitariain amplexa est, ut non 
tantum Domus Parochialis Plébániáé cum Templo cathedrali manserit apud 
Populum, jam tum Unitariam Religionem profiténtem, sed et Tem])lum idem 
Forense, mox ambitu quoque Officinarum mercatoriarum circumdatum, 
cum vicino eidem Templo novo, jam nunc desolato, majori ex parte aedifi-

') Az u n i tá r iu s  c yyh á zkö sö n scy  levéltárában levü eredetiből.
-) Ez téves. Ily tanokat még ekkor csak a két olasz S o c in i és l ü t m l r a t a  val

lott, S eree to  M ih á ly  Erancziaorszá.gtmn és Svá.jczban hirdette is, de Erdélyben legcléhh 
1560-n tű r j  l'el az U n itn r is m u s , mint hitelv.
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catum fuerit. Verum mox anno scilicet 1571 Joanne Secundo, sive Joanne 
Sigismundo Rege, ac Principe Tranniae Unitario Fatis cedente, omnis Res 
Unitariorum declinare caepit, adeo quidem, ut üdém, Divő Carolő Sexto 
regnante, post perpessas Vicissitudines varias, ad extremum, gravi quoque 
Executione militari, jam tum triduana vexati, praedeclarata duo Templa, 
Anno 171 (> 30-a Marty, una cum Templo tertio in Suburbio, Vico scilicet 
S. Petri, pariter majori ex parte ab ipsis extructo, ac aliis Bonis quam plu
rimis sild propriis, Venerabili Ecclesiae R. Catliolicae cedere debuerunt, 
Unitariis line exercendorum Sacrorum publicorum, in aedes privatas Eccle
siae ipsorum proprias, Plebis tamen Vix capaces sese recipientibus, ac 
hodiedum in duobus Oratoriis ex iisdem aedibus eum in finem successive 
adaptatis, maximo satis ipsorum incommodo Sacra sua publica exercenti
bus. Cui malo medendi proposito, Templum Honori unius Veri Dei Sacran
dum, eodem Opitulante, Rege, Legeque ac Regno faventibus, hoc in Loco 
aedificare decreverunt Unitarii —

In cujus Fundamentum Lapis hic, manibus Superintendentis Stephani 
Lázár, Ao 1792, die lG-a July positus est. 2-o. Quod Scholam a ttinet: Ao 1557 
Serenissimae Reginae Isabellae, Genitricis Joannis lT-di Sigismundi, publico 
quoque Regnicolarum consensu, in Comitiis Thordam ad 1-m Juny indictis 
Claustrum Dominicanorum Claudiopoli in Arce veteri situm, in Scholam Uni
tariorum I ? I publicam conversum exstitit, Sacra Reginai! Majestate, Quartam 
Decimarum Territorii Claudiopolitani, in rationem ejusdem Scholae, Benig
nissime conferente; | cujus Donationis meritum, non tantum Lapidi incisum, 
qui lapis ambitui Templi Cathedralis, super Porta nunc clausa versus meri
diem caracteribus jam nunc erasis Templum ipsum respicientibus impositus 
fuit |, verum etiam Domus Senatoriae, seu Curiae Claudiopolitanae Parieti, 
idiomate Latino et Hungarico ad legendum sub his verbis appensum con
spiciebatur : „Donatio Regia, Sum Ilaereditas Scholae hujus, et Pauperum, qui 
commoda mea alio avertent haec et Similia, deleatur ex Libro viventium et me
moria .Hominum, Anno /domini 1557.“ Quam Reginalem Collationem, Divus 
etiam Joannes Sigismundus, obtento Principatus Regimine, nova Donatione 
munivit Anno 15(12 1-a Sept. Albae Juliae, Eandem successive Serenissimis 
quoque Transylvaniae Principibus Stephano Báthori A. 1571, Christo- 
phoro Báthori A. 1576, ac Gabriele Bethlen Anno 1626 Confirmantibus; 
ueruin, regnante Tranniamque tenente, Divo Leopoldo I-o Romanorum 
Imperatore Augustissimo, Scholam Eandem Unitarii pro Devotione Obse
quial! Summo Principi debita, in rationem instituendae Juventutis Catholi
cae R R. P P. Societatis Jesu |jam abolitae, | cesserunt A. 1693 10-a 8-bris, 
pro eadem, Sua Majestate Ssma consentiente, I. Status et Ordines Transyl
vaniae,.medio Illustrissimorum Comissariorum ad id ex 4. repeeptis Reli
gionibus Deputatorum, utpote: Illustrissimi quondam Georgii Wass, Pauli 
’Suki et Tobiae Fleischer tres Domus Privatorum in Serie Domorum e 
regione Templi Forensis tunc Unitariorum, versus occidentem, juxta 
invicem in vicinitatibus Domorum Plébániáé, et Spectabilis quondam 
Andreae Toldalagi Florenis Hungar. 6300, coemptas Unitariis in Scholam

—  663  —
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eorum assignaverunt: At quia Cubicula in iisdem reperta numerosorum 
Scholae civium incapacia, proque institutione eorum incommoda fuissent, 
Ao 1694 caeperuut Unitarii propriis partim, partim vero ab I. Traimiao 
Statibus et Ordinibus collati,s Sumptibus, in praedeclaratis Locis, a primo 
lapide nova fundamenta commodioris Scholae ponere, cujus aedificatio sub- 
sequentibus annis absoluta quoque fuit. Verum mox, Anno nimirum 1718 
die 1-n Aprilis, sub comminatione gravis execution!,s militaris demandatum 
fuit miseris Unitarii«, ut haec quoque Schola evacuaretur, et, Scholastica 
ipsorum Juventus inde emigraret, quamobrem hanc etiam Scholam una cum 
portionibus posses,sionariis in 1. Comitatibus Torda, Kolos, et Szolnok Inte
riore, per Ecclesiam Unitariam, proprio ejusdem aere, Jure Hypothecario 
acquisitis, ut et Typographia, Molendinoque Trium Rotarum ad S. Petrum 
erecto, Dominis R. Catholicis, quasi pro Dote Templi Cathedralis per eos
dem praevio modo occupati Praetendentibus, Die 2-a mensis et Anni prae
scriptorum cedere debuerunt Unitarii, Studiosam Juuentutem Suam in 
aedes ad Latus Templi isthic fundati, occidentale intermedio vico publico 
sitas, ac propriis Unitariorum Sumptibus acquisitas transponentes. In qui
bus pro habitatione institutioneque Scholasticae Juventutis successivis tem
poribus, quantum id hactenus fieri potuit, adaptatis, ac nomine Collegii 
Unitariorum insignitis, hodiedum etiam Juventus ipsa, in pietatis et scien
tiarum cultura manuducitur, munere Rectoris quidem II R ac Clarissimo 
Unitariorum Superintendente Stephano Lázár, Pofessoruin autem: In Phy
sica et Mathesi eodem Rectore, in Theologia Clarissimo Georgio Markos, in 
Logica, Metaphysica, moralique Pliylosopliia, uec non Lingva Germanica, 
Clarissimo Josepho Pakei, in Historiis nero, ut et Lingvis orientalibus cla
rissimo Sigismundo Nagy fungentibus.

Denique J-tio. Quoad Politicam Oittis Claudiopolis Directionem : Haec 
quoque, a tempore, quo Cives Unitariam Religionem modo pracdeclarato 
amplexi fuere, inter multos etiam Armorum Strepitus, ac miserabiles Regni 
mutationes constanter mansit apud Unitárius tamdiu quidem, donec sub 
Principibus Georgio Rakotzi l-o et II-o cunctis Reformatae Religionis Inco
lis, dimidiam partem Senatus aeque ac (Jentumviratus Claudiopolitani, ii dem 
Domini Reformati certis sub Conditionibus ingressi tamdiu tenuerunt, donec 
pariter multiplicaris D. D. R. Catholicis Claudiopolitanis, hi quoque A. 
1717. Jus in tertiam partem Magistratus atque Officiolatus, ut et Centum 
Viratus succedendi sub Principatus Gubernatore, Exllmo quondam Comite 
Sigismundo Kornis, nec non Tranniae l. Militiae Commendante Generali 
Comite a Steinville obtinuerunt. Ab hoc itaque tempore ad omnia Officia 
Civitatensia Cives fatarum statim trium Religionum, Unitariae niinirxuu, 
Reformatae, et R. Catholicae aequali numero tamdiu admovebantur, donec 
adhibitis eum in finem moliminibus, ad emersas a parte Unitariorum in 
Officiis Vacantias, Civium Catholicae Religionis pedetentim falsa Suffec
tione, Unitarii ex Officiis et Servitiis Regiis quemadmodum tota ferme in 
Trnnnia, ita speciatim Claudiopoli quoque, usque ad a,unum 1780 prorsus 
excluderentur,
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Tumvero, ufc ofc temporibus :id praesens usque Successivis, in conse
quentium Altissimorum Rescriptorum, Decretorumque Regiorum, a divis 
Imperatoribus, Regibus ac Principibus Josepho videlicet et Leopoldo Secun
dis, Conclusorum item a Congregationibus Marckalibus, ut et Articulorum 
Diaetnlium, ab Inclytis Principatus Statibus et Ordinibus super legali Dip- 
lomaticaque Idoneorum cujusvis Religionis Receptae individuorum, ad quae
libet Officia Servitiaque Regia applicatione, Benignissime Gratioseque ema
natorum, ac jam Gloriossimae Regnantis Majestatis quoque Prancisci, in 
Regem Hungáriáé, die 6-a proxime praeteriti Mensis Juny Solenniter coro
nati, velut Tranniae Principis Haereditarii, oraculo Regio Clementissime 
confirmatorum, Unitarii quoque, prius quidem ad Subalterna, proximius; 
autem ad Dicasterialia etiam Officia caeperunt admoneri, ut adeo de prae
secti non solum in Comitatibus, Sedibusque Siculicalibus, Civitatibus item 
ac Oppidis Nobilibus ac Privilegiatis habeantur Vice Comites, Vice Judices 
et Perceptores Regii, Judices Ordinarii Notarii et V. JudicesUnitariae Reli
gioni addicti, verum in Excelsa quoque Cancellaria Transylvanico Aulica 
Thomas (lall de Kövend V. Protocollistae, in Tabula autem Regia Samuel 
Sárosi de Polca., antea Vice Judex Regius Assessoris Ordinarii Muniis actu 
fungantur, ad hoc Andrea quoque Kökösi de eadem, hucdum Vice Directo
ris Regii Officium tenente resoluto, ac etiam confirmato existente; Specia- 
tini autem Claudiopoli, Moses Bartha Senatoris simul et Requisitoris Con- 
ventualis, Franciscus Rákosi et Murtinus Ágoston Orphanorum Inspectoris, 
Ladislaus Gyergyai V. Judicis, Joannes Ketskemeti Coufrontatoris, Samuel 
Veres Directoris, Josephus Szikszói Chyrurgi Publici, Joannes Szakáll Auri 
Cambsoris Regii, ac denique praeter recensitos alii etiam plurimi Centum 
Viratus Munia liabeant: quae omnia, uti et caetera quaevis Cittis ac etiam 
totius Patriae emolumenta, cum in fundamento Benignitati ac Misericordiae 
Solius Dei Patris attribui debeant, Huic sit Laus Honor et Gloria in Sempi
terna Secula! Amen.

A Kolosvári Unitarium Templom épitese kezdetekor, kik voltak az 
Eklesia Elölijároi etc. megiratott, s kőre metszetett, melly a Templom Fun
damentumában tétettetett, e's leiratott Deákul illyen módón:

Ecclesiarum Unitariarum Supremis Curatoribus, Francisco P. Hor
váth, et Mich. Torotzkai, Superintendente Stephano Lázár, Generali Nota
rio Josepho Pakoy; Ecclesiae Unitariae Claudiopolitanae Parochis, Adamo 
Almás i et Georgio Márkos, Curatoribus Stephano Bartha, et Francisco N. 
Rákosi, Consistoribus Martino et Stephano Ágoston, Miehaele Sala, Stepli. 
Siko, Joanne Pakey, qui et notarius, Laurentio Kovátsi, Joan. Szakáll,Dan. 
Martino et Joanne Ketskeméti, Francisco Fekete, .Toli. ’Sombori, et Dio- 
nisio Joó, utrisque etiam Perceptoribus, Mich, et Josepho Nagy, Daniele 
Matéffi, Mich, et Ladislao Gyergyai, Joan. Komj átszegi, Andr. Miko, Mart. 
Szombati, Sámuelé Hints, et Joanne Stamp, Aedituis Mich. Brassai, et 
Gabr, Sintzki, Cantoribus Moyse B. Simdnfalvi et Mich. Bartók existenti- 
bus, Lapidem hunc pro primo Fundamento Turris, Templi, in honorem 
l nius veri Dei Sumptibus nominatae Ecclesiae, opera Architecti Antonii
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Török extruendi, Titt. Superintendens Anno Domini 1792, die 16-a July 
manibus posuit Stephanus Lázár, praemissa oratione precatoria, multis 
confluentibus Ecclesiae Viris')

cccxv.
[1792.]

A Zsiiki leány-ági örökösök békés kiegyezése a kolozsvári unitárius lotanodával [Collegium |.

Nevünket kik alább is leírtuk, Széplaki P. Horváth Ferencz, mint 
néhai első Feleségemtől néhai’Suki Theresiátol született Fijamnak, Káról íj
nak törvény és természet szerént való Tutora és Curatora; úgy Ürmösi 
Maurer Sándor, mint tisztelt ’Suki Theresia Aszszonytol született Horváth 
’Susanna Feleségemnek G-ik 8-bris 1792-ik esztendőben költ írása szerént 
meg bízott szernél!jesse, említett kötelességeinknél fogva adjuk ezen bizo- 
nyitto és kötelező Irásunkot arró l: hogy mivel nem régiben meg halálozott 
F. M. ’Suki ’Suki László Ur, ki említett ’Suki Theresia Aszszonnyal egy 
Testvér volt, minden fel kelhető Jovait hagyta Testamentum szerént a 
Kolosvári Unitár. Közönségnek és N. Unitaria Fő oskolánknak, ki nevezett 
hozzánk Tartozóinkra nézve, oly rendeléssel, hogy ezeket az eltestált Jók
ban lehető ’Suki Össi \jgy\ Jóknak megváltására mintégy vagy Bonificatio- 
jára fizesse ki a Közönség 4000 <x. négy ezer magyar forintokkal, melly 
4000 Forintoknak lefizetésire jól lehet a Közönség önként hajlott; de 
nekünk kevésnek láttatván tsak ennyi Summával lejendő kifizetésünk; 
Atyafiságos Jelentésünkét tettük a végre a Tiszt. Unitarium Fő Consisto- 
riumhoz, hogy a köztünk fenn álló jo békességnek további megmaradásáért 
meg tekéntvén egyszersmind a Tiszt. Consistorium eleibe terjesztett okain - 
kot is ; mutatná hozzánk ollj hajlandóságát, hogy a Testamentumba ki 
nevezett summán fellyül adna még a ’Suki László Űrtől maradott Jókból 
annyit, a mivel annyira lehetne nekünk is meg emlittett kötelességeinkre 
nézve megelégednünk, hogy minden további Praetensiokrol le mondván, a 
bizonytalan Perlekedésre Utunk ne lenne, a minthogy a Testamentumban 
meghatározott négy ezer M. Forintokon kívül Ígért még ezeket:

1- mo. A Néhai ’Suki László Ur minden némü Ezüstit, Fegyvereit, 
melljek betsültettek ad H. Flor. 1193 és Dr. 41 cxj ezer szász kilentzven 
három Magyar Forintokra és negyven egy Pénzekre; ide nem értvén az 
Ur Asztalához tartozó edényeket.

2- do. Azon marháknak árát, melljeket a Licitatio alkalmatosságával 
vásároltunk, és rész szerént az előtt hajtottunk el, melljeknek summája 
tészen 723 M. Forintokot x hétszáz húszon három Magyar Forintokot.

3- tio. Tizenkét béres ökrököt két szekérrel együtt, melljeknek az 
ára mégyen 1215 M. forintokra és 20 pénzekre, melljek mindazonáltal 
nem hozzánk, hanem egyenesen a Kolosvári Tiszt. Unit. Ekklesiához men

') Az unitárius eyyluízközönséy kolozsvári levéltárában levő eredetiből.

—  GOG —
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nek által, az hova önként való jo tettzésünkből ajándékoztuk Templom 
épittésbeli szükség pótolására.

II1 jétén módón lett hozzánk hajlásút a Titt. Consistoriumnak mű is 
említett kötelességeink szerént nem tsak atyafiságosan el fogadtuk; sőt 
ennél fogva a Közönséghez és Colleginnihoz lehető mindennemű Praeten- 
sioinkrol önként le mondunk, a Testamentumot minden Punctumaiban 
helljben hadjuk, azt sem magunk soha nem bontogattyuk, sem Successo- 
raink nem bontogattyák az irt Közönségre és Kollégiumra nézve sub vin
culo Aureorum 200 .v  kétszáz. Ezek felett kötelezzük arra is magunkot s 
hozzánk tartozóinkot mind mostaniakot, mind ezután következőköt, hogy 
a Történetben, ha netalán azon Praetensioink, melljeket Fundamento 
Jurium Aviticalium Mobilium a 'Suki Jószágnak jövendőbeli Birtokossá- 
hoz, |ha mi einem nyerhetnék], formálandok vagyunk bizonyos summa 
Pénzig, meg ítéltetnének ak;ír egészszen, akár bizonyos részben, és azon 
Praetensiok szerént viilo summáknak ki fizetése a Közönségre találna 
háromolni, a négy ezer forintokon fellj ül most adott Jobbítást, a fennebb 
irt Summákét akkor ;i nekünk vagy is Suecessorainknak fizetendő Summák 
defaleatiojára acceptalják. Költ Kolosvárat, IG-ik 8-bris 1792.

Petri tyevit Horvát Ferencz mpr.
Mint fen irt Károly Fiának Természet szerént való 

Tutora és (Juratora. (P. H.)

Ürmösi Maurer Sándor mpr.
Mint fen irt Feleségemnek ugjan ot megirt Levele 

mellett ezen egyezésre meg bízottja. (P. H.)

Hogy ezen édgyezés előttünk e szerént ment légyen végben, és hogy 
tisztelt Horváth ’Susánna Aszszony fennebb említett Biztossi Levele maga 
valóságos eredetében tulajdon Subseriptioja és petséttye alatt producál- 
fatott, arról mi is ezen tulajdon kezünk Írását, szokott petsétünkel meg 
erősítvén, igaz hitünk szerént adtuk a fennirt helyen, napon és esztendőben.

Hatolykai Mátis Mihály mpr. és Bayer László mpr.
Ezen most foljo Ország Gyűlésére Kolosvár Várossának hites

Ns Háromszék Biztossá. Senatora.:)

GOCXVI.

[1792.]

Gróf Csáki Katalin, özv. gróf Bethlenné alapitványlevelo, nielylyel három adósa négyezer 
forint tartozását a kolozsvári r. kath. Convictusnak adja.

Ezen Gontractusokban megirt Capitalist mai naptol fogva follyo
luteressével együtt az Inclyta Catholica Commissionak oily móddal adom 
által, hogy 1-mo. Azon Catholica Commissionak mostani és jövendőbeli

') Az unitárius eyyházközönség levéltárában levő eredetiből.
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Tagjai eztet mint Funda tionalis pénzt magok szokot modgyok szerént 
administrállyák; Interessét rendes idejében magok szedgyék, vagy szedes
sék be ; sőt ha a Debitor ur az Interes fizetésében hátra álló lenne, magát 
a Capitalist is felvehessék, és más jo Zállogos Debitornak, inig élek az én 
híremmel kiadhassák. 2-do. Fen hagyom valamint magam, úgy Successerim 
részekről is, hogy ezen Fundatioimra magunk kevesebb értékkel bíró 
Atyánkfiái közül valót ajálhassunk, vagy más akármely jóra menendő Iffiat.
3-tio. Ha valamely béjöhető rendelés által a Fundatiok változást szenved
nének, a történetben, én vagy Maradékim a Capitalist kivehessék, és a 
tehetetlenebb Atyánkfiái közt eloszthassák. Különösön 4-to magam részem
ről fen tartom, hogy mig Isten Kegyelméből életein nyúlik, az alat vala- 
melly szerentsétlen környül állásaim lennének, mellyek ezen summa, viszsza 
vételére engem kenszeritenének, viszsza vehessem olly feltétellel, hogy előre 
• > Holnappal jelentsem, és a Catholica Commissio is a történetben [melyet 
Isten távoztasson| kiadni tartozzék; Ha pedig valaki a Capitalist megadná, 
méltoztassanak ollyan hellyre eloealni, a hol veszedelemben ne légyen. 
Utol vára megkívánom, hogy azon Fundationum levő iffiu, akár Atyámfia, 
akár más legyen az, tehát szándékomra naponként fen szóval 5 Mintf/imlc-nt, 
es 5 Üdvözlet-et elmondgyanak, ugyan szándékomra Jesus neve napján meg 
gyonnyauak és áldozzanak.

Az egyik Contractus szol a Groff Tlioldal ági Ferencz urnái való 2000 
Forintokról; a második B. Yesselényi Miklós urnád levő 1000 Forintokról; 
az harmadik pedig a G. Gyulai Ferencz urnái való 1000 Forintokról; Mely 
Capitalisoknak interes sein o Nemes Iffiak tartassanak és tanyittassanak 
esztendőnként az Erdélyi Nemes Convictusban, Kolosvárt 20. Octobr. 1702.

(P. II.) Özvegy G. Bethlenné.
G. Csáki Katalin mpr.')

CCCXVII.

[1792.] .

Ah Erdélyben bevett négy vallás jogegyenlőségét biztosító udvari kancelláriái rendelet.

Sacratissimae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Domini 
Domini Nostri Clementissimi Nomine, Regio in Magno Principatu Tran- 
sylvaniae Gubernio intimandum.

Iis, quae Regium Gubernium quoad subortas inter Catholicos, Helve
ticae item Confessioni addictos, et Unitarios, ratione restaurationis vacan
tis per mortem Samuelis Páll in Magistratu Claudiopolita.no unius Senatorii 
Officii, differentias, sub 0-a adhuc Martii Anni currentis, Nroque 1278. 
altissimae determinationi substravit, altiori trutinio ruminatis; quando
quidem sua Majestas Sacratissima desideriis Statuum et Ordinum Tran- 
sylvaniae e Comitiis eorundem Anno 1790/1 celebratis, in negotio Reli-

')  Mike »V. ere tétiről veli péili'mi/áliól.

— fifis —
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gionis, ac Constituendorum publieorm Officiorum substratis, in eo Clementer 
jam deferre dignata sit, ut quatuor in eodem Principatu receptae Religiones 
vigore Legum Patriarum benigno Diplomate Leopoldino firmatarum in 
aequalitate Jurium et Libertatum suarum, non obstantibus successive in 
contrarium editis Ordinationibus, porro etiam conserventur, in applicatione 
vero Patriae Civium ad quaecunque Officia, Religionum receptarum Lege 
praescripta aequalitas observetur; penes remissionem submissorum Acto
rum, committi Regio Gubernio: ut circa restaurationem vacantis apud 
memoratum Magistratum Stationis Senatorialis inter diversas Religiones 
suborta differentia, in sensu Legum altissimeque confirmati Diplomatis 
Leopoldini sopiatur. Alte fata sua Majestas in reliquo Eidem Regio Gubernio 
Gratia sua Caesareo-Regia ac Principali benigne propensa manet. Datum 
Viennae Austrian, Die 1-a Decembr. 1792.

Samuel Comes Teleki m. pr. Joannes Cronenthal m. pr.1)

CCCXV1ÍI.

[179J.]
a) Az unitáriusoknak a főbiróságra való egycnjoga iránti legfelsőbb rendelet.

Sacratissimae Caesareae ac Regio-Apostolicae Maiestatis, Domini 
Domini nostri Clementis simi Nomine. Regio in Magno Transiluauiae Prin
cipatu Gubernio intimandum.

Altefata sua Maiestas Candidatione ad Officium Judicis Liberae 
Regiaeque Civitatis Claudiopolitanae per Regium Gubernium, sub 24. 
Novembr. anni proxime euoluti, Nro 8383 submissa, sibi demisse relata, 
Joannem Bertalan, putioribus Votis ex parte Catholicorum Electum, ad 
idem Officium, cum annuo .300 fi. Salario, pro illo emenso denominare, vna 
vero clementer demandare dignata est, ut praelaudatum Regium Gubernium 
congrua disponat, quo occasione futurae Candidationis, ad praememoratum 
Judicis mimus Vnitariae etiam Religioni addictorum aequa ratio habeatur. 
Eidem in reliquo altefata Sacratissima Mattas Gratia sua Principali benigne 
propensa manet. Viennae 12. Jan. 1793.

Samuel Comes Teleki m. pr. Andreas Rosenfeld m. pr.-)

b) Hasonló legfelsőbb kir. kézirat az erdélyi udvari kancelláriához, hogy az unitáriusokra 
a kir. kormányszéki titkárok és fogalmazók állomásai betöltésénél is legyen tekintette].

Allerhöchste EntscMiessung über den Vortrag der k. siebenbiurg. Hof- 
kanzley in Betreff der Candidtttion zur Besetzung 2 Gubernial Secretäirs 
und 3 Concipisten Stationen.

Ich genehmige das Einrathen der Kanzlei, und versehe mich, dasz

') Az orss. levélt, erdélyi osztályában [1793. 4600 udv. kancelí. 9114. kir. korín, 
sz. a. levő! eredetiből.

-) Öreg. levélt, érd. oszt. [1793. 1107. sz. a j
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jene Verfügung, welche die Kanzlei, in Ansehung der Ünitarier, zu treffen 
anträgt, von dem siebenbür gischen Landes-Gubernio, in Hiekunft genau 
werde befolgt werden, da so wie Ich beym Antritt Meiner Regierung den 
festen, und unerschütterlichen Entsclilusz gefasst habe, Jedermann gesetz
massig zu behandeln, Teil von diesem gefaszten Entsclilusz auch niemals 
abgehen werde.

Franz, m. pr.1)
Exmiss. 12. Jan. 1.703.

—  670 —

CCCXIX.

[1793.]

Petrityevit Horváth Ferencz kiegyezése Károly iia nevében a kolozsvári unitárius fotanoda 
[Collegium] Zsűki-féle fekvő birtokainak átvétele iránt.

Alább is Nevemet fel irt Petrityevit Horváth Ferencz adom Bizonyító 
és kötelező írásomat ily dologrol: Minthogy nem régen meg halálozot 
Néhai Felső Magyar ’Suki ’Suki László Ur Néhai első Feleségein ’Suki 
Theresia Testvére, maga fel tétele szerént, csak Fiat illető Jószágain olda
tos Attyafiai el idegenitésekből lőtt visza váltás s egyéb terheknek magára 
lőtt szállásokból* 2) fekvő Summákig, nem küllőmben [m/j/] az építések s 
minden tekintetbeli jobbittások becsi! szerént való árokig 1.791-k Eszten
dőben Böjt-elő Havának 14-ik napján költ Testamentoma szerént, illyetén 
Jószágait hagyta s rendelte bírni az Erdélyi Unitaria Valláson levő Közön
ségnek és nevezetesen az Kolosvári Unitarium Kollegjonmak mind addig, 
mig az emlitett tekintetekből ki kerülendő Summa a következő Birtokosak 
által ki fizettetik, a minthogy az közelebb mult 1702-k Esztendőben meg- 
halálozván irt ’Suki László Ur, ezen Testainentomnál fogva az emlitett 
Közönség részére a ’Suki és Felső Szovátlii Jószágok kézhez is vétetette- 
nek \jgy~\ az azokhoz tartozókkal, sőt az után publikáltatván az Királyi 
Fiscus által azon Jószágokba praetendáltatott defectus és statutio probal- 
tatván, a ki nevezet tekintetek szerént való Summa ki fizetéséig a Közönség 
részéről contradictio tétettetett, a midőn én is Néhai Feleségemtől ’Suki 
Theresiátol való Gyermekeim részekről contradikáltam. Mely Contradic- 
tionak ok adására mind én, mind az tisztelt Közönség a királyi Fiscus által 
meg hivatattunk, és már az Pör függőbe van a Mlgs királyi Táblán. Nem 
lévén penig a Közönségnek az Jószághoz ’Suklioz hozzá tartozóival együtt 
az emlitett tekinteteket illető kifizetésén kívül egyéb keresete, önként 
hajlott arra, hogy a Jószágok az Pör folyása alatt az én kezem alatt légyé
nek e következendő fel tételek a la tt:

1-mo. Hogy azon Jószágokba lévő Melioratiok és építések minek- 
utánna ezen egyező Levél maga mogya [úyy/] szerént autlientikáltatik,

*) Az orsz. levélt, érd. ndv. kancelláriái osztályában levő eredetihői.
2) Itt valami kimaradtunk látszik.
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minden további késedelem nélkült becsültessenek meg a két felek, úgy 
mint a Közönség és az én Részemről adhibealando Becsüsök által és az 
becsű szerént meg határozandó summa számláltassék azon 16505 M. forint 
és 73 az az tizenhat ezer öt száz öt M. forint és hetven három pénz Sum
mához, mely a Testamentomba az Jószág visza váltása titulussán és egyéb 
tekintetekre nézve mcghatároztatik, és a Meregyon 256- az az kétszáz 
ötven hat Magyar Forintokkal Néhai’Büki László Ur által Domokos György 
Űrtől vásároltatott Jószág és M. Köblösön Bogdán Dénes Uramtol 714 az 
az hétszáz tizen négy Magyar forinton vött Erdő Summájával [mellyek 
hasonlókig a Testamentombol ki teczenek és az több Jószágokkal együtt 
kezemre jőnek Evictio mellett] mégyen ad hfl. 17475 dr. 73 az az tizenhét 
ezer négy száz hetven öt Magyar Forintokra és hetven három pénzekre.

2- do. Hozzá adatatván a mingyárt emlitet 17475 forintokhoz és 73 
pénzekhez a becsű szerént ki kerülendő Summa is, a mennyire mind együtt 
mégyen az egész Summa, annak törvényes 6 pro cento folyo Interessét az 
anyiszor említetett Közönségnek és Kollegjómnak Esztendőnként azon Ter
minustól kezdve, midőn az Jószágot által vettem, bé fizetni magamot köte
lezem mindaddig, mig az Jószágokat bírom, vagy a Summát lefizetem; 
mellyet ha el mulatnék —

3- tio. Magamnak és Suceessoraimnak akar holot találtatható Jovaink- 
bol ezen írásom erejével in via Executionis, szabad választás szerént eleget 
vétetni telyes hatalmat engedek kölcség és fárocság [?7/?/] meg vétele mel
lett. Ha penig történnék —

4- to. Hogy a mostan fügöbe lévő Pörfolyás alkalmatosságával a 
Jószágok a Fiscusnak itiltetnének, a fen említetett tekintetekre nézve az 
első Pontba ki fejezet Summa kevesebbre határoztatnék, az Interes is azon 
meghatározás szerént proportion altassák, • ha mit addig superflue fizetnék, 
refundaltassék, a minthogy illy esetbe az említetett Capitalisok kifizetteté
sektől is ment légyek, ide nem értvén az épületek becsűjénél fogva meg 
határozandó summát, mert ez valamint az Közönségre nézve olly állandó 
lészen, hogy semmi tekintetből nem kevesedik, [kezemnél maradván], úgy 
ellenben ha azok ez után akar mikor is tübre becsültetnének, az Közönség 
ahoz semmi -Tust ne tarthasson.

5- to. Az Épületek meg becsültetések alkalmatosságával találtató 
Inseminaturák, magvak is a számadásokból erualtassek | igy\ és piaczi árokot 
azoknak vagy pénzül, vagy Gabonául meg fizetni tartozzam s tartozzanak 
Buccessoraim is, liogyha az Jószág vetés nélkült itiltetnék és menne az K. 
Fiscus birtokába.

6- to. Valamint a még csé »lendő Gabonának csépeltetését az Joszág- 
beli Emberekkel az eddig való mod szerént, az az cséplő rész kiadása mellet, 
e<>-ymás után véghez vitetni szünés nélkült, úgy a Közönség Felső ’Sukon 
és ehez tartózó Jószágokba találtató minden némii .lovainak és Gabonáinak 
bé szállittatását, nem csak nem ellenzem, sőt magam a Jószággal bé 
szállittatom.

— (»71 —
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7-mo. Minden féle restantiaknak fel szedetését meg engedem, nem 
csak, hanem azt magam is segittem. ’[Ilyetén módón lőtt kötelezésem telye- 
sittésére magamat ezen kezem írása és tulajdon pecsétem alatt költ írásom
mal kötelezem. Irtain Maros Vásárhelyen Sz. Iván Hava 29-ik napján
1 7 í > : í - l j í t .  . . .

Petrityevit Horváth Ferencz m. pr.
IP. H. I Károly Fiának természet szerént való Tutora,.

Ezen kötelező Levelemhez ezt is hozzá teszem, hogy az Jószág által 
vétele ezen folyó 1793-k Esztendő Bojtelő Havának 5-ik Napján esvén, a 
Jószágon fekvő terhek fizetése attól fogva számláltassék, a mennyiben penig 
a M. Vásárhelyre Consistoriumba küldetet Kötelező Levél Conceptussa 
ebben változtatott, a 4-k Pontba a megbecsülendő Jókról ezen szókba: 
Kemnníl maradván: és az 5-ik Pontba ezen szókba: Hoyyha as Jóssá*) 
vetés néllciilt Ítéltetnek s menne a K. Fiscus Birtokába, a Fő Consistoriumnak 
ezek iránt teendő meg állittásának meg állására köteles légyek. Fennebb 
Nevemet fel irt P. Horváth Ferencz m. pr.

Ezen kötelező levelet a Consistorium végezéso szerént mai napon 
kezemhez vettem F. ’Suk 21-a Sept. 1793.

őzt. Iváni Sámuel íu. pr., az irtt Coll. Lisp. Curat.1)

- -  IÍ72 —

CCCXX

[1794.]

Alarczos tánczm ulatőág irán t adott királyi kizárólagos jogongedóly.

Decretum Aulicum ddto 31, julii praes. 29. augusti 1794. nr. aal. 3005.
gubern. nr. 5370.

Sua Majestas Sacratissima facultatem celebrandarum in Civitate Tvolos- 
vár Chorearum larvatarum, ejati Communitati, éa sub conditione clementer 
conferre dignata est, ut illa, instar aliarum Civitatis Realitatum vel Jurium 
in Conformitate praeexistentium eatenus Altissimarum Ordinationum Lici
tatione mediante, plus offerenti, sub consvetis Praecautionibus exarcnde- 
tu r , Pecuniaque exinde proveniens ad necessitates Civitatis publicas con
vertatur. Quod R. Gubernio ad Relationem sub 0. junii a. c. nroque 3715 
horsum factam pro instruenda Communitate significatur.')

'j Az unitárius erjyltázkösimséi) levéltárában levő eredetűiül.
-) Orss. levélt, érd. oszt. „Liber Benignav. Resolut, Regiarum t ie A n n o  17!M.” 

545. lap.
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CCOXXl.

[1795.]

A kolozsvári r. hatból. Convictus részére a Uidclvcn 900 r. forinton vásárolt egy major meg
vételéről s annak birtokába való beiktatásról költ levél.

Alább irtuk, adgynk tudtára mind azoknak, valakiknek illik, mosta
niaknak és következendőbélieknek ez leveliink rendiben; Hogy ez mostan 
l'ollyo 1795-ik Esztendőben, Májusi Holnapnak 26-ik napján, vásárold meg 
ezen Nemes Szabad Királlyi Kolosvár Várossá két Viz közi Hostáttyában, 
egy felöl Méltoságos Liber Báró Hadadi Vesselényi Farkas Ur eo nagy
sága, más felöl pedig Méltoságos lntzédi Samuel Urak szomszédsági közt 
lévő Kertet, Felséges Királlyi Gubernium Rendeléséből Tisztelendő Fater 
Keszthely László ekkor Rector Ur és Regens a nemes kolosvári Convic- 
tnsnak számára, kolosvári Senator Tekintetes Kolosvári András Űrtől s 
kedves Élete Párjától, Tekintetes Boér Anna, Aszszonytol 900 az az Kilentz 
Száz Rhenes forintokon mind ez ideig biratott régi igaz határával, minden 
hozzá tartózandójával edgyütt örökösön, semmi just továbbra magoknak 
vagy maradékinak fen nem hagyván a fen tisztelt Eladó Felek. Minek 
utánna pedig általam, Szolga Biro Lapka János által a fen nevezett két fél 
szomszédok, úgy az eladott Majornak vagy kertnek Határosai is, úgy mint 
Szabó Kecskeméti Joseff, és Csizmadia Süss .Toseff Városunk municipalis 
töménye szerént a praeemtionis jussal megkénaltattván, arról min y aj an 
le is mondottanak volna, az fen irt s eladott Kertnek vagy majornak árrát 
a fen Tisztelt P. Rector és egyszersmind Regens ur a Tiszt. Venditor oknak 
jo follyo ezüst pénzekben kifizetuén, azt effective leválák, a mellvnél fogva, 
az eladott s fen circ.umvicinált kertett s majort a Tisztelt Pater mostani 
Rector és Regens Urnák, s általa a kolosvári nemes Convietusnak valósá
gos és'örökös birodalmokban bocsáták, úgy minden Praescriptusainak tör- 
uényes Evietionak magokra lőtt fel vállalásával.

Melly örökös vásárlásnak rendi és modgya, hogy mindenekben az fen- 
irt mod szerént ment légyen végben, arról adgynk mi is tulajdon Subscrip
ti ónk és szokott pecsétünk nyomásával megerősített leveliinkét igaz hitünk 
szerént. Kolosvárt a fen irt napon és Esztendőben.

(P. H.) Lapka János m pr. és Magyari László m. pr. (P. H.)
Mindketten Nemes Kolosvár várossá 

Hites Szolga Bírái. ')

) M ik e  S .  e r e th i i r ő l  v e t t  m t 'm la t i ib ó l .  II.
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OOCXXII.

11795.1 •
Ugyanott a r. kath. Seminarium részére 3000 r. ffcon vásárolt egy major megvételéről s annak 

birtokába való beik tatásró l költ levél.

K i v o n a t .

Alább megírtak, adjuk tutitokra mindeneknek a kiknek illik, mosta
niaknak t. i. és jöuendőbelieknek, hogy e mostan folydogálo 1705-dik esz
tendőben júliusnak ->ik napján eladóvá tevén kolosvári hites polgár rézmives 
Honigberger Mihály uram, felesége Trepliás Susánna aszszony megegyezett 
akaratjából, ezen nemes Ivolosvár várossá hostáttyában külső monostor 
utczának északi során, egyfelől a kolosvári circumspectus civis Joo György, 
másfelől pedig özvegy Torjai Nagy Györgyné aszszony házok szomszédsá
gokban levő m ajorjokat---------------el is adák azt régi igaz és ez ideig
mindig biratott szabad határával örökös jussal meghihatatlanul----------
az itten Kolosvárt levő nemes Heminariumnak in et pro flór. Iliién. ÖOOO i. e.
három ezer német forintokon-----------mely praevicinált majorjokat a ven-
ditorok által adák s a tisztelt Seminariumnak örökös birodalmában bocsátók.

Mely örökös vásárnak örök emlékezetére és állandóságára irtuk meg 
mű s adjuk erről ezen tulajdon kezünk Írásával s pecsétünkkel megerősített 
contractualis levelünket igaz hitünk szerént Kolosváratt a fen irt napon és 
esztendőben.

(P. H.) Szathmári Pap János, m. pr. P. Malinkovits Ignácz, m. pr.
Kolosvár várossá hites szolgabirája. a nemes Heminarium Regen se.

Michael Honigberger,
Kupfer Schmiedt Meister m. pria. (P. H.) ')

— (574 —

11705.1
Örökvásári szerződés Andrási Antaltól és nejétó'l a kolozsvári r. kath. Convictus részére 

2000 r. forinton m egvásárolt s a Trencséni-vár közelében levő egy telekről.

Alább kik neveinket fel irtuk, adgyuk tudtára mind azoknak, vala
kiknek illik: mostaniaknak, és köuetkezendőbélieknek ez levelünk rendi
ben; Hogy ez mostan follyó 1795-dik Esztendőben, Augustus l-ő napján 
kolosvári Senator, Tekintetes Andrási Antal Or s kedves élete párja Nem- 
zetes Wurtzinger Mária aszszony az magok [ezen nemes szabad királlvi 
Kolosvár várossá Hostáttyában egyfelől az irt város Trencséni-Vár neve
zet alatt lévő Magazinalis hellye, másfelől a sikátor szomszedtsági közt 
lévő] Majorokat, melly is rag edgyik végivel a Györgfalva \ igy | felé menő, 
más elsőbb végivel pedig az Kolosvártol Tordára járó Posta útra rúg, el-

') Mike S. eredetiről másolt példányából.
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adóvá tevén, el is alku van, s minek után na pedig \jgy | az edgyik tel szom
széd, úgymint a nemzete» város neve alatt mostani Város Gazdája Titkos 
Máttyás Ur általam, Szolga Biro Lapka János által a praeemtionis Jussal 
törvényesen megken áltatván, és arról le is mondott volna, | igtj] adák el azt 
örökösön örök áron mind ez ideig biratott igaz határával, ottan találtatott 
minden alkalmatosságokkal, épületekkel edgyntt a kolosvári nemes Con- 
victusnak s Praescriptussainak 2000 cv az az Kétezer Rhforintokért, 
semmi Just továbra a Venditorok magoknak, vagy maradékinak fen nem 
hagyván, minekutánna pedig a fen irt Summát, úgymint az eladott Major
nak az árrát a Felséges Királlyi Fő Igazgató Tanács Rendeléséből a Tiszte
lendő Rater Rector s egyszersmind a tisztelt Convictus Regense Keszthely 
László Ur minden hiba nélkül leolvasta volna, azt valósággal az eladó Fe
lek leválák is, mellynél fogva azon eladott, s fen circumvicinalt Majort, a 
Kernes Convictusnak s Praescriptussainak, valóságos és örökös birodal- 
mokba bocsáták Töruényes Evictionak magokra lett fel vállalásával.

Melly örökös Vásárnak Rendi és Modgya, hogy előttünk mindenek
ben az fen irt mod szerint lett légyen, arról adgyuk mi is tulajdon alá Írá
sunk és szokott pecsétünk nyomásával megerősittetett leveliinkét igaz 
hitünk szerént jövendő bizonyságul.

Költ Kolosvárt a fenirt napon és Esztendőben.
(P. H.) Jánosi György m pr. és Lapka János,

Ns Kolosvár várossának (P. H.) Nemes Kolosvár várossá edgyik 
fő nótáriussá. Hites Szolgabirája. ’)

CCCXXIV.

11795. I
Gr6f Ivondefíl B áldul, gr. Bethlen Gergely özvegye a kolozsvári ev. reform, főtanodában 

vizsgák alkalmával k itűnő két tanulónak 1000 ni. frtot alapit.

En alább is megirt Groff Kendefft Rákhel, néhai Vice Colonellns 
Groff Bethleni Bethlen Gergely Ur Özvegye, emlittett néhai Férjemmel 
együtt tett intézésünk szerént Isten ditsösségére törekező | így\ tzélzással 
adok és ajándékozok e mai napon a Kolosvári Reformatum Collegiumnak 
Kész Pénzül 1000 az az ezer M. Forintokot: Mely meg irt summát ugyan 
ez mai napon Törvényes és a Nemes Collegium számára fizetendő Interesre 
Mlgos Torotzko Sz. Györgyi Torotzkai Pál Urnák ki is adtam oly fel 
tétellel és elrendelései : Hogy ezen ezer M. forintoknak Interesse, minden 
Esztendőben a Nemes Collegium érdemes Curátorai és Tiszteletes Profes
soral által, azon Togás De'ákoknak, a kik a közönséges Exámenekhe mago
kot mások felett megkülömböztetik, jo tanulások jutalmául, és másoknak-is 
serkentésekre azon mértékkel, a mint jo lelki esmeret szerént érdemesnek 
találtatnak, oszszák ki. Kolosvárt X-berk 8-dikán 1795-ben.
______ _ |P. II. I Árva Kendeffi Rákhel m. pr. )

’) Mike /S'. eredetiről másolt példányából.
-) A Mostmíri er. ref. fötanniln levéltárában levő eredetiből.

ÜV*
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('('(.'XXV.

[1 797.]
II. Ferencz óh a kolozsvári küldöttek közt e^y 1797-ki kihallgatáskor folyt beszélgetés.

Felséges Második FF RENT/ Romai Tsászár és a Kolosvári Kül
döttek között az 1797-ik esztendőben Februariusnak 25-ik napján kegyel
mesen engedett Audientzia alkalmatosságával folytatott beszélgetés.

Polgár. Felséges Urunk, kegyelmes Attya Hazánknak. Méltoztassék 
Felséged bennünket kegyelmesen meghalgatni. Erdély Ország Kolosvár 
városának egész Polgársága nevében Libáihoz borulunk Felségednek, jelent
vén, hogy minekntánna Néhai Felséges Tsászár 2-dik Leopold, Felségednek 
Kegyelmes Ura Attya Szebenből a Kir. Guberniumot és Kir. kamarát Kolos- 
várra mihozzánk által költöztette, hogy ezen városunkat is azon ditsőségé- 
vel és haszonnal, niellytöl 50 esztendőktől fogva magát megfosztatottnak 
látta lenni és a mellyel az üdő alatt Szeben várossá fénylett, ismét felébresze 
s vidámitsa, nem tsak városunk, hanem az egész vidék magát boldognak 
lenni érzette, mellyhez járul az is, hogy azon 50 esztendők alatt sok idege
nek nálunk letelepedtenek és Contribuensekké lőttének; mellytől fel indít
tatván a Város, diszesitéséröl gondoskodott, melly végre mingyárt is az 
Utzáknak ki rakásához fogott, melly már is 16,000 forintoknál többe áll, 
nem külömben a városiak is 515,000 ffnál többet épületekbe vertek, hogy 
azzal a Dicasterialistaknak nagyobb comoditást szereznének ; mindazon
által fájdalommal értjük, hogy a Királyi Kamarának Hzebenbe viszaköltö- 
zésére parantsolat ment volna, melly által minyájon koldusokká tétetünk.

Tsászár. Édes jo embereim! ez mind híjába való, Szebennek is kell 
valamijének lenni, úgy is az én akaratommal soha Kolos várra a Gubernium 
nem jött volna, s éppen az nem volt hellyes, hogy onnan el vétetett, a hol 
már jól el volt helyheztetve, s ti épitetni kéntelenittettek.

Polgár. Nem Felséges Urunk ! nem kéntelenittettiirik épitetni, hanem 
szabad jo akaratunkból tselekettiik azt. Felségednek és az Országnak, úgy 
tartjuk, mind egy, hogy ha a Dicasteriumok vagy Hzebenbe, vagy Kolos- 
váratt vágynak; e mellet Kolosvárnak jobb fekvése vagyon az Ország 
közepettén a Só aknák és Bányák között, és a Dögtől is bátorságosabb a 
szélyen lévő városoknál, és VI-dik Károly Felséges Tsászár is Erdélyben 
1723-ban alkalmatosobb helyet nem talált a kormányszék számára Kolos- 
várnál, és Felséges Mária Theresia is 1745-ben azt megesmerte, de bizonyos 
környülállások miat Hzebenbe költözött, a hol meg is maradott.

Tsászár. Azt tsak helybe hagyjátok, hogy Hzeben és Kolosvár között 
nagy a külömbség. Hzebenbe voltam, és ismerem tájékát, Kolosvárott nem 
voltam, nem tudom állapotját, de a mint hallom, nem is sokat tesz.

Polgár. Felséged roszszul informáltatott, és az fájdalmassobb mine
künk, hogy városunkat s annak vidékit nem esmeri voltaképpen; ha 
minálunk is a Gubernium 50 esztendőkig lakozni fog mint Szebenben, 
Kolosvár jobb állapot]ában lészen mint amaz. Ha 5 esztendők alatt anyit

—  «70 —
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szorgaluiatoskodtunk, menyivel nagyobb lenne annak előmenetele hosz- 
szabb ildöben.

Tsászár. Nem tudom jo embereim mit akartok, hiszem nektek hagyom 
a politicum Guberniumot, Szebennek is kell valami, azok sem tétethetnek 
koldusokká.

Polgár. Attól tartunk Felséges Urunk, hogy ha a Kamara elmenend, 
a Gubernium is következik, a Praeses a Guberniumlioz tartozik.

Tsászár. Az sémit nem tesz, el lehető egymástól, mindenik különös 
Officium és már meg mondottam, külömben nem lehet.

Polgár. Miért nem Felséges Urunk ? mi is Jobbágyi vagyunk mint 
mások. Szebennek kereskedése vagyon Oláh Országgal, de Kolosvárnak 
semije sints.

Tsászár. Igen, különös személyeknek.
Polgár. Az egész városnak Felséges Urunk.
Tsászár. A ti Uraitok gyökeresek Kolosvárott, mivel Jószágaik és 

Házaik ottan vannak.
Polgár. Felséges Urunk megengedjen, 50 esztendőkig Szebenbe űzet

tek ezek az Urak, mivel Házokot magoknak venni szabad nem volt, úgy 
most a Szebeniek is fizethetnek Kolosvárott, a hol is Házukat magoknak 
vásárolhatnak.

Tsászár. Szebenben jobb móddal mentek véghez az Ország gyűlései, 
Kolosvárott igen rendetlenül tartatodtak és hely sem is volt.

Polgár. Erről semmit sem tudunk; ha panasz tétetett volna, bizonyo
san a Magistratus megorvosolta volna, de megelégedetlenek mindenütt 
találtatnak.

Tsászár. Ezen túl vagyunk, tizében sem romolhatik meg. Ti mind a
hárman Németek vagytok, én pedig azt értettem, hogy Kolosvárott mind 
Magyarok légyenek.

Polgár. Ebből kitetszik, melly roszszul informaltatott Felséges Urunk. 
Sok Németek laknak ottan.

Tsászár. Azt nem tudtam. Haza mehettek már, s nekem lészen min
denkor arra gondom, hogy Kolosvárnak is valami Dicasteriuma légyen.1)

COCXXVI.
[1799.]

Dániel Im re végrendeleti alapítványa, melyet húsz szegény nyom orult szám ára tett, vallásra 
es nemzetiségre való tekintet nélkül, bízva az ev. rcf. Fó' Consistorium gondviselése alá.

a) A néhai K. Tanácsos Daniel Imre Ur Testamentumának a Pensiora 
tél vejendö Szegényeket illető pontya :

Elsőben: a Felséges Urunk itten lévő Bánko Cassájában 5 peento 
Interesre hé adott Nyoltz ezer Rforintaim pediglen holtom után olly alá

:) A város levéltárában levő egykorú másolatból..
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zatos kérésem mellett mennyen a Református Fő Consistorium atyai Gond
viselése alá, hogy azoknak follyo Interesseit, mellyek Esztendő alatt mennek 
400 Klór in tokra, a Hazában minden Vallás és Nemzetbéli tekinteten kivid 
olly busz ki neveztetendö nyomorultaknak adassa, a kik betegség, vagy 
más Isteni Látogatás által olly állapotba hellylieztettek, hogy mindennapi 
élelmeknek megszerzésére éppen alkalmatlanok. N. tízeben M-tia April. 1700.

Daniel Imre m. k. |L. tí.)
Praesens Testamenti 111. Dni Emerici quondam Daniel punctum, e 

vero suo Originali sine variatione descriptum, cum eoque collatum esse, 
bona fide attestamur. Claudiopoli d. 18-a Aprilis, A. 1802.

Laurentius Daniel in. pr. et Stephanus Cseh m. pr.
Gaucellistae Regio Guides.1)

b) A  Venerabile Consistorimnnak ajánlyuk kész szobjalatunkat!
A Néhai Királlyi Consiliarius Daniel Imreh Atyánkfia által ollyatén 

Nyomorultak segittésekre, kik betegség, vagy más Isteni Látogatás által, 
mindennapi élelmeknek megszerezhetésére éppen alkalmatlanokká lettenek. 
rendelt Fundatiokra ajánlottakról tett Requisitioját a Venerabile Consisto- 
riunmak, melyben egyszersmind a Testans Végső Rendelésének hiteles Pár
ban lejendő kiadattását is kéri, illendőséggel vette a Fő Consistoriumunk.

Fő Consistoriumunk ugyan oly feltétellel vagyon : hogy a Venerabile 
Consistorium által, ezen Fundatiora aj állítatott tízeméllyeknek sorsok 
eléggé meg visgaltatvan, <*11 van oknak találtattauak légyen, kiket a Tes- 
tansnak Tzélja s Végső Rendelése szerént hé lehet venni ; és azon bizoda- 
lomnál fogva, azon ajánlott Kolosvárott lakó Halász Márkomét és Torotz- 
kai lstvánnét, a Pensioval élendök Sorában vétette, és a Testamentumnak 
hiteles Mássát is e részben, megtartás végett közli'); hogy ha mindazon
által a ki neveztetett tízeméllyek állapottya nem oly szerentsétlen találna 
lenni, hogy őket a Testamentum tartása szerént hé lehessen venni, tehát 
hellyettek másokat ajánlhat a Venerabile Consistorium.

Illő tekintettel lévén köteles szolgai
a Venerabile Consistoriumnak G. Teleki Lajos m. pr.

Cseh János m. pr. j

CCCXXVH.

11800.J '
A német ezipéazok czéliazabályai.

. I rtieidusol:.
Mellyek a Kolosvári Német tícliuster Czéhnak, addig való szoros 

megtartására, mig minden ezen Nagy Fejedelemségben lévő Czéhok közön
ségesen jobb rendben hozattatnának, azzal a fel-tétellel adattatnak ki,

!) Az unitárius cgi/háekiizönséfi levéltárában levő hiteles másolatból. - -  -) Gy jutott
az Unitáriusok birtokába, az előbbi oklevél. ...  •’) Az unitárius eejf/luizközönséf/ levéltárában
levő kelet nélküli ere-'letiböl,
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hogy akkor ezen Artieulusok is, az egész Lazára nézve meg állitando Czéh 
Hegülák szerént változtathassanak.

ij. 1. Minden Esztendőben, .lanuarius Hónapban egy bizonyos nap 
határoztassék meg, a mellyen közönséges Czéli-Gyülése tartattassék, és a 
mellyen, a mii Felséges Fejedelmünknek, és a Város Elöljáróinak szerentsés 
megmaradásokért, az arra ki rendelt Isteni Tiszteleten, minden Ozéhbeli 
Mesterek és Mester Legények büntetés alatt meg jelenni köteleztetnek. 
E mellett tartoznak az eddig való két Czéh Mesterek minden esztendőben, 
a Város Magistratussátol erre ki-nevezendő Comissariusok előtt, folytatott 
Hivatallyókról számadásokat beadni, azután viselt Hivatalyok második 
esztendejének végével, hasonlóképpen az erre kirendelt Commissariusok- 
nak jelen létében, folytatott Czéh Mesteri Hivataloktól tisztességessen 
el-butsnzni, kiknek hellyében, két arra alkalmatos Mesterek választassanak 
és neveztessenek ki, vagy a környülállásokhoz képest, az eddig való két 
Czéh Mesterek liivatallyokra ujjra vétessenek fel. Továbbá kötelessége 
lészen az iffjabbik Mesternek, minden Czéh dolgaiban a Czéh Mesterektől 
vett parantsolatokat szorossan véghez vinni, külömben mérsékelt büntetés 
alá vettetik; nem külömben Nekie sémiképpen meg nem engedtethetik, 
hogy esztendőnek eltelése előtt, és mig egy ujj Mester ki szabott Taxájának 
letétele mellett, a Czéhba fel nem vétetett, Hivatallyárol leniondgyan, a 
midőn osztán, a felvétetett ujj Mester esztendőnek el-telésével, anak szoi- 
gálattvát által venni köteles lészen.

§. 2. Minden fertály esztendőben Czéh Gyűlése tartassák, melly napon 
minden Mester büntetés alatt meg-jelenni, és a hetenkint 1—2. vagy 8 
xrokbol reá vetett rovást, a mennyiben azt a környül állások vagy más 
költségek meg engednék, be űzetni tartozik.

tj. 3. Azok a Mesterek, kik panaszszokat vagy más megterlieltetéseket 
kivánuyák fel-adni, kötelesek lesznek azokat a Czéh Gyűlése eleibe terjesz
teni, hogy igy a panaszlónak fel adása illendő uttyán el-láttathassék, és a 
be panaszlott ellen mérsékelt büntetés, vagy pedig a Perlekedésnek eltávoz- 
tatására a két Fél között igasságos Edgyezés rendeltethessen.

§. 4. A Felséges Rendelések szerént, egy büntetésre méltó Mester a 
Czéh által tsak 1-től fogva 6-forintig büntettethetik meg; Nagyobb hibák 
ellenben a Comissarius jelenlétében adattassanak fel, és tökélletesen láttas
sanak el. Azok a vétkek ellenben, mellyek sem egy, sem más móddal 
I a mint emlittetett | el nem láttathatnak, további megitéltetések végett, el 
kerülhetetlenül a Város Itélő-Széke eleibe vitettesseuek fel.

§• 5. Minden Mester és Legény szoross kötelességének tartsa, magát 
mindenkor jámborul és kegyesen viselni, káromkodást, szitkozodást, vesze
kedést, egy szóval mindennemű vétkeket és illetlen maga viseletét magátol 
eltávoztatni, külömben az ez ellen, vétők, a 4-dik Articulusban meg-állitta- 
tott büntetés alá vonattatnak, és ha a Mester vagy Legény nagyobb 
vétkekért [mint fellyebb emlittetett] a Városi Magistratus által megbün- 
tettetett, az ollyan köteles a Czéhval is illendő egyezésre lépni.

§. 6. Inasok, kik nem Mesterek Gyermekei, felvételek után, tartoznak
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tanulásoknak ideje alatt 4 egész esztendőt betölteni, felvetői ek előtt pedig 
kereszteltetésekről szolid Bizonyság Leveleiket bemutatni; A Mesterek 
fiaira nézve ellenben, semmi bizonyos Esztendő Tanulásoknak idejere ki 
nem szabattatik, mivel azok •> vagy 4 Esztendő előtt is, ha Mesterség tanu
lásában ollyan szorgalmatosán gyakorlottak magokat, hogy a lenn álló 
Felséges Rendelések szerént, egy vagy két esztendei tanulások után az 
Inasi próbát, melly egy pár férfi és ugyan egy pár aszszonyi paputsbol 
áll, minden liiba és más ki tétel nélkül el készíthetik,fel szabadittathatnak, 
ugv mindazáltal, hogy a felvételek, és felszabadittatásoknak Taxájára 
nézve, ezek és az idegen Emberek (gyermekei között semmi kiilömbseg nem 
tétetthetik, hanem az emlitett Felséges Rendelés szerént edgyik mint a 
másik, a felvételéért 8, felszabadittásáért pedig 6 forintot fizetni tartozik. 
Egyébiránt köteles lészen a Czéh minden Vallás és Nemzet tekintet nélkül 
I Így] Inasokat felvenni és beszegődni | ú/v/|.

§. 7. Ha valamelly Mester meghal, annak hátramaradott Özvegye, 
mind addig, mig volt férjének nevét viseli, Mesterségét minden akadállv 
nélkül fo lytathatja; E mellett tartoznak az illető Czéh Mesterek, az hlyen 
Özvegyhez egy, Mesterségét jól értő Mester Legényt, ki Mesterségét követ
hesse, az Özvegynek tettzése szer ént rendelni, és ha azon Legény egy idő 
múlva nem tettzenék, a másadikat és a harmadikat is kivánni, a Czéh részé
ről tellyes szakadtság engedtetik; továbbá pedig, ha e három Legények 
közzül egyik is kedve szerént nem lenne, a Czéh többet adni nem köteles, 
hanem szüksége úgy hozván, az e végre kirendelt Mester Legények szállá
sáról hivassan magához. Az a Legény pedig, ki az illy Özvegyhez Mester
sége folytatására a Czéh részéről rendeltetik, és elégséges ok nélkül oda 
menni nem akarna, más Mesternél munkára ne könnyen botsáttassék es 
Mesternek is ebben a Helységben fel ne vétethessék.

8. Ha valamelly Inas Mesterétől elszöknék, és elfogatatván, viszsza 
hozzattatnék és Mestere ellen méltó panaszsza nem lenne, vagy panaszszát 
meg nem bizonyíthatná, és Mesterségét továbbra is tanulni kívánná; méltó
képpen megbüntethetvén, volt Tanítómesterének viszsza adattassék. Hogy 
ha pedig az Inasnak feladott Pauaszszai igazoknak és hiteleseknek tanál
tatnának, az Inas, elkezdett Tanuló idejének betöltésére, más Mester mellé 
adattassék, volt Mestere elleniben szorossal! büntethessék meg.

!t. Ha egy Mesternek a ha, vagy más idegen Legény, ki egy Mes
ternek Leányát, vagy annak Özvegyét el akarná venni, magát Mesternek 
felvétetni kívánja, kötelessége lészen azt elsőben a Czélniak jelenteni, es 
1 Rfor. Taxa letétele mellett, |mellyet minden, ki bizonyos okokbol Czéliot 
kíván gyüitetni, űzetni tartozik), a megkivántato Remeket betsületesen 
kérni, és ha a mostani Mestereknek száma arra elégséges akadály nem 
lehetne, az ollyan Legénynek Mestersége tanulásáról költ Leveleit elé 
mutatván: két pár férfi iáaruknak, az edgyik pár fekete viaszsza! megfénye- 
sitett, és Tödzéssel keményen megvarott, | it/y | a második pár könnyű magas 
fejeléssel, továbbá egy pár férfi és egy pár Aszszony Embernek való Selyem 
Czipö, és egy pár I’aputsnak készittése rendeltessék Remeknek, melly
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munkát magától tisztán és hiba nélkül elkészitteni köteles lészen, E mellett 
ezt az eleibe szabott munkát a Czéli Mesternek házában az egész Czéhnak 
jelenlétében ki szabni tartozik, és Így osztán, egy Műhely, a hol ezt a 
munkát a két Czéli Mesternek vigyázása alatt elkészittse, rendeltessék.

§. 10. Az eleibe rendelt Kerneknek egész elkészittése után kötelessége 
lészen a Czéhnak azt jól meg visgálni, és ha az valóságos jónak és minden 
hiba nélkül valónak találtatik, az idegen Legény 20 Rlbrintokat, a Mes
ternek Fia telit az az 10 Rt', és az ollyan Legény,ki egy Mesternek Leányát 
elveszi, két harmadrészt, az az 12 Rt. 20 krt tartozik fizetni a Czéhnak, 
kért Mesternek való felvételéért; hogy ha pedig történnék, hogy a bemu
tatott Remek a Czéhtol hibásnak és nem arra valónak esmértetnék; az 
ollyan Legény Mesternek semmiképpen mind addig fel nem vétethetik, mig 
Mesterségét egészen és jól meg nem tanulta, és egy valóságos igaz Remek 
Munkáit, mint fellyebb emlittetett, nem készíthet.

§.11. Ha egy idegen Legény, idegen és nem Czéhbeli személyt kíván 
magának feleségül venni, és Mesternek akar felvétetni, kötelezhetik arra, 
liogy egy a Czéhtöl kinevezendő Műhelyben 2 esztendeig jámborul és betsü- 
letesen dolgozzon, és mind addig Mesternek is fel nem vétetődlietik, mig itt 
a Városon fél esztendeig nem dolgozott, valamint Polgári szakadtságot is 
mind addig nem nyerhet, mig a Ozéhba Mesternek fel nem vétetett, és 
annak valójában nem esmértetik.

§. 12. A Czéhon kívül Mesterségeket folytató úgy nevezett Kontár- 
kodok az 1774-ben Junius 2-káu költ Felséges Rendelés értelme szerént 
tartathatnak, hanemha azok a Felséges Királlyi Fő Igazgató Tanátstol 
nyert különös engedelmeket, Mesterségeket Legénnyel vagy Legény nélkül 
folytatni [vV/y/] elé tudgyák mutatni.

§. 12. Az ollyan Mester Legényeknek, kik a Czéhbeli Mestereknél vagy 
kevés vagy éppen semmi Munkát nem nyernek, szabadságokban áll, ollyan 
Czéhon kivid levő Mester Embernél is, kinek Mester Legény nyel dolgoztatni 
szabadsága vagyon, minden büntetés nélkül dolgozni; Az ollyanok pedig, 
kik azokhoz a Czéhon kívül dolgozókhoz, kiknek Legényt tartani nem 
szabad, állanak lm munkára, a 2-dik Articulus szerént mérsékelt büntetés
sel biintettessenek

§. 14. Ha történnék, hogy némely ezzel a Czélival nem edgyesiilt 
akár miként neveztetett Mesteremberek, a Czéhbeli Mestereknek legényeit 
hitegetni és elszöktetni merészlenék, az ollyan Legények Magistratualis 
Hatalommal viszsza vitettessenek és biintettessenek.

§. 15. Egy mester is ne mérés/,szellyen különös hívás nélkül valakit 
az ide érkezett Mester Legények közzül, a Czéli híre nélkül Mühellyébe fel
venni ; annál kevésbé nagyobb napszámnak Ígéretével, mint a Czéhnak 
bevett szokása szerént kiszabott Articulusok megengedik, magához édes
getni ; Melly szerént, hogy a Legények jobb Rendben és szokásban tartas
sanak, kötelesek hisznek az illy ide érkeztek mindenek előtte magokat az e 
végre kinevezhetett szállástarto Attyánál jelenteni, kinél egy tábla tétettetik 
ki. mellyen nevei azoknak a Mestereknek, kiknek Legényekre vagyon szűk-
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ségek, feljegy eztettnek, és így a/.ok a/, ide vándorlóit Legények a magokkal 
hozott Mesterségek tanulásáról szollo Bizonyság Leveleket mutassák bé, 
és lm edgyik vagy másiknak efféle Levele nem volna, az ollyan köteles 
lészen 2 vagy legfellyebb 4 heteknek «Ítélésé után a hátralévő efféle Leve
leket azoktól, a kiktől eljöttének, elé szerezni és okvetetlen bemutatni, 
kiilömben az ollyan Legénynek, a fenn említett időn túl semmi munka nem 
adattathatik. Egyébaránt az is megjegyeztetik, hogy az úgynevezett szállás, 
egy arra választott Mesternél tartattatik, és igv az Hlyen szállástartó Atyá
hoz minden Legények illendő tisztelettel és tartózó engedelmességgel visel
tessenek, és az általa kirendelendő Mesteri Műhelybe menni tartozzanak.

§. ló. Egy Mester, más Mesternek Legénnyét kéz alatt, vagy nyilván- 
ságosan kemény büntetés alatt hitegetni ne merészellye. Továbbá egy Le
génynek is Hétközben Vasárnapig, hanemha szorgos esetekben Mesterét 
el-hagyni, valamint ellenben a Mesternek is méltó okok nélkül Legényét 
el-küldeni nem szabad. Egyébaránt Husvét, l'ünköst <:s Karátson előtt M 
Héttel egy Legénynek Müliellvét el-hagvni, (:s a Mesternek is Legényét az 
előtt a ki-szabott idő előtt elbocsáttani telivesseggel meg nem engedtetik; 
hanem mindenik a Czéli mik bé vett szokása szerónt ezekben az íunepekben 
jól alkalmaztassa magát.

§. 17. Az úgy neveztetett Korhel-11ctfő | Blaue Montag | semmiképpen 
meg ne engedtessék. A molly Mester azt meg engedné, a Czéli által ffOxrral 
s többszöri történetekben nagyobb mértékben-is bi'mtettessék. 11a a Legény 
kiszabott idejére és órára munkájánál meg nem jelenék, azon napra csak 
fele bére fizettessék ki; ha pedig valauielly Legény vagy Inas Mestere hire 
nélkül Korhel-Hétíot tartani mérészlene, az ollyanoknak egész napi fizeté
sek vonattassék-el. Ellenben ha munka volna, és a Legény, a Mesterinek 
gondatlansága miatt nem dolgozhatna, ollyankor a Mester Legényének, étel 
mellett egész bérinek kifizetésével is tartozik.

§. 18. Edgyik Mesternek a másikot, akármi módón meg tsalni, foga
dott munkájától meg-fosztani, egy más ellen szóbeli és más vetélkedések
ben be botsátkozni, kemény büntetés alatt tilalmaztatik.

§. 19. Ha történék, hogy valamelly Czélibeli Mester el szökne, vagy a 
Czéhnak értésén kívül elköltözne, egy idő múlva pedig ismét ide viszsza 
akarna jönni; az ollyan köteles leszen ez iránt a Czéhot ujjra meg-keresni, 
és a Mesterségért meg állitatott Taxát ismét bé-fizetni.

§. 20. Valamint itt a városban, úgy a körül levő Helységekben is, egy 
Mesternek is a Czéli értésén kivül meg nem engedtetik Inasokat fel-veni, 
vagy fel-szabadittani; különben az ollyan Inas, vagy fel-szabadult Legény, 
ha neve a Czéli Protocollumába be Írva nem lene, semmiképpen egy Műhely be 
is tél nem vétetődlietik.

§. 21. Azok a Mesterek, kik más Hellységekben telepedtenek le és Mes
terségeket follytattyák, ha magokat ezzel a Czélival edgyesittenikivánuyák, 
kötelesek az ez iránt a Felséges Rendelések által meg-állittatott 'faxát 10 
forintal bé fizetni, és e mellett a Czéhoz egész engedelmességgel viseltetni, 
úgy a fenn álló Czéli Artieulussait is szorossal! íueg-tartani.
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§. 22. ilii valamelly Czéhbeli Mester nehéz Betegségbe esnék, a Czéli- 
beli Mesterek közönségesen kötelesek lesznek, ;i Őzéit liltnl meg kerestetvén, 
;i Beteget meglátogatni, és felgyógyulásáig, a Beteghez minden lehető segít
séggel lenni.

2d. Az Inasok, akár idegenek, akár Mesterek fiai legyenek, minek - 
titánná a (Ízelítői fel szahadittattak, és mint valóságos kitanult Legények
nek esmertettenek, tartoznak a Czéluiak szokása szerént Ö Esztendeig ván
dorolni; és ha azt méltó nagy okok nélkül elmulatnák, az ollyan Legények 
minek előtte a Ozéhval ez iránt nem edgyeznének, Mestereknek fel sem véte- 
tődhetnek.

§. 24. A Czéluiak tellyes hatalom engedtetik, a Legények és Inasok 
eleibe, hogy az Ifjúság jó Zabolába tartattassék, illendő Regulákat és Ren
det szabni, valamint a történhető hibájukat és más Excessussa.it is szoros- 
son megbüntetni.

§. 25. A Legény Társaság Gyűléseiben, a Czéhtol erre kirendelt két 
Mesterek jeleunyeuek meg mindenkor, kik a Társaság jövedelmit szántba 
veni, és minden kitelhető Vigvázásokat arra fordítani köteleztetnek, hogy 
ebből az úgy neveztetett Társaság Ládájából, a Felséges Rendelések szerént 
semmi haszontalan költések ne tettessenek, hanem a Betegek és valóságos 
sziikölködőknek elégséges segedelem adattatliassék.

íj. 2(5. Keményen és kétszeres visszafizetésnek büntetése alatt megtil- 
tatik, hogy a Őzéit (lassújából ételre italra és Vendégségekre sémi költség 
ne tétessék; hanem az efféle Czéh (lassújában levő pénzek az Isteni szolgá
latra, Betegek, szűkölködő Mesterek, szegény Özvegyek és azoknak árvái, 
úgy a beteg, szegénységre jutott és minden segedelem nélkül levő Legények 
számára,, és végre a Ozéhnál történhető elkerülhetetlen költségekre, az erre 
kirendelt két Czéh Mestereknek' gondviselések alatt tartattassanak, és szoros 
számadásba vétettessenek.

§.27. Mivel a Fő Czéh Mester, maga házánál tartatando Czéh Gyűlé
sek miatt sok alkalmatlanságot szenvedni kéntelenittetik, e mellett pedig 
az Iro eszközöket is magának kelletik szerezni; azon alkalmatlanság és 
fáradtságáért az író eszközökkel egyetemben, nekie egy átaljában 9 Rf. 
suma adattassék, minden esztendőre ; nemkülönben a Nagy Czéh Gyűlése
kor, I ha tudniillik a kürmyfilállások és egyébb költségek meg-eugedik], ezen 
alkalmatossággal minden Czéhbeli Mesternek 20 xrok, vagy gyengéid) jöve
delmekből csak 12 xrok a Czéh Cassájábol fizettessenek.

§. 28. Minden részre hajtásoknak és kétségeknek eltávoztatására, 
azoknak, kik a Czéhtol reájok vetett pénzbeli büntetések iránt méltán pana
szolhatni gondollyák, panaszokat bővebb ellátások végett, a Magistratushoz 
vinni megengedtetik.

§. 29. Ezeket a fenn irt módón meg határozott Artieulusokat, minde- 
nik ehez a Czéhoz tartózó Mester, Legény és Inas, a mennyiben azok min
denikre illenek, egész engedelmességgel és szorossan megtartani kötelezhe
tik, hogy az által az Edgy esség és Felebaráti Szeretet jobban fen tartassák, 
az ezek ellen történhető vétkek és gonoszságok pedig eltávoztatluissanak.
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Végtére szükséges ezeket az Artieulusokat, hogy azokat kivált az 
alatta való Ifjak és Ifjabb Mesterek, magok további alkalmaztatására nézve 
annál jobban megérthessék, minden Esztendőben kéttzer -a Czéh Gyűlései
ben, es a Mesterek, Legények és az Inasok jelenlétében felolvasni; hogy igy 
az azokat által hágok magokat tudatlansággal ne menthessék. Melly fen
nebb le irt Czéhális Articulusok ezen nemes szabad királlyi Kolosvár vá- 
rossának választott száz szemellyből álló esküdt Közönségének Gyűlésébe 
Martius Al-kén 1800-dik Esztendőben minden ellen mondás nélkül fél
olvastatván, ki hirdettettek, és mindenek által mind addig megtartattni 
rendeltettek, még minden ezen Nagy Fejedelemségben Lévő Czéliok közön
ségesen jobb Rendbe hozat tatnak. — Mellynek nagyobb erősségéért Váro
sunk petséttyével is megerősittettvén, a nevezett (Jzélmak szoros és pontos 
megtartás végett a kolosvari esküdt közönségnek Gyűléséből a fénnebb irt 
napon es Esztendőben —

K iadattak----------- (P. 11.) Szentkirállyi Mihály mpr.
Város hűtős Nótáriussá álltai. ')
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Idortb K a rá c s o n y  JHano 7000 r .  f o r in t  a lap í tv án y a ,  a  k o lo z s v á r i  r.
ln it örm ény ifjú részé re .

ka t l i .  ( ’o i iv ic tu s b a n  t a n u ló

Excelsum Regium Gubernium, 
Domini ac Patroni Gratiosissimi!

Amore Boni publici promovendi ductus, cum cousensu Consortis meae 
Mariae, ex propriis nostris aeqvisitis in aere parato resolvo Septem Millia 
Rhenen sium florenorum, ex qvorum annuo censu a 1-a Novembris A. (J. 
computando intertenantur [svej Sex Studiosi Armeni, aut in detectu Arme
norum, alii cujuseun(pie, Nationis in Convictu Regio Olaudiopolitano inter 
Secundae Mensae convictores, expetendo, ac reservando mihi, meaeque 
consorti usque ulteriores Dispositiones jus eosdem Excelso Regio Gubernio 
praesentandi. Proinde humillime Supplico, ut hanc piam. Nostram Funda
tionem gratiose acceptare, eosque Ordines Benignos facere, ut praefata 
Summa in Securo loco elocari possit, Excelsum Regium (ínbernium non 
dedignetur. Quam gratiam omni cum Submissione efflagitans in jugi pro
fundissimae Venerationis cultu persevero —

Excelsi Regii Gubernii 
Claudiopoli 10-ma Augusti 1805.

humillimus Servus 
Senior Emanuel Karácsony m. pr.2)

') A német csipeszek le v e le s  lá d á já b a n  lev ő  eredetiből.
-) Mike S. eredetiről másolt példányából.
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OOOXNTX.

! 1800.1

Kivonat Biró .Tózsofnelí a kolozsvári r. kathol. köziutózotok rószóro tett kiilónbózó’ alapi f- 
ványait tárgy azó végrondolctóbőJ.

Atyának, Fiúnak, Szent Lélek Istennek nevében Ámen.

Hagyok másodszor ezen Capitalis Summából a Tisztelendő P. P. Fran- 
ciscanusoknak is 1000 az az ezer Rfkat oly végre és formán, liogy abból 
azon elszegényedett Klastromok és Filialis Ecclesiák segedelmeztesseueki 
melyek egyenessen a nevezett Atyák birtokában vannak, a Capitalis pedig 
a Tisztelendő Pater Provincialis Atyasága fő ügyelete alatt mindenkor 
bátorságos helyen elocalva legyen.

Hagyok harmadszor a most meg irt végekre és kifejezett conditiok 
alatt a Provinciában lévő Tisztelendő Pater Minoritákhoz tartózó szegé
nyebb klastromok, vagy Conventek számára is 1000 az az Ezer Rfkat, 
hogy annak Interesséből a Tisztelendő I*. Provincialis Atyasága fő ügyelete 
alatt segedelmeztessenek.

Marad még fenn [készpénz] — —- — 834 Rf. 54 x.
--- — — [ fekvő és felkelhetőkkel I 15045 f. 44 x.

Ezen fekvő és felkelhető Javaimra nézve rendelem, hogy ezek Italálom 
után adattassanak el, kivévén a külső Magyar Uttzai Majort, meljet, ámbár 
sok mortificatioval illetvén engem, kivált Néhai Testvérem volt Gubernialis 
Consiliarius Biro Antal Ur halála után, még is meg hanyatlott sorsokon 
való szánakozásból hagyom székely Lovas katona Rettegi János eő kegyelme 
Hites Társának, Losteiner Klárának és Gyermekeinek olyan Conditio alatt, 
hogy azon Majort mennél jobb áron lehet eladván, annak az árrábol a 
Polyáni, eddig engemet illetett Jószágból, a mit ltenne 1 aktokban elidegení
tettek, váltsák ki, és azon reluendumok jövedelméből segedelmezzék magok 
életek modgyát. Eladattatván pedig a több specilicalt Jók, azoknak árrá- 
bol, szakasztassék ki :

l-o. A Jjdsiirrtiim-hisli szegények számára 1000 azaz Ezer Rforint, 
hogy annak Interessiböl ezen drágaságban segíthessenek magokon, a Capi
talis állandó Fnndusnak megtartatván.

J-o. Azon 2000 azaz két Ezer Rforint Summa, melyről néhai Testvé
rem, volt Gubiis Consiliarius Biro Antal Ur 1708-ik Esztendőben ett 
Testamentumában emlékezetet tett, a kolosvári Heminarium számára adat
ta,ssék hé a Fundationalis Cassába.

3-tio. Azon szegény elnyomorodott betegek számára, kiknek mod- 
gyok és tehetségek tsak annyira sem ér, hogy betegségekben az könyörü- 
letességböl meg látogató Orvosok által praescribált Orvosságokot meg
szerezhessék, vagy a Patikából kiválthassák, és igy a szükségtől elnyoma- 
tatva, magokon nem segíthetvén, mintegy erőszakot kén télén ittettnek rész
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szerént a nyavalyától, vész szerént az haláltól szenvedni, hagyok és rendelek 
örökös Fundatioul 1000 az az Ezer Itfkot, oly formán, hogy az a kolosvári 
publicum által elocaltatván, annak Interesséböl a megnevezett ügyefogyot- 
tak segedelmeztessenek az Ordinarius Phisicus \i<jy | számadása alatt.

4-0. A Házi szegényeknek (lassújába hagyok 500 azaz Ötszáz llftot.

7-0. A »Szt. Ersehet ispotályban levő szegények között is osztassák ki 
25 az az Húszon Öt Rfor.

O-o. A mi ezeken f'elyül a fennebb specificált felkelhető s fekvő jókból 
erualt Summáig inclusive még supernatál, úgymint 10,1)00 az az Tiz ezer 
Htok adattiissanak hé a fundationalis (Jussába, hogy azon Capitalis Inte
resre elocaltatván, fele része a bejövendő Interesnek használtassák a Catho
licum Gubernium fő ügyelete alatt az Hazában levő szegényebb Ecclesiák 
számára, fele pedig a szegényebb, s fogyatkozol)!) Seminariumok számára 
és nevezetesen a mostani szűk idők miatt esett fogyatkozások pótlására.

Mindezeknek telyesittésére leendő fő vigyázást és ügyeletét hizodal- 
mason ajjánlom a Felséges U. Catholicum Gnhernhunnak. Melyet tulajdon 
kezem almásával és szokott Petséteinmel mégis erősitettein Kolozsvárt! 
Decembernek 0-ik Napján 1806-ik Esztendőben.

I P. H. I Biro Joseff m. pr.')

CCCXXN.

11807.1
K ivonat P á l A ndrás, eg ri p rép o st és olvasó kánonoknak  a  k o lozsvári r. ka tli. S em inarium  

ré sz é re  t e t t  20 ezer fo rin tos alapitvány-levclélx 'il.

Excelsum Gubernium Regium Transilvanicuiu,
Domini milii Gratiosissimi, Colendissimi!

Anno 1803 exiguum, qvod in Patriae Filiorum commodum miseram 
subsidium, gratum Excelso Gubernio Regio accidisse, e datis ad me 25-ta 
Augusti anni ejusdem magno cum solatio intellexeram. Jam nunc tanta 
tam Excelsi Gnberny Benignitate, qvam etiam Patriae amore, popularium- 
qve meorum necessitate impulsus, mitto l-o in obligationalibus oppidi 
Ketskeméth Rflr. j' eum in finem, ut ex annuo horum censu tot, quot 
commode, adtentis temporum adjunctis, potuerint, bonae spei adolescentes, 
et qvidem praeferenter e sedibus siculicis oriundi, in Seminario S. Joseph! 
Claudiopolitano interteneantur. LTt vero beneficy hujus statim adfuturo 
anno Scholastico participes esse possint, census praedictae summae in 1ÍH. 
1200 consignabitur Excelso Gubernio Regio.

Agriae 13. Aug. 1807. Humillimus servus et Capell.
_________  Andreas Pál C. A. M. FJ)

') Mike Sándor eredetiről másolt példányából.
-) Mike őt- eredetiről másolt példányáhól.
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CCGXXXI.

1180S*. I

K önyvkötők czőliszaliályai.

Ad Num 5784. 1800 Psent. 7-a Angusti, A. 1800 Nro 1011.

Sacratissimae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis, Magni Prin
cipis Transsylvan iae et Comitis Siculorum, Regium Magni Principatus Trans- 
sylvaniae Gubernium.

Memoriae commendamus tenore praesentium, quibus expedit Univer
sis et Singulis, cujuscunque Status, Gradus et Ordinis Altefatae Suae Majes
tatis Fidelibus praesentes visuris: Quod posteaquam Regio huic Gubernio 
medio Benigni Decreti Aulici sub vigesima tertia Mensis Junii Anni Mille
simi Octingentesimi Tertii emanati, Numeroque Guberniali 5721 signati, ad 
tollendos diuersos abusus et naevos, qui Superioribus temporibus in expe
ditione Oaelialium Articulorum interuenisse observati sunt, facultas attri
buta luisset, ut Casu semet exerente, Contuberniorumque ad sollicitatio
nem propterea coram Regio istlioc Gubernio laciendam, Articulos Cehales 
modo provisorio, usque suscipiendam generalem in Magno Transsylvaniae 
Principatu universorum Contuberniorum regulationem juxta praescriptam 
in similibus Altissimam Normam extradare possit, Magistratus Liberae, 
Regiaeque Civitatis Claudiopolitanae, vigore suae, sub vigesima nona Men
sis Augusti Anno Millesimo Octingentesimo Octavo, liorsum submissae 
repraesentationis, demissas universorum ibidem commorantium Compacto
rum, utpote Stephani Bárdi, Stephani Kováts Ajtai, Samuelis Spielenberg 
Lőtsei, Alexandri Kováts Ajtai, Stephani Magyari, Mathiae Rischányi, Joan- 
nis Gutmann, Francisci Cseh, et Michaelis Csákány preces pro elargiendis 
eisdem authenticis Articulis Cehalibus fusas, obsequiose commendaverit. 
Quum proinde justa petenti non sit denegandus assensus, Regium istlioc 
Gubernium iuxta impetratam praevio modo facultatem, Altissimae praes
criptos Normales Articulos pro genio Opificii Compactorum adaptandos 
expediendosque duxit modo sequenti.

Artindnsok,
Melyek a Királyi Fő Kormányzó Tanátstól a Királyi Szabad Ivolosvár 

V árossában ujj onnan fel állíttatott Compactor Czélmak kiadattattak.

Első Rész.

A  M e s t e r e k r ő l .  •
§. 1. Minden Esztendőben Januariusban egy bizonyos nap határoztas- 

sék meg, melyen közönséges Nagjr Czéh Gyűlés tartassák, az hol az addig 
volt két Czéh Mesterek, viselt hivatalyokrol, a Tekintetes Magistratus által 
arra kinevezendő Commissariusok előtt szorossal! számadoljanak.
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íj. 2. Minden második Esztendőnek végével, hasonlóképpen az arra 
kirendelt Commissarinsok, jelenlétében, minekutánna számadásaikat elvég- 
/ák, a Czéh Mesterek addig viselt hivatalyoktól elbntsu zzanak, és a Czéh 
ládáját minden hozzá tartózandó eszközökkel együtt a Czéhnak visszaadni 
tartozzanak; kiknek helyében vagy más két arra alkalmas Mesterek válasz
tassanak és neveztessenek ki, vagy a környülállásoklioz képest az addig volt 
két Czéh Mesterek megmarasztassanak.

§. 3. Azon alkalmatossággal a Czéhnak szüntelen való jó rendben tar
tására nézve, választassanak még két személyek a végre, hogy ha a Fő- és 
Vice Czéhmesterek vagy betegek volnának, vagy valami utazás, vagy egyéb 
akadály álltai elfoglaltatnának, az alatt, ha valami olyas hirtelen való dolog 
adná elő magát, ezek az elsők helyett, mint substitutnsok, a dolgot eliga
zíthassák. Nem különben választassák egy Attya-Mester is, a kinek köteles
sége légyen, hogy a Mester Legényeknek magok viselésére vigyázzon, és 
azoknak minden nemű nyomorúságokban segítségül légyen, s betegségek
ben jo móddal gondjokat visellye és viseltesse. Azon kivül pedig, minthogy 
a Felséges Rendelések által megtiltatott, hogy több hites Öregek ne tétes
senek, ezen Felsőbb Rendelések ez után is megtartassanak.

íj. 4. A Czéh ládája álljon mindenkor az első Czéh Mester házánál s 
gondviselése alatt, úgy mindazonáltal, hogy a ládának második koltsát az 
ifjabb Czéh Mester magánál tartsa; ezen két személyeknek azonban szabad 
nem lészen más két Compactor Mesteremberek jelenléte nélkül a Ládát 
megnyitni.

íj. r>. Minden Mesterember közönségesen kötelességének tartsa azt, 
hogy a választott Czéh Mesterekhez és Öregebb Elöljárókhoz illendő enge
delmességgel és tisztelettel viseltessék, de kiváltképpen az ifjabb Mesterem
ber, kinek is kötelessége lészen a Czéh Mesterek által kiadott Czéh dolgai! 
tárgyazó rendeléseket és parantsolatokat, minden haladék nélkül, lő  kr. 
büntetés alatt tellyesitteni; kötelessége továbbá az is, hogy a Vice Czéh- 
mester és a két hűtős öregeket a Fő Czélunester jelentésére a Czéh Mester 
házához hívja; a több Mesteremberek pedig tábla járás által gyüjtessenek 
öszve; hogyha pedig valamelyik Mesterember a Czéh Mesterek hivatására 
meg nem jelennék, vagy a kerülő táblát a, rendes iidönél tovább magánál 
tartaná, azon engedetlenségéért 30 xral biintettessék.

íj. G. Minden fertály Esztendőben Czéh gyűlése tartassák, a végre, hogy 
akkor az azalatt előfordult Czéh dolgai igazításba vétessenek; mely gyűlés
ben minden Mesterember, egy Rlift büntetés alatt meg-jelenni, és a Czéh 
dolgainak folytatására, vagy egyéb közönséges szükségre kivántató 10 vagy 
több Xrokbol álló reá vetett rovást, mint azt a környülállások vagy egyéb 
költségek kivánnyák, befizetni tartozik.

§. 7. Ha" pedig valamely Mesterember, vagy más akárki is, bizonyos 
dolog végett Czéligyülést kívánna, azt a Czéh Mester egy Rhforint letéte- 
liért gyűjtéssé bé az elébb meghatározott büntetés alatt.

íj. 8. Azok a Mesterek, kik a Czéhot vagy Mester Társát illető pana
szokat, vagy más terheltetésokef kivánnyák fidadni, kötelesek hisznek azo-
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kíit legelőször is ;i Czéli Mesterek eleiben eligazítás végett terjeszteni; vagy 
lm a dolog ugy kívánná, az egész Czéli előtt is feladni, hogy igy a panasz! ó
nak feladása illendő uttyán eligazittassék, és a hepanaszlott ellen mérsékletit 
büntetés, vagy pedig perlekedésnek eltávoztatására a két felek között igaz
ságos egyezés rendeltessék.

8- lk A Felséges Rendelések szerént egy büntetésre méltó Mesterem
ber a Özekből csak egy Rhftól fogva hat forintig bűn tettethetik meg ; 
Nagyobb hibák ellenben a Commercialis Commissarlusok jelenlétében adat
hassanak fel, és láttassanak el ; Azok a vétkek pedig, melyek sem egy, sem 
más móddal, a mint emlittetett, el nem láttathatnak, további megítéltetés 
es büntetés végett elkerül heteti énül a Városi Ttélöszék eleiben adathas
sanak fel.

8- l'k  Minden Mesterember szoros kötelességének tartsa magát jám
borul es kegyesen viselni, káromkodást, szitkoződást egy szóval minden
nemű vétkeket, és illetlen magaviseletét magától eltávozhatni, különben az 
ez ellen vétők a ü-ik Artieulnsban megállított büntetés alá vonattatnak.

8- 11. A mely Mesterember Mesterségbeli Társát a (,'zéhgyüléskor 
vagy az Uhzán, vagy \ ásárban, vagy közönséges Fogadóban illetlen szők- 
kal motskolná, vagy hozzá is nyúlni bátorkodnék, az ollyan személy a, Czéli 
által, jól megfontolván a dolgot, érdeme szerint büntethessék.

8- 12. Ha egy Mester Legény magát Mesternek felvétett»i kiváimya, 
köteles lészen azt elsőbben a Czéhnak jelenteni és egy Rhforint taxa leté
tele mellett a megkívántadé Remek munkának elkészítésére való szabad
ságot betsületesen kérni; mely ha a Mesterek száma arra elégséges akadály 
nem lenne, Mestersége tanulásáról költ Levelei s egyéb bizonyságai elé- 
mutatásával megengedhessék.

S. 1-1. Remek munkában készítettnek ezek: Egy folio Biblia arany 
metszéssel Pergament ( Iromfilettel; egy octavo egész Franczia kötésben; 
egy dnodetz kaptsoson, arany metzéssel tafotában borítva, vagy bársony
ban, a táblája aranyozva; egy A. B. C. egész Franczia kötésben arany
metzéssel.

íj. 14. Az ideiben rendelt Remeknek egész elkészítése után köte
lessége lészen a Czéhnak azt jól megvizsgálni, es ha az valóságos jónak és 
minden hiba nélkül valónak találtatik, az Legény 40 Rlift, a. Mesternek 
fia felét, az az tizenöt Rlift, és az olyan Legény, a ki egy Mesternek Leányát 
veszi el. két harmad részt azaz busz Rlift tartozzék fizetni a Czéhnak 
Mesternek lett felvétetéseért; Hogy ha pedig történnék, hogy a bemu
tatott Remek a (izéktől hibásnak és nem arra valónak találtatnék, az 
olyan Legény Mesternek mind addig semmiképpen fel nem vétethetik, mig 
Mesterségét egészen jól meg nem tanulja, és egv valóságos jo Remek 
munkát, mint feljebb meghatott, nem készít.

íj. 15. Azok'a Mesterek, kik más helységekben telepedének meg, és 
Mesterségeket folytatják, lia magokat ezzel a Czéhval egyesitteni kiványják, 
kötelesek a Felséges Rendelések által megállított tíz Rhftból álló Taxát 
megfizetni és e mellett a Fzélioz engedelmességgel viseltetni, ugy a fenn 

II. 44
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álló Czéh Articulussait is szorossal! megtartani. Ha mindazonáltal, az olyan 
Mesterek a fertály esztendőnként tartandó Czéhgyülésekre meg nem jelen
hetnének, legalább a nagy Gyűléskor megjelenni és a fertály esztendő
beli Cassában való Adományokat, úgy mint a több Mesterek is befizetni 
tartoznak.

íj. 16. Ha történnék, hogy valamely Gzéhbeli Mester elszökne, vagy 
a Czéhnak hire nélkül el költözne, s három esztendeig a Czéhon kiviil 
lenne, azután pedig ismét ide vissza akarna jönni, az olyan köteles lészen 
az iránt a Czéhot újra megkeresni, és a Mesterségért megállított 'faxának 
egy Harmadát meg fizetni.

íj. 17. A Czéhon kívül dolgozó vagy kantárkodó Compaetorokra 
nézve 0 Felségének 1774-ik Esztendőben Januariusnak 2-án költ Udvari 
Rendelése szorossan megtartassák, mely szerint azok, ha arra valók lösz
nek, a Czéhba állani tartoznak, mert különben a Mesterség folytatásától 
egészszen eltiltatnak.

§. 18. Minthogy ezen Czéhban vágynak olyan Mesterek is, a kik 
munkájokat mind az idevaló, mind külső Vásárokban is árulni szokták, 
tehát minden veszekedésnek eltávoztatására nézve meghatároztatik, hogy a 
vásárokban üljön és áruljon legelői az öregebb Mesterember, utánna pedig 
mind rendre üdő szerént.

íj. 10. Sokadalmi alkalmatosságon kívül senki is idegen Compactor 
munkát ne árulhasson confiscatio büntetése alatt, melynek harmada a 
Denunciansé, a másik része a Magistratus«, és a harmadik a Czéh Ládáé 
legyen.

íj. 20. Egyik Mesternek a másikat akármi módon megcsalni, fogadott 
munkájától megfosztani, egymás ellen szóbeli és más vetélkedésbe bebocsát
kozni kemény büntetés alatt tilalmaztatik.

íj. 21. Ha valamelyik Mesterember a Czéhbeliek közül munkájába 
hibát ejtene, akkor a dolgoztató a Czéh Elöljáróit keresse meg, és az a 
dolgot fel vévén, ha maga eligazíthatja jo, ha pedig nem, akkor a Czéh 
több Tagjait egybe gyüjtvén, igazítsák el, hogy ha pedig a két felek közziil 
valamelyik azzal meg nem elégednék, szabadságában légyen orvoslás végett 
a Magistratus eleibe vinni.

íj. 22. Nem lészen szabad senkit a megtett munkáért szerfelett 
taxálni, nehogy panaszra út nyittassák, mely ellen ha ki hibáznék, azokra 
nézve a 21-ik Pontban meghatározott mód tartassák, mely rendtartásra a 
Cehalis Commissariusoknäk vigyázni kötelességek lészen.

íj. 28. Hogyha valamely Mesterember a munkát felvállalván, azt a 
terminusra el nem készítené, akkor a Czéhbeli Elöljáró a dolgoztató által 
megkerestetvén, tegyen a munkának bevégzésére illendő Terminust, melyre 
ha mégis a munka el nem készülne, fizessen az olyan restül dolgozo Mester
ember a Czéhnak 80 krt, a dolgoztaiénak pedig Politiae Directio uttyán 
költségit, faradságát fizesse meg.

íj. 24. Mesterembereknek özvegyei is a Czéhnak megengedett törvé
nyeivel és szabadságaival, úgy élhetnek, mint szintén magok a Mester
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emberek, melyre nézve ezen megerősít,tetett Czéh Articnlnssainak is minden 
történetekben szorossan engedelmeskedni tartozzanak.

§. 25. Midőn valamelyik Mesterember meghal, annak bátra maradott 
özvegye mind addig, mig férje novit viseli, me.sterségit minden akadály 
nélkül folytathatja ; o mellett tartoznak a Czéli Mesterek az ilyen özvegy
hez egy Mesterséget jól értő Mester Legényt az özvegynek tetzése szerént 
rendelni, és ha azon Legény egy idő múlva az özvegynek nem tetzenék, 
másodikat és harmadikat is kérni a (Szélitől telyes szabadság engedtetik. 
Az özvegyhez rendelt Mester Legény pedig ha elegendő ok nélkül oda 
menni nem akarna, más Mesternél munkára ne bocsáttassák és Mesternek 
is ebben a helységben fel ne vétessék.

2tl. Keményen és kétszeres vissza fizetésnek büntetése alatt meg- 
tiltatik, hogy a í Véli Cassájábol ételre, italra és vendégségekre semmi 
költség ne tétessék, hanem az afféle Czéli Lassújában levő pénz Betegek, 
szűkölködő Mesterek, szegény Özvegyek és azoknak Árvái, úgy a minden 
segedelem nélkül levő beteg Legények és Inasok számára, és végtére a 
Ozéhnak történhető elkerülhetetlen költségére fordittassék, és a két Czéli 
Mesterek gondviselése alatt tartatván, szoros számadásban vétettessék.

§. 27. Mivel a Fő Czéhmester a maga házánál tartandó Czéhgyülések 
által igen sok alkalmatlanságot szenved, s a mellett még az iró eszközöket 
is kiszolgáltatni tartozik, azon alkalmatlanságért nekie minden esztendő
ben a nagy Czéhgy üléskor, egy altaljában kilencz Rhftok adattassanak, 
nem különben a Vice Czéhmester nők három R hft, az Atya Mesternek is 
három Rhfrt, a két hűtősöknek pedig külön külön egyiknek két Rhft 
fizettessék. Úgy szintén ezen alkalmatossággal, ha a környül állások és 
egyéb költségek megengedik, egy tisztességes ebédre minden Mester
embernek 20 xrok, vagy a kisebb jövedelemhez képest 12 xrok fizettessenek 
vagy vettessenek ki a Czéh Cassájábol.

íj. 28. Ha valamely Czéhbeli Mester nehéz betegségbe esnék, a Czéh- 
beli Mesteremberek közönségesen kötelesek lésznek, a Czéli által megkeres
tetvén, a beteget meglátogatni és felgyógyulásáig hozzája minden lehető 
seiíitsé<i<rel lenni.

§. 29. Ha valamely Mesterembernek felesége, Gyermeke, Legénnyé, 
Inasa meghalálozik, tartozik a Czéli mint más Czéhokban is, Virasztót, 
fenn-szolgálót rendelni és a temetésre minden Mester feleségestül megje
lenni; hogy ha pedig a temetésre a Gazda meg nem jelenne, és helyes okát 
nem adná, egy Rliftal bűn tettessék; Nem különben lia Czéhon kívül levők 
álltai temetésre a Czéli meghivatik, tartozik a Czéh két R-liftért egész szám
mal megjelenni.

M á s o d i k  R é s z .
A  Legényekről.

§. 30. Az Inasok akár idegenek, akár Mesterek fiai legyenek, miuek- 
utárnia a Czéhtól felszabadittattak és Legényeknek esmértettenek, tartoz
unk azon Czélmál egy esztendeig szolgálni és dolgozni, és azután más

41
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Városokban, vagy Országokban is bővebb tanulás végett három esztendeig 
vándorolni; haza jővén pedig, egyik betsületes Mesterembernél fél eszten
deig lakni, és a kiszabott bérért dolgozni, hogy az alatt külső Helységek
ről hozott erkölcse megesmertethessék ; és annakutánna szabadságában 
lészen a Czéhot a maga bevétettetése iránt a inár mégirt mód szerént 
megkeresni.

tj. dl. Az úgynevezett bujdosó és Mesterség tanulás kedvéért ván
dorló idegen Mester Legények, ha városban érkeznek, azok nem vendégfo
gadóban, hanem az Atya Mester házához szályanak, a ki is ezen Legények
nek egy xrért szállást adni köteles lészen.

§. 62. Mihelyt a vándorló Legény az Atya Mester házához megérkezik, 
azonnal tőle a szabaduló levele és Kundscliaftja kérettessék elé, s megvis- 
gáltatván, a Czéh Ládájába tétetödjék be, és addig tartassák ottan, mig a 
Legény a. V7árosról ismét el megyen ; Ha pedig valakinek efféle Levele nem 
volna, az olyan köteles lészen két vagy legfellyebb négy hetek alatt elmara
dott leveleit, a kitől eljött, elé szerezni, és okvetetlen bemutatni, melyet ha 
elmulatna, a meg határozott időn túl, az olyan Legénynek munka ne adas
sák, sőt a Város Tisztjeinek mint koborlo es bizonytalan ember beje
lentessék.

8. 66. Az Atya Mesternél mindenkor egy Tábla tétessék ki, melyre 
azoknak a Mestereknek a nevei, kiknek Legényre szükségek vagyon, felje
gyeztessenek a végre, hogy a magokat jelentő Mester Legények legelőször 
a felirt Mesterek között az elsőhöz, azután rendre a többekhez rendel
tethessenek.

§. 64. Hogy ha pedig Cfazda és munka teljességgel nem találtatnék, 
akkor a vándorló Legény három napnál tovább a szálláson és a Városon is 
ne mulasson és tekeregjen, hanem a Czéh Ládájából 15 xrok, a Legények 
ládájából is 15 xrok úti költségül adattatván, ha neki is úgy tetzik, ván
dorlását tovább követni tartozik; az olyan Legény pedig, a ki dologra nem 
akar menni, nem méltó a költségre. Ha mindazonáltal olyas idegen Legény 
találtatnék, a ki a meghatározott napokon túl is a Városon mulatna, és 
magát sem a Czéh, sem az Atya Mesternél nem jelentvén, maga számára 
kötni merészelne, az ollyan az egész Czéh eleibe hivattatván, érdeme szerint 
büntettessék.

§. 35. Ha egy idegen Legény vándorlásának idejét betöltötte, és Mes
ternek felvétettni kívánkozik, köteles lészen jelentése után egy a Czéhtól 
kinevezendő Műhelyben egy egész esztendeig jámborul és betsületesen dol
gozni a kiszabott fizetés mellett, és az utolsó fertály esztendőben, az eleibe 
adandó Remek munkát a fellyebb meghatározott mód szerént elkeszitteni, 
és a Város Magistratussának arról való bizonyságát elémutatni, hogy a pol
gári szabadságot megnyerte magának.

>?. 36. Hogy a Mester Legények bére egyenes és nem kinek kinek sza
bados tetszése vagy a Gazdának vele való titkos megegyezése szerént 
légyen, a Czéh meghatározására liagyatik oly formán, hogy a Legények 
bére mennyiségét mindenkor az időnek környül állasai és az élelemre meg-
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kiváutiltó dolgok lírrálio/., nem különben a Legénynek serény,bégéhez és 
tudományához képest mérsékelve és szabja ki a Czéli a Commercialis Com- 
missarinsok jelenlétekben és egyetértése szerént.

íj. 37. A Mester Legények akár liét számra, akár nap számra, akár 
pedig darab számra dolgozzanak, mégis Hétfőn reggel elkezdvén a dolgot, 
tartozzanak egesz beten által dolgozni ily rendel; Téli időben reggeli hat 
órától fogva estvéli tíz óráig; nyári időben pedig öt órától fogva egész 
nyolca óráig estve, még pedig minden kedvetlenség nélkül, és hogy a 
Legény gazdája kire nélkül letegye a munkát és széllyel járjon a Városon, 
tellyességgel meg ne engedtessék. Továbbá midőn a Gazda valamely szüksé
gesképpen siető munkát készitteni igyekezik, akkor a kiszabott órákon 
kívül, és a szombat estvéli szabad orákon is a Legény azt készíteni köte
les lészen.

íj. 38. Az úgynevezett Blaue Mondta;/ vagy is korlielységre való Héttő 
semmiképpen meg ne engedtessék ; ha pedig valamely Mesterember azt a 
Legényinek meg engedi követni, 30 xral büntettessék; ha pedig azután is 
megengedné, valahányszor megtörténnék, mindannyiszor kétszereztessék a 
Gazda büntetése ; és ha a Legény a kiszabott órára minden helyes ok nél
kül a dologra elé nem áll, hanem sokkal későbben, azért egy napi bére 
vonattassék el, de ha még arra is menne, hogy a korhelek Hétfőit egészen 
megtartaná s kedden fogna dologhoz, azért egész heti bére vonattassék el; 
ellenben pedig, ha dolog nintsen, s a Gazda maga korhelységiért nem ad 
dolgot, akkor a Legénynek egész fizetése s étele meg légyen.

íj. 30. Az a rósz szokás, hogy a Legény a Gazda házán kivül háljon, 
semmiképpen meg ne engedtessék, a kik pedig az ellen cselekednének, 
elsőbben 12 xrig büntetődgyenek; de ha többször cselekszik, a büntetés 
mindannyiszor kétszereztessék, ha csak tselekedeteket méltó okokkal nem 
menthetik; a ki pedig ezen korhelységet egy néhányszor büntetés után is 
el nem hagyná, az mint szófogadatlan a Czéhbol küldettessék el.

íj. 40. Minden Mesterembernek szabadságában áll a külső helyekről a 
(izék Mesterek által snbscribált Levél által annyi Mester Legényeket hívni, 
és a maga költségin hozatni, s a Czéli Mesterek kirévei maga Műhelyébe 
befogadni, a mennyire szüksége vagyon.

§. 41. Ellenben szorossal! megtiltatik, hogy egy Mester is a minden 
hívás nélkül érkezett Mester Legények közzül egyet is a Czéli hire nélkül 
Mühellyébe fél ne vegyen, annyival inkább nagyobb napszámnak igérésével, 
mint azt a Czéhnak meghatározott Articuiussai megengedik, magához édes
getni, ne bátorkodjék; úgy szinten egy Mester más Mesternek Legénnyét se 
kéz alatt, se nyilváiiságoson hitegetni kemény büntetés alatt ne merészelve.

íj. 42. Egy Legénynek is Hétköznap vasárnapig szoros eseteken kivül 
Mesterét elhagyni, valamint ellenben is a Mesternek méltó ok nélkül Legé
nyét elküldeni nem szabad; úgy szintén Husve't, Pünkösd és Karátson előtt 
három héttel egy Legénynek is Műhelyét elhagyni és a Mesternek is Legé
nyét ezen kiszabott időben elbocsátani telyességgel meg nem engedtetik, lia 
csak valamelyik rész bizonyos okok által arra nem kenszerittetik.
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§. 44. Azok ii Legények, a kik valamelyik Mesternek levelére Műhe
lyébe mennek, egy fertály esztendeig a meghatározott bérért nálla dolgozni 
tartoznak, de egy fertály esztendőt igazságoson eltöltvén, a meg alkudt 
úti költséget (lazdáj októl megkérhetik, és ha tovább ottan mulatni nem 
akarnak, más Mesterhez vagy más Helységre szabadoson elmehetnek.

§. 44. Ha valamelyik Legény Mesterétől bizonyos Summa pénzt előre 
felvenne, azt úgy, a mint egymás között megegyeztek, vagy darab számban, 
vagy hét számban le dolgozni tartozzék, és az olyan Legényt más Mester 
mind addig Műhelyébe bizonyos büntetés alatt be ne vegye, inig adósságát 
elöbbeni Mesterének egészen le nem dolgozta.

§. 45. Az olyan Mester Legényeknek, a kik a (Jzélibeli Mestereknél 
vagy kevés, vagy éppen semmi Munkát nem kaphatnak, minden büntetés 
nélkül szabadságokban áll, olyan Czélion kívül levő Mesteremberhez, kinek 
a maga kezére való dolgozásra a. Királyi Guberniumtol szabadsága vagyon, 
dolgozni állam.

§. 46. A Czélniak tellyes hatalom engedtetik az Iffiuság megzabolá- 
zására a Magistratualis Commissarins megegyezésével Men | ■///»/1 törvénye
ket és regulákat szabni és a Legények és Inasok hibáit és excessus,sail 
szorossal! megbüntetni.

§. 47. A Legények által minden fertály esztendőben tartandó gyűlés
ben, a Czéhtol ezen végre kirendelt Mester, a választott Atya Mesterrel 
együtt megjelenni tartozzék, kiknek is kötelességek lészen a Társaság 
jövedelmét szorossau számba venni s egész vigyázattal azon lenni, hogy a 
Társaság ládájából a Felséges Rendelések szerént semmi haszontalan és 
ok nélkül való költségek ne tétessenek, hanem az ottan lévő pénz a betegek 
és valóságos szükölködők felsegéllésekre fordittassék.

Harmadik Rész.

, Ls Inasokról.

§. 48. Ha valamely iflhmak, a ki nem Mesterember Gyermeke, a Mes
terség tanulására kedve lészen, válaszszon magának egy Tanító Mestert, a 
kinél négy heti próbát ki álván, születéséről költ keresztlevelével és két 
kezesseivel együtt, az ínasságba való beiktatás végett a Czéli eleiben állít
tassák, a mikor is a Czéli egyben gyűlésiért egy Klifrtot fizetni tartozik; 
a beiktatás Taxája pedig minden megkülömböztetés nélkül, akár Mester fia 
legyen az inas, akár idegen, bárom líhftra határoztatik. Egyóbaránt köteles 
lészen a Czéli minden Vallás és Nemzet tekintete nélkül Inasokat felvenni 
és beszegodtetni.

§.49. Ha a Gazda Inassát maga költségin szegődteti be, maga ruházza 
és maga szabadítja fel, úgy a tanulásnak ideje négy egész esztendő legyen, 
ha pedig mindezeket az Inas vagy szüléi a magokéból telyesitik, felszaba
dulások ideje bárom esztendő lészen, a Mesterek fiaira nézve pedig semmi 
bizonyos esztendő tanulásokra ki nem szabatik, mint ezek három vagy 
négy esztendő előtt is, ha mesterségek tanulásában oly szorgalmatosa«
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gyakorolták magokat, hogy a fennálló Felséges Rendelések szerént egy 
vagy két esztendei tanulások után az Inasi próbát [mely egy helyesen 
készült munkából ályon | minden hiba nélkül elkészíthetik, Tanitó Gazdá- 
joktól, magok viseletek s szorgalmatosságokrol való Bizonyság Leveleket 
elémutatván, felszabadittathatnak, úgy mindazonáltal, hogy valamint az 
idegenek, úgy a Mesterek Fiai is a Ozéhgyülésért egy IMiítot, a felszabadí
tásért [szintén) egy Rhftot fizetni tartozzanak.

§. 50. Ha valamely Inas Mesterétől elszökik, s azután megtaláltatván 
vissza hozattatik, ha Mestere ellen méltó panasza nem lészen, vagy panaszát 
meg nem bizonyíthatja, mesterségét pedig továbbra is tanulni kivánnya, 
méltóképpen megbüntetvén, volt Tanitó Mesterének vissza adattassék; 
hogyha pedig az Inasnak feladott panaszai igazoknak és hiteleseknek talál
tatnak, az Inas elkezdett Tanuló idejének betöltésére más Mester mellé 
adattassék, volt Mestere pedig szorossá,n megbüntettessék.

Bevégzés.

Ezeket a fennirt módón meghatározott Artioulussokat minden ezen 
(.'zebra tartozó Mester Legény és Inas az mennyiben az mindenikre illik, 
egész engedelmességgel és szorossan megtartani köteleztetik, hogy az által 
az egyesség és felebaráti szeretet jobban fenntartassék, a történhető vétkek 
pedig és gonoszságok eltávoztathassanak.

Végezetre szükséges ezen Articulusokat, hogy az lfiak és ifiab Meste
rek magok tovább alkalmaztatásokra nézve, annál jobban megérthessék és 
megtarthassák, minden esztendőben kétszer a (Jzéh gyűlésében a Mester
emberek, Mester Legények és Inasok jelenlétében fel olvasni, hogy igy az 
azokat által hágók magokat tudatlansággal ne menthessék.

Quos quidem Articulos in essentialibus Altissimo Normative omni
mode conformes in authenticam hanc formam redactos supranominatis 
suplicantibus universis Oompaetoribus in superius fata Libera Regiaque 
Civitate Olaudiopolitana residentibus et commorantibus ad specialem Magi
stratus ejatis, medio repraesentationis suae sub vigesima nona Mensis 
Augusti anni currentis ad Regium Gubernium exaratae, hic Numero 7G18 
signatae, factam intercessionem stricta futura pro cynosura et observantia 
juriumque suorum tuitione Regium isthoc Gubernium modo provisorio et 
ad futuram usque generalem Celiarum regulationem extradandos duxit et 
concedendos. E Regio Magni Principatus Transylvaniae Gubernio Claudio- 
poli, die decima nona Mensis Decembris Anno Millesimo Octingente
simo Octavo.

’ G. C. Bánffy, Gubernator m. pr.
IL. 8 .1 Ladislaus Csedő m. pr.

Secret.

A Kolosvár szabad Királyi Várossabeli Könyvkötő Társaságnak e 
jelen levő Articulussai, helybe hagyás s megerősittés végett a Kolosvári 
Tanáts által az Erdélyi Nagy Fejedelemségbeli Felséges királyi Fő Igaz-
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gatu Tanátshoz felküldettvén; ottan helybe hugyattattak, es onnan helybe 
hagyva es megerősítve az említett Társaságnak kiadattattak, következőleg 
pedig a megemlített könyvkötő Társaság által, a fellyebb is tisztelt Erdélyi 
Nagy Fejedelemségbeli Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátsnak e folyó 
1809-ik Esztendő Augustas 10-én 5788 szám alatt költ kegyelmes Rende
lése Jielyesitéseill , kihirdetés végett a Kolosvári Tanátsba beadattattak, az 
holott, es a Kolosvári választott Polgári Közönségnek Gyűlésében felolvas
tattak, s ekképpen public áltattak, és onnan a Város Fő Bírája s Fő Orátora 
neveik aláírásával s a Város Petsétyével megerősítve, Kolosvártt Szt. Mihály 
hava 20-ik Napjaim Ezer Nyolezszáz kilenczedik Esztendőben —

kiadattak
Szai.hmári Pap Sigmond m. pr. . Szatlimári Pap Elek m. pr.

Fő Biro. IP. H. I Vice Notarius által.1)
Zetelaki Szöes Josef m. pr.

Fő Orator.

CCOXXXII.

11815.1
A kolozsvári r. katliol kir. Lyceum nyomdájának adott; kir. kiváltságlevél az erdélyi összes 

r. katliolikus iskolákban használandó tankönyvek kizárólag ott nyom tatása végett.

Nos Franciscus Primus Divina favente Clementia Austria« Imperator, 
Kierosolymae, Hungáriáé, Bohemia«, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galli- 
ciae etc. Lodomeriae Ilex Apostolién«, Archidux Austrine, Dux Lotharingiae. 
Virceburgi, et in Franconia, Magnus Princeps Transylvania e, Marcido 
Moravian, Dux Styriae, et Carintliiae, Superioris et Inferioris Silesiae. 
Comes Habspurgi et Siculorum etc. Memoriae commendamus tenore prae
sentium significantes, quibas expedit Universis : Quod Nos, cum augen
dorum proventuum Typograpliiae Lycaei Regii Claudiopolitani, qvorum 
supernatantia ad Fundum Studiorum Transylvanicum influit, cum vero 
commendationis nonnullorum fidelium Nostrorum Majestati Nostrae ea tenus 
interpositae benignam habentes rationem, dictae Typograpliiae de Regiae 
et Principalis potestatis plenitudine, gratiaque speciali, Privilegium exelu- 
sivum pro impressione, distractione, et venditione omnium Librorum 
scholasticorum, in singulis Scholis Romano Catholicis in Magno Prin
cipatu Nostro Transylvaniae, Partibusque eidem applicatis existentibus 
introductorum, vel deinceps introducendorum, clementer, et ita conceden
dum esse duximus, ut Nemo alter, qvieunque ille sit, sive Spiritualium, 
sive Laicorum, sive Nobilium, sive Ignobilium, sive Eruditorum, sive 
Rudium, Typographorum, Bibliopolarum, Bibliopaegorum, denique quo- 
rnnicuuque Institorum et Veteratorum, memoratos, cujuscunque gene

’) A r~éli ládájában leve e i r  ld i 'iő l , n fölöslegesnek látszó T á r la to m  k i i im l‘4 t íx u-" it 

kívül szó szerinti hűséggel íratott ki.
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fis Lihms scholasticos in usum (tymnasiorum et quarumvis Scholarum 
Romano Catholicarum per Magnum Principatum Nostrum Transiivaniae, 
Partiumque eidem annexarum deservientes, aut deinceps deservituros, seu 
in toto, seu in parte, in compendio, vel quocunque demum formato Typis 
denuo exprimere, vel in exteris Provinciis excusos in Magnum Principatum 
Nostrum Transvlvaniae, partesque eidem adnexas, sine ejusdem Typogni- 
pliiae praescitu et annuentia sub poena confiscationis et quinque Marrarum 
Auri gravis ponderis in dimidietate una ad Cameram Nostram, in altera 
vero parti laesae irremissibili ter persolvendi invehere et vendere ausit; 
praedata Typographia autem omnes ejusmodi Libros ante eorum impressio
nem legali, atque in Systemate | ó///| quoque litterario praescriptae Censurae 
submittere teneatur; concedimus, statuimusque praesentium per vigorem. 
(Jvapropter Vobis omnibus et singulis, eujuscunque status, gradus, condi
tionis, et praeemiiieiitiae fidelibus Nostris subditis, specialiter vero Judici 
Primario, eaeterisque juratis Civibus, et Senatoribus Liberae Regiaeque 
Civitatis Nostrae Claudiopolitanae, modernis utpoto et futuris, harum serie 
clementer, et serio committimus, et mandamus firmiter, quatenus saepe- 
fatam Typoghraphiam Lycaealem in exercitio Juris per praesens Privile
gium exclnsivum impetrati nullatenus turbare, impedire, molestare, et 
prohibere praesumatis, sed eandem hac benignaiiratia, et annuentia Nostra 
eidem praevio modo concessa libere, secure, et absque ullo damno, molestia, 
et impedimento in futurum uti, frai, et gaudere permittere, ac per ens, 
quorum interest vel intererit, permitti facere modis omnibus debeatis, ac 
teneamini. Harum Nostrarum secretioris et Aulici iSigilli Nostri munimine 
roboratarum vigore, et testimonio Litterarum mediante, quas post earun- 
dem lecturam semper reddi volumus ac jubemus praesentanti. Datum in 
imperiali Urbe Nostra Vienna, Austrian, die Vigesima Octava Mensis Julii 
Anno Domini Millesimo Octingentesimo Decimo Qvinto, Regnorum Nostro
rum Vigesimo Quarto. )

cccxxxm.
[1815.]

a) Kivonat Schindler Mihály os Balogh látván örök vásári szerződősükből.

Alább neveinket megírtak, ezen levelünknek rendéiben adjuk tud
tok ra mindazoknak, valakiknek most avagy jövendőben tudniok illik, hogy 
a folyo 1815-dik esztendőben augustusuak 21-ik napján becsületes kolos- 
vári polgár | Schindler Mihályi kőfaragó, |és —- — — | Kolosvár városa 
hostáttyában I'orda kapun kívül a vár árkában fekvő telkeknek napkeleti
részéből hat öl szélességűt, minekután na attyokiiai---------------;t prae-
emptionis jussal megkináltatváii, arról lemondottak, el adok azt örök áron

]) Az érd. coll Ide. főkorm. levéltárában levő h árty á ra  ir t s függd pecséttel 
erősített eredetiből.

—  (i!i7 —
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---------- kolosvári polgár asz talos Balogh István es felesége Botz Mária ö
kegyelmeknek------ -— 750 azaz kétszázötven Rhforintokon váltóban------

Mely örökös vásárnak örök emlékezetére-----------adjuk ezen--------
levelünket igaz hitünk szerént. Kolosváratt a fenn irt napon és esztendőben.

I P. H. I Matéfí Josef m. pr. és Begins Krausz György m. pr. | P. II.] 
Nemes Kolosvár városának hites hűtés Centumvir.

szolgahirája.

b) Kivonat Balogh István és a kolozsv. kir. Lyceum nyomdája közötti örökön vásári
szerződősből.

Alább neveinket megírtak ezen örökös vásárt magában foglaló tör
vényes contractualis levelünk rendéiben adjuk tutitokra mind azoknak, 
valakiknek most avagy jövendőben tudniok illik, hogy a mostan folyó 
1827-ik esztendőben februárnak 11-ik napján megjelenvén mi előttünk egy
részről kolosvári polgár és asztalos Balogh István uram, más részről a 
kolosvári királyi Lyceum Typograpliiája nevében Chemiae Professor Bergai 
Josef ur, tevének ilyetén recognitiot, mely szerént eladóvá tevén nevezett 
Balogh István uram itten Kolos várat Tborda kapun kívül egyfelől az említett 
k. Lyceum Typograpliiája, másfelől a kerekes Borbé [újyy] András ö kegyelme 
háza és telke szomszédságaiban levő puszta telkét és fundussát, megalkuvá 
azt, sőt örök áron meg is vásárlá a többször említett k. Lyceum Typogra- 
phiája, signanter a Studiorum Fundus tisztelt biztosa által 1000 ^  ezer 
Rhforintokon váltó ezédulában, mely egész vásári summát, minekutánna a
nevezett fél szomszéd a maga pvaeemptionis jussáról lemondott----------
a venditor ö kegyelme-----------valósággal kezébe bocsátotta.

Mely előttünk — — — végbe ment örökös vásárnak nagyobb
erősségére------ -------- nézve mi is ad juk------------szokott pecsétünk alatt
költ Contractualis s respective emptionalis levelünket. Kolosváratt a fennebb 
irt napon és esztendőben.

Jónás Ferenc/ m. pr. és Krausz György
Nemes Kolosvár városának hűtős szolgahirája hűtős Centumpater')

I P. H.j 1 I P. H. I

OÜOXXXIV.

11818.1
Káptalani átirata I. Ecronez császár és király s erdélyi nagyfejedelem azon alapitványlevclénck. 
niclylyel a kolozsvári Szent Erzsébet*aggliáz eddigi sóalapitvánvát két ezer kő sóra bővíti ki.

Nos Capitulum Cathedvalis Ecclesiae Albo-Carolinensis in Transyl
vania. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit Universis. Quod Illustrissimus, Excellentissimus, ac Reverendissi
mus Dominus Alexander Rndnai de Eadem et l)ivék Újfalu, DEI et Apos-

'I Mike 8. eredetiről vuUoU jjéllúiiijáhól.
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tolicae Sedis Gratia Episcopus Transylvaniae, efc Excelsi Regii Gubemii in
Magno Transsilvaniae Principatu Consiliarius utrubique Actualis Intimus, 
exhibuerit et praesentaverit Nobis Sacratissimae Caesareo-Regiae, et Apo- 
stolicae Majestatis FRANCIS C1 PRIMI Divina favente Clementia Austrine 
Imperatoris, Hierosolymae, Apostoliéi Hungáriáé, Bobemiae, Lombardiáé, 
et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavouiae, Galliciae, et Lodomeriae 
Regis, Arclii Ducis Austrine, Ducis Lotliaringiae, Salisburgi, Styriae, Carin- 
tbiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Silesiae ; Magni Principis Tran- 
sylvaniae, Marchionis Moraviae, Comitis Habspurgi, Tyrolis et Siculorum 
etc. etc. Collationales Litteras ] latenter in Pergami ne confectas, propria 
manus Subscriptione Ejusdem Sacerrimae Caesareo-Regiae, et Apostolimé 
Majestatis communitas, et Sigillo Concha lignea cerae rubrae ductili im
presso roboratas, Anno currenti ISIS die 80-a Mensis Januarii emanatas ; 
praecipiens Nobis medio Requisitionis de dato 8-ae Maji, a. e. quatenus 
tenorem earundem Litterarum transummi, et transcribi facientes, in Tran
sumto aliarum Litterarum Nostrarum, sub Sigillo Nostro Capitulari authen
tico extradare, et emanari facere vellemus ; in ductu igitur superius men- 
tionatae Requisitionis, tenorem earundem Litterarum transumi, et tran
scribi fecimus, (piarum verbalis tenor et continentia sequitur in haec verba: 
Nos FRANCISCUS PRIMUS Divina favente Clementia Austrian Imperator, 
Hierosolymae, Apostolién« Hungáriáé; Bohemian. Lombardiáé et Venetiarum, 
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galliciae et Lodomeriae Rex, Archi Dux 
Austrine, Dux Lotliaringiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, 
Superioris et Inferioris Silesiae, Magnus Princeps Transylvaniae, Marchio 
Moraviae, Comes Habspurgi, Tyrolis et Siculorum etc. etc. Memoriae com
mendamus tenore Praesentium significantes, quibus expedit universis, quod 
cum Nobis sua via demisse relatum exstiterit, quemadmodum per gloriosae 
reminiscentiae in Regimine Magni Principatus Transylvaniae Antecessores 
Nostros a longissimis inde temporibus diversae in rationem Xenodochii 
Clamliopolitani Salis Fundationes factae, ac penes Salis Fodinas in Oppido 
Nostro Kolos, Comitatui ejusdem Nominis ingremiato, habitas exassignatae 
fuerint, per vicissitudines interim temporum partim omni prorsus effectu 
caruerint, partim pro exiguo duntaxat tempore in aliqualem effectum abe
untes, mox tamen intermissae penitus exspiraverint, unica demum his Mille 
Salis Lapidum Fundatio inde a longissima hominum memoria exiguo mo
dernis temporum adjunctis haud amplius conveniente reluitionali quinque 
Cruciferorum a quovis lapide computando pretio cum annuis Centum Sexa- 
ginta sex florenis quadraginta (huúferis redimi soleat; Nos consideratis 
clementia et munificentia, quibus Antecessores Nostri in pauperum suble
vantem et praeprimis in eos ferebantur, qui ad Xenodochium Claudiopoli- 
tauum reciperentur, eorunique laudabili exemplo permoti, clementer resol
vendum, concedendumque adinvenimus, ut Omnibus et Singulis fundatio
nibus per memoratos Divos Antecessores Nostros quocunque tempore, et 
quibusvis sub conditionibus factis, in unum complexum sumtis, ac proinde 
quaestione dehinc eaten us movenda, in perpetuum amnestiata, attacto
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Xenodochio Claudiopolitano de antelatis Fodinis Nostris Kolosieusibus 
quovis Anno Bis Mille Halis Lapidum, singillatim ab Octoginta quinque 
libris computandorum, cum Prima Novembris cujusvis Anni, vigens apud 
Halis Fodinas veuditionale pretium exolvatur, et ad fines Instituto Funda
tionis conformes convertatur. Demissis Oaneellariae Nostrae Itegiae Trau- 
sylvanico Aulicae precibus, in eo quoque clementer annuentes, ut Fundatio 
haec per Nos restaurata, et novis emolumentis notabiliter adaucta, in 
perennaturam Regiae Nostrae munificentiae memoriam de Nomine Nostro 
nomenclationem accipiat, a modo deinceps Fundatio FRANCISCI nuncu
panda. Prout resolvimus, annuimus, et concedimus per Praesentes, Salvo 
.Ture alieno. Quocirca Vobis Egregiis Salis Perceptoribus, Halis Pondera
toribus, caeterisque officialibus Nostris, ad Halis Fodinas Nostras in Terri
torio oppidi Kolos habitas constitutis modernis, et futuris, Praesentium 
notitiam habituris, committimus, et mandamus firmiter, quatenus Vos ante
lato Xenodochio tJlaudiopolitano clementer resolutam | fundationem | bis 
Mille Lapidum prae expositi ponderis |erga| vigens cum Prima Novembris 
cujuslibet anni apud Fodinas veuditionale pretium inde a die datarum Prae
sentium quovis anno exolvere modis omnibus debeatis, ac teneamini, nec 
secus facturi. Praesentibus perlectis Exhibenti restitutis. Datum in Imperiali 
Urbe Nostra Vienna, Austriae die Trigesima Mensis Januarii, Anno Domini 
Millesimo Octingentesimo Decimo Octavo, Regnorum Nostrorum Vigesimo 
Hexto. Et subscriptum erat a dextra: Franciscus m. pr, interius vero a sini
stra: Samuel Comes Teleki m. pr. ad calcem: Antonius Wajna m. pr. a dextris 
in calce leguntur adhuc sequentia: Protoeoll. in Libro Regio Primae Classis, 
Pagina 748. Quod testatum redditur per Hecretarium Transylvamco-Aulieum, 
et Archivi Directorem Entericum Füstös m. pr. Tandem Praesentationis et 
Publicationis Ear undem series sequitur hoc modo : Praesentes Benignissimae 
Litterae Collationales, in Consilio Intimo vel ut Hupremo Status Transylvaniae 
Directorio praesentatae. lectae, et, publicatae, Fidem Impetranti E Regio 
Magni Principatus Transylvaniae Gubernio Glaudiopoli die decima quarta 
Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Octingentesimo Decime Octavo Extra- 
datae sunt per Antonium Hollaki m. pr. de Kiss Halmágy, Hecretarium. Teno
rem itaque praeexhibitarum Litterarum Collationalium praesentibus de verbo 
ad verbum sine diminutione vel augmento, immutationeque vel variatione 
prorsus aliquali transumi, et transcribi facientes, in 'Transumto Praesentium 
Litterarum Nostrarum Hui) Sigillo Nostro Capitulari authentico extradan- 
duni esse duximus, et concedendum communi justitia, et aequitate svadente. 
Originalibus in specie restitutis. Datum fer ia tertia Pentecostes in diem 
duodecimum Mensis Maji incidente. Anno Domini Millesimo Octingente
simo decimo Octavo.

Lecta, Correcta et Extrád, per Eosdem Capitulare«.’) 
....... (R. 11.)

') 71 l ik e  S . m - l r t i r ö l  m a s n it p é l 'M n y a 'ió l.
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cooxxxv.
|1820.]

Winkler Tgnácz éneklő kanonok 2000 r. forint, alapítványa a kolozsvári r. kalli. Koimrariiun- 
ban tanuló szegény rokonai számára.

Reverendissime ac Magnifice Domine Consiliarie'Regie, Abitas, et Canonice, 
Domine, mihi singulariter colende !

Partim gratitudine erga Seminarium S. Joseplii, ubi olim studiis 
vacabam, partim Cognatorum meorum, quibus fortasse proles suas educandi 
adminicula deessent, paupertate motus, statui in praelambito Seminario 
pro duobus pueris mihi cognatione junctis fundationem aliqvam facere. 
Qvia autem e Literis A. R. D. Franeisci Jakobi Episcopalis Suae Excellen
tiae Secretarii hodie mihi admanuatis intelligo, pro unius alumni interten- 
tiono 60 llfnos recpiiri, et educationem filiorum neptis meae Susamiae pror
sus uegligi observo, ad effeetuandam praedictam meam intentionem sustineo 
Reverendissimae ac Magnificae Dominationi Vestrae [non per neptem meam, 
sed I medio Dni Stephani Eangh Jurium Auditoris bis mille Rfnos V. V. in 
]>erpetuam Fundationem elocandos mittere, ut ex eorum censu trimestraliter 
vel saltem semestraliter administrando duo filii Ignatii Toth et Susannac 
Winkler, Ignatius et Carolus in Seminario S. Josephi interteneantur. Quae- 
c unique autem difficultas posset sese offerre, cam gratia, et activitate Mag
nificentiae Vestrae nunc, superari humillime supplico, ne forte addicta Ma
ter proles suas Cibinium reducere compellatur. Etiam siqvid anticipato 
solvendum foret, dignetur interea, donec satisfacere potuerimus, qvod intra 
breve tempus nos facturos spondemus, vadimonium pro nobis suscipere. 
Conabor Passionales meas Literas super hac mea Fundatiuncula proxime 
expedire: interea quoque gratiis enixe comendatus, jugi cum Veneratione 
persisto -

Rmi ac Magnifici Di Consiliarii R. humillimus servus:
Albae Carolinae, die 2-a 0-bris 1820. Ignatius Winkler m. j>r.

C. E. A. Cantor Canonicus ')

CCCXXXVI.

[1821.]
Névtelen11 alapítványa, egy székely határőr katona szárm azásn, sem inariumi szegény tanuló

részére.

Sacratissimae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Domini Do
mini Nostri Clementissinii Nomine, Regio Magni Principatus Tran sylvan iae 
Uubernio intimandum. '

') M i . l i '  S .  n n i r ü r ö l  m í s o l l  p r l h ' m y á h ó l .
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Caesareo-Regium Politiae Dicasterinm Aulicum medio Notae Corres- 
pondentialis ddto 28-ae Februarii exaratae, 50 aureos in specie, et 000 f. in
V. V. ea cum requisitione horsum transposuit, ut Summa haec per certam 
Litigantem Partem uni e Referentibus in Objectis Judicialibus ex Secundis 
finibus ') submissa, per hunc vero Sui Anonymo resignata, pro desiderio 
praemissum Donarium respuentis, ad Fundum Studiorum Transylvanicum 
inferatur, ut ex proueniente G pcentuali illius annuali interusurio, unus 
pauperioris Sortis Juvenis e Limitanea Militia Siculic-a in Gymnasio Kan- 
teusi, Classes Humaniores cum Eminentia absolvens, et in Lyceo Claudiopo- 
litano Studia sua continuare volens, in Seminario Sancti Josephi Claudio- 
politano educari ac Stipendio provideri valeat.

Praeattactam proinde qvinqvaginta aureorum, praeterea Sexcentorum 
Florenorum in Valore Viennensi Summam, Regio Gubernio ea cum Ordina
tione transm itti: ut eandem penes Fundum Stipendiorum Transylvanicum 
ad perceptum summi, erga securam Hypothecam cum 6 pcentali Interusurio 
elocari curet: ut e proventibus illius unus Juvenis e Militia Limitanea Sicu- 
liea oriundus in Seminario Sancti Josephi educari qveat. Pro asseqvendo 
vero eo: ut proficua hujus Summae destinatio tam Parti Judicem temerarie 
corrumpere volenti, qvam vero ad publicam Notitiam pervenire possit, 
Regium Gubernium id disponet: ut factum hoc Ephemeridibus Oibiniensi- 
bus inseratur, Casum vero in eum, si auctor praeinserti illegális nisus detegi 
posset, praeter amissionem pecuniae, ad praevium utilem finem converten
dae, etiam promeritae poenae subjiciatur, In reliqvo altefata Majestas Gra
tia Caesareo-Regia et Principali benigne propensa manet. Datum Viennae, 
Austrine, die 9-a Martii 1821.

Sam. C. Teleki m pr. Michael Benyovsky m. p r .2)

CCCXXXVH.

[1822.]

Kivonat H/abó Antal óh a kolozsv. róni. katli. Seminar inni ltodon se. 1*. Kotor József között
létre jött Rzerzódósliól.

Szabó Antal ügyvéd, a Seminarium árnyékszék bástyája helyén levő 
kis puszta telekért adta cserélje az elövölgyben belső közép utczai fertály
ban Senator Darko Samuel és a város szénafüvei közti szomszédságban levő 
Ivét rúd szénafüvét, de úgy, hogy oda ez ajtót épitsen s ahoz bejárást enged
jen. Költ Kolosváron 1822. aug. 14.

(P. H.) Szabó Josef m pr. (P. H.) Deesi Janos m pr.
szolgabiro. Tanácsbeli esküdt.')

') A II. székely gyalog határa rezred kerületéből.
-) Mike S. eredetiről másolt példányából.
" I Mike S. ere letiről másolt példányából.
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Excellentissime, illustrissime ac Reverendissime Domine L. B. Epi
scope, et Consiliarie A. J. Domine et Praesul mihi Gratiosissime!

Ad constabiliendam fundationem meam Claudiopoli in Convictu Regio 
Nobilium educandi, modo quidem unum, tum duos Adolescentes, sicuti die
ill-a Julii a. c. Excellentiae vestrae indicaram-------— pro conservandis
sartis tectis et aliis necessitatibus, offero —

1- o Ex summa 2(57 Rhflorum Xrornm 29 V. V. restantium Interusu
riorum Rhflrnos 100 |1G7 flrni vero et xri 2!) cedant novo Instituto pau
perum laborantium Claudiopolitanorum, ubi certo certius quandoque etiam 
('oronenses intercurrent. |

2 - 0  Quidquid a die 1-a Novembris Anni 1825 usque ad 3-am Octobris
anni sequentis 1826 pro capitali 400 Rh. florenorum pro Interusurio est intra
turum, ita ut ego, pro complemento fundationis meae in rationem duorum 
juvenum nonnisi adhuc 1000 Rliflonos Y. V. super solvere tenear.----------

Excellentiae vestrae subditorum infimus :
Coronae (i-a octobris A. 1825. Josephus Lamaseh ni. p r.')

CCCXXXLX.

1182(5. i
Kivonat Molnár József apát sem inariumi alapitvány-levolébol.

Extractus.

Testamenti Rmi Dni .Toseplii Molnár, Abbatis 11. M. V. de Tormora, 
Catii. Ecclesiae Magno Varadiensis Custodis et Canonici, ddto (5-ae Julii 
1824 conditi et ddto 28-ae Martii 182(5 Auctoritate Ordinaria rati habiti.

In nomine Saevissimae et Individuae Trinitatis Patris et Filii et 
Spiritus Sancti Amen.

Ego Josephus Molnár etc. etc. — — —
Reliqua tota quanta mea Substantia in paratam pecuniam Conver

tenda, primum in tres aequales partes dividatur, ac tum demum singula 
talis pars rursus taliter subdividatur.

Pars 1-a Quadrifariam distribuatur. Ex qua quarta cedat etc. etc.------
2-a Quartalitas Seminario Studiosorum Claudiopolitano, cum prae

ferentia, si qui fuerint, meorum Cognatorum.")

’) Mike S. eredetiről másolt példányából.
-) E negyedrész a végrehajtónak 182G. május 3-án költ eredeti levelében igy 

van kifejezve: l-o Pro Seminario Studiosorum Claudiopolitano Kidőli Rfl. 10 xr. W."
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Praesentem Extractum in praedeseriptis punctis et Clausulis Origi
nali Testamento Conformem esse testor.

Sign. M. Varadini die d-a Maj ii 1820. Franciscos Kritsfalusi m. pr.
Testamenti Can. Jos. Molnár 

Executor.')

CCCXTj.

'  [1820.1
Az ov. reform, főtan oda gondnoka ős tanárai által egy tanári ház építőse bevégzésére vett 

• kölcsönről szóló levél.

Mi alulírtak adjuk ezen tulajdon nevünk aláirásával meg erősített 
eontractualis levelünket arról, hogy minekutánna Kollégyonmnk nagy 
érdemű Inspector Ed Curatora, a Cs. K. Felség arany kolcsos Ilivé és Ns 
Dohoka Vármegye Fő Ispányja, Melt. Kis Ilhedéi Gróf Ithedei Adáin Ur 0 
Nagysága, több Kollégyomunkhoz mutatott kegyes jótéteményjei mellett, 
most közelebbről az uj Professori ház építésének bevégezlietése tekintetei
ből 10(10 ezer Itbforintokat váltóban méltoztatott nékünk költsön, ajánlani 
egy esztendőre, minden interes nélkül — a tisztelt Mélt. Gróf és Inspector 
Curator Urnák ezen kegyes ajánlása következéséül, mai napon az említett 
1000 ezer váltó llhforintokbol álló summát 0  Nagyságától, háladatos 
tisztelettel effective leváltak is, még pedig:

a) Azon magunk szoros lekötelezésével, hogy a mai naptól számlálva 
egy esztendő be telesével, minden meg szollitás nélkül a nevezett 1000 ezer 
váltó itbforintokát 0  Nagyságának vissza fizetjük.

b) Ezen capitalis summa Securitássára lekötjük a Kollégyomnak 
minden fekvő javait, hogy in casu morositatis, a tisztelt Melt. Creditor 
Gróf Ur 0 Nagysága, azokból erga selectum magának via liquidi debiti 
eleget vehessen és vétethessen. - • Kolosváron Aprilis 24-kén 18d9.

B. Bánffi László m. pr. Curator.
(L. S.) Szilágyi Ferencz m. pr. actuarius Professor.

Jósa Sámuel m. pr. Perceptor.3)

— 701 —

Alulírtak, mint a kolozsvári, ev. reformatum Collegium elöljárósága, a 
jelen élőknek és következőknek tudomására adjuk ezen hálás érzelmünket 
tanúsító s hivatali utódainkat is kötelező erejű írásunkat.

') Mike- S. eredetiről másolt pH'lánijáhúl.
-) A l-ofazmíri e-r. ref. főtnvn la levéltárában levő ere I'etiln"il.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 704 2013.03.05 . 22:27:22



— 7<ir> —

Midőn avi 18*il-k (ívben Collegiumunk Typographiájának egészíteni 
megújítása mellőzhetlen szükséggé vált vala, s n, Litliographia felállítása is 
hasznosnak találtato tt; ezen egyesített Könyv- és Kőnyomda intézet sok 
költségben került elő állítása csak Collegiumunk X. Insp. Fő Curátora b. e. 
Kis Rliédei gróf Rhéclei Ádám úr ő Nagyinéltósága költsön adott pénzének 
fontos felsegitése által mehetett tökélyességre. - - így kért és nyert vala a 
fő oskolai Elöljáróság a tisztelt gróf úr ö Nagyin éltó sáigátől a végett a nuilt 
18-31 -ik év April 2-án 2ö00 co két ezer hatszáz rfkat eonv. pénzben (>"/o 
kamatra s ugyan azon év December 24-án 2000 cv> két ezer rfkat eonv. 
pénzben 57« kamatra, későbben pedig az 18d4-ik év Február 10-án 540 eo 
ötszáz negyven rfkat ismét eonv. pénzben. — Melyhez járul még a legújabb 
professori szállás bcvégezhetésére minden kamat nélkül az 1829-ki April 
24-én nyert 400 eo négyszáz pengő rft tevő kölcsönzés is. — Ezen. összesen 
5540 eonv. rft tevő kölcsönzésre nézve, a mindenkor tisztelt hitelező gróf 
ur ő N. méltósága a következett 1.845-iki év Sept. 8-án kelt véghagyomá
nyának fi-ik pontja e) betű alatti czikkében ily kegyesen rendelkezett:

-Ha a, Ns Collegium ezen adósságait illető interessel vei egyetemben 
legtovább hat esztendőknek leforgása, alatt kedves örököseimnek önkéntesen 
és pontosan lefizeti: így és nem különben hagyom, hogy annak pontos 
telyesedésével, kedves örököseim tartoznak a, iSTs Collegium Typogrnphiája 
felállítására és olőmenetelesitésére kifizetni a Xs Collegiumnak tizenöt ezer 
váltó rfokat. Moly summa pénzt, úgy akarom, ezen legatumom erejénél 
fogva, mint tökeilénzt eloealjon a, Ns Collegium jo securitásu és egyszers
mind oly bizonyos helyre, a hóimét interessét nem csak egy elsőben, hanem 
folytában pontosan bévoheti, mely esztendőnként bejövő interest a Typo- 
graphia liasznára legczélaránvosabban fordítsa." — Azomban a közbe jött 
tetemes károsodások, és bekövetkezett szerencsétlen idők azt okozók, hogy 
a feimirt kamatozni kellető tőke után Collegiumunk pénztára csak egyszer 
fizethetett kamatot s a kamathátralék a hanyatló óv végéig 5504 cv> öt 
ezer ötszáz kilenczven négy eonv. rfttokra felnevelkedett.

A hálásan tisztelt emlékezetű Gróf ő X. méltóságának ezen 1849-ik 
év kezdetén Január 27-én történt halála után, a, mint az idő csendesedett, 
a nagyon tisztel | igy \ örökösök közöl b. Radák István né, Kis-Rhédei gróf 
Rhédei Klára úr asszony ő nagyságának egy Resten f. év October 11-én 
kelt meghatalmazó levelénél fogva ezen Legatum tisztába hozása Hídvégi 
gróf Miké Imre úr ő Xagyméltóságára, a már néhai Kis-Rhédei gróf Rhédei 
Mária úr asszony megözvegyült férjére, mint egyik örökösre átbizatváu, mai 
napon a méltóságos örökösök az erényes édes atya s illetőleg tisztelt ipa 
nyomdokait és saját nemes érzelmüket követve, oda nyilatkozni méltóztattak, 
miszerint a tőke (is kamat összegéből előbb kivétetvén 0000 rítok Conv. 
pénzben, vagy tizen öt ezer váltó rítok, ezen öszveg mint töke a X. gróf 
Rhédei Adám ur ő X. méltósága neve alatt kamatozzon s a kegyes vég
hagyomány ren delete szerént használtasson, a femnaradó 5454 rftokat pedig 
csakugyan Conv. pénzben már mint sajátjukat a tisztelt örökösök visza 
ajándékozzák a Oolleginmnak, s hasonlóan ezen öszveg is tőkésitetvén, 
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ennek kamatját is ugyan azon czélva az egyszersmind Könyv- és Kőnyomé 
intézet gyarapítására kegyesen rendelik.

Mely kegyes végliagyomány és hasonlóan nemes szívű jelen rendel
kezés oly móddal lépvén telyesedésbe, miszerint a N. gróf Rhédei Adóm úr 
ö Nagyméltósága Legatumára a Collegium meglevő tőkepénzéből, olyan 
kötelező levelek, melyekben foglalt öszvegek meggazdálkodott pénzből 
kölcsönöztettek és semmi határozott czélra rendelve nincsenek, 6000 x.- 
hat ezer Conv. rftig kiszakasztattak. Ezen tőke mai naptól kezdve a b. e. 
gróf ő N. méltósága neve alatt, kitűzött czéljára kamatozni kezdessék, a 
tisztelt gróf örökösök kegyes ajándéka pedig a legelőbb beszedhető tetemes 
hátralék kamatból tisztelt neveik alatt ugyan azon czélra tőkésitetni 
elhatároztatott. Ez által Collegiumunk elöljárósága azt hiszi, hogy egy
felől a kegyes véghagyomány és a jelen nemes szivü ajándékok életbe 
léptethetése iránt lehető legczélszerübben intézkedett; másfelől pedig a 
tisztelt örökösöket mind a megboldogult gróf ő N. méltósága végrendelete 
telyesitése iránti kegyeletükre, mind saját nemes ajándékok fen maradására 
nézve a maradék előtt is legbiztosabban megnyugtatni igyekezett.

Meg is ismerjük hálás tisztelettel, hogy Collegiumunknak fenn is 
említett négy rendbeli külön passiv adósságairól szóló kötelezvényeit sok
szor tisztelt gróf Mikó Imre ur ö Nagyméltóságától átvettük s ezek helyett 
hat ezer Conv. rftig jó securitásu activ kötelezvényeket, a mindenkor tisz
telt gróf Rhédei Adám ur ő Nagyméltósága nevére s legatumára kiszakaszt- 
ván, a kegyes végrendelet már életbe lépett; a tisztelt mélsóságos gróf 
örökösök kegyes ajándoka is minél előbb tőkésitetni fog; addig is pedig 
illető kamatja az egyesitett Könyv- és Kőnyomé intézet gyarapítására 
fordittatik.

Ide csatoljuk megújítva a feledhetlen Insp. fő Curátorunk a N. gróf 
Rhédei Adám ur ő Nagyméltósága becses emlékezete iránti hálás tiszteletün
ket, valamint a tisztelt méltóságos örökösök kegyes ajándokaérti alázatos 
köszünetünket, egyszersmind azon kötelességeink nyilvánítását is, melyet 
hivatali utódaink is folytatni fognak, miszerint a kegyes véghagyományt 
és ajáudokot kitűzött rendeltetésűikre lelkiösmeretesen fordítani magunkat 
és a következőket is ünnepélyesen kötelezzük. Buzgó lélekkel könyörgünk 
i s : nyújtsa az egek ura sok boldog évekre a tisztelt méltóságos gróf örö
kösök életét, s fenmaradó kedves gyermekeikben és késő unokáikban is 
díszes családukat virágoztassa !!

Mely tisztelettelyes nyilatkozatunkat s illetőleg magunk kötelezését 
Jegyzőkönyvbe igtatni s a tisztelt grófi örökösök részére két külön pél
dányban szokott aláírás és Collegiumunk pecsétje alatt kiadatni ezennel 
meghatároztuk.

Kolosvártt Decembr 24-én 1849-ik esztendőben az ev. reform. Colle
gium Elöljáróságának gyűléséből. ')

■) A kolozsvári ev. ref. főtanoda levéltárában levő egyszerit másol,álból.
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OCOXLIL

[ 1 8 3 1 . ]

Kozni »si Kovács Péter 1000 ezüst forint alapítványa Kolos vára t t  a r. katb. iskolákban tanuló
székely ifjak részére.

Excelsum Regium Gubernium.
In educationem duorum bonae Spei Studiosorum Juvenum perpetuum 

subsidium jam in Vivis statuere volens, numeravi boc fine 1). Lectori Cano
nico ad Exc. Gubernium Regium in Gremiali Commissione Catholica Rete
renti Mfco D. Joanni Szabó mille tinos m. c. Clandiopolim perferendos. 
Intentio mea autem circa futuros Alumnos haec- e s t:

1- o Sint praeferenter ex meis Cognatis propinquioribus in Linea Pa
terna et Materna; Illis vero non existentibus suscipiantur promiscue, Koz- 
masienses et Kezdi Szt. Lelelrienses Siculi.

2 - 0  Interteneantur alter in Claudiopolitano Seminario, in Csik Somllyo- 
viensi alter, ea cum providentia assumendi ambo, ut Claudiopolitanus Stu
diis Philosophicis aut etiam Juridicis absolutis discedens, nunquam non 
locum relinquat Csíkién si humaniores Scholas Emenso, id quod mihi vita 
comite Curae erit.

J-o Praesententur post obitum meum per Excellentissimos Dominos 
Transsylvania e Episcopos; et Sede vacante, per V. Capitulum A. Caroli- 
nense, — accepta relatione de Clientibus huic meae Dispositioni conformi 
a Locali Parocho.

Oro igitur humillime Exc. Gubernium Reg. dignetur novellam lianc 
Fundationem meam sub suam protectionem accipere, et de numerata Summa 
ita elocanda gratiose disponere, ut ad Censum, qui alioquin Semestraliter 
solvendus stipulari solet, initio adfuturi Mensis Novembris Alumni assumi 
valeant.

In profundissimo Venerationis Cultu ') Anno millesimo Octingente
simo Trigesimo primo, Die quinta Aprilis.

Petrus Kováts de Kozmás m. pr.
Canonicus Custos a)

CCCXLIII.

[ 1 8 3 1 . ]

Kivonat magyar kir, egyetemi volt tanár W inkler Mártonnak a kolozsvári Seminarium részére 
'  te tt végron fleletél)ól.

— ------— tota mea substantia in tres aequales partes divida
tur ---------- — altera conveitatur in literariam educationem discentium
catholicorum Abrudbányensium juvenum, c[uo tino unum capitale pro fun

) Az ige es kelőt helye kimaradt, a mi ily levelekben nem szokatlan.
“) Mike ft. eredetiről niámlt pHdányáhól.
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datione Seminarii Sancti Joseplii Claudiopoli deponatur, ut ex ejus interu
surio veri pauperes, praeferenter mihi etiam remoto gradu sangvine juncti 
educentur. —

Signatum Vacii 26-a iulii 1831.
Martinus Winkler, 

in Regia Scientiarum Universitate 
Hungarian Statisticae et Juris metallici 

Professor emeritus ')

OOCXLIV.

11832. J

Kolozsvár kiváltságlevele az ötödik vagy dcczembcr 28-ki évi országos vásár iránt.

Nos Franciscus Primus Divina favente Clementia Austrine Imperator, 
Hierosolimae, Apostolicus Hungáriáé, Boliemiae, Lombardiáé et Wenetia- 
rum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae et Lodomeriae Rex, Archidux 
Austrine, Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carintliiae Carnioliae, 
Superioris et Inferioris Silesiae Magnus Princeps Transilvaniae Marchio 
Moraviae, Comes Hasbnrgi, Tirolis et Siculorum etc. Memoriae commenda
mus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, quod Nos 
cum ad nonnullorum fidelium Nostrorum humillimam intercessionem, 
Nostrae propterea factam Majestati, tum vero, demissarum precum Commu
nitatis Liberae Nostrae Regiaeque Civitatis Claudiopolitanae benigne habita 
reflexione, volentes insuper utilitatem etiam et commodum chari Nostri 
Magni Principatus Transilvaniae promovere, et populis Incolisque ejusdem 
succurrere, in praedicta Libera Nostra Regiaque Civitate Claudiopoli quin
tas Nundinas anniversarias die vigesima octava Decembris, festo videlicet 
Innocentium, si hanc diem in Dominicam incidere non contingat, ipsa illa 
die, si vero in Dominicam incidat, feria proxima, non impedita quovis anno 
sub iisdem omnino libertatibus, juribus, privilegiis, et immunitatibus, qui
bus aliae ejusdem Liberae Regiaeque Civitatis ac aliarum Civitatum, oppi
dorum, villarum et possessionum Nundinae anniversariae celebrantur, per
petue celebrandas, gratiose indulgendas et concedendas esse duximus, 
annuentes et concedentes, immo annuimus et concedimus praesentium per 
vigorem, absque tamen praejudicio Nundinarum seu Fororum annuorum et 
hebdomadalium aliorum locorum.

Quocirca Vos universos et Singulos Mercatores, Negotiatores, Insti
tores et Forenses homines atque viatores quoslibet harum serie assecura- 
mus, affidamus, et certificamus, quatenus ad praedictas Nundinas, seu fora 
annualia per Nos in Libera Regiaque Civitate Claudiopoli modo praemisso 
celebrari indultus, et concessas, cum omnibus mercimoniis, rebusque vestris, 
bonis, ac justis secure, libere, et sine pavore et periculo personarum, rerum-

q Mike S. ereletiröl másolt, pél'láni/áhól.
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que et mercimoniorum Vestrorum veniatis, properetis et accedatis, peractis- 
que ibidem cunctis Nagotiationibus vestris, ad propria, vel alia, quae malue
ritis loca redeatis, salvis semper rebus, et bonis, atque personis Vestris sub 
Nostra protectione, et tutela Caesarea ac Regia Principali permanentibus. 
Quod et volumus in aliis foris publicis ubique palam fieri, publicarique et 
proclamari, praesentes vero Literas Nostras, secretiori Sigillo nostro aulico 
pendenti communitas, et roboratas post earum lecturam semper reddi prae
sentanti. Datum in Imperiali Nostra Civitate Wieuna Austriae, Die vige
sima octava Mensis Novembris, Anno Domini Millesimo Octingentesimo 
trigesimo secundo, Regnorum Nostrorum quadragesimo primo.

Franciscus m. p.
■ Br. Josephus Miske m. p.

Franciscus Comes Teleki m. p.

Protocollatum in 'Libro Regio Primae Classis Pagina 223, quod testa
tum redditur per Archivi Directorem Transilvanico-Aulicum —

Lndovicum Hodor de Kezdi Szent Lélek m. pr.

Praesentes Benignissimae Litterae Nundinali-Privilegiales per impe
trantem Civicam Electam Communitatem, medio localis Jurisdictionati 
Civici Magistratus exhibitae, et praesentatae, in Consilio Regii lntjus Magni 
Trausylvanisie Principatus Gubernii lectae et publicatae, nemine contradi
cente, pro futura Civitatis Jurium Nundinalium tuitione restitutae sunt. 
Claudiopoli Die 21 Mensis Maji Anui 1833.

Extradata per Stephanum Bartha mpr.
Seeretar. Gnblem. ')

' CCCXLV.

[1832.]

Kivonat Miklósi József nagyváradi kánonoknak a kolozsv. Seminarium részére tett
végrendeleté bői.

Minden vagyonáta) három részre osztotta, s egy harmadát a sz. udvar
helyi és kolozsvári Seminariumoknak hagyta egyenlő arányban, úgy, hogy 
azokon az ö atyafiai neveltessenek.

Signat. Varad-Olaszini, die 28-a dec. 1832.

Josephus Miklosy Cathedr. 
ecclesiae Waradiensis Canonicus m. p r .:>)

') Az e rd é ly i ro ll M r. k o r m á n y s z é k  levéltárában 14847. 1833. szám a la tt bemu
ta to tt] eredetiből.

-) A mennyiségről nem találtam  adatot.
:l) M ik e  S . h iteles m á s o la tr ó l v e tt p é ld á n y á b ó l.
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CCCXLVI.
[1833.]

(•sik-Szcntkirályi Bors Barabás alapítványa 1500 rftról, melyet egy, a kolozsvári róm. katb.
Seminariumban lakó ifjú részére  tett.

Felséges Királyi Fő Igazgató Tauáts!
Excellentiátoknak a múlt Februarius 25-ről 1602, és Julius 4-ről 5997 

számok alatt, az ez előtt Fundatioul letett 800 lift. aránt hozzám botsát- 
tani méltoztatott Kegyelmes Rendeléseiket alázatosan tisztelvén s belöllök 
megértvén, bőgj7 a 3-dik Asztalokra szánt Fundatioknak öt szász Bhfrt 
Capitalisbol kelletik állani, az alázatosan ide mellékelt qvietantia szer ént 
700 lift az az Hétszász lilift c. p. a kolozsvári Királyi Fő Harmintzadi 
Hivatalhoz olly czéllal adtam be, hogy azon Summából 200 az az Kétszáz 
tihft capitalis légyen a fenn irt 800 Rftnak Ezer lihftra leendő kipótlásául, 
az 500 lift az az Ötszáz Rhft Capitalis pedig a Kolosvári Királlyi Lycaeum- 
ban tanuló egy ifiunak a Seminariumban tartására szolgáljon ujj fundationi 
örökösön, ujjra is alázatosan könyörögvén Excel lenti átoknak, hogy ezen 
fundatiot is hathatos védelmek alá venni, és azon Summátskákat is mint 
Tőkepénzeket kamatra kiadni méltoztassanak; ezen Fundatiora nézve is 
azon kegyelemért esedezvén, hogy inig élek, erre is nevezhessem én ki az 
arra érdemesnek talált ihat, melly végre ennek is megiiressedését üdénként 
tudtomra adatni alázatosan kérem, halálom után pedig ugyan erre is, mint 
a többekre szokás, méltoztassanak Excellentiátok a Nemess (Isik Széki 
Tisztség ajánlását különösebb figyelemre méltoztatván, az ajánlandó ifiak 
közül az érdemesebbet ki nevezni, örökös tisztelettel lévén —

Excellentiátoknak1) , ,  .alazatos szolgája
Gsik-Szentkirállyi Bors Barabás, Nemes A1 Csik Szék 

királly bírája.1)

OOCXLVII.

[1836.1
A kolozsvári polgári kereskedő Társaság alapszabályai.

B é v e z e t é s .
Tapasztalás tanúja annak: hogy a1 nemzeti tökéletes jólétnek talp

köve a’ munka és szorgalom, a’ nemzeti szorgalomnak pedig főrugója és 
éltető ereje a’ k e r e s k e d é s ,  melly rokon lánczczal egybekapcsolva a’ 
told messze tájait, ’s különböző nemzeteit, szinte csak egyedül képes a’ 
nemzetre csinosodást, mesterségi és tudományos miveltséget, ember és

') Keltezése nem volt, a kormányszéknél 1833-n volt jegyzőkönyvre véve.
*) Miké H. eredetiről vett példányából.
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világisméretet, gazdagságot árasztani; és azt a’ szegénység’s pallérozatlan- 
ság nehéz bilincse alól, virágzó szerencsés állapotra fölemelni. De a keres
kedés akármelly nemzetnél virágzásra leginkább úgy juthat, ha a’ nemzet 
azon fiai, kik magokat és vagyonúikat, e’ kétes útra, nem annyira saját, 
mint közhaszonért elszánni készek, társasági kapcsolatba alakulva, egye
sített erővel törekednek kivívni azon közczélt, mit elérni, csupa egyes erő 
elégtelen; és ha az illy társaságok igyekezete, az egész nemzetre kiható 
sikere felől, némi jogok, szabadságok és kiváltságok által biztositatik. Illy 
elvekből kiindulva, kívántak a’ kolozsvári kereskedők is egy kereskedői 
társaságnak ön magokból leendő egybealkothatására, ’s bizonyos e’ czélra 
öszveszerkesztetett rendszabályok használ hatására királyi legfelsőbb enge
dőimet eszközölni. — Melly legfelsőbb kegyelmes engedelem következőleg 
a’ F e l s é g e s  U d v a r t ó l ,  folyó év September 21-ik napján, 4156.1836 
udvari szám alatt költ királyi rendeletnél fogva meg is adatván: ennek 
nyomán állittotta meg ’s adta ki az erdélyi kir. főkormányszék, az érintett 
kolozsvári privilegiált kereskedői társaságnak, szoros megtartásul, a’ tár
saság czélját, belső elrendezkedésit, úgy némi jogait és szabadságait 
magokban foglaló következő r e n s z a b á s o k a t .

Első rész.

A ’ társaságról és annak tagjairól.

1. Ozikkely. Noha ugyan az egész Felséges Ausztriai birodalomban, 
következőleg ezen Erdély nagy-fejedelemségben is, a’ boltos kereskedés 
folytatása bizonyos, a’ fennálló kegyelmes cridalis normákban megirt sza
bályok által elrendelve legyen, ’s a’ kolozsvári privilegiált kereskedői tár
saság is, maga kereskedésit mindenekben azok szerint folytatni kötelez- 
tetik, ’s ez okon, valamint társasági, úgy kereskedési tekintetben is, az 
érdekelt legfelsőbb kegyelmes rendszabások szerint, a’ helybeli tanács 
törvényhatósága, közelebbről pedig a’ tanács által kinevezendő cridalis 
biztosság felügyelő felelősége és rendelkezése alatt leend; — mivel mind- 
azáltal, az érintett kereskedői társaság, maga kitűzött czéljainak biztosabb 
elérhetése végett, egy közpénztárt is egybetenni és alapítani szándékozik, 
’s valamint az erre, úgy a társaság kebelében is létezni kellető jó rendre 
való felügyelet bizonyos tisztviselőket kíván : azért az egybealkotandó 
kereskedői társaságnak lesznek rendszerint két e l ö l j á r ó i ,  egy p é n z 
t á r n o k a  és egy j e g y z ő j e ,  ■— kiket a’ társaság minden három év 
bétöltével maga tagjai közül, titkos szózatolással szabadon fog választani; 
és a’ kik közül az elöljárók minden fizetés nélkül, a’ pénztárnok pedig és 
jegyző a’ társaság által közakarattal kiszabandó évipénz mellett, folyta- 
tandják liavatalaikat.

2. §. A’ k é t  e l ö l j á r ó  k ö t e l e s s é g e  1 é s z e n : a’ társaság 
dolgairól, és ezeket érdeklő tárgyakról tartandó tanácskozás végett, vala
hányszor a’ szükség kívánni fogja, magok elnökségöb alatt társasági 
gyűléseket tartani; azokra a’ társaság minden tagjait a’ legifiabb tag által
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egybehivatni; gyűlésekben a’ csendességet és tanácskozási jó rendet fenn
tartani; a’ gyűlések határozatait illő teljesedésbe venni, vagy vétetni; 
továbbá, a’ társaság minden jussait, maga rendin oltalmazni; annak jó 
karban létezlietésére nézve, minden szükségeseket elkövetni, és a tapasz
talandó hiányokat 's fogyatkozásokat, akár legottan orvosolni, akiír pedig 
orvoslás végett a’ gyűlés elibe terjeszteni; csakugyan a’ társaság végzése 
nélkül, 20. az az, húsz ezüst rftot felytil haladó költséget nem tehetvén. — 
Végre: a’ kiváltsági levelére, rendszabásaira, okleveleire, 's más nevezetes 
irományaira, úgy pecsétjére is felelet terhe alatt felvigyázni, ’s azokat 
minden szerencsétlenségtől oltalmazni.

A’ p é n z t á r n o k  k ö t e l e s s é g e  1 é s z e n : a’ keze és számadása 
alá adandó pénztárra, mellv egy kettős zárral erősített 's kettős kulcscsal 
felnyitható ládában fog ta rta tn i; és a’ melly kulcsok egyike nála, másika 
pedig az elöljárók valamellyikénél fog állami, szoros felelet alatt, jó gondot 
viselni; a’ társaság határozataiból abba béteendö, vagy abból kiadandó 
pénzt az egyik elöljáróval együtt bevenni, és azt az egyik elöljáró neve 
aláírásával erősítve, a’ hozzátartozó hiteles bizonyítványokkal együtt, min
den fertály év végével a’ társaságnak megvizsgálás és feloldó levél nyerhe- 
tés végett, bemutatni.

A’ j e g y z ö k ö t e l e s s é g e  I é s z e n : a’ társaság gyűléseinek 
végzéseit igazán, tisztán és értelmesen jegyzőkönyvbe igtatni, és az azok 
nyomán megírni kellető, vagy más szükséges irományokat egybeszerkesz- 
tetni; a’ társaság leveleire, irományaira, mellyek keze alatt lesznek, jó 
gondot viselni.

;l. íj. A’ társaság minden tagjai küteleztetnek az elöljárókat meg
becsülni, tölök illeudőleg függeni, s1 a’ midőn azok által a társaság vagy 
a’ közönség dolgaiban lel szólhatnak és kirendeltetnek, arra azonnal elő- 
állani, ’s az elejökbe adottakat végrehajtani; az elöljárók csak ugyan arra 
vigyázván, hogy tagot is ollyait foglalatosságra, mely által kereskedésétől 
elvonattatnék, ne kén szentsen ek. Továbbá, köteles minden tag a’ társaság 
gyűlését az ez által meghatározandó büntetés terhe alatt gyakorolni, ha 
csak távolléte, betegsége, vagy valami más fontos, és a’ közelebbi gyűlés
nek bejelentendő ok miatt, a’ megjeleli hetesben nem gátol tatu ék.

4. §. A’ mik gyűlésekben az elöljárók, vagy más tagok által előterjesz
tetnek vagy javasoltaknak: szózatok többségével állíttassanak meg; a’ kétsé
ges esetekben, a’ társaságnak a helybeli tanácshoz folyamodnia kelletvén.

5. íj. Valamint az egész társaság, úgy annak egyes tagjai is a’ haszon 
és nyereség tárgyában, a’ felebaráti szeretetet és közjót fogják szemük 
előtt tartani, ’s a’ felettébb való uzsorától őrizkedve, az ollvan portékákat 
is, mellyek csak egy vagy két tagnál találtatnak, illendő áron fogják a’ 
vevőknek adni ; sem az egész társaság, sem annak akármellv tagjai is, a’ 
portékák árrai felől, sem együtt, sem különösen egyeződül és tanácskozni 
nem fognak, szabadságaik elvesztése terhe alatt.

ö. íj. Valaki Kolozsvárt! kereskedést folytatni, és ezen. kereskedői 
társaságba tagúi béállaui szándékozik ; legelőbbször jelentse magát a’ tár
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sasiig elöljáróinál, kiknek tisztjükben áll az olivant a’ társaságnak, a' leg
közelebbi gyűlésben a’ helybeli tanácsnak leendő ajánlhatás végett bejelen
teni, az illyetén ajánlás, vagy ennek megtagadása esetében, a’ tanácshoz 
jelenthető folyamodás nyomán, csak is maga a’ tanács határozhatván meg, 
ha valyon a’ bejelentett és ajánlott, vagy folyamodott egyén, mind ügyes
ségére. mind a" kereskedés jő móddali folytathatására nézve, bír-é a’ szük
ségesképen megkívántat« tulajdonságokkal ? Mert ugyan is senki ezen 
kereskedői társaságba be nem vétetődhetik, ha csak, valamint a’ társaság, 
úgy következőleg a’ tanács előtt is gyakorlott kereskedői ügyességét, és 
egyszersmind azt is, hogy 3,000; az az, háromezer ezüst rfkból álló kész 
tőke pénze V ilii,  |mellvnek kimutatiísában, tulajdon joggal birató fekvő, ’s 
minden terhektől valósággal ment javak is felvétethetnek | hiteles bizonyság 
levelekkel voltaképen be nem bizonyítja.

A’ bévétetendő új tag, ha idegen és nem kolozsvári születésű, 100: 
az az, száz ezüst r lto t; ha idegen ugyan, de valamely helybéli birtokos 
polgárnak vagy kereskedőnek özvegyét vagy leányát venné feleségül 50: 
az az, ötven ezüst rftokat; helybéli polgár és kereskedő gyermekepedig, 
akárhol tanulta légyen a’ kereskedést 25: azaz,  huszonöt ezüst rf'tot tar
tozik béigtatási díj gyanánt, a’ társaság pénztárába egyszerre befizetni. 
Mind ezek kiterjedvén a’ kereskedői társaság ollyan tagjaira is, kik akármi 
okból a’ társaságból kilépvén, abba azután újra viszszaállani kivannak.

7. Sj. Minden társasági tagnak, úgy azok özvegyeinek is. kik a’ keres
kedést folytatni kívánják, szabad annyi legényt és inast tartani, a’ mennyit 
akarnak.

8. g. Vasárnapokon és más innepnapokon, az elkerülhetetlen szükség 
esetén kívül egy kereskedőbolt is fel ne nyittassák, kivévén az úgynevezett 
I bakonvás =  fűszeres | boltokat, mellyekben a! mindennapi eledelhez kíván
tatok áruitatnak, mert azokat az érintett napokon is, a’ reggeli isteni 
szolgálat előtt, felnyitni szabad leszeu.

0. g. A’ hamis mértékkel élőkre a’ rendőr-igazgatóság [politiae 
directio) tartozván felügyelettel lenni, ’s következőleg a’ mértékeknek gya
kori megvizsgálása vagy vizsgáltatása is annak kötelessége lévén: erre 
nézve midőn a’ rendőr-igazgató a’ mértékeket, vagy maga megvizsgálni, 
vagy segéd biztosai által vizsgáltatni kívánja: a’ társaság részéről is egy 
a’ társaság elöljárói által kinevezendő tagot vegyen maga mellé, ’s az el
intézett vizsgál ást annak jelenlétében vigye, vagy vitesse véghez. -  - A’ 
hamis mértékkel élésen találtatott kereskedő 12: az az, tizenként ezüst 
mforintig fog legottan bűn tettetni; melly büntetés, a’ felséges udvarnak 
1105. 1835 és 1010. 1830 udvari számok alatt költ, 's a’ helybeli tanácsnak 
megtartás végett 3890. 1835, és 5902. 1830 kormányszéki számok alatt 
tudtára adott legfelsőbb rendeletéi értelmében, akkor, midőn azon büntetés 
valakinek feladására történik, egy harmad részben a’ feladót, két harmad 
részben pedig a’ városi majorsági |allodialis| pénztárt fogja illetni, külön
ben pedig egészen az írt pénztárba lészen beszolgáltatandó.

10. §. A’ társaság a’ város és vidéke szükségeire elegendő portékát
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tartozván beszerezni: annálfogva, senkinek is, ki a’ 6-ik czikkelyben meg- 
állitott módon a’ kereskedésre nyert szabadsággal nem bír, ide értve a’ 
kalmárokat [úgy nevezett negoltzosokat) és ószerárusokat, mind két nemen 
boltot nyitni és tartani, sem titkon sem nyilván, annyival inkább új por
tékát, országos vásárokon, sokadalmakon kivül árulni nem szabad. — Az 
úgy nevezett házaló kalmároknak, ideértve a’ tótokat is, csupán liátokan 
hordozni szokott portékáiknak, országos vásárokon, sokadalmakon kivül, 
házanként való árulhatása, az 1811-beli királyi patens 9-ik és 15-ik czik- 
kelyei, és az ennek nyomán költ felsőbb rendelések szoros értelmében fog 
csak megengedtetni, — az országos vásárokon és sokadalmakon való sza
bados árulhatástól sem a’ házalók, sem a’ tótok el nem rekesztethetvén. 
Mire nézve, akár kalmárok [negoltzosok] és ószerárusok, akár pedig házalók 
és tótok hibázzanak ezen rendszabás ellen : senkinek is pártfogása nem 
használván, a’ város főbírája vagy tanácsa által a’ társaság elöljárói meg
találásukra adandó segedelem [adsistentia] erejével, a1 fennforgó körül
ményhez képest, első esetben fi: az az, hat ezüst magyarforinttól 12: az az, 
tizenkettőig, második esetben pedig 12: az az, tizenkét ezüst mftól 24: 
az az, huszonnégyig büntettessenek; az illyetén büntetések is az elöbbeni 
czikkelyben érintett rendelések szerint, ha feladás következésében történ
nek, egy harmad részben a’ feladót, két harmad részben a’ városi majorsági 
pénztárt, különben pedig egészen az irt pénztárt illetvén.

11. §. Társaságbéli tagnak, ügy helybeli polgárnak is fiát fi : az az, 
hat ezüst rftnah, idegen ifiat pedig 20: az az, húsz ezüst rftnak a’ társaság 
pénztárába előre való lefizetése mellett fogadja bé inasnak akármellyik tag 
i s ; különös tekintettel köteleztetvén lenni a’ társaság, önkéntes ajánlása 
szerint, a’ magyar ifiakra, minden vallásbéli különbséget félretéve. A' fel
vételnek pedig a’ társaság elöljárói és két tagja előtt kell történni, kiknek 
az másságra felveendő ifin, bemutatni tartozik származásáról szóló bizony
ságlevelét is. Midőn az inas, inasi esztendeit kitölti és felszabadul: megint 
annyit fizet a’ társaság pénztárába, a’ mennyit az másságra felvétetésekor 
fizetett. A’ felszabadulását bizonyító levél pedig, a’ társaság elöljárói és 
jegyzője aláírásuk, és a’ társaság pecsétje alatt ingyen fog nekie kiadatni.

12. §. Minthogy az egybealaknlt kereskedői társaságnak legfőbb 
czélja az, hogy a’ kereskedés, ennekutána az egész hazának boldogitására, 
előmenetelére és művelődésére, főképen értelmes, ügyes és müveit kereske
dők formálása által valódi virágzó állapotra jusson: annálfogva igyekezni 
fog a1 társaság, egy a’ maga erejéhez képest elrendelendő kereskedői kezdő
oskolát felállítani, és abban az ifjakat, maga pénztárából fizetendő alkal
matos tanítók által, innep- és vasárnapokon mind azon kereskedési tudo
mányokra, irás ’s számvetésbeli gyakorlatokra, mellyek a1 kereskedés minden 
ágaiban szükségesek nyilvánosan taníttatni, és általuk a’ tanulásból tett 
előmenetelből, minden esztendőben egyszer, nyilvános próbát adatni: mert 
csak így lehet megismerni, mellyik lesz közülök ügyes, müveit és értelmes 
kereskedő; ők is csak így juthatnak azon pontra, hogyannak idejében, 
külsőországi nagy kereskedők házaiba is befogadtassanak.
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13. §. A’ kereskedői jegyzőkönyvekbe, vagy is úgy nevezett defte
rekbe, mellyeknek a’ fennálló felsőbbb rendelések szerint készíttetniek, ’s 
a’ város pecsétje alatt kiadatniok kelletik, mindenik tag a’ maga jegyzéseit, 
számításait ugyan csak a’ fennálló rendelésekben kiszabott módon, magyar 
vagy német nyelven köteles beírni és béigtatni, olly megjegyzéssel: hogy 
a’ melly defterek a’ felsőbb helyeken költ rendszabásokkal tökéletesen 
megegyezni nem fognak ; azok legkisebb bizonyító erővel nem birandanak.

1-1. §. A’ társaság köteles lészen, a’ hitelezők [creditorokj károsítá
sára czélzó tagot a’ tanácsnak jó előre feljelenteni, hogy ez által a’ hite
lezők bátorságosítathassanak.

15. §. Olyan egyes tagot, a’ ki közönségesen tudva lévő, vagy hitele
sen bébizonyítandó szerencsétlenség által nyomorúságra, szegénységre 
ju to tt; úgy szintén, az elhalálozott tagok, szegény állapotban hátra mara
dott özvegyeit és árváit is, igyekezni fog a’ társaság maga pénztárából a’ 
tehetségig segedelmezni.

lő. §. Ál beteg kereskedő legényeket és inasokat, a’ társaság fogja 
maga költségén orvosoltatni. — A’ vándorló kereskedő legényeket pedig, 
néhány napi segedelmezés által, a’ házankénti kéregetéstől elrekeszti.

17. §. A’ társaság önnön pénztárából, csupán maga szabad tetszése 
szerint fog rendelkezni.

Második rész.

. I k e re sk e d ő  leg én y ekrő l.

18. tj. Minekutána egy ifin az inasi esztendőket bétöltötte és szorgal- 
matosságáról, ’s alkalmas voltáról gazdájától nyert bizonyítványát a’ tár
saság elöljáróinak bemutatta: a’ társaság, vagy az attól e’ czélra kineve
zett állandó ’s elegendő számú biztosság előtt vizsgáltasson meg, ha valyon 
a’ gazdájától nyert bizonyítványt valósággal megérdemli-é ? a’ midőn is ha 
ezen vizsgálatot jól kiállja, nyilvánosan felszabadítatik; és a’ társaságnak, 
a’ közelebbi gyűlésben, mint valóságos kereskedő legény bémutattatik ’s 
előtte a’ legényeket illető minden rendszabások, szoros megtartás végett 
^olvastatnak. Az illy étén módon felszabadult legény, ha társaságbeli tag
nak, vagy helybeli polgárnak fia, fi: az az, hat ezüst rítot, lia pedig idegen 
származású 20: az az, húsz ezüst rffcot kötelezhetik felszabadulási díj czíme 
alatt, a’ társaság pénztárába befizetni; a’ legénység pénztára gyarapítá
sára pedig, minden származási különbség nélkül 5: az az, öt ezüst rítot 
bészol gáltatni.

10. §. A’ legénység pénztára is, a’ társaság péuztárnokja keze, fel
ügyelete és számadása alatt lészen. Ezen pénztár egyedüli czélja az : hogy 
abból a’ szerencsétlen, ’s főkép beteg kereskedő legények, az abban talál
tató készpénz mennyiségéhez képest, segedelmeztethessenek. Az illyetéu 
segedelmezések azonban, csupán csak a’ társaság elöljáróihoz, vagy gyűlé
séin.'/, intézett írásbeli kérelmek útján eszközöltethetnek ki, a’ midőn is
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a’ társaság a’ környiilményekhez mérséklendö segedelmet a’ folyamodótól 
megtagadni nem fogja; a’ honnan átaljában minden kereskedő legénynek, 
akármelly eset és környülményben, a’ házanként való kéregetés szorosan 
megtiltva lészen.

20. §. Minden a’ 18-k ezikkoly tartalma szerint felszabadult legény 
tartozik felszabadulása napjától kezdve, még egy esztendeig azon gazdánál, 
kinél az másságból felszabadult, a’ gazdája által kiszabandó ’s legalább 30 / 
harmincz ezüst rftot teendő fizetésért, szolgálatban megmaradni; a’ gazda 
ellenben felszabadult inasának tovább is mint már legénynek megtartására, 
akaratja ellen nem köteleztetik.

21. §. Ha akár a’ gazda legényét, akár a" legény gazdáját változtatni 
akarná: különösen tartoznak ebbéli szándékaikat egymásnak hat hetekkel 
előre tudtára adni, hogy valamint a’ gazda más legényről, úgy a’ legény 
is más gazdáról idején gondoskodhass ék. Azonban —

22. §. Ha valamelly legény magát, többszöri megintés után is úgy 
viselné, hogy a’ gazda tőle menekedni kénteloníttetnék, az illy legényt a’ 
gazda a’ kiszabott előrevaló hírtétel nélkül is elküldheti. Csakugyan, ha az 
elküldött legény új szolgálatot mindjárt, vagy egy darab időig nem talál
hatna: azon esetben az elküldő gazda, köteles lészen néki, a’ nála vélt 
utolsó évi fizetésének nyolcz, vagy a’ környiilményekhez képest tizenkét 
napra számítás szerint eső mennyiségét bizonyos eledelbéli pótlással együtt 
kifizetni.

23. §. A’ gazdák tartoznak legényeiket rá szorítani: hogy .vasárnap 
és ünnepnapokon az isteni tiszteletet szorgalmatosán gyakorolják: annak 
elvégződése után pedig idejében hazatérjenek; ezen kívül kötelesek lesznek 
áltáljában a’ legények a’ gazdátoktól valamint máskor rendesen, úgy ezeken 
a’ napokon is történhető, mulaszthatatlan szükség esetében, elejékbe sza
bandó kötelességeiknek pontosan megfelelni; minden időben, csendes, erköl
csös, és a’ kereskedői illendőségnek teljesleg megfelelő életet folytatni; az 
elaljasodástól magokat szorgalmatosán óvni; minden alacson, gyanús és 
alattomos társaságot kerülni; gazdájok híre és engedehne nélkül, semrni- 
ne'mö vendégséget, mulatságot, hált és ezekhez hasonló társaságokat nem 
adni. Melly rendszabásokat általhágó legények, a’ kürnyülálláshoz és a’ 
hiba nagyságához képest, fizetésükből levonandó 10°/o rendes, vagy pedig a 
társaságtól gyülésképen meghatároz:!,"do, rendkívüli nagyobb pénzbeli bün
tetésen fognak marasztatni, testi büntetések rovataidnak, semmi esetben 
helye nem lészen.

24. §. Mindenki előtt tudva lévén, ’s számtalan szomorú példák is 
bizonyítván, minő veszedelmesek, és akármellyik ifiunak is egész jövendő
beli léteiét, ’s bessületét koczkáztatók légyenek a’ házárd, kártya és más 
illy nemű játékok: ez okon, az illy veszedelmes játékból való részvétel, 
minden kereskedő legénynek, eonditioja elvesztése, és a’ 23-k czikkely tar
talma szerint kiszabandó pénzbeli büntetés alatt, átaljában szorosan meg- 
tiltatik, és az illyetén játékosok ha netalán lennének, a’ legények sorából
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kitörőltetvén, n’ társaság engedelme nélkül többé egy kereskedő által is, 
itten legényeknek fel és bé nem yétetödbetnek. A’ társasági játékok ellen
ben, privát és minden részben érdemes házaknál, mulatság okáért, kevés 
pénzben, ha ártalmas formát magokra nem öltendeuek, megengedtetnek. 
Azonban vacsora után a’ gazda házából kimaradni, az ettől előre nyert 
engedetem nélkül, áltáljában egy legénynek is szabad nem lészen.

2ö. íj. Minthogy a’ legények fizetése nagy költségek tételére nehezen 
telhetik ki: ez okon kötelesek a legények, ’s közülök kiváltképen azok, 
kiknek fizetéseiken kiviül semmi egyéb vagyonjok ’s jövedelműk nincsen, 
magukat minden szükségfeletti híjába való költségektől tartóztatni, rendes 
költségeiket csupán gazdájok hírével és tudtával tenni, 's idején takarékos
sághoz s okos gazdálkodáshoz szokni: mire a’ gazdák is szoros ügyelettel 
lenni tartoznak, valamint szintén azt is elintézni, hogy a’ legények csak 
annyit költsenek, a’ mennyi jövedelmeikhez illik. Innen a legényeknek a’ 
városban adósságot is, mellyről a’ gazda ne tudjon, akár mi szín alatt csi
nálni, teljességgel nem szabad.

2(>. íj. Tartoznak a’ legények gazdájok iránt minden időben a’ legna
gyobb becsüléssel, engedelmességgel és hívseggel viseltetni, annak java és 
haszna előmozdításán egész igyekezettel munkálkodni, ’s áltáljában minden 
cselekedeteikben az illendőség szabályait szemök előtt tartan i; mert vala
mint amazt a’ gazdák és legények közt szükségesképen meglenni kellető 
költsönös bizodalom, úgy ezt is a’ társaság tekintete, ’s a’ kereskedői kar
nak megadni szokott becsülés, múlhatatlanul megkívánja.

27. §. A’ tanulásban lévő inasokkal kötelesek kiméivé és engedéke
nyül bánni, azokat a’ kereskedési tárgyakban oktatni, tanítani, ’s valamint 
a’ gazdájok iránti hívségben, engedelmességben, úgy kötelességeik pontos 
teljesítésében is azoknak jó például szolgálni.

28. §. A’ kereskedés természete és folytatása, úgy a’ gazdák java is 
megkívánván, hogy minden a’ kereskedésben foglalatoskodó személy, de 
főleg a’ legényok minden akármelly dolgot, ’s kiváltképen a’ kereskedést 
illető tárgyakról, hallgatással légyenek, ez okon minden fecsegés és szó
hordás, mint már magában illetlen a’ kereskedőnek, egyszersmind káros és 
ártalmas szokás is, szorosan megtiltatik.

29. jj. Valamint illő és szükséges a’ gazdának az, hogy legényének 
volt, ’s jelen magaviseletéről voltaképen értesítve légyen: szintúgy megkí
vánja a’ gazda bátorsága azt is, bogy a’ legényének, midőn az szolgálatijába 
lép, vagyonát, és mindennémfi értékét és állását tudhassa; azért tehát 
minden legény tartozik, béállásakor, minden akármelly nemű vagyonát ’s 
értekét, a’ mi t. i. az ő keze és reudelkedése alatt vagyon, pontosan és iga
zán Írásban gazdájának bemutatni; és kamatra vagy haszonbérbe kiadandó 
akármelly vagyonait, csupán gazdája hírével és tudtával, de csak ugyan tet
szése szerint kiadni; hogy így a’ gazda, legénye vagyonbéli hogy-állásáva], 
ezután is mindég ismeretes lehessen.
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Harmadik rész.

A' h e r e s b e  d <”> i n a s o h r 6 1.

80. §. A’ kereskedést tanulni kívánó ifiunak, jövendőbeli foglalatos
ságaira szükségesképen megkívántat*) tulajdonokkal kell bírni. Egy keres
kedő fin a’ tanulói esztendőket az atyjánál is kitöltheti, idegen ifin pedig 
tetszése szerint választ magának gazdát, négy hétig próbál annál, és lia az 
alatt magát tisztességesen és ügyesen viseli, gazdája által az első elöljáró
nak jelentés tétetik, és a’ bészegődtetésre szabadság kéretik, ki azután arra 
napot és órát határoz.

81. §. A’ rendelt órán az első elöljáró, a’ leendő gazda és még két 
társasági tagok egy begyülvén, ezek előtt az ifin atyjával, gyámatyjával 
vagy a1 környülállások szerint két kezessel, kik az ifiunak keresztlevelét és 
származásáróli bizonyít vány át bémutatják; egyszersmind Írásbeli kezes
levelet adnak arról; hogy azon ifin nem fog elszökni, és hogy minden 
általa pajkosságból, vagy szántszándékkal okozandó kárért jót állanak.

82. §. A ’tanulói esztendők száma a ’gazdával előre tartott egyezkedé
séhez képest, a’ gyűlés előtt, négytől fogva hatig, meghatároztatik, és ezen 
egyezés a gazdának, az ifiunak és kezeseknek neveivel együtt a’ jegyző
könyvbe béigtattatik; az egyezésben azonban e’ következendő szabályokra 
kell vigyázni, t. i. A’ melly ifin a’ gazdától csupán kosztot kíván, az csak 
négy esztendőre szegődik fe l; a ki pedig ruházatot is kíván, az öt eszten
dőt köteles szolgálni; a’ ki továbbá hat esztendőkre szegődik, annak ha 
idejit becsületesen kitöltötte, a’ felszabaduláskor, gazdájától egy rendbeli, 
a’ környülálláshoz és egv kereskedő legényhez illő, tisztességes öltözetet 
kell kapni. Azonban ezen ezikkelyre nézve, a’ két fél szabad tetszéséből 
eredett eltávozó egyezések erővel bírnak, kikötvén mindazáltal a’ társaság 
azt, hogy az inasnak elkerülhetetlenül négy esztendeig szolgálnia kell, hogy 
felszabadíttathassék.

88. §. Mikor ezek megtörténtek, ha az ifin társaságbéli tagnak, vagy 
helybéli polgárnak fia fi : az az h a t; hogy ha pedig idegen 20 : az az húsz 
ezüst rfrint bészegődési díjt tartozik fizetni a’ társaság pénztárába. Az ifiu
nak tudva lévő. vagy hitelesen bebizonyítandó tehetetlensége esetében 
pedig, ezen díj fizetéssel gazdája leszen köteles. Ugyanakkor az ifin előtt az 
inasokat illető szabályok is fel olvastatván , azoknak szoros megtartása, 
kötelességévé fog tétetödni.

81. ij. Minden gazda köteles a’nála lévő Hint isteni félelemre, az isteni 
tisztelet és keresztényi erkölcsök szorgalmatos gyakorlására, ’s áltáljában 
erkölcsös életmódra szorítani; ötét egész tanulása ideje alatt, kereskedési 
minden szükséges ismeretekre híven tanítani; előtte semmit, neki tudni 
valót, el nem titkolni, hanem ötét minden részben emberséges emberré, jó 
polgárrá ’s ügyes alkalmas kereskedővé formálni; a’ mint hogy az elöljá
róknak is vigyázni kell arra, hogy mindég ügyes kereskedők neveltessenek, 
nehogy a kereskedői kar rosznl tanított tagok miatt hitelét elveszítse, és
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alyasodásba essék. Mire nézve ajánltatik az is a’ gazdáknak, hogy a’ nálok 
levő tanuló ifiakat a’ mennyiben lehet, ne más, hanem csupán kereskedési 
dolgokkal foglalatoskodtassák, és gyakori ’s hosszadalmas házi munkákkal 
azoktól elfoglalni ne kivánják.

•55. §. Ellenben az inasok is kötelesek tanulásuk egész ideje alatt, 
magokat híven, engedelmesen és becsületesen viselni; minden rajok bízandó 
kereskedési foglalatosságokat, és kisebb házi eligazítandókat kész kedves
séggel végbevinni; senkinek valami ollyast, a’ mi gazdájának ártalmas 
lehetne, ki nem nyilatkoztatni, sőt annak hasznát minden részben lelkesen 
elősegíteni, és kárát a’ lehetőségig távoztatok

36. §. Nem szabad az inasnak a’ tanulás egész ideje alatt magánál 
pénzt hordozni, és gazdája híre nélkül a’ háztól kimozdulni; ha pedig vala
miben hibázna, vagy makacs és engedetlen lenne, sőt gazdájának netalán 
szembetűnő szántszándékos kárt is okozna: azon esetben, a’ gazdának 
kezében levő egyezőlevél tartalma szerint kell ve'lle bánni. T. i. az első és 
második esetben a’ gazdától, vagy annak panaszára az elöljáróktól meg- 
büntettetik, a’ harmadik esetben pedig a’ tanulástól elrekesztetik, és ezen 
társaság egyik tagja által is többé tanulásra fel nem vétetik; ezen kívül 
a’ szegődési díjt is oda veszti, sőt ha kárt tett, ő maga vagy kezesei, szó 
nélkül megfordítani tartoznak. Ellenben az ifin panaszait is az elöljárók 
megvizsgálni, ’s a’ rendszabások szerint orvosolni kötelesek lesznek.

37. $j. Valamint szükséges a’ kereskedésben még nem egészen jártas 
és kitanult legényeknek, magok bővebbi kiművelése: szintúgy, sőt még 
szükségesebb az inasoknak, tanulása ideje alatt, a’ kereskedői dolgok alapos 
megtanulása. Azért minden ifiu köteles lészen a’ társaság által felállítandó 
kereskedői kezdőoskolát, mellyben innep és vasárnapokon arra alkalmatos 
tanitók által, a’ kereskedési legszükségesebb tudományokból és gyakorla
tokból nyilvános tanítások fognak tartatni, szorgalmatosán gyakorolni ’s 
ottan serényen tanulni. A’ gazdáknak is a’ kezek alatti ifiakat erre rászo- 
rítni köteles égőkben állván.

38. §. Végre: Szükséges lészen, mind ezen előre bocsátott rendszabá
sokat, minden esztendőben legalább egyszer, nagy gyűléskor, a’ társaság 
tagjainak, kereskedő legényeknek és inasoknak jelenlétükben szóról szóra 
nyilvánosan fölolvasni; hogy azok mindenki, és főként a’ társaság uj tagjai, 
és az ifiuság által, magok azokhoz alkalmaztatása végett, annál jobban 
megérthessenek, és emlékezetben tarthassanak, és az ellenek vétők, mago
kat azoknak nem tudásával ne menthessék.

Quos quidem praeinsertos triginta octo regularum articulos, modo 
praemisso adaptatos et stabilitos, incpie praesentiarum statim et a modo 
in posterum futuris semper temporibus constanter valituros, Nos, ex delata 
Nobis ad id, ab altisimo loco activitate, supplicantibus, superius nominan
tor quoque recensitis quaestoribus in libera regiaque civitate Claudiopoli 
residentibus, et coaliturae ex altissimo indultu mercantilis societatis clau- 
diopolitanae fundatoribus ac futuris proinde commembris singulisque ipsa
rum in hac societate successoribus, pro futura observantia ac directione,
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juriumque suorum tuitione ac defensione, sub solita solenui, eaque legali 
autheutia concedendas et extradandas duximus, prout etiam concedimus et 
extradamus per praesentes. E Regio Magni Principatus Transilvaniae 
Gubernio. Claudiopoli die vigesima sexta mensis octobris, anno millesimo 
octingentesimo trigesimo sexto.

C. Joannes Kornis m. p. (J. Ladislaus Lázár m. p.
(L. S.) cancellarius.

.Toseplius Biro m. p. 
secretarius.

Praesentes literae, privilegialium nomen sortitae, die 6-a mensis julii 
anni millesimi octingentesimi vigesimi octavi juratae centumviralis claiulio- 
politanae communitatis sessione perlectae, tanquam juribus civium, hucus
que quoad liberam mercaturam subsistentibus praejudiciosae, solenui pro- 
testatoria contradictione obviatae sunt.

E concluso Magistratus et Electae Communitatis liberae regiaque 
civitatis Claudiopolitanae

Extradatur per .Tosephum Pataki m. p. 
praefatae Juratae Communitatis Notarium.

5720 et 5788. 1838.

Quamquam anno currenti millesimo octingentesimo trigesimo octavo, 
die sexta mensis julii, literae praeinsertae, contradictione obviatae fuerint, 
quum tamen impetrantes respectu articuli sexti et decimi, qui praecipue 
juribus civium praejudiciosi erant, semet declaravissent in liaec verba:

„A’ hatodik ezikhely állván egy átaljában az idegenekre nézve, ha 
helybeli született hites polgár, kinek kereskedlietésbeli jussa mint polgár
nak addig is megvolt, valamely kereskedést akarna nyitni, ámbár hogy 
inasi és legényi esztendőket nem töltött, Írni tudó, emberséges eltölt élete, 
i'tgy a 0-ik pont alatti vagyonossága légyen: kereskedést az eddigi szokás 
szerint szabadon nyithasson.“

„A’ 10-dik czikkely ezen felvilágosítással értetik: „hogy az apróság 
kicsiny értékű új portékás kis boltosok, az eddigi szokás szerint megma
radnak; ó-szeren pedig csak ó portékák áruitathatnak.“

Accedente nostro etiam assensu, purisata priori contradictione, in 
sequelam praefatae declarationis praesentes literae absque ulla contra
dictione publicantur.

E concluso Magistratus et Electae Centumviralis Communitatis L. IÍ. 
civitatis Claudiopolis. Die 21 mensis decembris anno 1838.

Extradatur per .Tosephum Telman m. p. 
___ _____1 praefatae civitatis Vice Notarium.1)

’) A kolozsvári es. kir. kiváltságos KERESKEDŐ TÁRSASÁG rendszabályai 
Kolozsváratt 1843. Az ev. ref. főoskola könyv- és kőnyomó intézetében. Tfj. Tilseh 
János által, 4-clrétü 1 —16 II.
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(VOX [ATI I.

[1837.]
S zárliegyi F iilcp E lek  4000 f r t  a lap ítv án y a  a  székely-udvarlie ly i és ko lozsvári r. katli. Sem i- 

n arium okban  tanu ló  rokonai szám ára .

Extractus testamenti Alexii Fülep de Szárhegy copialiter sub nro 
gaberniali 4738, E. 72 1837. existentis. — — — -—• — — —

5-ör A székely udvarhelyi és kolozsvári Seminariumnak csakugyan 
publica Administratio alá hagyok 4000 az az négy ezer forintokat Conven
tions \ jg y \  pénzben: a végre, hogy ennek kamatjából a szárhegyi közelebb 
levő Fülep Atyámfiái közül három-négy ifin, vagy a mennyire kitelik, nevel
tessék és tanittassék, a kiktől szorosson megkívánom a szorgalmatos tanu
lást, a jámbor és erköltsös keresztény életet, s az Elöljárókhoz való fedhe
tetlen engedelmességet és tisztelet adást, — valamint azt is, hogy a tanu
lást végzők közül ha csak egyik is rend szerént a Gyergyói Ns fin Szék 
szolgálattyára applicalja magát, készületet szerezvén elsőbben erre a Tör
vényes királyi Tábla mellett bármi szorultságok között is, ha csak azon 
ókból és rokon ösztönből is, hogy a tanulás becsét és hasznát a tudatlan
ságba uszo nemes Nemzetségünkbe fel éleszteni s nemessi szabadságokat is 
védelmezni alkalmatossága s módja légyen; mert különben a tapasztalás 
szerént — a mint Hoseas Próféta régen meg jövendölte — elvesz az a nép, 
annyival inkább egy kis nemzetség, a mély tudomány nélkül való.

Azon kiválasztást pedig, hogy kik légyenek mindenkor az hozzám 
közelebb levő vérek, és a Felsőség elébe való adást bízom a Szárhegyi 
Tisztelendő Parochus Urakra, s ezennel egész bizodalommal meg is kérem. 
A melynek könnyebb és bizonyosabb megtudására az ide sub Litt. X 
ragasztott nemzetiségi Tabella mássa szolgáltassák kezéhez, ezen végső 
hagyományom párjával együtt, azon meg ujjitó bizodalmas kérésem mellett, 
hogy onnan való elváltozásával a következőinek, s a következője viszont a 
következőjének, és igy végig által adni nem terheltetnek [igy /] A mely 
fáradtságokért a T. Parochus Uraknak ezennel hagyok és rendelek 50 cv> 
ötven ezüst forintokat, úgy, hogy ez elocaltassék bátorságos kezekhez, s a 
kamatot használják fáradtságok jutalmául.

Azon esetbe pedig, ha a Fülep nemes nemzetiségbe nem találtatnék a 
tanulásra fel adható fiú, vagy talám oly nemtelen érzéssel bírnának a szülői, 
hogy tanittatni nem akarnák, más helybeli nemes, vagy szabad születésű 
ifiak, árvák nevezetesen aj áltassanak a Figs K. Fő Igazgató Tanácsnak — 
kikerülve a Keresztes Ferencz maradékit, s minden következőit a Testvérem 
feleségivei elkövetett embertelen s vadindulatu bánásáért.

Ha ezen Hagyományom a jo administratio által nevekedést kap, az 
fordittassék az ezen fundatiora felveendő ifiak ruházatbéli szükségekre, ne 
talám ennek fogyatkozása miatt kéntelenek legyenek tanulásokat üdö közbe 
is félbe hagyni, ha hazol segedelmezést kapni mod s tehetség nem lenne.

II. ■ 40
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Óhajtva kívánom azonba, hogy azon következőim, kik ezen jó inté
zetem élése és jo ligyekezetek által szerencsés állapotra jutnak, neveljék 
hasonló jo tettel.

Nevezetesen a hazabeli kis oskola gyarapítását s elő haladását segit- 
tsék, s azzal bizonyítsák meg keresztényi jo érzéseket és felebaráti szere
teteket etc.

írtam Kolosvárt negyedszer megjobbitva Junius Hónap 20-ik napján 
1836-ik Esztendőben.

(L. 8.) 8zárliegyi Fiilep Elek.

In fidem concordantiae Extractus hujus cum vidimata copia, subscri
bimus Claudiopoli die 11-a Decembris 1838.

Aloysius Vajda ni. pr. et Emericus Szentpéteri m. pr.
Cancellistae R. Guberniales. ‘)

CCCXLIX.

[1841.1

A fejedelem  logm agasb  te tsz é sn y ila tk o z a ta  M éhes Sám uel ta n á rn a k  a ko lozsvári ev. ref. fő
tanodában  te rm észe ttu d o m án y i tan szék  m eg a lap ítá sá ra  te t t  10,000 for. adom ányáért.

Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolieae Majestatis, Domini Do
mini Nostri clementissimi Nomine, llegio Magni Principatus Transilvaniae 
Gubernio intimandum.

Cum ex acclusis Relationis Regii Gubernii circa applacidandam 
Joanni Takáts facultatem Universitatem Berolinensem adeundi, sub dato 
7-ae Junii a. c. nroque 6157 horsum praestitae, isthic innotuerit, Professo
rem penes Collegium Reformatorum Claudiopolitanuni, Méhes, publicum 
bonum promovendi Studio ductum, notabilem Summam decem millium flo- 
renor. M. Conv. pro fundatione Cathedrae Scientiarum physicalium in dicto 
Collegio consecrasse, quae privata munificentia eo quidem laudabilior est, 
quo rarius occurrat, quove sensibilior sit in Trannia defectus occasionis, in 
his Scientiis, nostra aetate adeo necessariis, semet perficiendi; R. Gubernio 
committi, ut dicto Professori altissimain complacentiam pro hac munificen
tia significet. Cui in reliquo altefata sua Majestas Gratia Caesareo-Regia ac 
Principali benigne propensa manet. Datum Viennae, Austriae die 14-a 
augusti 1841.

Alexius Noptsa. m. pr.
__  ____  Emericus Szentgyörgyi m. pr. ~)

') M i l e  S .  h i t e l e s í t e t t  m á s o l a t r ó l  v e t t  p é l d á n y á b ó l .

-) Az o r s s .  l e v é l t ,  érd. osztályában [3710. érd. udv. kané. 9045. 1811. kir. kor
mány ssseki sz alatt levő] e r e d e t i b ő l .
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COOL.

I IK 4-2. I

K eresz tes Já n o s JOOft r. fo rin t a lap ítv án y a  egy, a  k o lozsvári r. katli. isko lákban  tanu ló , 
gyergyó-H zentniiklósi ifjú  szám ára .

Reverendissime ac Magnifice Domine Consiliarie!
Abbas, Lector Canonice, Domine mi colendissime!

Quum nota sit mihi gratiosa Ordinatio Gubernialis, qua recentissime 
ordinatum existit, quod ex omnibus fundationibus Claudiopolitanis ex dua
bus una evaserit; qunmque sciam, meam etiam hac ratione mancam, ita, ut 
alumnus meus commendatus imposterum pro Capitalis mei Excelsi Guber
nii Paternae curae concrediti Interusurio Annuo solum dimidio Anno Scho
lastico alatur : eapropter antequam mors me obrueret, jam aetate grandae
vum, ut haec mancitas cesset, et quotannis in hac fundatione Armenus 
Juvenis Gyo Szent Miklosiensis, per me, aut post Mortem meam, juxta Tes
tamentum jam paratum, per S. Mercantile Forum, auditis proprio Parocho 
Arni. Ritus locali et meo Coadjutore, donec viveret, Tekerő - Patakensi, 
recornmendandus inter teneatur, Mitto per hanc certissimam occasionem 500 
Rfl idest quingentos Rhenenses florenos Monetae Conventionalis, qui cum 
submissis lacient Mille Rflorenos Mon. Conv. quorum Interusurium 60 Rflo- 
renorum Mon. Conv. cedat pro victu fundati mei Alumni. De quibus percep
tis rogo humillime Reverendissimam D. Vestram, dignetur Recognitionales 
Excelsi Regii Gubernii mihi propediem exoperare, et eosdem solita ratione 
securo loco elocare, ut sic Census servire valeat futuro anno Scholastico pro 
unius Alumni intertentione. Qui profundo Venerationis cultu veteranae 
Amicitiae commendatus maneo

Sig. Tekerö-Patak, 1842 die 2-a Maji.
Rdissimae D. Vestrae humillimus in Christo Frater,

Joannes Keresztes m. pr.
Parochus Gyo Tekerő- Patakion sis. ')

C C C L T .

[1848.1
B álin t Ignácz  óh neje Both Ju liá n n á  1500 E ft. a lap ítv án y a  a  csiksom lyói óh kolozsvári róm . 

katli. növeldókbeii tanu ló  csik szen tgyörgy i vagy legalább  csikszók i k é t ifjú  szám ára .

Excelsum Regium Gubernium.
Ignatius Bálint pensionatus Eq uitum Magister, ej usque consors 

Julianna Bors pro duobus Juvenibus, uno quidem in Seminario Csik Som- 
lyoviensi, altero in Convictu Claudiopol itano alendis, tenore advolutarum 1

1) M ike S. eredetiről reit iiitísohdtíhúl.
■ U',*

—  7 2 8  -
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Fundationalium Litterarum Excelso Regio Gubernio inscriptarum 1500 
Rflorenos m. c. offerunt, sequentibus sub conditionibus, ut —

a) Yita comite ipsi Fundatores, post fata eorum autem Parochi Csik 
Szent Györgyenses habeant jus juvenes proponendi.

b) Hi autem si reperirentur, semper e Familia Bálint, Bors et Tom
pos, secus ex Csik Szent György, aut si nec ibidem essent, e Sede Csik 
inferiori bene morati, requisitis qualitatibus instructi iique pauperiores 
eligantur —

c) Liberumque sit eisdem elementares etiam classes frequentantibus, 
fundatione hac potiri. Dignetur itaque Excelsum Regium Gubernium Fun
dationum harum sub potenti aegide sua stabiliendarum intuitu circa adtacti 
Capitalis depositionem congrua disponere. In reliquo amplissimis gratiis 
commendatus distincto cum Venerationis cultu maneo —

Excelsi Regii Gubernii humillimus Servus
Claudiopoli, 19-a Juli 1843. Nicolaus Kovács, Eppus Transylv. ‘)

C C G L T I.

[1843.]
Kivonat Keresztes János alapítva nylovelóbol. molylyol a kolozsvári rám. Ica tin Seminariiini- 

ban tanuló egy ifjú rászóró 1000 rftot hagyott.

Gratiosissimi Excelsi R. Gubernii Intimato sub no S3"' 833 19-a aug. 
emanato et a me 9-a Sept, humillime percepto vehementer gavisus sum, 
exiguum illum fundum promissum benigne acceptum, operaque Reveren
dissimae D. Vestrae reliquis Studiosae Juventutis fundationibus perenna- 
liter cooptatum 2) : ut igitur promissionis [sic] meae fideliter satisfaciam, 
mitto quinquaginta Rflorenos C. M. pro uno Studioso in Seminario pro 
nunc alendo, in notis bancalibus 385 Rflorenos, in vigesimariis 115. in 
Summa 500 C. M. Insuper 15 Rflorenos V. V. pro suplemento hoc Anno 
fundationis accisae per devalvationem.

Insto insuper Rssmae D. vrae, dignetur suo efficaci Patrocinio apud 
Excelsum R. Gubernium agere, ut fundus hic bono et securo loco pro 
stabili perpetuitate locari3) et quem juvenem studiosum Theodorum Zerich 
nominavi, benigne fovere, futurisque annis a me vita durante nominandos, 
post mortem autem jus meum refundo in Parochos Gyergyo Sz. Miklosienses 
ritus armeni, illi optime sciunt juventutis capacitatem moresque, ideo spero 
aptos juvenes ab iis nominandos.

Sign. 17-a Sept. 843. Gyergyo Sz. Miklós. .
Joannes Keresztes m. pr.

...... ... ...  Parochus Gyergyo Tekeröpatakiensis.4)
') Mike Sándor eredetiről vett másolatából. — -’) Ez első levélben az alapítványt 

levő szándéka igy van kifejezve: „Theodorus Zerich — — — secum feret quingentos
Rflnos C. M .-------ea cum intentione, u t hic fundus perpetuo serviat pro uno Alumno
quem ego vita, durante, post obitum  meum Dominus Parochus Gy. Szent Miklosiensis. 
armeni ritus armenum juvenem  denom inaverit — — — “ — :l) Possit, vagy más szó 
kim aradt. — ‘) Mike S. eredetiről másolt példányából.

— 724 —
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GCCLIII.
Kolozsvár szab. kir. város mivcltsógi és vagyoni fejlődése, iparos polgári jellege s meg- 

magyarosodása statistikai bizonyítékai.

A .

K o l o z s v á r  külföldi egyetemeken tanult fiainak névsora 1405-től 1872-ig.

Ev

1438.
1475.
1478.
1415.
1474.
1405.
1410.
1408
1413.
1420.
1428.
1431.
1441.

1442.

n
1445.

1451.

1453.

1454. 
1450.

N é v

1457.

I. Magyarországi tanárok 
és tanulók a bécsi egyetemen 

a XIV. XV. százaiban.
M artinus de Chlosenburg 
Nicolaus de Clausenburga
U g y a n a z ...............................
Nicolaus de Clausenb. . . 
Nicolaus de Clausenburga 
Nicolaus de Clausenburgk 
Jacobus de Clausenburg . 
Thomas de „ .

V  J3 '

Stephanus de Clausenburg 
„ „ Colos war . .

M artinus de Clausenburg 
Valentinus de „

Ez m int Valentinus 
Sehlem van bejegyezve 
azok közt, k ik  kim arad- 
ha tásra  engedélyt kértek. 
Johannes Hanno de Clau

senburg ..........................
Johannes Stehlcheim de

Clausenb............................
Gregorius Schlewnig de

Clausenb............................
Gaspar B rüstel de Clau

senburg ..........................
Johannes Peyr de Clausen

burgk ...............................
Antonius Colb de Clausenb. 
Stephanus, Egidii Sarto

ris de Clausenburg . . 
Jacobus Zasz de Clausenb. 
Paulus de Clausenburga . 
Lconardus Gersch de Clau

senburga ..........................
Jacobus D yetrich de Clau

senburga ..........................
Johannes Bulchin de Clau

senburga ..........................
Christianus R ichter de 

C lausenbu rga .................

Lap Év N é v Lap

1404. Nicolaus, Pellificis de Clau-
se n b u rg a .......................... 64

1405. Melchior, A urifabri de Clau-
25 senburga,.......................... G5
27
27

Jacobus, N otarii de Clau-
senburga .......................... 65

1468. Jacobus de K lausenburgi 66

35
40
41
40
41

1460. Urbanus de Coluswar . . 67
1472. L aurentius de Clausenb. 71
1475. Andreas de Clausenburga 74
1478. Johannes, Nicolai de Clau-

senburgo .......................... 76
43 r> Stephanus F ü rs t de Clau-
44 senburgo .......................... 77
45
47

1488. Johannes Kleynmicliel ex
C o lo sv a r .......................... 83 i

1480. Andreas de Koloswar . . 84
1402. Johannes Kleyn de Clau

s e n b u r g .......................... 86
1500. Stephanus de Coloswar') . 91

48 II. Hie siebenbürgisehen 
Studierenden auf der Uni-

48
versitűt zu Witt nberg.

1530. G asparPetzsche [tán Pesthi
48 v. Péchy] Clausenburgen- 

sis [W intersem ester] . 136
50 154* 2 */ :s. Gaspar H eltensis Transii-

vanus [17. február] . . 136
52 1545/c. Franciscus L itte ra tus Klau-
55 senburgeiisis, Ungarns

[Mense octobri] . . . . 137

58 1548. Franciscus Clausenburgen-
sis, Transilvanus. [20. 
j anuarii]2) ...................... 13758 1549. Stephanus Clausenburgen-

58 sis T ransilvanus [22.
ju lii, nyári sem ester] . 

Georgius Mod) Clausen-
138

58
1554/s .

Andreas Modj burgenses

50
Transilvani, fratres [téli 
semester, apr. 13] . . . 140

1555. V alentinus Crispus, Colos-
50 variensis, ung. [5. jun.] 140

') Látható a m. tud. akadém ia kiadványai k ö z t: Értekezések a tö rt. tudo
mányok köréből. III. köt. Buda-Pest 187 1. a k ijelö lt lapokon.

2) Hazai és Külföldi (Iskolázás a X V I. Században. K iadta Fraknói V. 1873. Ez
iró a 209. lapon 1547—48-ra teszi ezt.
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Év N é v Lap Év N é v Lap

155s e. Thomas Jordan, Clausen- 1807. Joh.Berctzkiaus Cla.usenb.
burgensis Transilvanus Stiftvater ist Joseph
[23. n o v . ] ..................... 140 Rhedei, Prediger in Sibo,

i 1558. Thomas Klein, Coloswa- reform. Theol................. 192
riensis Transilvanus [30. 1807. Samuel Méhes Klausen b.
j u n i i ] ............................. 140 der Vater prof. der Phil.

15.V.'. ) Stephanus Wolfart. Clan- reformirt. Studierender
diopolitanus Transilva
nus [29. jan.] 2) . . . .

der Theol. J) ................. 192

V. Hie Studierenden aus
III . Siehcnhüryer Studie- Unyarn und Siebcnhüryen
rendé auf der Hochschule auf der Universität in leip-
in Wien im 14. 15. 16. siy von der Gründuny der-

Jahrhundert. selben 1400 bis 1782.

1433. Stephanus de Clausenburg, 1414, Andreas Clausenborg, de
magister regens der ar- Septem Castris . . . . 388
tistischen Facultät [.Asch- 
hach, az egyetem törté
netirója.] ......................... 1(39

168 Vs. Paulus Michael Regenius 
Claudiopolit. Tran silv. 
deput. et juratus . . . 

Gciza.ner Joli. [helyesen:
397

1345. Gregorius Schlcwnig | fen- 172(5.
nebb is meg van] . . . 170 Josephus 0! eiza.no vich 1

1502. Thomas Rodt de Colosvar Claudiopolit. Transilva-
[4. január.]..................... 173 nus 115. octob.] . . . . 402

150(5. Dominions Mathias Tran- 172Vs. Kolosvari Stepb. Claudio-
silvanus de Colosv. [7. pol. Hung. [17. nov.] . 402
may. | ............................. 173 1777. Pataki Mózes, Claudiopol.

1521. Joannes Prawn ex Golozw. Tramsilv. |5. may.] . . 408
Transilvanus [4. may.] . 

Joannes Colosvarius, Tran-
174 1858. A. Bihari, Klausenburg,

1549. pliil....................................
s i lv a n u s ......................... 181 18(33. b. Bánfii Dezső, Klausenb.

1575. Stephanus Gallus Klau- phil.................................... 114
senburgensis, Transii va- 18(54. Scliotsch G. theol. Klau-
nus. [20. may.] 3) . . . 181

18(55.
senburg .........................

Takács Lajos, jnr. Klau-
IV . Hie Studirenden aus 
Unyarn und Siebcnhüryen 
auf der Hochschule in Hei- 
delbcry, von der Gründung

1870.
1872.

senburg .........................
gr. Bethlen A. Klausenb. 
Hegedűs István phil. Klau

senburg r' ) .....................

715

71(5
derselben his 1810.

Lucas Kaccerus [helyesen:
VI. Verscich-niss derjcniycn.

1571. Sichcnbüryisehc 11 Sa eh sei i,
Kraceerus 12. nov.] . . 183 welche in den Universitäten

1589. Nicolaus Bogat.hius Tran- in Krakau, Strassbury. u.
silv. Claudiopolites [25.

183
Göttinycn studiert haben vom

j a n .] ................................... J. 1402. bis 1522.
1737. D. Michael Tune Claudio-

politanus ex Transii v. 1506. Leona.rdus de Coloschwar 294
theol, studios. [29. a.ug.] 189 1511. Ad gradum Baccalaurea-

1781. Michael Diószegi Claudio- tus promotus Nicolaus
politanus, Hung. . . . 191 de K o lo sw ar................. 294

') Az elől ibi Író 155!)—tjO-ra teszi ezt.
2) Archiv für Sich. Landesk. Nene Folge 2. Band. 1:14— M l 11. Kzen tanulók 

hiányosan láthatók: a M. Történelmi Tár 0-ik kötetében is Pest, 1859. Közölve 
Bevéss Imrétől.

■!) Archiv für Sich. Land. N. F. X. Bd. 1872. a kijelölt lapokon.
J) Látható az előbbi 8 jegyzés alatti köm/vhen a kijelölt lapokon.
•rj  Láthatható az előbbi 2. 8. megjegyzésben kijelölt könyv illető lapjain.
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Év N é v Lap Év N é v Lap

1512. Simon de Kolosvar . . . 294 VIII. Komában ta»ult
1482. Johannes Klusvar ') . . . 292 Kolozsváriak.

VTI. Krakkóban tanult 
Kolosváriak

1595. Joh. Vaj da Kolos vari Tran- 
silva 3) ............................... 282

14-93. 
150 b. 

i 1517.

Leonardos de Colosvar . 
Mathias (Jolosvarinus . . 
Paulus de Kolosvar . . .

17
30
33

IX . Krakkóban tanult 
Kolozsváriak.

1538. Georgius Colosvarinus *) . 49 1513. Mathias Kolosvariensis4) . 263

B.

A Kolozsvár szab. bír. városi m agyar polgárok összeírása 1453-ból jul. 13. és aug. 1-ról.

REGEST HUM HUNGARORUM DE CIVITATE CLUS WAR.
Anno domini Millesimo CCC-mo LIII-o in die beate Margarethe Im

posuimus Taxas ad singulas dicas, quinquaginta den
Anno domini etc. in die beatj Petri Apostoli Ad vincula Imposuimus 

Taxas ad singulas dicas, tres flor. Auri.
|Az iitrzák nevei:] | Extra Murum =  Monostor uteza, a falon kivüL

I. RAPULARUM. j Intra Murum =  „ „ „ „ belül.
TI. FONTIS —  Extra Muros =  Hidutcza, a falon kívül.

( Ascendendo intra Muros — Hosszú uteza a falon belül.
H I. LONGA 'E xtra Muros descendendo =  „ „ „ , kívül.

PLATEA  (Revertendo a fine =  visszatérve a végéről. Ez magyar uteza.
fIntra Muros ascendendo Hihetően, a fal melletti rész. 

IV. MEDIA. PLATEA —  Közép uteza. Úgy, mint az előbbinél.
V. PLATEA REGIS  =  Király uteza.

VI. LUPORUM  =  Farkas uteza. Úgy, mint az előbbieknél.
. r  ̂ T lr jHol volt? merre vonult? nem tűnik ki.

VII. ZEBEN WGZA j [jeYertendo intra Muros. Ma nem létezik.
VIII. FAZOKAS WGZA =  Ma nem létezik.

yyi-\r  ̂ 'tyyf'JZ/j/\ í-̂ -bitrci Muios — .A. falon "belől.
[ Ma elron tva"Szin- vaKy {Extra Muros =  A falon kívül, 

szon-nteza. i j Intra Muros =  A falon belöl.

’) Archiv für Sieben!). Landes};.. Neue F. 6. B. 1SU3.
-) Begestrum Bursae Cmcovknsis Ilungarorum. Budae, 1821. a kijelölt lapokon. 
•'*) Hami és Külföldi (Iskolázás a XVI. Százaiban. Kiadta Fraknoi Vilmos 1873. 

a kijelölt lapokon.
J) A7. előbbi könyvben, mely szintén számos kolozsvárinak jelöli meg egyik  

vagy másik egyetemen tanulását; de a különbözések fennebb ki leven tüntetve : az 
ismétlést fölöslegesnek tartom. Sajnálom, hogy a paduai, berlini, jenaf göttingai és 
párizsi egyetemeken tanultak névsora irodalmunkban nincs közzé téve s igy azok 
kétségkívül nagy számát müvembe nem vehettem föl, ezeken tanulván főleg az 
unitárius és ev. reformált hitvallású felsőbb pályára készülő ifjúság.
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E s  összeírás néhány törssölcös magyar neve.
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Arany [Arán] 
Aztalos 
Bacliy 
Balas
Bartha [Barthwa] 
Barrabas 
Bede 
Beroczkj 
Byro 
Bolgár
Boros
Buzogány [Bwzo- 

ganus]
Chakan '
Csergő [ChergewJ
Czere
Chyzar
Czynka
Choronk
Chwkas
Daly
Danka
Dauid, Dauit
Desy
Dyak
Dyencs
Dobo
Egyed
Egyedfy
Fabyan
Farkas
Fazakas
Feywer
Fekethe
Festő
Feyer
Fylke
Fynta

Fodor
Fodorhazy
Gal
Gáspár
Gogan
Gwlai
Győrfy [GergfyJ 
Halaz 
Haznosy 
Hegedős 

I Hegy 
Heneg 
Hymko 
Horwath
Hoszn [llos, Hoos] 
Hunyady 
llosuai 
Igyartho 
Isaak 
Kadar 
Kalyany 
Kalmar 

I Kantor 
Kapusy 
Karoly 
Katlianay 
Kechethi 
Keolikes 
Kenches 
Kendy 
Kerckes 
Király [Korai] 
Koloswary 
Kolokar 
Kolond
Koszorús [Kozoros]
Kovach
Kőfaragó

Kövesdi 
Kövér [Keuer]
Kv/n
Kwpas
Kys
Lakatos
Literati [Literatus]
Magyar
Magyari
Mathe
Mathyasy
Mezaros
Miklósi
Molnár
Nagy
Nemes
Nyerges
Nylas [Nylkeziteu] 
Nyirew
Ötvös [Ethwes]
Palfy
Pazthor
Peterdy
Pohárnok
Pongrác
Rosas
Salgay
Sardy
Sark
Syketh
Symon
Silvester
Somogyi
Soos
Swky
Süveges [Sywoges] 
Szabó [ZaboJ 
Szakács [Zakacli|

Szász [ZaazJ 
Szegody [Zegedy] 
Székel [Zekel] 
Szekeres [Zekercs] 
Széki [Zeky]
Szél [Zeel]
Szenes [Zenes] 
Szentkirályi [Zent- 

keraly]
Szygyárto [Zyw- 

gyartho]
Szilágyi [Zylagy]
Szilvasi
Szőcs [Zewch]
Szőke [Zewke]
Thaar
Thathar
Thegez
Themcswary
Thymar
Thyburtzy
Tóth
Thollas
Thompa
Török [Twrek |
Uweggiarto
Zytha
Zompol
Zewlewmivcs
Jankó
Jofeldy
Way da
Walkay
Warga
Wcres
Weegh
Vinczo
W ytez. ')

LAUS DEO SEMPER 1605. die 26. dec. Domini Centumpatres con
gregati, Consvetudine majorum et praedecessorum suor, in proxime futurum 
Annum elegerunt per suffragium Gubernatores infrascriptos Dominos —

') Történelmi Tár. 1882. Évfolyam. [Első közlemény. ] 529—541. 1. Kovács István 
is lemásolta ezt 1847-ben Döbrönteinek. Bizonyítéka az akadémia kézirattárában van.
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Andreám Eotves, Judicem Primarium.
Senatores Hungaros:

Andreám Zabo 
Thomam Masas 
Stephanum Radnotliy 
Val en tinum Balasti 
Valentinum Pegreczy 
Stephanum Eotwes Tothazy

Senatores Saxones:
Casparem Hei thy, Judicem Regium 
Laurentium Schmer eher 
Joannem Bechk 
Paulum Wendrich 
Georgium Gassner 
Joannem Beiichel Dispensatorem.

[Kitöröltetvén, utána ez Írato tt: Dire in Debreczen ex Cassovia 
veniens obyt, ac ibidem sepultus est.]

Sequuntur nomina noviter Electorum Virorum et Centumpatrum, qui 
ex utraque natione pro demortuis recepti.

H u n g. S a x.
Stephanus Literati Zekj Michael Éppel
Stephanus Varadj Ambrosius Grüner
Joannes Pestj.

Cathalogus Centumpatrum Conscriptorum Ai 1606.
Mai.'} a ru k .

Acs Janos 
Adam István 
Bachy Janos 
Bakó Lukacs 
Balassi Farkas 
Balint deák 
Béke Mátyás 
Boncziday Gergely 
Bornemisza Gergely 
Chanadj Janos 
Decay István 
Dioszegy István 
Fazakas Boldisar 
Ferenczi Mihály 
Fodor Gergely 
Gyulai Janos 
Halmy Janos 
Hunyadi András

„ Pál
Janos deák 
Kadar Mihály 
Kalmar Janos 
Kecskemety György 
Köpeczy Gáspár 
Kömives Mate 
Kövendj Mátyás

Lakatos Bálint Adam[JS«2Híaw]Janos
Mihály deák Almer Pal
Nylas Gáspár Becker György
Nyirő Miklós Bogiméi- Imre ur
Olasz István Cruner Ambrus
Ümhozy Fal Dánért György
Pesty Janos Dimbrig Lőrinez
Radnothy Miklós Eben Marton
Simon Ákos Eib Janos
Szabó György Éppel Mihály

„ István „ István
,, Sámuel Fenescher Marton

Szechy István Filsticli Peter
Széki István, deák „ Lőrinez
Szilagyi Mihály Fröhlich Benedek
Zeoleosy Peter Gerber Mihály
Teleki István IIosz Lukacs
Tothazy István Janch András

„ Tamas Kandert István
Tölcsóres Lőrinez Kirschner István

„ Adam Krauz Marton
Varadj István Lamprich [?]
Veres Balint Langh Peter
Viczej Mate Lutsch Peter
Vitéz Menyhard Lutsch Janos 

Magnes György

Szászok.

Maschneider Gáspár 
Raw Mátyás 
Reghner Marton 
Reimer Ambrus 
Rodner Lukacs 
Sattcz Janos [HanesJ 
Schneider György 

Marton 
„ Gáspár 

Schemel Gáspár 
Schorster István 
Stamp Janos 
Szász [Zaz] Marton 
Teilman Walter 
Teutsoh János 

[Hannes]
Trauzner Lukacs 
Umendt György 
Zeler Ferencz 

„ György 
Janusch György 
Werner Peter 
Woghner [szász kiej

téssel] János [Han
nes Waghner] 

AVolner György ')

Kolozsvár város eredeti községi jegyzőkönyvéből.
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I. A/ aranymives | ötvös] mesterek aránya nemzetiségük szerint a három
utolsó század alatt.

Szász és német 
nevünk

Tiszta magyar nevünk Tiszta magyar 
neviiek

i  [1584-től 1600-ig] 1  Ili C  0-tól 1700-ig] [1700-tól 1848-ig] 1

Beinz [Bainz] Abrugyi
Ágoston
Almasi

Kőmives Aj tai

:  Barth [Bai'tliosJ Köpcczi
Kőszegi Bihari

Broser Asztalos Lakatos m i i s k .  luitvös Binetz

Czicbresteny Conrad Balassi
Bal as fi

Magyar i 
Mcdíyyesi I )ályai

Czob Banyai Mihali dealt Dávid

Fylstik Bocskereki 
■ Beke

Monostori
Nagy Guczi

Globicz IClobieliI Békési Nagy falvi 1 1  átszegi
, , , ,  i .  Beregszász. i-Kertosz

^ ‘ P P e l  1  kppelj 1  ßodo
Németi
Nyári Hétlnírsi

Helfer Bojtos Olajos
Ombozi
l ’apai
Patai

Kolosvári
i i  ... , . . . .  .  l í  Bonczidai 

I  Henzler [HenszlerJ n B Konez

j Likauner Brassai Kovács

1  Linczigli Csiszár másít. Eötveös 
Daroczi

Pesti
Püspök Lukács

■ Luczi Desi Seres Majsai

Lutsch Eordcog
Eötveos

Simandi
Soproni Mátéfy

Mincrker
Ncb

Eperjesi
Erdödi
Fenesi

Szabó 
Szedi i 
Szegedi

Miskolezi
Nemesányi

Pillas Feronczi Szent Jolii Órás

Radocins
Fejervari
Füzeri

Szent Miklósi 
Szigethy 
Szila si

Pataki

Radnor Gáti Péterlíy

Tíazman
Gyulai
Hosszú

Szilvasi [/Alvási] 
Szíjgyártó Szathuiári

Reicbart Hunyadi Szölősi Székely

i Sontz
Hu szar 
Itiju

Szőke
Sztarai Szentkirályi

p o lier
Ziehartcr

Illyelalvi
Iso
Joo

Talmaczi
Telegdi 
Toka i

Teleki
Tsato

Url)CÔ OOr | Vebootfeor] Kadar Tolvaj Újhelyi
Kadas Tothazi JónásWerner Kalotaszegi Tötöri
Karolyi Túri Vcnitzei.

i Kapusi Urai
Karsai Varad i
Kassai Va.s
Katona Vég

! Katonai Veres
Krakkói Viezei 1 f

! Kecskeméti Vigh
Költési Vigkeduü
Kerekes Zilahi '  I
Kis Zivoti

í 1
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[1581-tól 1590-ig] [1000-tól 1099-ig] [1700-tól 1848-ig]

Brod Beck Ncb Danio

Daumen
Erasmus

Broszer
Cziebrestcny

Ne ekei 
Poliak

Esehbacher
H ints
Izrael

G esztradi
Éppel Kaw [Szőrös] Kremplin
F üstik Piazma,n Simon

Gorszo Gencz Revss Mark
Hall) a,ram Görgycn [brassói fi] Siipnit, Pernet

Hunornál Guzty Ibrassai fi | Tanko [lengyel] Sattler
Myehel Honzlcr

Hincs
Tiahnow itz [lengyel |
Urbergeor

Solichon
Schissler

Tarycli
Truchi

H unkhár
Kassaer

Zeller
Vcghner

Szaniszlo [lengyel | 
Telman
Tirtzka [T iritzkaj

10 ssms, német » más, Koscher |kőhalm i li] W erner Zeisberg

Ki 4 mafjyar. I ánczegh 
Lodncr

W ilhelm [bécsi fi| 
Voghnor

W agner 
Vale 
W e rn or

Mayerhofier 1 onderlicllf | brussai li | Wisse vatbius[]<'iicyri |
Mii.tiis 1 szólsz kiejtése 33 szász, német s más, 30 szász, német s más,

Mathias- nak 383 magyar. 331 magyar. ')

i-:.
Kolozsvár szab. kir. város 1703-ki át: alános összeírása.

C o n s c r i p t i o  u n i v e r s a l i s  in Ao 1 7 0 3  Civitatis Glaudiopolis ad Mandatum
suae Majestatis.
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ílapularum in tra  Moenia 
1 iielm onostor]............. 1—101 101 14 17 35 9 28 9 4 17 58 V. 170 13

Vetus in tra  Moenia [ 0  vár- 
és H idutcza]................ 102-390 289 11 14 131 7

I
38 54 12 65 7a

i
2 1987-1 71074 54 _  1

hontja in tra  Moenia !
[Szappan- őr Magyar-utezaJ 391-041 251 0 2 84 8 2318 20 112 4 107-7 513 14 _
M elia in tra  Moenia [Bel- 

közép-uteza] ............. 042-923 282 8 0 96 24 01 4''2 83 50 1 ISOv't 420 173 31
Luporum in tra  Moenia 

1 Bel-Fai'kas-uteza 1 . . 924-1100 237 19 10 47 17 51 8 37 67 28 417'4 70 5 —

1100 58-) 55 393 05 201 OS’/s 102 311 ’ ' 2 35 6507-1 1895V'4 259 31:i)

') A s aranyműves cseh eredeti jer/ysűkönyrcböl. — 3) A CCVI. számú oklevél és itten i szám
összeg különbözető onnan van, hogy i t t  az eklézsiák sütői is föl vannak véve.

•'*) Az eredetiben a  családfők nem voltak sorszámba véve s utczánként vagy negyedenként külön 
összegezve, a  lapok szintén nem voltak számozva és összegezve. Nekem k e lle tt pótolnom a fogyat
kozást, hogy történelm ileg tárgyaln i, ta rta lm á t liasznositni lehessen. A külvárosokon nem vo lt össze
írás, keltezve s hitelesítve sem az egész. Mindezek daczára, m int a, város birtokos népének száma, 
foglalkozása s vagyonállapota legelső hivatalos fölvétele nagy értékű. Volt még Erdélyben 1098-ban 
összeírós, de én a Kolozsvárét gom találtam, fel. Az orss. levélt, érd.oszt. a G 'onscriptiék közt. | L .4. sz.a. |
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IT. Aranyműves apródok aránya nemzetiségük .szerint a három utolsó század alatt.

Szász, német s más nemzeti! apródok esküdtek fel név szerint:
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) A polgárokat illető rész latható az OKLEVÉL iA R  CCCXXXI-ik száma alatt.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 732 2013.03.05. 22:27:47

J C  •

Kolozsvár szab. kir. város 1714-iki összeírásának bevezetése, a nemesek szám át s birtokaik 
mennyiségét kim utató rész ]) és a biztosok bezáró jegyzése.

CONSCRIPTIO L. R. Civitatis Claudiopolitanae ad Mandatum Excelsi 
R. Gubenly 1713. die 15 Sept, ineboata et successive tunc elaborata, Anno 
vero hoc currenti 1714 ex Censura [Titulus] Cibiny sub Generalibus Regni 
Comitys ad revisionem universarum Conscriptionum ordinata ad reforman
dum ex Consensu Excelsi R. Guberny infrascriptis D. D. [Titt.] Conscrip
toribus reddita; Cujus accurata vicissim investigatio secundum Instructio
nis Seriem et simul juxta difficultatum puncta instituta, Rectificatio cum 
totali Descriptione et Extractu Generali ordine sequenti [Deo Juvante] 
peracta est. Anno ut supra, die vero 24 Marty. •
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Domus Dominorum 31a- Áthozat . . . 19 31 33 16 2
gnatum, Praenobilium 22 D. Clementis Béldi . . 1 1
et Nobilium. 23 D. Andreae Sz.Kereszti 2 2

1 Illmi C. D. Adami Szó- 24 Orplianor. Franc. Gállfi 1 3
k e l y .............................. 2 9 2 25

9| Successor D. Keresztesi 1 4 4 prcnyi ....................... 1 4
3 Duae Yitezianae . . . 1 26 D. Joannis Toldi . . . 1 ü
4
5
6 
7

„ Vas Györgyianae 
Dni Petri Komis . . . 

„ Gabrielis Henter 
„ Ludov. Naláczi . 
„ Blasy Maxai . . .

2

i

1
2
4

4

3

1
i

27
28
29
30

„ Franc. Újhelyi . . 
„ Sigism. Kavási . . 
„ Midi. Balko . . . 

Orphanor. Benedicti 
Seredi .......................

1
1
1

1

5

4

38 • 1 31 I). Steph. K u n ............. 1 2
9, Dnae Baronissae An- 32 „ Steph. Miskóczi . . 

Joseplii Dadaj . ,
1 2

drasianae.................... 2 1 2 33
10 D. Ladislaj Toroczkaj • 3 34 Illini D. C.“ Georgy 

B á n f í i ..........................11 Dnae Donatianae . . . 1 1 4 8
12! L. B. i). Stephani An-

d r a s y ..........................
Joannis Keszelej . . . 
Dni Wolfgangi Kál- 

noki relictae viduae

o 35 Dnae Pauli Sukianae . 1 4
13
14

1

1

2
1

36
37
38
39

„ Sarosianae . . . 
D. Michaelis Suki . . . 
Andreae Tobias . . . .  
Pauli Hadnagy . . . . i

1
1
1
1

.
6
4

15 Dni Danielis Vas . . . 1 1 40 D. Steph. Keszelej . . 1 1 3
16| I). D. J o o .................... 2 6 41 D. Sigism. Nagy . . . 1
17 Pistrinae Suae Mattis 42 D. Commissary Caesa-

! Sacraturae 6 fundos rei Hatmardorsfer . . 1
co n tin en s.................... 6 i 43 Gabrielis Nagy . . . . 1 1

'18 D. Sigism. Pápaj . . . i 44 Joannis Kymitta . . . 5 2 2 1
j l ö , Steph. Gergely . . . . i 1 2 . 45 Illmi D. Steph. Vese-
20 1). Pauli iiedej . . . .  

Mich.Gállfi posteritas .
i lényi .......................... 1

21 2 6 10 46 Joann. D é s i ................. 2 1 2

Átvitel . . . 19 31 33 16 2 Átvitel . . .
1
52 34 95 IS 3
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Ezután össze vannak írva a négy bevett vallásunk házai és birtokai 
[látható az OKLEVÉLTÁR CCXXX-ik sz. alatt], meg vannak nevezve a fö- 
és királybíró, 12 tanácsos, a kik a közterhektől mentesek, tiz osztoztató, 
a kik a mentességhez jogot tá rtnak ; ezután a város fekvése, tartozandd- 
ságai, szőlőhegyei, szénafüvei, szántóföldéi, erdei, legelői, folyói minősége 
és természete, malmai, serfőzője és tizedjövedelme, faluinak állapota iratik 
le, a miről a szövegben lesz szó, s bezárja e jegyzés.

Quae autem in hac Conscriptionis Rubrica deficiunt, Amplissimus 
Senatus nullo modo ad ea se resolvit, ut omnia et singula ad mentem 
Instructionis profiteantur, imo solemniter protestati sunt, quos ultra cogere 
et urgere nostrae non fuit potestatis.

Ladislaus Mikola m. pr. Stephanus Sitvey m. pr.
[L. S.] [L. S.] ')

') Az oras, levélt, erd. osztályában a Conscriptiok közt. [E. 4. sz. a.]
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l 1 Illmo D. L. B. Ladislau

D. Gryöröfianao . . . . 
Dnao Nabradianac . .

1 1 1
l 5 3 64 Posteritatum Domini

Caspari Viczai . . . . l 4 Steph. Toroczkaj . . 1 .

Filisteckianae . . . . . l
l
l

2 1
05
00

D. Georgy Tisza . . . 
Pauli V i s k i .................

1
1

0

Dnao Szilagyianao .  .
07 D. Comitis Davidis1 2 Petki .......................... 1

Dni Samuelis Keszeloj 2 3 - OS D. quond. Gaspari Igaz
Dnao Boorianac . . . .  

D. Com. Pauli Teleki 
Samuelis Harsányi .  .

’l
1

1

3
69
70

Dnae Nagyszegianae .  

Sigismundi Stenczel
1

1

1
1

3 6
1). Cristophori Bantti

3 71 Michaelis Fileki . . . .

1
1 2

72 Relictae D.Gabr.Kabos 1 1
Dnae Horvathianae, vi-

1 73 Joann. Vajda posteror. • 2
D. Michaelis Kabos or-

1 1 1
74

75

Ulmi quondam Steph.
H a lle r ..........................

Viduae Valentini quond.
1

1 1Ladislai Sz. Királyi .  . Deák .......................... 1
Dnae Luezaianae .  . . 1 76 Dr. Emerici Jósika .  . 2
Dni quond. Sigismundi 77 Georgy Kolosvári .  .  . 1 . 2 *

I’elvinczi, quae pro 78 I). S a u d i....................... 1
nunc inhabitatur ab 79 „  Z o m b o r i ................................. 1 .

Átvitel . . . 67 45 111 22 4 Összesen . . . 75 jöO
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Cives ................... 311 342h 537 17 ii! 46 59 226 17 204 551 145 1956 110 208 711 3 22 2 471

In q u ilin i............... 196 2 10 48 49 2 86 22 223 12 12 55 178

Viduae ................... 110 36 63 11 1 2 17 . 24 13 270 2 11 45 3 20

Suburbani Incolae . 339 334 3 399 391 61 113 * 307 357 389 4 20 110 2 2 621

In q u ilin i................ 79 • 40 34 11 20 10 24 12 O 2 44

V iduae................... 34 26 • 4 21 5 32 19 27

Exactores............... 7 7 17 5 16 14 25 15 41 18 183 12 89 7 2 14

Vice Judices . . . 9 2 3 2 2 5 10 5

Domini Magnates et 
Nobiles............... 52 60 167 5 13 • 464 135

': . 11 Summa, Summarum 1167 S07L
1

787,36b
1

67 530 753 114 108
i

2 1024611 3526 128 263' 
I
1155 232

i
1382

ti.

Generalis Extractus Liberae Regiaeque

7 : 5 4

Investigatio seu Conscriptio

Ad Mandata Excelsi Club. Regii ot [Titt.J Statuum Inclytar. Trium Nationum R. Trannke, per Li 
legiamque Civitein Claudiopolitanam secundum Instructionem et Rubricas a praespeciticato Exc. R. Clubom 
lobis extradatas exoperatn, et per nos infra subscribentes ad id deputatos et exmissos Conscriptores Coi 
nissarios fideliter expedita ot peracta, sequenti sequitur hac serie . . . .  [következik az Összeírás], bezáró 
:s iinez aláírás: Datum in Lib. Regiaque Civitate Claudiopolitana, Die 25. Novembr. ultima scilicet Co 
scriptionis Nostrae die Anni Milies. Septing. Vigesimi Secundi. Sebast. Jac. Hants M. IV. S. Percepte 
rosephus Szoboszlay, de Sz. Mihály m. pr. J-seplms Szilágyi de Akosfalva m. pr. Daniel Klein Piszti 
'iens. m. pr.

Egy felül vizsgáló bizottság e módosításokat, illetőleg bővítéseket tette ez Össze Íráson. „A mo. 
növelt szántóföldeket egy uj rovatban a eommetaneusok meghatározása szerént 4100 köbölre tette.

') Ez nem volt az eredetiben



Utolsó [bo nem fért] rovat: Foeneta Currus 1250.')
lőnek használt miveletlen földeket 1000 köbölre ; a szénafüveket maguk a polgárok bevallása szerint 
rovatban 1250 szekérre, a commetaneusok meghatározása szerint a kaszálható szénafüveket 1700 
érre, a terméketleneket ugyan azok szerint 300-ra, a császári postalovak rétjét 20 szekérre, a szántó
ikból a katona és polgári tisztek lovainak kiszakított réteket egy más rovatban 100 köbölre.

Számításba vette a város jövedelmeit is s egy rovatban hidvánr és behozott borok dija czimén 
;tt 451 frt 15 kr. [ihenem forintba számítva ezen túl a csikóktól és malmokból való jövedelmen kívüli 
ket\, serházból való jövedelemül 266 f. 44 krt, korcsmákból 108 f. 20 krt, országos és heti vásárok- 
54 frtot, ezéhoktól készpénzül 33 f. 20 krt, ugyanazoktól borban 91 vedret; a város passiv adósságát 
rovatban számította 24327 for. 31 '/a krra, kamatát 416 f. 40 krra, katonai kiszolgáltatásokban a 
s költségét tette 2687 írtra, 23 '2 krra, a város 1721-ik évi adóját 4000 írtra, a mitől ment volt 13 
tori ember, 5 senatori özvegy, a számvevők, szolgabirák és más közszolgák szám szerint 14-en, a mol- 
któl való gabnajövedelem volt 66 köböl búza, az öt kerekű malomból buzajövedelem 198 köböl, annak
gösszege 8500 forint....... Keltezés nélküli aláirtása ez v o lt : Josephus Naláczy m. pr. Josephus Szilágyi
r. Dániel Klein m. pr. Látható az őrse. levéltár, erdélyi osztályában, a Conscriptiok közt. [H.19.sz.a.]
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Kolozsvár szab. kir. város lakosainak névszerinti összeírása 1733-n.

C O N S C R I P T I O  Personalis Lib. Reg. que Civitatis Claudiopolitanae, omnium in 
eadem, Suburbiisque ejusdem Civitatis Contribuentium cum Annexiene quarumlibet 
eorundem Facultatum, Specificationeq. Quanti Ai praesentis 1783, tam in Pecunia, 
quam etiam in Natura seorsim et singillatim a quovis Contribuentium praestiti, ad 
Mandat. Exc. R. Guberny Transylvaaiae per nos in Calce Conscriptionis hujus sub
scriptos, et ad eand. peragendam ab Amplissimo Senatu totaque Communitate prae
fatae civittis deputatos, omni possibili adhibita sedulitate et diligentia, serie sub
sequendi peracta.

') Ez összeírás utolsó rovata., csak elején leven 
szükségesnek közölni.

betöltve : mint csonka vészt nem tartotton
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fertály az 1-ső lakos- > 
tói 112-ig j

80 33 4 1385 2858 88 28 27 7959 646 90 263

[I. Óvári- és hi'lutczai) 
fertály 113-tól 311-ig] 108 126 115 3138 9992 178 50 9 82 3008 23070 1837 505

111. Belsű-mafiyarutczni) 
fért. 312-től 509-ig] 164 114 116 2519 8030 149 50 59 955 15820 1098 54 437

IV. Belső - küzéputezai) 
fért. 510-től 733-ig) 197 149 129 3181 10781 370 48 26 80 10958 28320 1380 72 557

V. Belső - farkasutezai) 
fért. 734-től 873-ig] 112 51 01 945 2077 139 28 23 26 500 6988 630 22 282

VI. K.-monostor-utczaiI 
fért. 374-től 961-ig] 60 38 44 384 1672 59 20 2 42 27 2023 338 89 158

VII. Hidelvi fertály1 
962-től 1229-ig J 176 132 186 CC co ►f»

-

6709 144 53 79 139 24 4290 1199 10 598

V ili. K.-maqyarutczai\ 
fért. 1230-tól 1434-ig]

117 80 124 1552 '/2 CO co DO 117 96 157 145 407 4111 765 34 352

IX. Kétvizközi fertály ] 
1435-től 540-ig ] ' 93 34 35 375 1160 38 10 38 610 1001 336 90 106

X. Külső- közép- és] 
farkasutezai fertály> 
1541-től 632-ig j

09 32 65 921'/2 1630 14 29 76 59 33 1018 217 04 125

Xf. Külső-alsó-széna-] 
utczai fért. 1633-tól > 
1696-ig )

38 21 42 164 1080 5 7 2 13 10 843 214 62 86

X I1. Külső-felső-széna- j 
utczai fert. 1697-től l
1761-ig f1'.» *«, utóiú-i ( 0 L s z á m .  J ’

53 13 35 66 808 9 6 14 428 183 18 72

jl327 j823j956jl6465 '/a 50724'/a 1263j456|S96[730 17204j97137|8843 065 36011
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.Praesentem hanc Conscriptionem per nos Infrascriptos, Diebus mensis 
Augusti Anni praesentis 173:? taliter elaboratam, Sigillis, Subscriptionibus 
nostris roboratam ad Mandatum Amplissimi Senatus Claudiopolitani Ex
celso It. Gubernio Trannico humillime submittendam extradedimus die 26-a 
praefati mensis augusti, die videlicet ultimo Laboris nostri.

Joannes Hands áros 
Sonator m. pr. [L. SJ

Georgius Csiszár, 
Juratus Divisor. [L. S.]

Gabriel Nagy, 
altor jur. Contumvir m. pr.

[L- «•]

Gyorgius Szőrös 
Senator m. pr. [L. S.]

Abrah. Rácz de Nánás 
Jur. Divisor m. pr. [L. S.]

Johannes Waczan 
nitor jur. Centumvir m. pr. 

[L. S.|

Stephanus Enyedi
Senator m. pr. [L. S.]

Georgius Trentsini 
Jur. Civ. Claud. Notar.m.pr.

[L. S.]
Georgius Fejérvári 

alter jur. Centumvir simul- 
atque Fiscal. Direct. Civittis 
Claudiopolis m. pr. | L. S.] ')

Megjegyzem ez Összeírásról, hogy első rovatát — mely 17C>1 családfőt 
és magán s középületi számot tüntet fel ■— a könnyebb használhatásért én 
vettem sorjegyzékbe. A második, rovat, a : , Nomina Personarum“ ugyan 
ennyi számot mutat. A harmadik, rovatban a ezim : „Opifex“ nem a való
ságot fejezi ki, mert a kereskedőket, foldmiveseket, nemeseket, s más élet
módunkat is magában foglalja. Túlnyomó mégis a mesterember. A .lakos“
\ inrola \ fogalomszó alkalmasabb lett volna. A negyedik rovat czime: „ Oecono
mus,.“ Ez azon történelmi tényt igazolja, hogy Kolozsváratt az iparos, keres
kedő és tisztes osztályok is folytattak mindig gazdaságot, miveitek földet 
és szőlőt. E két rovatban először tűnnek fel a munkások, napszámosok- 
[operarius diurnus\, szölőmivesek [vinicultor, vinitor stipendiarius] s főleg 
a hidelvi, kétvizközi, külső magyar- és közép-, alsó- és felső-szénautczai 
városnegyedekben százanként laktak ezek, s lassanként az összes külváro
sokon elterjedtek. Az 5-dik rovat felirata: „Possessio Domus et ejus qualitas“ 
szintén itt tűnik fel mint összeirási tárgy. A belvárosi ntczákba a számos 
.igen szép ház“ [Domus praecipua lapidea] „jó és közepes kőház“ [„Domus 
bona“, mediocris], „jó fa ház“ [Domus bona lignea| „alacsony ház“ 
[Domus humilis], „hitvány ház“ [ vilis |, „kunyhó“ [Casa] mutatják a város 
külső ábrázatát, az építkezési módot és ízlést, s ez Összeírás adatai után 
nyomon lehet kisérni a belvárosi vagyonos és a külvárosi kevésbé vagyonos 
polgárság merre lakását és jólléti fokát, mert a mig a belvárosban sűrűn 
fordul elé a kőház, addig a külső városrészek egész utczáiban csak faházak 
s kunyhók találhatók. E szempontból tekintve ez Ö s s z e í r á s t ,  annak tar
talma igen becses közmivelődési adatokat foglal magában.

') Az nrsz. Tevéit, erdélyi osztályában a „Conscriptiok“ közt. [L. 4. sz. alatt.|

H. 47
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I.

Kolozsvár sz. kir. város 1783-ki rendes ós rendkívüli szükségeire te tt adókivetése.

SUBB.EPARTITIO Quanti Contributionalis Civitati Claudiopoli- 
tanae pro Anno 1733. tain in Ordinary», quam Extraordinary» pro diversis 
Civitatis necessitatibus impositi. Ad mandatum Exc. Reg. Guberny Trannici 
infrascripta serie fideliter, liumiliterque repraesentatur.

Belső-monostori fertályban volt contribuens 119, Az óváriban
llvl-utcmi
Ti. közép-utasai
B. farkas-utezai
HiAelvi
Két-vizközi
Külső farkas-utezai
Felső kül-széna-utezai

58,
185,
190,
350,
110 ,

63,
86 ,

Marpjar-ulezaihan 
Közép-Király-utczaihan 
Külső monostor-utezaiban 
K. marpjar-utezaiban 
Külső közép-utezaiban 
Külső alsó-széna-utczaiban

ISO
248
125
120
248
112
80

1197. 1113

Kolozsvár adózó polgárainak összes száma e szerint: 2310.
Adómentesek voltak: A város házai s birtokai, a papok, kántorsk és 

özvegyeik, eklezsiák, templomok, zárdák, collegiumok és iskolák, fő- és kir. 
bírák, senatorok és özvegyek, ispotályok, sütöházak, nyomdák és bérlőik 
vagy igazgatóik, a jezsuiták és minoriták korcsoméi, jezsuiták, convictus, 
seminarium kertei, a majorok, uj házasok, guttaütöttek s más nyomorékok, 
kolduló szegények, elemi kárt vallottak. Legtöbb adót fizetett Polszter István 
uram: 34 m. ftot, a mágnások 20 forinttól 32-ig, a legmódosabb polgárok 
10-15-18-20 forintot, a közép sorsuak 6-7-8 forintot, mások azon alól.

A kirovás után az egész adóbevétel és közszükségekre való kiadás 
összege igy van bejegyezve :

Universa summa Impositi Quanti Pecu
niarii et T r i t i c i ................................. 8743 fl. bung. 76 dr,. et metr. 3621 Trit.

Quam summam Tritici, nretretar. scilicet 
3621 reducendo in pecuniam cum 
pretio Regulamentali, dcnrys utpote 
60, f a c i t .................................................2172 ,,

Summa facit hung. flor. 10916 .36 dr.

Quae Impositio subvenit ad subsoquentes publicas necessitates :
1- mo. Pro ordinario Militari Quanto in Summa hung. flor. 6000 dr.
2- do. In extraordinary s pro D. officialibus trium Com-

pagniar. Incliti Regiminis Jungvelisiani [?] Servitz 
Hyemale et Aestivale una cum D. Czeitwachter [?] 
et Pyrobolarys ut et Pistoribus Caesareis in summa
hung, flor....................................................................................

Pro lignis focalibus D. Illustr. Comendanti, D. Bellico 
Comissário, Dno Platzmajor, ad Vigilias et Portas, ut
et in raom infirmor, m i l i t u m ........................... h. fl.

Pro Candelis ad easd. n ecess ita tes ...........................  „ „
Pro Aedilieys Q uarterior. et locor, publicor . . „ ,,

860 „ 40

500
300
400
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Pro annuo Interesse cum restantys Monialium . h. fl. 1740 dr. —
Extra Sallaristas Magistratuales pro Servitoribus Civitatis

in pecunia, et t r i t i c o ..........................................h. fl. 200 „ —

Summa Dispositionum hung. fl. 10720 „ 40

Ex qua Summa Dispositionis juxta priorem summam In-
positionis m a n e b u n t .........................................h. fl. 195 „ 90

Qui per Domos quorundam Possessor. Extraneor, inexso
lute, et ex misericordia aliquibus relaxative, Cassam 
ncutiquam ingrediuntur.

Joannes Handsaros
Judex constitutus Civitatis Claudiopolitanae m. pr.

[L. S.]

Georgius Füzéry ni. pr.
Notarius constitutus Civitatis Claudiopolis.')

[L. S.]

’) Az orse. Im'lt. erd. osztályában a „Conscriptiok“ [L. 4. száma, alól.]

— 739 —
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Kolozsvár szab. kir. város

CONSCRIPTIO Lib. Regiaeq. Civitati

') Itt a kisebb pálinkafőző üstöknek [alienum] rovata leven : mint üresei, helykimélésért elbag; 
2) El volt intézve a mesterek és kereskedők vagyonosság szerinti összeírása is, meg volt ál 

hogy mindkét osztályból a jó, közép és szegény somiak Írassanak össze ; de e rovatok betöltetlen 
a nem valósnlást mutatja. Látható az őrse. levélt, erdélyi osztályában az 1750-ik évi . . Ö s s z e í r á s o k “ '
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Summa Summarum 9 6 7 1 1 5 6 1 7 1 5
. 1

2 9 |  4 6 0  4 6  ' / a i  '9 3 9 1  
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Anni 1748- 

Inrpositio Re

vi

átant

Anni 

1 Impositio

1749-ni 

Restantia

Nro i  11.(1. Xr. Nrt J Nri Nro Nro 1 Nro Nr< j Nro Nro Nro |Nro m . Xr. Kfl Xr. 1 Rfl. Xr. 1 Rfl Xr. ;

7474' 2 13 92 437 30 13 34 1093 144 50

i

' 4807 03 54 20 4246 39 7a 44 34
1309 12 9 10 2 11 26 383 48 Va 7 21 311 02 6 55

■1 ‘J 4 5 1 1 I * 922 31 387 18 7a 893 10 429 28
531 ' 20 14 5 2 . 5 2 . 490 39 164 24 470 48 144 40 72 1

1908' a1 50 O 24 25 6 i * : 2 239 7 17 1312 11 65 577a 1335 54 49 43
001 • . 2 1 . . 202 38 7a 1 14 178 44 8

3648 '/2 ' 3 80 j 43 23 73 32 100 20 .
1411 '/a • ■ 11 1 1 .

07 '/a ■ 1 1 1 7
101 1 4 10 • •

1434 7 12 11 9 1 9 4 43
10 8 14

>100 Ya 50 46 240245 88 90 85 1445 240 26 8126 51 680 35 7450 177a 675 28 '/2

! 1037a 141 251 447 56 51 105 350 705 30 3977 27 86 27 7> 3723 472 73 48
.792 Va 4 7 32 6 2 13 28 86 30 337 25 31 265 207a . 14

6 30 6 30 6 20 4 30
20 . 79 48 16 03 62 287* 4 377*

!3 7 4 7 a 15 109 91 11 8 17 160 120 22 758 58 62 36 799 447a 49 14

118 1 34 26 672 24 4072 .
22
36

j

4

: ! 8 : :

88 . 1 . 1 .i 1
j

5 • i

70472 100 371|574Í 74 61 135' 53S' 959 22 5186 14 7a 172 772 4881 38721322372
lOOVa 50 • ! 46,240 245 j 88 90, 85 1445' 2401 26 8126 51 680 35 7450 1772 675; 28 7*

9805 50 206 611 819 162 151 i
ii

220 1988 1199
I' 1:

48 13313 5 Va 852 427a 12331 56 807 52 2)

ezve nincs, az aláírók: Franciscus Báyer nipr. Reg. Liberaeque Civitat. Claudiopolis Judex Regius, 
inas Bús mpr. L. Rque Cifctis Claudiop. Jur. Notarius. Joannes Kovács mpr. Liberae Regiaeque Civit, 
idiop. Rationum Exactor. |B. betű, 24. sz.]
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Ii.
Kút- régiségkutató történelmi hagyatéka Kolozsvár ősrégi és mcgneincsitctt polgárairól.

I. Kolozsvár részint ősrégi polgári, részint megnemesedett vagy magukat Kolozs
várról Író nemzetségeinek betűrendes névsora összeállítva Al-lorjai Miké 

Sándor által c század első fele végén.

Ádám máskép Ráz- 
_ mán 

Ágoston 
Ákosi 
Almádi 
Alinási 
Almer 
Ambrus 
Árkosi 
Asztalos 
Aimer 
Ajtoni 
Baesi 
Bágyoni 
Bakner 
Balogh 
Balk 
Bánfl 
Bányai 
Barát 
Bartók 
Beck 
Bcczo 
Bedet- 
Beké 
Bekle 
Belavári 
Bench 
Benchhold 
Benedekíi 
Benefi 
Benko 
Bereczki 
Bemer 
Bihari 
Biro 
Bodor 
Bogimét- 
Boncz 
Boncza 
Boros 
Brassai 
Brozor 
Búrkor 
Csaliolczi 
Csahoczi 
Csanádi 
Csatoszegi 
Csegezi 
Csepregi 
Csáp
Csernyantzki
Csifó
Csinádi
C’söh
Dalnoki

nemzetség 
volt

Debreczeni
Dersi
Desikovics
Diószegi
Dreszner
Éppel
Eppely
Enyedi
Eperjesi
Faluvégi
Fekete
Fenesi
Ferenczi
Fejér
Fejérvári
Fikkei
Filep
Filstich 1 E kettő egy 
Flistich I 
Fodor 
Frank 
Futásfalvi 
Fiisiis 
Fűzi 
Gálfl 
Gáspár 
Gaszner 
Gebei 
Gebely 
Gelly en 
Göcs 
Gunár 
Grúz 
Gyergyai 
Gyulai 
Hajos 
Ilartzegi 
Havasa, lyi 
Heltai 
Herczeg 
Hirscher 
Hunyadi
Horváth de Harang

láb
Horváth de Széplak
Humilits
Hoszu
Huszár
Ifin
Illyeíálvi
Imrefi
Jánosi
Jármi
Járai
Jónás
Joo

Jövedics 
Kádár 
Kalácssütő 
Kapusi 
Kannagyártó 
Karácsonfalvi 
Kecskés 
Kemény 
Kerekes 
Keresztesi 
Keresztúri 
Késmárki 
Ketzer 
Kisfaludi 
Kocsis 
Komj átszegi 
Koncz 
Kondort 
Konya 
Kozma 
Kovács 
Kovácsi 
Köpeczi 
Körösi 
Köbölkuti 
Kötélverő 
Kövendi 
Kövesdi 
Ivrajtzár 
Kutas 
Lakatos 
Lenárt 
Lintzig 
Lintzegh 
Lőrincz-Kovács 
Lőrintzi 
Ludvig 
Lutsch 
Madár 
Márkus 
Máté 
Mátéli 
Marothi 
Maurer 
Mészáros 
Miklósi 
Monostori 
Nagy, Köpetzi 
Nagy, Káli 
Néb
Nekkely 
Nemes 
Németi 
Nyirő 
Ol ősz
Orbók

I*.
kettő  egy 

nem zetség

Ördögit
Ötves
Fákéi
Pál
Pálfi
Pap
Pápai
Pataki
Pécsi
Pelitovich
Pilgram
Pongrácz
Pulacher
llácz
Radeczius
Rado
Rafael
Rajdner
Rákosi
Rázmán
Rediger
J íegeni
Reiner
Rhener
Román
Roth
Sala
Sárkány
Sárvári
Segesvári
Seres
Siko
Simati tski
Simo
Simon
Simontzki
Smaltzer
Solymosi
Solti
Sombori
Stamp
Stentzel
Sulii
Szabó
Szakái
Szaniszlo
Székely
Szentiváni
Szeredai
Szikszai
Szilvási
Szolga
Szombati
Szőrös
Takács
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Tarczal
Tusnádi

Tolvaj
Tordai

Zákány
Zsidó
Vadas

Venit/, oi
Veres
Verncr
V ÍS S O V atiuS  ) e  k o ltü  i'b'y 
Vissovati I u c m a c ts ís  

V itzei1)

Teleki
Tolmany
Timotlie
Tobias
Toldalagi
Tolnai

Tordátfalvi
Toroczkai
Tököli

Vagner
Vallus
VáradiTyuk

Ugrai
Újhelyi

Varga
Vajda

II. „Kolozsvár“ előnevii régi nemesek összeírása 1800-ból.

KEUESTRUM eorum Nobilium, qui olim e Civitate Glaudiopoli ortum 
habuerunt, et in Inclyto Comitatu Colos quidam ex iis jura possessionaria 
tenuerunt, e fidedignis litteralibus Instrumentis exscripsit ac in lucem 
publicam edidit Josephus Bobo de Alba Julia in Anno 1800.

Ágoston de Kolo’svár, es bis Stephanus, qui in Anno 1570 nobilitatus est.
Aranyos Mcdjesi, alias Megy-aszszai de Kolo’svár.
Bornemisza de Kolo’svár.
1 Kassai do Kolo’svár. Ex bis Joannes, qui ob commission crimen adulterii Capite

muletatus, at ob non exspectationem triduum oxcquutionis nonnulli Senatores Capite 
plecti I jussi] sub Principe Joanne Sigismundo de Zápolya. [Videatur Jurisprudentia 
Andreáé Jliiszti, pag. 155.|

[Csapi Franc. do Kolo’svár annales habet a Joscpho I. ddto 9-ao febr. 17(18 
Viennae emanatas. |

Csiszár de Kolo’svár. Ex bis Stephanus in Ao 1611 in Uzdi Szent Péter et Tuson 
residential« habuit, [Georgius a Leopolde 1. A, 1706. ddto 21-ae may nobilitatus.]

Flistich alias Filstick de Kolo’svár.
Hadadi de Kolo’svár.
Huszár „ „

Jonas Litterati de Kolo’svár.
Kapusi de Kolo’svár.
Kassai de Kolo’svár. Ex bis Stephanus sub Principibus (íoorgior. Rákóczi Magister 

Protonotarius. '
Kiss de Kolo’svar.
Kuthy de Kolo’svar.
Litterati de Kolo’svár. Ex bis Joannes Consortem habuit Juditliam Sombor de 

M. M. Sombor ; [Gabrieli contulit Princeps Sigisnr. Bathori portionem in Bogdánfalva 
ad arcem Udvarhely spectantem Albae Juliae d. 2. martii 1591.]

Nagy de Kolósvár.

Sarándi de Kolo’svár, antea etiam nobilitari praerogativa gaudens impetravit a 
Leop. I. Annales Viennae 11-a aug. 1702.

Semsei [rectius Szennyei| Litterati de Kolo’svár. Ex his Pancratius, cujus bona 
Materna per Pfpem Gabr. Báthori occupata, in Comitiis Regni A. 1616 Medgyesini 
celebratis eidem restitui determinantur. [Vide M. S. histor. Gaspari Böjti Pannoni. 
Edit, in Engel pag. 299]

Stontzel de Kolo’svár.
Vara,di de Kolo’svár. Ex bis Barbara Conjunx Cancellarii Joannis Bethlen.2)
Varsozi de Kolo’svár. Ex his Stephanus fuit pubi. Ord. Fise. Director Trairniae.
Viszoljai de Kolo’svár. Ex bis Franciscus fuit Cancellista Majoris Caucellariae 

in Ao 1695.
Vitzei de Kolo’svár.

’) Mike Sándor genealógiai gyűjteményéből, a hol e nemzetségek genealógiája 
ki is van dolgozva.

3) Gyulafehérvári Dobó József idézett művéből kivonatozta Miké Sándor, a kinek 
nagy becsű gyűjteményéből való e közlés.

Járai
Joo

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 743 2013.03.05 . 22:27:57



N
ro

') A ezim mutatja, hogy a város házai, vendéglői stb., melyek nagy értéket képviseltek, 
nem voltak tárgyai ez összeírásnak.

2) Ez után rovat volt nyitva a végre, hogy abban legyen kijelölve : egy nagyobb össze- 
irási munkálatnak mely lapjáról vannak kivéve e Kivonat egyes té te le i; de betöltetlenül marad
ván : nem akartam vele helyet foglalni.

:!) Az „ Erdők“ és „Berkes helyek“ rovata üres lévén: hely kímélésért kihagytam. Az 5. tétel
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tokai mennyisége és becsüértéke a m últ század végéről.

E x t r a e t u s a

melyeknek nemes szab. kir. Kolozsvár városa máig birtokában van. ')

k Íj z b i r t o k o k  [F u n J u s o  k]
e s z t e n d ő b e n  h a s z n á l h a t ó k  |j Váltótag használhatók ós tavas [tós] helyek

kaszálók
tégla- és 

cserépvető 
helyek i

cziheres 
helyek '

pusztán he
verő helyek szá

férőj 
[cap a

ntoföldek kaszálók 3)
1 - - 
' tavas [tós]

helyek
hány

szekérre 
i  v:ii<.k
1 CU|>ilClt. 1

becsü-
ára

nagy
sága

becsu-
ara

nagy
sága

becsü-
ára

nagy
sága

becsü-
ára

isége
eitas]

becsü-
ára

j
! ä  x

becs
ára

ü-

dr.

nagy
sága

becsii
ára

Ourray magy.
ír. dr. t i «

m.
fr. d r. □  ől_ in.

fr . (Ír. □  öl ni.
fr. d r. véka kupa

111.
fr . dr. 1 S3SC- 

i kér
in.
fr. 1 01 in.

fr. dr.

* •

•

!

4 9 15 45 41
‘
90 2000

í
29082

a k i i . s  
lóv

za-
al

becsül-
te te tt

; 55 26 4 0 • 143749 30 0 377 37 50

: i» 180 2025 00 1218 48 • 5o 1708 80 ■ • •

205‘4 3018 00 . . helye van a
i városnak

i  * • ■ í ■
3 1 4 59 • ■ • • •

.' 4 11 2 80 4) 51 00 •

•1
. ! 1080 8

• • • • 3040 365 52

. 31500 7 87'/.

34 132

354 10520 * • •

afct azonban: „A Szent (íyórgy-hegy alatt“-i tétel b e r k e s  é s  t ó s  h e l y e k  rovatában e megjegyzés volt: 
t e n  k é t  b e r k e  v a u  a  v á r o s n a k  - a mit fenn a bolyén beigtatni szükségesnek láttam.

4) A kaszáló területek kiterjedése az eredetiben sem volt kifejezve.
"j A v á r o s  l e v é l t á r á b a n  levő e r e d e t i b ő l ,  melynek száma nincs, de a közhelyek felosztása után, 

múlt század utolsó tizedében vagy a jelennek elején keltét ugy a tartalom, mint a kezdetleges 
ak mutatia.
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Pag. 1.

A kolozsvári jezsuita Collegium hivatalosan meg-

Collegium Clau-

S u b s t e n t i a e  O c c u p a t  a e.
ut

Capitali

U ndo  s p e ra n -  
[ d ú s  p u ru s  

a n n u u s  p ro - 
v o iitu s  im á iv á

Aes p ara tu m ....................................................
Capitalia elocata...............................................
Interusuria ad ult. (M ob. 177:». restantia 
Itata ex Decimis Collegii auteliac cessa 
Naturalia et Mobilia in Domo interna repertu
P h a rm a co p o la ........................................
T yp ograp h ia ................................................
Jlibliotheea................................................
Museum M athem aticum ......................
Academiae Apparatus et lteipiisita .
Naturalia et Mobilia in bonis reperta

Ju x ta  Jux ta
inv . n l i .  fl. I xr. I| inv. 
I'll!». I |l 1’HS-

12 Bona re alia, et quidem

fn Civitate Claudiopoli . . . 

Possessio Kolos Monostor . . 
Kajanto cum Praedio Tiburtz
I l á c s ............................................
B o g á r te lk e .................
Jegenye .......................................
Portio in Szász Femes . . . 
Portiones tres hypothecariae

In  Cupit, 
ii ju x ta  aestim  
I Cameratum

124202 jll 
158040 40
22935 
21829 

. j! 15303 
. jl 9930 

. I| 904 
728

Deductis Salariis ab annuo 
Proventu ..............................

354009

13'

573/J
55
42
15
20

Undo spe
randus an
n uus p ro

ventus

740'59
8310
2035
1742

8 74 
18'/i
5

1039 52:1 -i 
519L27'V4 
288; . 

oö! 25

4 4 'A1 1592440

3525^20i
ltemancnt . . . ,354009 44 'A, 12398(50

S u m m a ...............................

Defalcatis Passivis . . . 

Manent Summa Capitalis annuique Proventus . . .

lj 5215 5 
2' 91508 23' V 

7407 44:iA 
3000 .
4 7 5 7 I4 G

47 j  87 12j22 
57j 8792 38 'A
58 2OO0J .

500 j .
444 34

70 11908 2'A

354009-44’/̂

499150

1.738

100 497118

203A

10

43A

57-Vi

97 1239á 56

17077 5B:5A

99 98

101 17579 O o  ’ 4

') Krrleti kivonat a/, illető számvevőség hivatalos munkálatából. Látható a m. tudom. 
Akadémia kézirattárában, a még nem rendezettek közt.
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Unde spe

Capitale
v e n tu s

293146 1 
7925 4 

10788Í 
2961. 

8095 2. 
20616|l:

146868

710492

7 1 7

á lla p íto tt  vagyonkim uta tása  a sz e rz e t e ltö rlé se  u tá n  1771-n.

diopolitanum . ')

Onus huic Substantiae inhaerens liucdum jam assignatum.

Nrus

Professoren Studior. altiorum. 
j Mart.Molnár: Sacrae Scripturae

Rh. fl.

i 500
2 ' Joseph.Béla: Theol.Primarius 500
3 Paulus Székely : Theol. Secun-

darius ................................... 500
4 Stephanus Beko: Canonum . 500
5 Francisc. Bogáts : Controver-

s i i ir u m ................................... 500
6 Joseph. V ojkul: Hist. Keel. . 500
7 Michael Burian: Eloquentiae

Sacrae ................................... 500
8 Joseph. Partsai: Physicos . . 500
9 Ferd. Hartmann : Astronomiae 500

10 Jós. Szabó : Logices et Motapli. 500
11 Paulus Horváth: Ethices . . 500
12 Joseph. Mártonffy : Matheseos 500

13
Professores Immanior. 

Andreas U s i : Rhetorices . . 350
14 Francisc. Gönczy : Poeseos . 350
L5 Georg. .Tursitz : Syntaxeos . 350
10 Ignatius Mcrtz: Grammaticae 350
17 Paulus Csedő : Principiorum 350
18 Andreas Felszeghi: Parvae . 350

19
llerjentes.

Josephus Szendrey, Seminarii 192
20 Nicolaus Benkő, Convict. Nob. 192

21
Subrcfjentes in Convictu. 

Josephus Kovács, Praefectus 
Theolog. et Philosophorum 192

22 Franc. Mertz, Professor Lin-
gvae Germanicae, simulque 
Praefectus Rhetorum et 
P oetaru m ............................... 192

23
Thesaurarius Templi : 

Emericus B o er .......................... 192

24
Condonato res.

Stephanus H a ja s ...................... 350
25 Eraneiscus G rassor .................. 350
26 Franc. V i z i .............................. 350

27

Parochi in bonis occupatis nco- 
eonstituti.

Tliadaous Manner, in Monostor 192
28 Josephus Horváth : in Báes . 192
29 Ladislaus Dobra: in Kajantó 192

30
1Missionarii.

Steph. Mihácz : in Sz. Mihályt'. 192
31 Michael Bernard: ibidem . . 192

Ex-Jesnitae alii.
Franciscua T örök ......................
Adamus Iíoreskényi Typ. Praef.
Georgius B i r o ..........................
Stephan. Biro : Prof. Scholar. 
Antonius Boy thy : Adminis

trator honor, inteiimalis .
Antonius J u r á n y i ..................
Josephus F e k e te ......................
Joannes Fridvalsky, titulo dis

tinctae p en sion is.................
Georgius Botár 1 Advenae ex 
Theodor. Daniel j Hungária

Laid.
Bernardns Baumgartner . . .
Carolus W e r n e r ......................
Thomas Posch, Carolina Clau- 

diopolim dispositus . . . .  
Primario Triccsimatori Clau- 

diopolitano, qui ibidem in 
loco Proventus bonorum 
percipit et erogat, in remu- 
nerationem annuam fatigii 
et ratiotinii projectati, sod 
necdum resoluti sunt - . .

Summa . . .

i Rh. fl.

192
192
192
192

192
192
192

350
192
192

Ju x ta  i 
Pag, íj 
N ru s '

15
19
22
25
27
30

Summarium
Fundationum

Claudiopoli . . 
Cibinii . . . .  
Carolinac . . . 
Coronae . . . .  
M.-Vásárh e I j ini 
Udvarhelyiül
Sumina Fundatio

num  .................

r a u d u s
annuus Pro-

Rh. ii. xr.

14848 42 /459

ii Addita ex pag. 13 
jj Substantia, ab ipsa 
j I suppressa  Societate 

p ro  p a rte  Fisci Regii 
occupata,
Facit Sum m a to ta 
lis ac univorsae oc
cupatae e t appre
hensae Substantiae

Per. Caes. Reg. Camera!. Exactoratum in 
M. Tranniae Principatu Cibinii, Die 29. 
Martii Ao 1774. Honorius Ficht el, Exac

tor. Zacharias Offner, V. Exactor.
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O.

Felek lain öfcsszoiriisa 1750-Leii.

Pagi FELEK Incolae oilmen Vulaclii Graeci lí. Uniti. Habitant in 
colié quodam aspero ot saxoso, proprio reipsa Civitatis Claiuliopolis terri
torio, singuli liberae migrationis a divis olim TJngariae Ilegibus ad viarum 
custodiam illoeati, ac vi Privilegiorum ab omnigena usque nunc contribu
tione exempti, certam ante hae Civitati taxam pendebant; sed ob Turcicas 
exactiones Reformatae Claudiopolitanae Ecclesiae mutuata pro pecunia in 
pignus dati, nunc ejusdem Mandatis parent, interim tamen non Comitaten
sium, sed Civitatis Claudiopolis jurisdictionem sequuntur. Eoeuisecia |ut 
inferius patet) et agros habent exiguos ac steriles, quos omnes limari opor
tet, quorum procreatio ab inseminatione unius metretae tritici fertili etiam 
tempore ultra fructum duarum metretarum non se extendit, seminatura 
vernali etiam omni adinstar sterilium locorum consideratu. Aliqui horum 
ovibus, alii agricultura, alii vero manualibus utplurimum laboribus vitam 
sustentant. Privatis passivis debitis collotenus terme omnes immersi, qui 
nisi beneficio territorii Olaudiopolitaui írni permitterentur, subsistere ne- 
utiquam possent. Habent dumeta et virgulta potius, quam sylvas, quas 
quandoque Civibus vendunt, utplurimum autem Iteformato Collegio impor
tant. Totum eorund. commercium oleo lini, fructibus et cardibus definitur. 
Quidam horum agros etiam Claudiopolitanos [ut conscriptum estj sine ullo 
tributi onere, solis decimis pro jure Ecclesiarum praestitis colunt, pecoraq. 
et oves creberrime in Claudiopolitanis pascuis sustentant. Quorum quidem 
Felekiensium in olim Nro — ‘) sessionibus illocator. familiae quamvis pro
pagatae sint in hodiernum, Quia tamen plus territorii pro ipsis excisum 
non est, pristinis Privilegiis hactenus uti permissi sunt, neque ad ullam 
Contributionem adacti. Cuius intuitu desertas etiam in fine adjicere non 
oportuit. Nos sessionum distinctiones uti reperimus, ita annotavimus.

'J Az eredetiben hely volt hagyva annak: hány ülés [Sessio] oláhot telepitett 
he Kolozsvár a Felek-hegjre eredetileg.

-) Több rovat üres levéli: nem foglaltam vele tért és időt. Az őrse. levélt, érd. 
osztályában levő Couscriptiok között ily ezim alól k iírva: „Conscriptio Liberae 
Kegiaeqiie Civitatis Claudiopolis ut et Pagi Felek in territorio Civitatis ejusdem 
existentis Anno 1750 celebratae11. [ Litt. 11. 24.]

Alexius Geréb 
I. Cottus Colos

Alt. Supr. Judlium m. pr.

Franciscus Bayer 
lieg. Lque Cittis Claudiopol. 

Judex Keg.

Stephanus Enyedi,
Lib. Keg. quo Cittis Claudiop. 

Senator.")
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I. Incolarum Pagensium . . .
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Kolozsvár sz. hir. város lakosainak vallás ős nemzetiség sze rin ti összeírása 1785 ős 1787-bó'l

I. Extractus

Connumerationis Animarum variarum in Lib. Regiaque Civitate Clau- 
diopolitana existentium Religionum Anni 1785.
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II. Extractus

Connumerationis Animarum variarum in Lib. Regiaque Civitate Clan- 
diopolitana reperibilium Religionum Anni 1787.
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’) Itt az izraeliták vallásukról neveztettek meg.
3) Itt nemzetiségükről. .
3) Itt is az előbbi megkülönböztetés veendő figyelembe.

Az őrse. levélt, érd. osztályában 1790., 7510. sz. a. levő eredetiből.
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I. K olozsvár szab . k ir . v á ro s  népességének  va llás  sz e ré n ti  ö ssze írá sa  1823— 1820.

Commmeratio Statistico-Topographica

Singulor. in M. Principatu Transsylvaniae existentium Locorum, Civi
tatum item et Oppidorum, ut et Ecclesiarum ad nutum Benignor. Decretor. 
Aulicorum sub nro Aulico 1179 Ao 1823, nro 13. Anni 1825 et Guberniali 
sub nro 6072 Anni 1829 emanatorum, juxta altissime praescriptum Formu
lare, e submissis per Jurisdictiones Tabellaribus Conspectibus ordine 
alphabetico efformata.

K i v o n a t .
A  v á r o s  n e r e

magyarul latinul németül diákul
Kolozsvár Lib. Reg. Civitas Claudiopolis Clausenburg Klus

Ekldezsiálc.
K. katli. 1, reform. 2, ev. hither. 1, unitárius 1, gör. katli. 1, gör. nem

egyes. 1, izraelita [nem volt.]
Lábosok lélekszámú: 18,132. ') .

— 751 —

II. K olozsvár szab . k ir. v á ro s  p o lg ára in ak  az éji v ilá g ítá s  kö ltségei fedezése v é g e tt vagyoni 
teh e tség ű k  sz e rin ti  ö ssze írása  1825-n.

Az erdélyi kir. kormányszék az éji világítás létesítésére egyéni hozzá
járulást, rendelvén: az egyének száma és hozzájárulás aránya e szerint 
állapíttatott meg:

Kik 2 írttal rovattak meg évenként, volt 47 honoratior, rovatala 04 for.
» 1 » » » » » 25 honoratior özvegy » 25 »
» 1 » » » » » 855 polgár és mesterember » 855 »
» _  » 20 xrral » » » » 150 övegy volt, ezek » GO »
» 0 » » » » » 20 első osztályú kereskedő » 120 »

4 » » » » » 13 másod » » rovataink 52 »
Molyok 5 » » » » » 20 nagy vendégfogadó » 100 »

>; 1 » )) » » » 120 korcsma » 120 »

Fizotésképos polgárok összes száma 1150 összes fizotendőjuk lálG » -)

CCCL1V.
Simon Elek, K olozsvár sz. k ir . város volt, p o lg árm estere  és k ir. tan ácso s levelei a város 

„ T ö rtén e te  író já n a k "  ú jab b  m eg ju ta lm az ta tása  tá rg y áb an .

„Mióta elváltam tőled Budapesten — Írja 1881. jun. 16-n somkereki 
megyei birtokáról, a hová üdülni ment volt — látva müved bámulatot keltő
előkészületi anyagát, s lapozgatva itt-ott kész részében, bár a bécsi orvosok

') Az óvsz. levélt, érd. osztályában a jelölt számok alatt kőnyomatban levő 
künyvalaku statistikai összeállitás 08. lapján levő eredetiből.

2) Az őrse. levélt, érd. osztályában 1825. évi 5476. sz. a. eredetiből.
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torkom felmetszése műtétével belém oltották a halált, s az élet iránt csak
nem érzéketlenné tettek, még is rendkívüli volt örömem, azóta munkád 
bevégzése és a te illő megjutalmaztatásod folyvást elménben forog, s nem 
tudtam szabadulni a gondolattól, hogy vigasztalan állapotomban is járuljak 
valamivel ahoz, hogy te szinte fél emberi életre terjedő munkásságodért 
méltányolva légy s müved létre jöjjön. Eleinte nyugdijt akartam kérni, a 
mire jogot ad tiszti ügyészi, oratori s polgármesteri 18 évi szolgálatom. 
Családom (ívott e szándék valósításától. Ne adjak okot — mondák — az 
embereknek, hogy szememre vethessék: íme mindig azt mondá, érdek nél
kül szolgálta a várost, most mégis nyugdijt kíván . . . .  Igazuk volt, s én 
elhatároztam, hogy két évi fizetéssel — a mi 2000 forint — végkielégiteté- 
semet kérelmezem; de nem veszem ki, hanem mivel a város Története bevég
ződése nem sokára remélhető, a mint évtizedek előtt több évi fizetésemet az 
Első Kötetei: jutalmára adtam: úgy ezt is az iró azótai fáradsága megjutal- 
maztatására s műve kiadására szánom. E tervemet valósitni el vagyok 
tökélve; neked azért irorn meg előre, hogy nehéz munkádban ne lankadj, 
erősítsen a remény és siess czélod felé . . . “ ')

Azon évi novemb. 17-én Kolozsvárról arról tudósított: .hogy a falusi 
lég nem használt, bement Kolozsvárra, szenvedése állandó és fokozódik, 
ágyból karszékbe s innen ágyba vándorlás élete. Végkielégítési kérvényét 
a tanácshoz még septemberben beadta, úgy szüvegezve, a mint irta. Még 
nem került a képviselő testület elé; de a közhangulatból látja,hogy rá ked
vező végzés várható. Szomorú sorsában az az egy ad vigaszt, hogy a mit 
megérni oly régen óhajt, s a miért semmi áldozatot nem sajnált, már most 
remélhető, az, hogy mind a város Története meg lesz írva, mind az iró
fáradsága legalább némileg kárpótolva......... Megadtam — igy végződik a
levél — a példát a város közönségének a generositásra. “ ") Alig egy hónap 
múlva, decemb. 25-én kelt levelében válságossá lett egésségi állapotáról 
elcsüggedetten panaszolt, engem biztatva és munkára serkentve. „Én már 
élő halott vagyok — Írja — elhagyott, elfeledett, s csak a népszámlálás 
szükséges tárgya. Életem kin és szenvedés, mitől szabadulni vágyom. E 
perezben a sors még is adott egy kis örömet — érzem, az utolsót — úgy 
értesítettek, hogy a városi képviselet a 2000 ftot egyhangúlag megszavazta, 
nekem jegyzőkönyvileg köszönetét fejezte ki, s meghatározta, hogy ez 
összeg —• akaratom szerint — tétessék be Takarékpénztárba, az kezelje 
Kolozsvár Története Írójának megjutalmazására s a mű kiadására, mint újab
ban tett Sirnon-alapitványt, s az, hogy mi legyen az iróé, mi forditassék ki
adásra? a mű beadásakor határoztassék el. . . . Légy tehát, kedves barátom, 
megvigasztalódva — igy végződik a levél — élj szeretett családod körében 
boldogan, dolgozzál kedvvel, emlékezz szívesen e sorokban tán búcsúzó

barátodra: Simon Elekre.“ :j

') Az eredeti levélből kivonatosan. — 2) Az eredeti levélből kivonatosan. — 3) Az 
eredeti levélből kivonatosan. Erre következőleg 1882. jan. 26. meghozta a távirati so
drony a megdöbbentő hirt, hogy feledhetlen barátom Kolozsváratt jan. 25. elhunyt.

— 752 —
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1

jEyls ö  K ö t e t ,

I Megjelent BUDÁN, a m agyar királyi egyetemi könyvnyomdában 1870-ben.}*)



Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 754 2013.03.05 . 22:28:07

Laps/, am.
X ir. OKLEVÉL, 1 2 8 2 — 1291. III. Endre kir. a/, elébbi hatóság-meg-

állapitó királyi k iváltságlevelet m egerősiti . 2 6 — 27
XIII. „ 1291 . U gyanannak Torda-, Kolozs- és más sóak

náknak te tt szabadsági adománya . . , 28 — 29
XIV. „ 1291 . M iklós, kolozsvári várjobbágy és Péter,

erdőn-tuli püspök közt ,Lomb‘ földe e l
adása iránt kötött s z e r z ő d é s ..........................  29

XV. ,, 1 2 99 . Péter, erdőn-tuli püspök és a k.-m onostori
apát közt Leslie1, és ,Szentgyön)y‘, úgy  
,NAdasdL és ,Bo[)ártellce‘ nevű birtokok
iránt kötött c s e r e s z e r z ő d é s ...............  30

XVI. a ) „ 1 3 1 6 — 1 3 3 1 — 1 3 36 . 1. vagy Hébert Károly király
kiváltságlevélbe foglalja a IV. István által 
Kolozsvárnak első megalapításakor adott
jogokat és k e d v e z m é n y e k e t .................. 3 1 — 34

XVr.b) „ 1 3 1 6 — 1 3 3 1 — 1 3 3 6 — 1 3 5 3 — 1365. I. vagy Nagy
Lajos király m egerősiti az elébbi kiváltsá
gokat ........................................................................3 4 — 36

XVU. ,. 1 3 1 6 — 1 3 3 1 — 1336. A k.-m onostori konvent át
írja az I. Károly tói a kolozsváriaknak bő
vítve s jobban körülírva kiadott alapkivált
ságlevelet ....................................................................... 3 6 —38

XVÍII. „ 1 317 . T. Károly király által a Gallus mester és
kir. jegyző birtokaiba menő szabad állapotú 
em bereknek 5 évi adóm entességet ad s Ko
lozsvár ispánja oltalmába ajánlja . . . .  3 8 — 39

XIX. „ 1322  — 1 331 . Ugyanaz az erdélyi vajdának m eg
hagyta, hogy Kolozsvár polgárait kiváltsá
gaikon tul-adóval terheltotn i ne engedje . 39 —  40

XX. „ 1326. Ugyanaz Kolozsvár városát ,Bocstelké nevű
birtokában védelm eztetn i rendeli . . . 4 0 :—41

XXI. „ 1331 . Ugyanaz Kolozsvár hű vendégeit a ná
dori, vajdai s más hatóságok alól kivevőn: 
őket saját, ispánjuk törvényhatósága alá
r e n d e l i ......................................................... 41— 42

XXII. „ 1331— 1349. I. vagy N agy Lajos király Kolozsvárt
előbbi saját törv. hatósági jogában m eg
erősiti ........................................................................  42

XXIII. „ 1341 — 1 342 . Kolozsvár városnak és a k.-uionostori
apátságnak saját területeiken  való törvény
hatósági joga iránti n y o m o zá s ..........................43 —  44

XXIV. „ 1344 . I. Lajos király az erdőn-tuli egyházi és
világi hatóságok jogkörét szabályozókig
megállapítja . , ................................ 4.3—46

XXY. - „ 1 3 4 7 — 1 372 . Az erdőn-tuli hét várm egyék thordai
gyű lésének  határozata ,Tybortztelk&  iránt 46 47

XXVI. „ 1 351 . I. Lajos királynak ,K olus ' m ester részére
te tt birtokadományozása......................... 48 —  4 9

XXVII. ,, 1352 . K onventi átirata a Manó és Portalan, ká-
lyáni nem esek és Kolozsvár polgárai közt 
,()ndotelke‘. máskép ,Tarcsaháza‘ nevű bir
tokok iránt kelt eladási szerződésnek . . 4 9 - 50

XXVIII. ,, 1 353 . Az előbbinek a, gyula-iejérvári káptalan
általi átirata és kiadása . . .  . 51

— ) i —-



Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 755 2013.03.05 . 22:28:08

x x r x .  OKL. 1 ??(> 1— 1388. A kolozsváriak Besztercze és Szé
kely-Vásárhely felé való ut-irányának az 
erdélyi vajdák által meghatározása . . . 5 2 — 53

XXX. .. 13 6 6 — 1 367 . Az érd őn-tul i püspök kolozsvári
jobbágyainak a város bírája hatósága alól 
k iv é t e t é s e ................................................................. 5 3 — 54

XXXI. 1 3 0 6 — 1377 . I. Lajos király a ,Csertörő-mahnot‘
a szent. Grzsóbet-kórháznak adományozza 5 5 — 50

XXXII. ,, 1366. K.-monostori konventi kiadvány Kolozsvár
és Györgyfalva közt létrejött határjárás
ir á n t ' . ' .................................' . . . *. . 5 6 — 5 7

XXXHr. „ 1367. í .  Lajos király a Kolozsvár által alapított
Felelt,1 oláh falut annak örök birtokába, s

hatósága alá adja.......................................................  58
x x x r v .  „ 1368. A  Kolozsvár és Bánya,bükk közötti határ

járásról kelt l e v é l ............................................. 5 9 — 61
XXXV. 136 3— 1509. Szabó G yörgynek a főtéri egyház

,K atá lin -ó ttára ‘ és k.-monost. konvent 
részére te tt  alapítványa iránti káptalani
i téléi..................................' ............................................6 2 — 63

XXXVL 1369. A kolozsvári bíró és tanács által az oda bőrt
, vásárolni jövő szőcsökre nézve hozott h e ly 

hatósági r e n d s z a b á l y ....................................... 6 3 — 66
XXXVII. .. 1370 . Kolozsvárnak ,7Ialas-tő‘ alapítására adott.

királyi k i v á l t s á g l e v é l .......................................65 — 66
x x x v r r i .  .. 1370. A  tartozásaikat m egfizető jobbágyoknak

Kolozsvárra bál honnan bevonulhatása iránt
adott kir. e n g e d é l y l e v é l .......................... • . 66

XXXLX. 1 3 7 0 — 1378 . Kolozsváratt az időm úlásnak egy  év 
ben m egállapítása iránt adott k irályi k i
váltságlevél .......................................................... 6 7 — 69

XIj. .. .1371. Kolozsvár polgárainak vám m entessége a kő
rösfői és bácsi vám nál .......................................  70

X U . 1 372 . Bakonyi P éter és neje magyar-utczai telké
nek a r. katli. és sz. Mihály egyház részére
kelt v é g h a g y o m á n y a ....................................... 70 —  71

XLI1. ,, 1.372. Erről kelt k.-m onostori konventi átirat . 7 1 — 72
XLIIÍ. .. 1373. Kolozsvár polgárainak hegy vám fizetéstől

m entessége iránt kelt kir. engedélylevél . 7 2 — 78
XL ÍV. „ 1374. A bácsi vámot szabályozó kir. engedély- és

k iváltságlevél ....................................................73-— 74
XLV. ., 13 7 4 — 1391 —  1396 —  1.399. Az olébhi kiváltság

nak érvényre em elése iránt kelt vajdai ren
delet............................................................................... ’ 7 4 — 76

XLVI. ,, 1377 - 1 3 9 4 .  A  bácsi vámszabályzatnak Zsigmond
király által módositása,.......................................... 76 —  78

XLV fi. ,. 1 3 7 7 — 1 629 . Kolozs- Akna m egtelepítése iránt kelt
kir. k i v á l t s á g l e v é l ............................................. 7 8 — 79

XLVnr. „ 1377. Kolozsvár polgárainak I. Lajos király által
az erdélyi világi és egyházi vámok fizetésé
től m e n t e s í t é s e ....................................................  80

XLIX. „ 1377 — 1391 . Az elébbinek Zsigm ond király által
m e g e r ő s ít é s e .......................... ................................81 —  82

Lapszám

1*



Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 756 2013.03.05 . 22:28:09

L. OKL. 18 77. Királyi tilalm azó rendelet, hogy a k.-mo- 
nostori apát a kolozsváriaktól az apátság 
szőlőhegyeiben hegy vámot ne vegyen  . . 8 2 -8 3

LT. „ 1377 . Kir. k iváltságlevél Kolozsvár saját pecsété
s hármas torony ezimere iránt . . . .  88

LIT. „ 1377. Királyi k iváltságlevél Kolozsvár polgárainak
H unyod faluban vám m entessége iránt . . 81

U H . ,, 1 3 7 7 — 1 382 . Á tirata I. Lajos király azon k ivált
ságlevelének, hogy Kolozsvár polgárait ide
gen  bíróság elé állítn i 's javait lefoglalni 
senki ne merje, hanem igazságát k iki keresse
azok bitójánál............................................................ 85-8(5

LTV. 1877  — 1378. Kolozsvár város első átalános határ-
kijáratása, az arról kelt határlevél és kir.
k i v á l t s á g .................................................................  80 94

LV. ,, 18 77. Kir. kedvezm ényiével az iránt, hogy a 20-ból
álló feleki oláh telep adóját a város adó
illetékébe s ne a várm egyéjébe fizesse . . 94  95

LVI. ,, 1 378 . I. Lajos király parancslevele az erdőn-tuli
vajdához és püspökhöz, hogy a kolozsvá
riaktól a kiváltságaikban megszabottnál
több vám ot ne v e g y e n e k ........................................ ,95 -90

LVIL „ 1878. Királyi szabályozó rendelet a kolozsváriak
rendes és háború idején fizetendő rendkí
vü li adója i r á n t ....................................................  90 -9 7

LVUL .. 1379 . Szántói Kolos fiának, Jakab m esternek adott
királyi birtok adományozása iránt kelt levele. 98

LIX. .. 1380. A  püspöki tizedet szabályozó kir. pavanes-
l e v é l ....................................................  99

LX. ,. 1379 . A drági vámszabályzat m egtartása iránt
k elt kir. p a r a n c s l e v é l .......................................99 1 <> 1

LXI. .. 1880 . A  szilágysági vám ot szabályozó királyi pa- •
r a n c s le v é l .................................................................1 0 1 1 0 2

LXn. .. 1885. Kolozsvár szabadalmai s kiváltságai m eg
erősítése Mária özv. királynétól . . . .  102

LXrir. .. 1887. A  gyula-fejérvári püspök és Kolozsvár kö
zötti hatósági jo g  meghatározása Zsigmond
király á l t a l ....................................... 108

LXÍV. .. 1888 . Ugyanaz jogo t ad a kolozsváriaknak Magyar
országon való k e r e s k e d é s r e ..........................108 1.0 I

LXY. 1895. Ugyanaz a kolozsváriakat a kir. hadseregbe
m enéstől f ö l m e n t i .............................................  104

LXVT. „ 1 8 9 7 . A  szent M iliály-egyház építése érdekében
kelt érseki és püspöki bűnbocsátó-levél . . 1 o 1 lm;

LXVH. .. 1 3 9 7 — 1 402 . Zsigm ond király Kolozsvár törvény
kezési alsó és felső hatóságait m egállapítja f <»7 1 OS

LXVrrr. „ 14 0 0 — 1421. A ,Turul-berek1 nevű erdőben tör
tén t kár iránti Í t é l e t .......................................109 1 I I

LX4X. „ 1400 . Bonifácius pápa bűnbocsátó levele a kolozs
vári szent Mihály-egyházban áliitatoskódók
r é s z é r e ........................................................................... 1 1 1 1 1 2

LXX. ,. 1 4 0 2 . Zsigm ond király parancslevele az erdőn-túli
vajdákhoz és alvajdákboz Kolozsvár 1. Károly

Lapszám.



—  V

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 757 2013.03.05 . 22:28:10

J - a p s z H i n .

és í. Lajos királyoktól nyert szabadsagai
m egtartása i r á n t .......................................................1 1 2 -1 1 3

lA'Xl. OKI,. 1 lü l .  Ugyanaz a kolozsváriaknak vám m entes uta
zást enged országában .......................................  113 115

LXXÍI. 1.1 ü l .  Ugyanazon király rendeleté Kolozsvár p o l
gárainak 1. ] jaj os kiváltságaiban megtartása
iránt. ........................................................................ 116 117

LXXril. .. 1404. Ugyanazon király Kolos ■.svárnak s vidéké
nek kereskedés végett szabad jövést-m enést 
enged országán kívül. Becsben, Morvában, 
Lengyelországban és V elenczében . . . 117—116

LXXIV. ,, 1405. Ugyanazon király Kolozsvár rendkívüli hadi
adóját az erdélyi részekben táborozásakor
200  forintban állapítja m e g ............................ 118 121

IjX X \ . ■■ 1405. Ugyanazon király Kolozsvárnak kiadványai
ban a saját ezimeres pecsétével élés jogát
m egerősíti . .................................................... 121 122

LXXVI. 1405. Ugyanazon király Kolozsvárnak várépitésre,
bíró és esküdte k választására jo g o t ad, önálló 
törvényhatósággá teszi s a királyi városok
közé em eli ..............................................................123 126

LXXVIJ. 1405. Ugyanazon király a ,Z>éto‘-várhoz tartozott,
de Kolozsvár területén  levő malmokat e 
város közönségének adományozza . . . 126 128

IjX XVUI. „ 1405 . Zsigm ond király parancslevele, hogy K olozs
vár polgárai csak saját biráik előtt álljanak
jót v é t s é g e ik é r t ....................................................1 2 8 -1 2 9

LXXrX. .. 1405. Zsigmond király a kolozsváriak vám fizetését
szent Miklóson m e g s z ü n t e t i ..........................129 130

LXXX. „ 1405. Zsigm ond király parancslevele az erdélyi
vajdákhoz, hogy a, ,Léta' várához tartozott 
malmokat bocsássák Kolozsvár város bir
tokába ........................................................................1 3 0 -1 3 1

LXXXr. .. 1405. Zsigmond király parancslevele a várparancs
nokokhoz és vámszedőkliöz a kolozsváriak
nak a királyi vám októl m entessége iránt . 131 132

LXXX II. .. 1405. Zsigm ond király parancslevele a közeli vár
m egyék főbb tisztéihez, hogy Kolozsvár pol
gárait kiváltságaikban védelm ezzék . . . 132 133

LX.XXI.rr. „ 1405. Zsigm ond király hasonló parancslevele a hét
szász szók b i r á i h o z ....................................... 1.33 134

LXXXIV. .. 1 405 . Zsigm ond királynak a városok belügyeit
szabályozó k iv á lts á g le v e le .......................... 134  146

LXXXV. 1408 . Három polgár birtok-ajándékozása a lőtéri
egyházban levő ,K a ta lin 1-o]tár javára . . 1 4 7 -1 4 8

LXXXVÍ. .. 1409. A  kolozsvári polgároknak Zsigmond király
által a kilenezed- és földbérfizetéstől m en
tesítése ....................................................  . . 149 150

LXXXV!!. .. 1409 . A  király az erdélyi püspököt az előbbi m en
tességről m egtartás v ég ett értesíti . . . 1 5 0 -1 5 1

LXXX V ili. ,, 1415 . A király parancslevele, hogy Kolozsvár a
,/efe/í‘-i oláhok adóötvenede fölszedésekor 
ebéddel és mással nem  tartozik . . . .  151—152



Ví

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 758 2013.03.05. 22:28:11

■ Lapszám.
LXXXIX. OKTi. 1414 - 1422. A kolozsvári plébános kiegyezése

hallgatóival a misetartásra nézve . . . 1 5 2  154
XC. „ 1 416 . E gy királyi parancslevél konventi átirata a

kolozsvári plebánusnak a szentpéteri malom  
haszna élvezetében meghagyása iránt . . 15 4 156

XCI. „ 1419. Zsigm ond király Kolozsvár város hatóságá
nak büntető jo g o t a d .......................................1.56 157

XCU. ,, 1419 . Zsigmond király Kolozsvár város öntörvény
hatósági jogát újabban m egerősíti . . . .  1 5 7 -1 5 8

XCIII. „ 1 420 . Zsigm ond király a várm egyei nem eseknek
Kolozsvár polgárai bármi okból letartózta
tását m e g t i l t j a ........................................................1 5 9 -1 6 0

XCIV. ,, 1421 . Zsigm ond király a világi és egyházi hatósá
gok s. a. t. jogkörét meghatározza . . . 1 6 0 -1 6 2

XCV. „ 1422 . A  mészáros ezéh büntető joga egyenetlen-
kedő tagjai i r á n y á b a n .......................................162 164

XCVI. ., 1426 . A  pénzverési ügy  s arany és ezüst pénzek
értékének sza b á ly o zá sa .......................................1 6 4 -1 6 6

XOVIL 1430 . M onostor és Bács közötti határkijárást illető
királyi parancslevél , .......................... ......  . 166  -168

XCVirr. ., 1433 . Kir. parancslevél, hogy Kolozsvár és Besz-
tercze a h ét szász széket a déli határok vé
delm ében s e g í t s é k ............................................. 1 6 8 -1 7 0

XCIX. „ 1435 . Királyi tiltó  pavancslevél, hogy a meg nem
telepedett kereskedők és árusok a kir. és 
mezővárosokban ne kereskedjenek . . . 170 172

('. .. 1437 . Az ez évi pórlázadók és nem esség közti k i
egyezés konventi á t i r a t a ................................ 172 177

(II. ,, 1438. A szász székek felszólítása a parasztság el
len i ön v éd e lem re ....................................................  177

OH. ,, 1.438. A  kolozsvári plebánus kiváltságos joga saját
malmába gabonát v itetn i s onnan az őrlött
lisztet s z é th o r d a tn i .............................................  .178

Cm. „ 1444. T. Ulászló király m egkegyelm ez Kolozsvár
nak s szabadalmait v isszaad ja ..........................179 -180

OIV. „ 1446. H unyady János kormányzó vám m entessegi
engedélylevele a kolozsváriak részére . . 180 18 1

" OV. ,, 1446. Kormányzói rendelet az ezüst és arany érez
nek a kolozsvári pénzverő-házhoz beadása
i r á n t .......................................................18 1 182

OVI. .. 1447. A hét. szász szék hiráiimk tilalma, hogy a ko
lozsvári és brassói kereskedők az ő terü le
tűken kisebb m ennyiségben ne árulhassanak 182

OVII. ., 1448 . A város birája és esküdt, tanácsosai a tímár
ezéhnek .Ifalas-tiY helyet ajándékoznak . . 183

OVI.II. .. 1450. A  város bitója és esküdt tanácsosai a főtéri
egyházzal szemben levő egy udvarházat és 
te lk et a varos jegyzőjének adtak el . . . 183 184

OIX. ,, 1.452. Kormányzói parancslevél a brassóiakhoz az
újonnan veretett pénznek a kolozsvári pénz
verő-házból m egszerzése iránt . . . .  184 185 

OX. „ 1453. IT. U lászló király Kolozsvár városát a bet.
és két szász szék területéhez tartozónak 
nyilvánítja ............................................................... 1 8 5 -1 8 6



—  V II —

Oklevéltár kolozsvár története 2,lndd 759 2013.03.05 . 22:28:11

Lítpszá ni.
('XI. OKU. 145:1. A szcntpéter-utczai külvárosi magyar katlio- 

likusok istentisztelet tartásának Máté püs
pök által s z a b á ly o z á s a ......................1 8 7 -1 8 8

('XII. ., I45il. rí. Ulászló Schleynig György kolozsvári 
plebánusnak, ,udvari p a p 1 ezimet adomá
nyoz ........................................................................ 1 8 8 -1 8 9

C.X111. .. 1455 . Konventi kiadvány a szentpéter-utczai ma
gyár egyház és a belvárosi plebánus közötti 
nialonijog és egyenetlenség elintézése tár
gyában .......................................................................  1 8 9 -1 9 1

(X IV . ., 1455. Hunyadi János kormányzó adománya a ko
lozsvári predikáns szerzet és zárda javára . 191

• 'XV. .. 1458. Szilágyi Mihály kormányzó Kolozsváratt a
bíró. esküdtek és száz férfiak megválasztása 
jogát szász és magyar közt közössé teszi . 192- 49:1 

CX VJ. „ 1458. Mátyás király a kolozsváriak bárom évi adó
já t bebizonyított hűségükért elengedi . . 1 9 3 -1 9 4

C.X VII. 1458. Mátyás király Kolozsvár városának, a nem e
seken kívül, minden sorsú és állású emberek  
polgári és bűnügyében íté le ti jogo t ad . . 1 9 4 -1 9 5

C.XVJH. .. 1 458 . Mátyás király Kolozsvár városának szabad
ságai m egtartását b i z t o s í t j a ..........................  196

('.XIX. ., 1 4 58 . Mátyás király az idegen bornak Kolozsvárra
behozatalát m e g t i l t j a .......................................  197

('XX. 1459. Schleifer Jánosné, Margit asszony végren
delete a kolozsvári plebánus és egyház javára 1 9 7 -1 9 9  

C.XXÍ. ., 1 4 5 9 - 1 4 6 5 .  Mátyás király a kolozsváriak k ivált
ságai ellen  bár kiknek adott kedvezm ény
leveleket sem m iseknek nyilvánítja . . . 20 0  202

UXXII. 1459. Mátyás király Kolozsvár elöljáróinak azon
joghatóságot adja, hogy ren d e le tik n ek  m in
denki tartozzék engedelm eskedni . . . 202

(JXXI.ll. 1459. A  nem esség, székegység és szászság között
az ország megmaradására létrejött szövet
kezés iránti káptalani bizonyságlevél . . 2 0 3 -  206

UXXIY. ,, 1 460 . A k.-monostori apátság jobbágyainak a ,/«?(///-
bér1 ezim én való fizetés elengedése a dézma
pontos fizetése f e l t é t e lé v e l ................................. 2 0 7 —20 8

( 'XXV. 1462. M átyás király m egerősíti a kolozsvári ple-
bánust jogkedvezm ényei élvezetében . . 2 0 8 -2 0 9

('XXVI. ,, 1.463. Kolozsvár bírája és esküdt közönsége védel
m et kér a k.-m onostori apátság korm ány
zója e l l e n é b e n ....................................................  2 0 9 -2 1 0

( 'XXVII. .. 1464. Mátyás király paraneslevele a Kolozsvárról
m egszökött jobbágyok s más népek oda
visszautasítása i r á n t ..............................  211

UXXVIIl. „ 1 465 . Mátyás király parancslevele k.-monostori
Péter apáthoz, hogy a tartozásait teljesítő 
jobbágy népet Kolozsvárra beköltözésében s 
ott megtelepedésében ne akadályozza . . 211-212

(.'XXIX. „ 1465. Mátyás király kedvezménylevele a ,Seüe
M ari,a‘ nevet viselő ottani tiniár társulat 
részére, hogy ott mesterségükre tartozó bőrt 
rajtok kiviül más ne vásárolhasson . . . 2 1 2 -2 1 3



Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 760 2013.03.05. 22:28:12

í i i i | i s / < u n .

OXXX. OKTi. 14*55. Ibipai egyházi biztos kiküldése, a kolozsvári 
plebánus és szerzet,főnökök közt, az egyházi 
szertartások d ijélvezete iránt támadt egye
netlenség ügyében .............................................  2 1 8 -2 1 4

OXXXÍ. ,, I4 8 6 . Az előbbi ügyben újabb biztos kiküldése . 2 1 1 -2 1 5
CXXX1Í. 1 4 66 . Mátyás király a k.-monostori apátsági erőd

lerontását e lr e n d e l i .............................................  216
(JXXXUÍ. 1466. A  kolozsvári külvárosi magyar katholikusok

tiltakozása a plebánus kötelességm ulasztásai
e l l e n ....................................................................... 2 1 6  218

CXXXIV. 1467 . M átyás király parancslevele a kolozsváriak
vám m entessége s csak saját törvényszékü
kön bepereltetbetésük i r á n t ............................. 2 1 8 -2 1 9

OXXXV. „ 1467. A váradi káptalan vásári vámjogának Deli-
reczen városra á tr u h á z á s a ................................ 219  -2 2 0

0 XXXVI. 1467 — 1 4 68 . A kovács czéh [tévesen  lakatos ezek
nek van nyom atva) alaprendszabályai . . 2 2 1 -2 2 8

( 'XXXVII. 1468. Mátyás király m egerősíti a magyar és szász
polgárok között, a hivatalok egyenjogú vise
lése iránt, 1458-ban létrejött egyezm ényt . 228  221 

OXXXVIlt. ., 1468 . Mátyás király általános tilalma a kolozsvá
riaknak bármely vám lielyen megvámoltatá-
sára n é z v e ................................................................. 22 4  225

*,'XXXIX. 1468 . Mátyás király m egkegyelm ez a kolozsváriak
nak a nem esek fölkelésében való résztve
vősükért .................................................................  226

PXL. .. 1468. Mátyás király parancslevele az erdélyi püs
pök thordai vámszedőihez, hogy a kolozsvá
riaktól vám ot ne v e g y e n e k ..........................  226  2 2 s

(JXLT. „ 1468. Mátyás királynak az erdélyi fölkelő nemesek
m egkegyelm eztetése iránti levele . . . 2 2 8  229

OXLTL .. 1486. M átyás király m egerősíti Kolozsvárnak a
,Felelő falu hová adózása iránti régi k ivált
ságait, .......................................................................  229

OXLLlí. „ 1.468. Mátyás király parancslevele az erdélyi püs
pökhöz és a Lossonczi Uán-íiaklioz, hogy a 
kolozsváriaktól birtokaikban vámot ne ve
gyenek .......................................................................  280 281

(jXLIV. .. 1469 . Olasz Jj’erenez kérése a nagy-szebeni polgár
m esterhez háza elfoglalásának m eg nem en
gedése i r á n t ........................................................... 281

OXTjV. 14(59. Mátyás királynak Jvolo/.svaratt, születése
emlékére adott k iváltságlevele . . . .  282 288  

(X L V I. ., 1469. Királyi rendelet, egy  m eghalt prédikátor ja
vainak a, kir. kincstár javára lefoglal tatása
i r á n t ........................................................................ 284

(XLVLL. .. 1470 . Mátyás király^Kolozsvárnakjtett ujabb ado
mányozása ..........................................................  284  285

O.XLVÍlt. 1471 . M átyás király Kolozs-Akna m ezővárost Ko
lozsvár hatósága alól k i v e s z i ..........................  286  227

OXLTX. ,, 14 7 2 — 1475. A  lakatosok \es tévedésből lói. volt
hagyva] es sarkantyú-készítők első czéli- 
s z a b á l y z a t a ..........................................................  2 8 7 -2 8 9

—  vili —



(Ti. (»KL 1 17-!. Mátyás király kiváltságlevele a kolozsvá
riaknak csak saját törvényszékükén bepere
sít hetese i r á n t ....................................................2 4 6 -2 4 1

( Tit. 1473. Az elébbinek újabb m egerősítése ugyanazon
király által .' . . . . - . . . 2 4 1 -2 4 2

(T ill. .. 1474. Az aranyművesek alapezéliszabályai. . . . 2 4 2 -2 4 7
( 'Lm . .. 147-1. K étk órogh i jobbágy ülés-helynek a Szent,

Krzsébetről nevezett agg-ház részére eladása 
iránt kelt konventi szerződésiévé! . . . 248

ITilVk .. 1475. A lakatos c/.éh alaprendszabályai . . . .  2 4 8  2 4 0
(1LV. .. 1475. A szabó uzéh alaprendszabályai . . . .  2 5 0  254

CLVh .. 147(1 1488. Mátyás király parancslevele a, sza-
inosfalvi nemesekhez, hogy  a kolozsváriakat
ne b án ta lm azzák .................................................... 25-'! 25 4

(JLVÍ1. .. 1.177. Mátyás király paraiicslevele, hogy a váradi
káptalan vám jogát illető  levele it a kikötött
pertárgyalásra adja e l é .......................................  25 4  -255

(T iV lIk  .. 1177. A kovács ezéli alaprendszabályai . . . .  255  257
(TiíX. .. 1478. A plebánia-luiz és Szabó Ambrus polgár háza

között levő csatorna fentartása iránti k i
egyezés a két birtokos között . . . .  2 5 8 —250  

CLX. .. 1478. Mátyás király paraneslevele az erdélyi vaj
dához. a jobbágyoknak Kolozsvárra szaba
don betolopedhetese i r á n t ................................. 260

( ’LX!. .. 1478. Mátyás király parancslevele a lejérdiek és te
lekiek adójának Kolozsvár adóösszegébe szá
mítása i r á n t ...........................................................  261

(MAII. .. 1470. A takács ezéli alaprendszabályai . . . .  262
(TAMIL ,. 1470. A -zőcs ezéli alaprendszabályai . . . .  263  2 6 4
(HAMV. „ 1481 . M átyás király átalános parancslevele a ko

lozsváriak vám m entessége iránt . . . .  264-261) 
C1LXV. „ 1481. Mátyás király Kolozsvár polgárainak ném ely

ügyeit B esztercze városbirósága alól kiveszi 266 - 267  
(T A V I. .. 1181 . Mátyás király a sónak Kolozsvárra szabadon

behozását s nagyban és kicsinyben árulha-
tását m e g e n g e d i ....................................................  2 6 7 -2 6 8

( TjXVIL 1.48 J. Jakab tudor, kolozsvári plebánásnak tisztébe
beigtaW.su. tíeréb László erdélyi püspök
által .......................................................................  2 6 0 -2 7 0

( TjXV í II. ,. N 8 6 . A kötélgyártó ezéh alaprendszabályai . . 2 7 0 -2 7 1
(1IAIX. .. 1486 . A farkas-utezábau a sz. Eerencz-rendnek

templom- és zárda épit,ütésére engedélyt 
adnak a bíró és esküdt tanácsosok . . . 272

( TAX. .. 1486 . Mátyás király k iváltságlevele a Kolozsváratt
lakó bárm ily sorsnaknak adófizetési kötele
zettsége i r á n t ..........................................................  2 7 2 -2 7 3

(T A X I. ,. I4 8 6 . Mátyás király kiváltságlevele, hogy a polgá
roknak adós nem eseket ne a várm egyén, de
a vajda előtt perelhessék b e ..........................  2 7 3 -2 7 4

(TA X II. .. I486 . Mátyás király Kolozsvárnak biró és esküdt
választásnál azon jo g o t adta. m elylyel a bu
daiak é l n e k ..........................................................  275

O iA X rit. .. 1487. Mátyás király parancslevele a kolozsvári
bíróhoz es esküdt polgárokhoz, hogy a szent

Lapszám.

Oklevéltár kolozsvár története 2.lndd 761 2013.03.05. 22:28:13



Ferenez-rendiekefc farka,s-utezai tem plomuk  
és zárdájuk m egépítésében segítsék  . . .  27 6

('LX.XIV. OKU. 1487. A  köfcélverő czóh alaprendszabályai . . . 2 7 0 -2 7 8
O.LXXV. .. 1488. M átyás király parancslevele a szebeni pöl-

gárm esterhcz és esküdt polgárokhoz, hogy  
a kolozsváriak oda felelihe/.ett ügyeiben  
azok kiváltságai értelm ében hozzanak Íté
letet . . . " ..........................................................  2 78 2 7!»

( »LXXVI.ii,) „ 1488. M átyás király a kolozsváriaknak a vásárokra
szabadon m ehetést újabban biztositja . . 278

(U X X V l.b t .. 1 4 8 8 . Az elébbi kir. biztositó levél magyar for
dítása ........................................................................ 280

CLXXVtr. 1488. Buda vára bírája és esküdt polgárai K olozs
vár város több polgárainak kérésére, általuk  
bem utatott királyi parancs következtében  
közölték h iteles kiadványban a birájok és 
esküdt polgáraik megválasztásában közöttük  
fenlevő szokásos törvényt és szabályzatot . 2 8 0  -285  

CLXXVlir. ., .1488. A  szöcs ezéb alaprendszabályai . . . .  2 8 5 -2 8 9
OL XXIX. L489. Mátyás király a kolozsvári szent Mihály-

eovliáz felgyújt,ója, kinyomozására biztosokat,
nevez ki . ' . ' . .......................................  2 8 9 -2 9 0

OLXXX. ., 1490. M átyás király a szent l ’erenez-rend belső far-
kas-utczai tem ploma építésére biztost ne
vez k i ........................................................................ 290

CLXXXr. .. 14'* t. Szabó Ambrus órzás es idegen bor beliozási
vétsége tárgyában kelt bírói és esküdt ta
nácsi Í t é l e t , ..........................................................  29 1. 292

OLXXX TI. ., 1.491. E tárgyban a bét szász bírák íté lete  . . . 292  299
CLXXXrrr. .. I t o 2. Ez Ítélet nw gw űsités« ti. Ulászló király

á lta l. • .................................................................. ;’00
OLXXXLY. ,, 1-192. Goldschmidt Jakab es neje végrendeletet,

tesz a főtéri tem plomban levő ,K a ta lin -
oltár‘ j a v á r a ...........................................................8 0 0 -8 0 2

(1LXXXV. .. 1.492. KoloSsvár Fej érd nevű elfoglalt, birtoka visz-
szaadatása iránt kelt kir. parancslevél . . 80 2  808

OLXXXVI. .. 1498. Arról k elt k.-m onostori konventi átirat . 8 0 8 -8 0 4
f ’LXXXVIl. .. 1498. II. Ulászló király paraneslevelo az erdélyi

fő- és alvajdához. hogy u kolozsváriakat sze
m élyesen  hadba menni ne kényszerítsék  . 804  -805  

OLXXXVÜT. „ 1494. Ugyanaz a belső fnrkas-utezai templom es
zárda építésére 80 0  arany forintot érő sót 
rendel az ép ítés bevégződéséig . . . .  8 0 5 -8 0 0  

OLXXXIX. .. 1490 . Kolozsvár bírája es tanácsa a szebenit ott
levő ügyeik elintézésére kéri..............................  8 0 0 —00 <

GXC. .. 149(1. Kautuseh Mihálynénak a szent Erzsébet agg
szegények háza javára, te tt végrendelete . 0 0 7 -0 0 8  

0X 01. .. 1505. IT. Ulászló király paraneslevele az erdélyi
vajdához, hogy a kolozsváriaknak az őket 
bántalmazó nem esek ellen törvényes e lég 
tételt s z e r e z z e n ....................................................  809  01 1

CXGíf. .. 1506 . Ugyanaz a kolozsváriaknak két, országos va
sártartási jo g o t a d ............................................. 81 1- 812

OXCIII.a) .. 1 507 . A  kádár czóli alaprendszabályai . . . .  8 1 2 -8 1 8

Lapszám.
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Lapszám.
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l'í*l> Sor H 5 1) a II r **• i g a z i t »«
7 , 7 . ... . , • a kol.-mon. konv. átírja a ko-

30 23 ’« k.-wonost.konvent a m a  « * »  ó v á r ia k  1. Károly tói iuődo»i-
osontál to tt alap-kiváltságlevelét.

■Ki .13—14 ccaxr. cccxL.
.fructus Regiae proveniens 

ig _ io  ,Universitati* hmusmoili fecimns' Majestati, in medio nostrae 
' . s. a. V  universitatis fecimus lmiiis-

nvodi seu ordinavimus* s u, t.
185 2!'» ,11, Wlwlislov V. László.
1HK 21 .12. Wladislav‘ Y. László.
in, ,a préilikánsok szerzetének temp- , . . .  . , .. ,lín 13 ’ 1 , , ... , 1 zárdáink kii avita sara.lomepitesre •' J

i i  -1 a lakatosok és sarkantyuké-2..I alulról (> .a sarkantynesmalok szitok
több helyen: Rapularum

203 27 ,in Finten Eapalorum' monostor-ntcza 1405 lap Hí
sor.]

o„ , 7 ,, , , , Buda város helyhatósági tör-2M) .->() .uz oklevél tartalma kimaradt . , i , ,5vény szabályai másolata.
l 11. Ulászló

300 3 ,72. Wladislav' Nyelvünk természetével és jn-
I gáva.l ez egyezőbb.

.>,>! .. ,u fagottosak czéhszabályai' fazékasak
” 1 erdélyi kiejtés szerint\ (az anyaországi szeréntb

331 3 ,a tímárok ezéészabályai' a, szíjgyártók czéliszabályai.
311 30 .artem Curruparam' artem Onrripavnm.
311 33 ,st quanto' si rpiando.
311 -14 .Sah poena' után kimaradt cerne.
342 2 ,mayistrum efficere' magister effici.

,. . . .  . . , . , babét, juvenem ad discendam•--I- 0 ,hab ns juvenem ad istam artem ■’ ^
i, . . . .. kimaradt,: sub poena, unius
11 ,pnus impendat floreni.

3sS 10 .mérni jobháyyait' • mérai birtokait.
,inert pávai eyyütt, uralkodott, de ő fiával együtt uralkodott, 

300 alulról 5 de én azt mindkettőjük eyy én azt mindkettőjük egyaka-
akarattal költ tényének vélem' rate tényének vélem.

.az eléhbi. sorban Izabella ki-
| (; pg rályné aláír fisával keltnek irat ik együtt uralkodván: a vétség

' az oklevél, az ntóhhihnn fia János a fejedelmi titkáré.
Zsiymmol ran aláírva'

3‘>3 utolsó sor >n fdros levéltárában, a rende- a rendezettek közt is volt egy
’ zetlenek közt levő eredetiből' példány. \Fase. H. Nrn 3,j
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J A á  S O D I K  ( K.ÖTET.

j Megjelent BUDAPESTEN a m. Itir. egyetemi könyvnyomdában 1888-ban.]
Laj>s/.;mi.

f. OIvIjRVIí Ij. 1541. Kolozsvár bírája és esküdt polgárai m egtalá
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egyenlően viselése i r á n t ........................... 330  33 7

(' XI j IX. 1655. A  város kérelme az országgyűléshez, hogy
elpusztulása tek intetéből az épületfa igen  
drágán árulását ne engedje m eg . . . .  337- 338  

CL. ,, 1656. A  tejed, engedélye a szász-fenesi szőlőkben
vasárnapokon kivid bármikor dolgoztathatna
iránt i ...........................................................  338  339

('Ll. .. 1659. Iiartsai fejed. parancs!evele. hogy u Kolozs
várott birtokos m ezei vagy udvari katonák 
magukat a közterhek alól ki ne vonják . 339- 340  

CLII. 1059. Lorántfti Zsuzsámul, özv. fejedelemne ala
pítványa az ev. ref. Collegium számára . . 3 4 0 -3 4 1

('L ili. .. 1659 . Harisai fejed. D ániel Fereneznek Hagymás
nevű birtokot a d o m á n y o z z a ..........................  3 4 1 -3 4 3

CLIV. .. 1 6 5 9  -1667 1 0 7 0 -1 6 9 8 . Iiartsai es I, Apafii Mi
hály fejedelmek által a kolozsvári ev. ref.
3-ik prédikátornak te tt só- és harminezad- 
jovedelem  iránti alapítvány konventi átirata 3 4 3 -3 4 6  

( ‘JiV. .. 1659 . Az asztalos m esterek ezéliszahályai . . . 3 4 6 -3 5 7
CLVI. ., 1 6 6 0 — 1669. K onventi átirat a város néhány falu

jának a, török hadi sarcz miatt Göesi Pálnak 
e lzá llo g o s itá sa ró l...................................................  3 5 7 -3 6 0
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ULV4L OKL. J 6 6 0 . Szeydi budai basa biztositó levele a m eg
hódolt Kolozsvár r é s z é r e .................................66o  1361

ELVÜL ,, 1660 . Azon basával a, hadi sarc/, iránt kötött
e g y e s s é # .................................................................  ;3 ü 1

CLIX. ,, 1 660 . Azon basa két parancslevele Kolozsvár bírá
sához ........................................................................  6 6 1 ..662

(JLX. 1660 . A portára zállogul küldött kolozsvári polgá
rok két. levele a sarez beküldése iránt 664  

CLXr. .. 1 660 . M ebemet bég parancslevele Kolozsvár burá
jához ........................................................................ 664  66ö

OLXn. .. 1 6 6 0 . A  budai vezér titkos főtolniáesa hasonló
l e v e l e ........................................................................ 3 6 5 -6 6 6

OLXIII. .. 1 660 . M ellemet bég levele a kolozsváriakhoz . . 666
CLXIY. „ 1660 . Ugyanannak más l e v e l e .................................  667

(JLXV. ., 1 6 60 . Tömösvári bég hasonló levele . . . .  6 6 7 -6 6 8
(JLXVI. 1 6 6 0 . Kolozsvár zállogban levő követeinek levelei

a t a n á c s h o z ........................................................... 669  671
(JLXVII. ., 1660 . Kolozsvár város tanácsa levelei követeihez 67.1 676

(JLXVIII. „ 1660 . Kolozsváratt m egvoim lt idegenek hadi sarez-
hoz j á r u l á s a ..........................................................  676  .475

ULXiX. 1 6 6 1 . Kem ény János fejed, védlevele a L engyel
országból szám űzött s Kolozsvárra igyekező
lengyel unitáriusok r é s z é r e ..........................  675  -676

CLXX. 1 6 61 . Bartsai fejed, által az ev. ref. főtanodájának
hagyott, 500  aranyról való levél . . . 676 - 677

CLXXI. ., 1662. Kolozsvár ném et helyőrségének felelete a
törökök önmegadási felszólítására . . . 6 7 7 -6 8 0

CLXXIF. ., 1662 . T. Apafii Mihály az ev. ref. főtanodát Kolozs
várról Enyedre helyezi á t ................................. 681 682

(JLXXIfí. .. 1664 . Ebeni István kolozsvári várkapitány rende
leté a helyőrség szolgálati ügyében . . . 6 8 2 -6 8 4

CLXXIV. ., 1 6 6 4 . A  várkapitány és városi hatóság közötti vi
szony szabályozása a fejed, által . . . .  6 8 4 -6 8 6  

(,'LXXV. .. 1665. Szalárdi János történetíró kérvénye a maga
szükségére bor beliozathatása iránt . . . 6 8 7 -6 8 8

CLXXVL ., 1 6 6 5 . I. Apafii Mihály védlevele a kolozsvári ortho
dox eklezsia számára szabad sószállitása tár
gyában ........................................................................ 688

ULXXVII. ,, 1666. Ugyanaz Kolozsvár városba őrséget s élére
kapitányt r e n d e l ..............................................  3 8 9 -3 9 2

ULXXVIIL 1666 . Kolozsvár maga felajánlása,: m iképen haj
landó magát a végőrségi állapotnak alávetni ? 692  - 694  

CLXXIX. „ 1666 . \1667-nek hibásan szcdve\ Kolozsvár vég
őrségi állapotba helyheztetése az ország
gyű lés á l t a l ........................................................... 6 9 4  696

CLXXX. .. 1666 . E gy  len gyel ifjúnak szőcs m esterségre iöl-
vetetését illető j ó t á l l ó - l e v é l ......................... 6 9 7 -6 9 8

C'LXXXI. ,. 1667  -1677- 1 6 9 5 -1 6 9 6 . Konventi átirat a város
ném ely birtokainak a török hadi sarez m iatt 
az unitáriusok és ev. ref. hitvallásuak által
e lzá llo g o sitá sá ró l....................................................  3 9 8 -4 0 6

CLXXXIL „ 1 668 . Kolozsvár kereskedelm i és árúrendszabályai 4 0 4 -4 1 1
ULXXXIII. 1 6 69 . Kolozsvár tiltakozása a főispánt ezirkálás

ellen...............................................................................  412

----  A A U -----

L a p s z á m .
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Jva ji s /a in .

CLXXXIV. OKL. 1672. I. Apafii Mihály a Jiskusra szállott Szenezi 
Á.bndiám-féle.nyomdát a kolozsvári és onyedi 
ev. ref. Cullegiumoknak adományozza, . . 4 I 3

OLXXXV. I ti7-3- Ugyanaz a hskusra szállott gyula-fehérvári
nyom dát is oda adományozza . . . . d l.3 d id

CBXXXVI. 1675, Kolozsvár m egnem esitett polgárságának a
beszármazott nem esek elleni panasza a köz
terhek viselése iránt s az országgyűlés válasza d id  d l 6 

CLXXXVJI. 1675. Kolozsvár a tíöcsi Pálnál zá,llogban volt ja 
vakat k iv á ltv á n : az orthodox és unitárius
eklézsiáknak adja z á llo g h a .................................d l  7 —d 1 SS

CBXXXVI II. ,, 1682. l ’aczolai 'Borbála 500  arany alapítványa az
erdélyi unitárius egyházközönség részére . d lS  dl!»

CJiXXXIX. 1682 . Solym osi Konez Boldizsár püspök által az
unitáriusoknak gyűjtött alapítványok kimu-

. t a t á s a ................................................................. ......  d l 9 420
CX(I. ,, 1683 . Mily fö ltételek  alatt költhet el a gyűjtő

püspök —  ha nyom orúságra ju t, —  gyűj
téséből 500  a r a n y a t ? ....................................... 421  122

CXCI. .. 1683 . Ugyanazon püspök végrendelete . . . 422  423
CXCIT. ,, 1 6 8 4 . A zon föltételek, m elyek a la tta  püspök 2000

aranyat az unitárius gondnokoknak átadott 4 2 4 - 425  
C XC in. ., 168d . A püspök örököseinek nyilatkozata az atyjok

által visszatartott 500  aranynak az eklezsia
részére kiszolgáltatása i r á n t ..........................  d26

CXCIV. ,, 1690 . Bostálkodás iránti rendelete a fejedelemnek
és ném et vezénylő főtábornoknak . . . 427

OXCV. „ 1 690 . Az ország tanácsosai Kolozsvárt a segesvári
országgyűlésre m e g h ív já k ................................. d28

CXCVB ,  1690. A  kormányzó államtanács 1691 . a fogarasi
országgyűlésre hivja m e g .................................  4 2 8 -4 2 9

( X (' VT1. „ 1693. K iegyezés a három protestáns vallásuak közt
egy, az unitáriusoktól elvett ház helyett 
veendő másik háznak m entesítése iránt . 4 2 9 -4 3 0  

CXCVI1I. ., 1695. A  szőcsök és mészárosok közötti egyenetlen
ség elintézése ....................................................... 4 3 1 -4 3 2

CXCIX. .. 1696. 1. L ipót császár és fejed, engedélylevele
Kelvinczi G yörgy részére, hogy magyar és 
latin  verseket, ú g y  komikai és tragikai m ű
veket adhasson e l é .............................................. 4 3 2 -4 3 7

(V . ,. 1 698 . Kooásznai Sámuel, Kolozsvár bécsi küldötte
kézírása s a város sanyarú helyzetét kifejező 
hozzá intézett czimezés [Ez az oklevél elől
tévedésből k i m a r a d t ] .......................................  438

CCI. „ 1693 . tír. Apor István alapítványlevele Kolozs-
váratt a jezsuita Collegium  javára . . . 4 3 9 -4 4 0

COn. „ 1 6 99 . A  ,Szombati Törvényszék1 -et felfüggesztő
kir. l e i r a t .................................................................  4 4 0 -4 4 1

CCItU „ 1 699 . V izkeleti Zsigmond kolozsvári róm. kathol.
plebánus k iöntött bora ára és költsége m eg
térítéséért a kir. korm ányszéktől végrehaj
tást, kérő l e v e l e ....................................................  441

CCIV. .. 1699 . Butsesdi Sára kegyes adománya a reform.
eklezsia és a tanoda nyomdája részére . . 4 4 2 -4 4 3
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C(JV. OKIj. I 0!)<). Az un itárius eklezsia által iskolája bővíleső
végett, cserélt ház szerződő-levele . . . 414  44-5

('OVI. Ki!)9. Hasonló cserevásári szerződő-levél . . . 445 -44 (1
(W IT . ,, 1700 . Alexander -óinos és Macedóniai Pál görög

kereskedők a d ó s - le v e le ....................................... 44(1 417
('('V ili. ,  1700. Üt . Apor István ahipitványlevele a Semina-

riujn r é s z é r e ........................................................... 417  44S
('(TX. ., L 7ol. (ír. 1>;Ínfli üyörgy kormányzó védlevélé líe- 

f'ully ezigányvujdii részére, hogy kenyerét az 
országban Szerencseim Hidassal s varázslással
kereshesse m e g ....................................................  44S

ü(JX. ,, 1.7(>.1. [. lá p é t  v. császár és király - m egerősíti .Ma
th őri István király ló im  aranyról kelt ado-
m á n y lc v e l é t ........................................................  440 450

CüXI. .. 1701. Szebeklébi Jiertulan püspöki vikárius a S e -
miiiariunniak 1000  intrtot alapit . . . . 4 5 0  45 1

ÜCXII. .. 1 701 . A  posztószövők ezéhszabályai . . . .  451 457
(.'ÜXILL ,. 1702 . Sárdi Mihály es neje végrendelete az uni

tárius eklezsia j a v á r a ....................................... 457  450
ÜCXIV. .. 1 7 o 2 .  M iszt-Tótfalusi Kis Miklós átveszi az evaug.

reform eklezsia nyomdája betűit kiigazítás
v e g e i t ........................................................................ 450  4(io

t 't ’XV. .. 1702. A  Kis Miklós-fele nyomdának haszonbérbe
adásáról kelt s z e r z ő d é s .......................................  4 00

(V X V L  1704. Kgyliázi szem élyek és intézetek  ucve és va
gyona k i v o n a t b a n ..............................................401  102

CCXYTI. .. 1704. A  kir. kormányszék óvja Kolozsvárt a kuru-
ezokhoz pártolástól .....................................  402 404

(.'(.'XVIII. .. 1704. ü t . ('snky László, ltákőczi Perem z hadve
zéré Kolozsvárt önfeladásra, hívja fel . . 10 1

üCXIX. ., .1704. Lozsonczi ü yürk i Pál, Rákóczi fejed, hadai
parancsnoka Kolozsvárt az élelm ezéstől és fu
varozástól f ö l m e n t i .............................................. 105

ÜÜXX. ., 1700 . Kriechpaum ü y ö rg y  esász. főhadvezér Rá
kóczi fejed, legyőzetését tudatja . . . .  405  400  

('(.'XXL. 1700. L. ..lózsef császár és király s .Erdély fejedelme
Kolozsvár városát régi polgári alkotmányos
állapotába v i s s z a l i e l y e / . i ................................. 400  -100

ü ü x x rr . ,, 1700. t. József az ország közhatóságait előbbi kir.
rendeleté tiszteletijén tartására utasítja . 400  -47(> 

('('XXIII. .. 171.0. Széplaki Horváth Kozmáim és fia, összes
dézuiajövedoim ét az unitárius egyháznak, 
templomainak es iskolainak adonianyózza . 471 474  

ÜüXX lV . .. 1710. ür. M onteeueeoli esász. hadvezér m egkegyel
mez Kolozsvár azon hölgyeinek, kik férjeiket
a császár hűségére térifik  .................................  474  474

(..'(,'XXV. .. 1711. A  tésüs-m esterek őzéinszabályai . . . .  -174 477
('('XXVI. .. 1711. A Riikóczi-fölkeléshen résztvevők Ininbo-

csáuata .................................................................  4 77 A 7 5S
UüXXVIL ., 1711. II. Apáti. Mihály választottfejed alapító-levele

4 ev. ref. tanuló s z a m a r a ................................. 47 0  -400
<l í 'XXVILf. .. 1714 . lives István 20 0  arany alapítványa a Sem i

narium r é s z é r e ....................................................  480
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('('XXIX. OKI.. 171.2. A  tímárok .jelentése a kolozsvári cv. reform.
tőtanoda a la p í t v á n y a ir ó l .................................481  .482

( '( 'XXX. .. 1714 . Egyházi egyének, eklezsiák és szerzetek
ö s s z e ír á s a ................................................................. 482- 4811

( ('XXXI. .. 1714. Szab. kir. Kolozsvár városának összeírása.
I K> tévedésből kimaradt s helyette e latin 
exhn áU : Extractus Conscriptionis Lib. lieg , 
que Civitatis Olaudiopolitnnae | . . . .  4 8 4

CCXXXII. .. 171.(1. A kolozsvári szász reform ált hitvallásnak
óvári templomának elfoglaltatása . . . 485- 48(1

CCXXXIII. .. 171(1. Kir. korm ányszéki rendelet a főtéri szent
egyháznak s ahoz tartozó javaknak az unitá
riusoktól visszafoglalására kinevezett W er
der G yörgy es. b i z t o s h o z ................................  48(1 487

( '('XXXIV. „ 17 1 (1— 1718 . A főt éri szentegyház s t.artozandóságai
visszavételéről készült konventi átirat . . 487  - 504

CCXXXV. „ 1717. Az ev. reform, liitv. egylniz és főtanoda.
1.717-ki vagyoni számbavétele, papjai s ta
nárai fizetése és niás javadalmai kimutatása. 505 510  

C< 'XXXVI. 1717. N ém eti Sámuel ev. rcf. liitv. főtanodéi tanár
végrendelete . .................................................... 5 1 1 5 1 2

CCXXXVil. .. 1717. Az ev. ref. hitvallásnak fő tanodája gondno
kai köszönő-levele a Viandra m elletti frank
furti egyetem  tanácsához ifjúiknak ösztön
díjjal ellátásáért ....................................................  512  o ld

CCXXXVIlt. .. 1718. lien ter  Gáspár 2 0 0 0  frt. alapítványa a Se
minarium r é s z é r e ..............................................514  515

C l'XXXIX. „ 1718. Az unitáriusok négy háza átvételéről szóló
j e l e n t ő - l e v é l .......................................................... 515  51 ti

( 1(1X1 j . .. 1718. ILI. Károly király es fejedelem  rendelete
Kolozsvár borbeviteli kiváltságai kím élése
tá r g y á b a n .................................................................  517

CCXLI. .. 1720. Henter Gáspár végrendelete a fennebbi
2 0 0 0  irt. a l a p í t v á n y á r ó l ..................................5 1 7 - 5 1 8

C C X l.ll. .. 1720. A  fazekas m esterek ezéhszahályai . . . 518  524
CCXLIII. .. 1721. Az akadémiára menő ev. ref. ifjaknak a

püspök által előzetes m egvizsgáltatúsa iránti
v é g z é s .......................................................................  52-1

CCXI.IV. .. 1724. A  szász papok felsőbb m egerősítési díját
illető o k i r a t ..........................................................  525

CCXLY. .. 1725. A halász m esterek ezéhszahályai . . . . 52 5 -5 1 )0
CCXLVI. .. 1 725. Az unitáriusok belmagyar-utczai főtanodája

keleti telekrészének m egszerzéséről való
c s e r e l e v é l .....................................................................5 4 1 -5 4 2

CCXLVI!. 172b . Hunyadi Eerencz és neje Almást ilorbála
tiltakozása a Mátyás király1-féle háznak
a város részére eladása e l l e n ............................ 543  -534

C C X liV m . „ 1720. Az unitáriusok ínagyar-utczai főtanodája
végében vásárolt telek  m egszerzéséről való
l e v e l ........................................................................ 5 3 5 —536

CCXL1.X. 1727. Erdélyi római kath. püspök báró Antalffi
János tiltakozása a várostól zállogban birt 
ném ely jószágok más szamara kiváltása ellen 5 3 6 -5 3 7
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COL. OKL. 1727. A  kolozsvári róni. kath. egyház és plcbá- 
. nusa közt a javadalmak iránt létrejött szer

ződés ........................................................................  538
COLL „ L727. A fazekas m esterek czéhszabályainak módo

sítása ........................................................................... s u i t - o i l
CCLII. „ 1727. Az óvári zárdának a szent Ferencz-rend

birtokába adását illető  ok levél . . . .  5 4 2 -5 4 8  
COLUL „ 1728 . Kolozsvár börtönreudtartási szabályai . . 548  545
('('LTV. 1728 . Kolozsvár városának egy heti vásár iránt

Bzamos-Ujvárral k i e g y e z é s e ..........................  545 546
CCJjV. „ 1781 . A ref.’ hitv. eklezsia nyomdájának bérbe

adása iránti s z e r z ő d é s .......................................  547
OCLVL „ 1 781 . V ay Anna, báró Kem ény Simon özvegye

adománya az ev. ref. egyik  pap számára . 5 4 7 - 548
CCLVII. „ 1782 . Királyi engedély lfács, Jegenye sat. faluk

nak a jezsuiták  kollégium a részére k ivált
hatása iránt ...........................................................  548  549

COLVJLl. .. 1782. A  jezsu ita  rendnek Báthori István király
által te tt adom ányt Ifi. Károly király és
fejedelem m e g ú j ít j a .............................................. 549  550

CCLIX. „ 1 7 8 4 . Hollandia rendei két kolozsvári ev. ref. h it
vallású ifjúnak a leydai egyetem en tanulha-
tásra segély  díj t a d n a k .......................................  551

CCLX. „ 1 737 . A  szíjgyártók e z é h s z a b á ly a i .......................... 551 557
CCLXr. ,  1 738 . ni. k áro ly  király 1 0 ,000  frt. díj! tűz ki

Rákóczi József f e j é r e .......................................  557- 559
CCIiXII. 1 788 . Buzesco Tivadar szamosújvári örmény pap

végrendelete egy örm ény fiúnak a Semina-
riumban ta n u lh a tá sá ra .......................................  5 5 9 -5 0 0

CCLX1I1. „ 1738 . A  zürichi egyetem en tanulliatásra egy ko
lozsvári ev. ref. ifjúnak alapítvány tétetik  . 501

CCLXÍV. „ 1740. B gy convictusi ifjúnak te tt 3 0 0 0  frt.-nyi
alapítvány ,Névtelen1-t ő i .................................  502

CCLXV. ,, 1740 . E gy kolozsvári ev. ref. tanulónak a frank
furti egyetem en a porosz király által tett
alapítványt bizonyító l e v é l ........................... 5 0 2 -5 0 8

CCLXVI. „ 1740 . A  tanács és választott esküdt közönség kö
zötti viszálkodás k iegyen lítéséről szóló
o k le v é l ........................................................................ 5 6 3 - 504

CCLXVII. ,, 1741. Kolozsvár polgársága és népe panasza a
tanács e l l e n ........................................................... 5 0 4 -5 0 7

CCLXVIII. ,, 1741 . Kolozsvár borbirája u t a s í t á s a ..........................  5 6 7 -5 6 9
CCLXIX. ., 1741 . Kolozsvár királybirája és ispotály ispánja

u t a s í t á s a .................................................................  5 0 9 -5 7 1
CCLXX. „ 1 7 4 1 . A  tanács, polgárság és község közötti b é

kétlenségnek a nyom ozó bizottságok által
k ie g y e n l í t é s e .............................................   5 7 2 -5 7 8

OOLXXL ,, 1 7 42 . Páldi István leydai ev. ref. akadémikus levele
sególyeztetése v é g e t t .......................................  573  -5 7 5

(JCLXXIf. „ 1 742. Az unitáriusok magyar-utczai főtanodája
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l.aii Sor H i b a  M e g i g a n i t á «
IS 1-1 Appellationem‘ Apellationum.
18 alulról fi ,eí‘ de.
‘20 24 .Szent-Frzséhet' szent Erzsébet.
‘27 alulról 9 .Szent-Frzséhet' szent. Erzsébet.
. /.>07 az oklevél végén írva. 1556. Tehát a XVI-ik oklevél
’ ’ helyesen helyére kell vala Boroztatnia.
54 7 ,duraturam‘ duraturum.

(1557—1560. íg y  kellett volna
55 alulról 0 .1.460' -'megjelölni s időrendi helyére

I sorozni.
,ns oklevél tévesen van csuk 

IöS I-rétévé, a mikor eredetije kelt;
128 2 l.r)S:t-re n leleszi kommt átirata 1581—1589.

■ idejével egyszerre kellett volna
megjelölni''

179 2 ,1701' 1601.
182 alulról 10 .Szent-Erzsébet kórház' szent Erzsébet-kórház.
184 1 .Kimaradt az évszám' 1600.
198 alulról 12 ,Szent-Erzsébet kórházat' szent Erzsébet-kórházat.
206 alulról 10 ,1.607' 1600.
225 22 .Qnamnhrem ad, Immilimum‘ Qua,ni ob rem ad humiliniani.
2.07 alulról (i ,7«V—sclrner' Kirsch—ner.
394 5 ,1667' 1666.
•117 25 ,Cnjus heneftey Uheraliiatis' Cujus beneficy et liberalitatis.

,kimaradt a levélczimzés magyar Nemes Kovásznai Sámuel ko
- tartalma' lozsvá.ri követünknek s. a, t.

443 14 ,piaczi iskolája' főtéri iskolája.
,, n szó után: ,Báthorii István' 1000 aranyról kelt adoma,ny-

44' ” kimaradt: levelét s. a t.
, . „ .kimaradt az oklevél rövid tar- Kolozsvár szab. kir. város

talma' összeírásának kivonata.
536 12 ,magok megmenekedésért' maguk megmenekedéseert.

,,, kiváltassanak s birtokába
•>48 2o ,kimUassek s Jnrtokabn adassek adassanak

518 alulról 0 .Studiorum Causä' Studiorum causa.
548 alulról 9 .jus relationis' jus reluitionis.
676 3 ,11 Ferenez' 1- Ferenez.
676 4 .11 Ferenez' b Ferenez.

j Sommás kivonat szab. kir.
734 3 ,kimaradt a levél tartalma' \ Kolozsvár város 1722-ki ösz-

( szeirásából.
,Nro‘ szó után az eredetiben _

hiányzott: hány oláhot telepített a, 94 lapon levő LV oklevél 
1 ’ Kolozsvár vámsa eredetileg a szerint 20-a.t.

Felek hegyre ?
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