RAK6CZY Rozalia

17-18. szazadi
kisnyomtatvanyok a Szekely
Nemzeti Mtizeum
konyvtaraban I.
(A kozlesrol)
Szerzo a Szekely Nemzeti Muzeuni 1718. szazadi kisnyomtatvanyai allagjegyzeket kezdi kozolni. Figyelmeztet az eredeti allomany sorsaval kapcsolatos nyitott kerdesekre - uj allagjegyzek felvetele
nelkiil ezek a kerdesek nem tisztazhat6ak. Az anyag rendezetlensegebol kovetkezoen a kăzolt 60 kisnyomtatvany kivalogatâsa esetleges. Elsosorban a 18. szazad reprezentâns rendeletanyagahoz tartoz6ak. Elkovetkezo feladat az allagjegyzek kiegeszftese es behasonlftâsa a Magyar Nemzeti Bibliografia retrospektfv
kotetei alapjan.
Kerdesek a konyvtâr
kisnyomtatvânyai koriil
A Szekely Nemzeti Muzeum egykori
gy(ijtemenyeinek pusztulasa meg ma is felderftetlen esemenyek kovetkezmenye. Tobbszor es
tobb helyen is lefrtak a zalaegerszegi allomas
bombazasat, es kesz tenykent konyveltek el,
hogy minden odaveszett 1945. marciusaban, a
28-r61 29-re virrad6 ejszakan. Az i.igy korantsem
ilyen egyszenl. Az elozo evkonyv tobb irasa foglalkozik forrasfeltârassal, adatkozlessel, de oknyomozasba nem bqcsatkozott tudtommal senki.
En itt es most szinten nem vonok le kovetkezteteseket, kizar6lag a kisnyomtatvany anyagcsoport
maradvanyainak kozreadasara szorftkozom.

A menekfteshez osszecsomagolt, lâdâzott anyagr61 tăbb jegyzek keszi.ilt, de mar azt
megelOzoen is: Nemelyikben szerepelnek nyomtatvânyok, a vegsoben azonban elenyeszo a szamuk. A vegi.il elszâllftâsra nem keri.ilt lâdâkb61
kicsomagolt muzealis targyak kăzătt, de a biztosan elt(intek kozott sem olvashatunk r6luk, kiveve az erde\yi orszăggyU\esi aktăkat. Amit ma a
raktarban meg lehet talâlni, va16szfnffieg ha.boru
elotti szerzemeny, nemelyik meg a torzsanyaghoz tartozik, amint azt a CSEREYNE ZATHl'
RECZKY EMILIA tulajdonbelyegzo bizonyftja.
A muzeurni gy(ijtemeny nagy szerencseje, hogy
meg csomagol6-· vagy tăltelekanyagnak sem
hasznâltak a kisnyomtatvanyokat. fgy maradt
meg tăbbek kozott a 18. szâzad reprezentans rendeletanyaga.
A jegyzekek ăsszeâllftâsânak szempontjait nem ismerji.ik azon feli.il, hogy a hâboru esetere a legertekesebb anyag a mentesre, menekftesre kijelolt. Ha vegignezzi.ik azokat, amelyekben a konyvek es feltehet6en a kisnyomtatvânyok szerepelnek, azert elgondolkodtat6 ellentmondasokat talâlunk, arni magyarazhat6 ugyan a
haborus kapkodâssal, de kerdeseinkre kielegfto
valaszt ez nem ad. Az orszaggyffiesi aktak sorozata az 1630-as evektol a szazad vegeig majdnem
teljes volt. Ez ma mar nincs fgy . Ami megtalâlhat6, az a korabban hianyz6, a jegyzekekben sem
szereplo 1633-dik evi, a Szekely Nemzeti Muzeum ovalis tulajdonbelyegzojevel. Ezt 1945 utân
mâr nem hasznaltâk, fgy a beszerzes idejere vonatkoz6an mervad6.
A kovetkezo evekben szfv6s, kitart6
munkâra lesz szi.ikseg ahhoz, hogy megpr6baljuk
· rendszerezni a megmaradt nyomtatvanyegytittest, es megpr6baljuk tisztazni a ma meg homâlyos pontokat. A rânk vâr6 feladathoz van segedlet, tobbek kozott a menekftendo muzealis targyakat felsorol6 egyik jegyzek, amely 1943. december 20-an kelt es az 1-279. sorszam alatt tartalmazza az 1711 elotti nyomtatott magyar, vagy
magyar vonatkozâsu konyveket (RMK).
A 179. tetei alatt vettek fel az Erdelyi orszaggyffiesi vegzesek (Articulusok) sorozatat
1634-tol 1650-ig, az 1637., 1638. es 1645. ev ki-

73

vetelevel. A jegyzeken nincs a tetelek mellett leltări szărn . Feltehet6en nem ennek a jegyzeknek a
teteleit csomagoltak be. A kes6bbi ladajegyzek
nem azonos a meneldtendo anyag listajaval. Az
elpusztult LVI. lada 206-219. sorszama alatt kisnyomtatvanyok talalhat6k, az Articuli APAFI M.
1675-1685-1691. Ez a tetei az 1943-as (menekitendo) jegyzekben nem szerepel, mig a jegyzek
179. tetelet, mint fentebb emlftettem, nem csomagoltâk be. Ma a gy(fjtemenybol mindket
egyi.ittes hianyzik, kezben van viszont az 1633dik evi, amely egyikjegyzekben sem szerepel, de
1945 elotti szerzemeny.

A kozlesre keriilo âllagjegyzekrOI
A ma feltalalhat6 kisnyomtatvanyokat
kezbevetel es teteles atnezes osi m6dszerevel valogattam, egyeztettem es irtam le. Anagjegyzek
keszi.ilt, es nem vallalkoztam arra, hogy a Magyar Nemzeti Bibliogrâfia bârmelyik retrospektiv kotetevel is osszevessem es leirâsaimat beha·sonlitsam.
Az allagjegyzek egyelore 60 tetelt tartalmaz. Kivalogatasuk esetleges volt, ez sem fontossâgi, sem ertekbeni sorrendet nem jelent.
Jegyzekbeveteliik - eppen kis szamuk miatt - az
egyszera idorend alapjan tOrtent. A leiras a
konyvtari es muzeol6giai szokâsjognak egyarant
megfelel, szabvany ugyanis erre a dokumentumfajtăra nincs.
A lefrâs
elso adata a kibocsâtas, vagy kinyorritatas ideje. Ha ez a ketto nem esik egybe, akkor a
kinyomtatas ideje a besorolâs alapja (v.o. II. J6zsef erdffiesi rendeletet a 38. sorszâm alatt).
Kiemelt adat a szerzo, testi.ileti szerzo,
uralkod6 - a rendelet kibocsat6ja - neve. Ezt koveti
a cim, a rendelet szâma,
a rendelet, vagy szoveg kezdo es befejezo sarai az ertelem es terjedelem adta hatarokon
beli.iii roviditessel.
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Az impresszumadatoknal a megjelenesi
helyet, aho! egyaltalan nem szerepelt, reszben a
nyomdai jellemzok, reszben a kibocsat6 testi.ilet
alapjan pr6baltam meghatarozni. A nyomda
meghatarozasaban meg a cifrâk, iniciâlek segitettek. A guberniumi rendeleteknel talan joggal teteleztem fel, azon ml is, hogy a jellegzetes M iniciâle mas gy(fjtemenyek impresszumos kiadvânyain is elOfordul, hogy HOCHMEISTER Mârtan szebeni mahelyeben keszi.iltek.
Megjelenesi ev meg egyszer nem szerepel, kiveve ha ez a nyomtatvanyon is olvashat6.
A terjedelemadatok utan az annotâci6
szerepel a latin es nemet nyelv(f rendeletek eseten, magyar es ketnyelv(f kiadvanynâl csak akkor, ha tul hosszu a szoveg. Ezt koveti a
peldâny leirâsa, posszesszorok, majd a
variansok es az itteni tovabbi peldânyok leirasa.
A munkât abban a remenyben kezdtem,
es ldvânom folytatni, hogy nemcsak a Szekely
Nemzeti Muzeum anyagat sikeri.il feltamunk, hanem hasznos segedletet adunk muzeol6gusok es
konyvtărosok kezebe.
Koszi:ini:im a Szekely Nemzeti Muzeum
igazgat6janak es minden munkatârsânak, hogy
befogadtak es segitettek. Munkărn nem kezdodhetett volna a Magyar M(fvelodesi.igyi Miniszterium, a Magyar Osztondij Bizottsag es a Roman
Oktatâsi.igyi
Miniszterium
(Ministerul
Învăţământului) oszti:indija nelki.il, amit ez uton
is koszonok.
Remelem, segitsegi.ikkel folytat6dhat a
feltăras .

Anagjegyzek:

1633. (aprilis 24. - majus 13.)
[Orszâggytiles, Erdely]
Nos Georgius RAKOCZI Dei gratia
-ransylvaniae princeps, partium regni Hungariae
· us, siculorum comes &c. Me111oriae comdamus tenore praesentium, significantes
·bus expedit universis ...
Articuli
dominorum
regnicolarum
um nationum regni Transsylvaniae & partium Hungariae eidem adnexarum, in generalibus earum comitijs ad diem vigesimum quartum aprilis, anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi tertij, in civitatem Albam-Iuliam
in dictis celebratis universi ipsorum voto conclusi...
Articulus I... Articulus XLIII ... A taxas varasoknak oontributioja, Colosvar adgyon Aor 2000...
[Gyulafehervar] Feier-Varat Anno 1633.
Niomtattatot Llgnicei Jacab feiedelem Urunk
koenyvniomtato es compactora alta!.
A[l]-A 5 -[A 6-A 8] iv. [8] foi. 33x2o cm.

Az elso es utols6 szovegoldal a fejedelem gy(Ilesbe hiv6 es elbocsat6, latin nyelv(l levele. Az orszâggytiles bevezetO szavai latin nyelviiek, a torvenyszovegek latinnal kevert magyar
nyelven kesztiltek.
Az orszâggy(Iles megismetli az 1632-es
fegyverbeszolgaltatisi rendeletet, amely az egesz
fejedelemsegre vonatkozik, kiveve Bihar es
Zarând vârmegyek torokkel hatiros teri.iletet, intezkedik a gorog keresked6k jogair61, megtiltja,
hogy a szekelyek eladjâk, vagy adossag fejeben
zălogul adjâk a szekely orokseget, meger5siti a
nemesek vâmmentesseget, megâllapitja az egyes
vârosok ad6it, vegfil koszonetet mond a fejedeJernnek, hogy az elitelt Z6LYOMI David gyermekeire nem terjeszti ki a teljes vagyonelkobzâst.

A peldany elozeklap es borit6 nelkiili, az
impresszum az utols6 szovegoldal
[A 8]
verz6jan van. Eisa es utols6 szovegoldala koriilvagatlan, az oldalak nem, meretiik valtoz6.
Keretezetlen negyzetbe foglalt reneszânsz indas-Jeveles inicialeval diszftett. A fejedelmi hiv6level N betiijenek osszekoto szarain
jobb fele tart6, de bal valla felett visszanezo,
hosszufiiliI mezei nyul lathat6.
A sepsiszentgyorgyi Szekely Nemzeti
Muzeum 1945 elotti gyujtemenyebol szarmazik.
Jelzete-Sign: nincs.

1759. november 1.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[Măria

Terezia, magyar kiraly (ur. 1740-

1780)]
Nos ·Maria Theresia Dei gratia romanorum
imperatrix,
Gerrnaniae,
Hungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae [etc]
regina ... princeps Sveviae & Transylvaniae ...
Lotharingiae, Barri dux, Magna dux Hetruriae
[etc] . Universis & singulis: generali nostro
Jocumtenenti ... Punctum primum .:. Punctum
duodecim .. . Notandum ... lnclyti comitatus,
sedes & districtus. Nomina: processum, Jocorum.
Status quartirorum juxta characteres. Referuntur
ad Classem. .. Classificatio... pro singula orgia
Rhfl. 2 xr. 5. Secundae ob mediocritatem ... Rhfl.
I xr. 45. Tertiae denique classi... Rhfl. 1 xr. 20 ...
Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die
prima novembris anno domini millesimo, septigentesimo, quinquagesimo nono, regnorum vero
vigesimo. Maria Theresia. - Josephus comes a
Harrach, Wilhelmus comes a Neiperg. Ad mandatum ... Georgius Andreas TRAUNPAUER. [Wien?] s. n. A - N iv [25] foi. 34 x 22 cm.

Rendelkezes az Erdelyben allomasoz6
katonasag el- es athelyezeserol a varmegyek es
szekely szekek szallasara alkalmas lakott helysegeinek felsorolasaval, egyuttal ezek osztalyozasaval.
Alafras es pecset nelki.ili peldany. A L.S.
(locus sigilii) betui diszesek, egyszeru korben.
Eredeti gerincboritasu ragasztott peldany. Az N
iniciale indas diszitesu, az N kozepso resze fatorzs jellegu, rnintas.
Jelzet - Sign.: nincs.

1761 utan
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
A nemes Erdely orszagi melt6sagos es
tekintetes nemes rendekhez alazatos kerese a
nemes Kovar videkin levo birtokos nemessegnek.
Melt6sagos es tekintetes Statusok! Mely
nagy, es rnindnyajunkat vegso szamkivetessel fenyegeto szorongattatas kenszeritett legyen benni.inket arra, hogy a melt6sagos es torvenyes statusoknak torvenyes vedelmezesehez folyamodjunk„.
S. I. s.n. [2] foi. - 38 x 22 cm.
Kori.ilvagatlan
A Kovâr videki nemesek az erdelyi orszâggyUles kozbenjârâsât kerik az uralkod6hoz
ki.ildott folyamodvânyok i.igyeben, amely szerint
a gr6f TELEKI csalâd ok es jog nelktil megfosztja oket birtokaikt61 es a vegrehajt6 segitsegevel
kilakoltatja 61cet.
Jelzet - Sign.: nincs.
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1762. junius 27.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[Maria Terezia magyar kiraly (ur. 17401780)]
Mi Maria Theresia Isten kegyelmessegebol r6mai ozvegy csaszârne, Magyar, Cseh,
Dalmâczia, Horvath, Thot orszagoknak Galliciânak. es Lodomerianak kiralyneja. „ fejedelmi
gr6fneja Habsburgnak„. es a szekelynek s.a.t.
Minden hiveinek„ . Ambator annak a kozonseges rossznak, melly a katonasagnak a mi
tsaszari hadainkt61 rendkivi.il szokasban ment elszokesekbol szârmazott el-tavoztatasara, es orszagink lakosainak az ilyen szokott katonak eltitkolatokban gyakorlott vakmerosegek tilalmazâsâra minden orokos tartomanyainkban sokfele,
es kemeny parantsolatok adattak legyen-is ki „.
Eloszor: Hogy ha valaki a zaszl6 ala val6saggal
be-eski.itt, vagy pedig tsak egyszer be-is vetetett
tsâszari katonanak„ . ez el-szokest javasolnâ...
Harmadszor: A kik ez el-szokott katonakot kerget61cnek masokat eroszakkal elejekbe
tennek„. a ferfiak fel-akasztassal, az asszonyok
pedig f6 vetellel bi.intettessenek. „
Tizedszer... Mindeneknek azert magokra
vigyazru, es a rajtok tortenheto rosszt6l magokat
elore oltalmazni szi.ikseges. Kolt a mi lak6 vârosunkban Betsben, Szent Ivan havanak huszonhetedik napjan, ezer hetszaz hatvan kett6'ben. Birodalmunknak huszonkett6dik esztendejeben. Franciscus
Ferdinandus C. de SCHRATTENBACH mp.
Thomas lgnatius nob. de POCK, mp .
Comm. Sacrae Caesareo Regiae Majestatis in
consilia Josephus Aloysius de LEPORINI mp.
Ferdinandus Josephus de SARTORI mp.
[Wien?] s.n. A 1-C 1 iv [6] foi. 31x21 cm.
Ragasztott, pecset nelki.ili peldâny, az
uralkod6 neve meg nyomtatasban sem szerepel a
vegen. Elso (A 1) oldalan a ketfeju sas, csaszari

az osztott pajzsban a magyar korona
cimerei, kozeptitt a Habsburg cimer. ktili:in cimere nincs kozttik.

.::::;::ţ;t:i:iak

Jelzet - Sign.: nincs.

1764. marcius 24.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy·- Sf. Gheorghe
[Maria Terezia magyar kiraly (ur. 1740)]

Nos Maria Theresia Dei gratia romanoimperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohe. e, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae [etc] regi:a„ dux Lothringiae [etc] Barri, magna dux
Hetruriae [etc].
Omnibus & singulis praesentibus &
futuris in haeredtario nostro principato Transylvaniae supremis armorum praefectis, aliisque
generali bus nostris. „ Schema victus rationis
erpflegs). Qualiter individuo cuilibet limitanearum legionum siculicarum victus ratio suppeditabitur. Legionis pedestris primus ordo (Staab)
. „ Idea. Quot equos in sedibus Csik, Haromszek,
& Bard6tz, penes limitaneam militiam fungentibus„. Declaratio. Quid tres siculicae legiones,
pro primi ordinis (Staab) sueriorum denique, &
inferiorum officialium, statui illorum competentibus habitationibus (Quartiers) necesse habeant...
Datum in civitate residentiae nostrae
Viennae, de vigesima quarta mensis Martii, anno
Millesimo, septingentesimo Sexagesimo Quarto,
regonrum nostrorum vigesimo quarto. Maria
Theresia, Leopold Comes Daun. - Ad mandatum
sacrae caesareae regiae majestatis proprium
Theodorus de THOREN.

Maria Terezia utasitasa, amely az Erdely
tertileten allomasoz6 hadsereg ellatasara vonatkozik, ktilon rendelkezessel Csikszek, Haromszek es Bard6czszek szekely gyalogsagânak es
lovassagânak havonkenti es evenkenti zsoldjâra,
kiterve a teii es nyari fajârand6sâg mertekere
mind kemeny- mind puhafâb61.
Jelzet - Sign.: nincs.

1769. november 12.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[FOkormânyszek, Erdely]

ot:m

[Szeben] [HOCHMEISTER] 34 p. - 29 x
20cm

Bizonyos punctumok. Mellyeket felseges
asszonyunknak 1769-dik esztendoben Szent
Andras havânak 12-dik napjan kolt kegyelmes
parancsolatja szerint, a fi:ildes uraknak, jobbagyoknak es zellereknek egy-mas-ellen szarmazhat6 panaszaiknak megelozesere sztikseg ez
egesz hazaban o felsege szentseges nev~vel ujabban a vegre ki hirdetni, hogy roind.a fi:ildes urak
mind pedig a jobbagyok es zellerek magokat
azoknak szoros meg-tartâsahoz alkalmaztatni
tudhassâk„. ElsObbszor„. Negyedszer„.az o felsege kegyelmes rendelesei. „ szerint, az illyen
processusokr61 az esztendo minden negyed-reszeinek (ongariainak) a vegen specificatiokat a
kiralyi guberniumhoz be-ktildeni.
[Szeben], Ex specialis jussu et ordinatore
excelsi regii in magna principatum Transylvaniae gubernii impressit Samuel Sardi. A 1 - B 2 iv. [4] foi. 34 x 21 cm.
A rendelet szabâlyozza a foldesuri jogokat es kotelessegeket a jobbâgyokkal szemben, a
jobbagyi szolgaltatâsokat, a zsellerek helyzetet
es ezek panasza eseten a jogorvoslat m6djat. Utmutatâst ad arra vonatkoz6an, mikeppen kenyszerithetâk a fi:ildesurak, jobbagyok es zsellerek
a rendeletben foglaltak teljesitesere.
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Ragasztott peldâny, korabeli marvanyozott gerinccel. Cimlap, borit6 nincs. Eisa oldalân
fejlec-metszet: akantuszos oszlopra csavarod6
leveles szalOinda, az oszlopokat ăsszekăta diadalivral erett szalafi.irt csiing. Ketoldalt stilizalt
tulipanos, novenyi indakkal, viragokkal diszitett
basegszaruhoz hasonl6 alapban talalkoz6 motivum. Csavart agb61 egyetlen vonalvezetesu, leveldiszes M iniciale.

Cirnlap nelkiili, datalatlan peldany. Eisa
oldalan metszet diszites: Kăzepiitt koronazott
csavart diszes, madaras, leveles motivumban alui
Erdely bastyas cimere, bal oldalt koralaku pajzsban kiemelkeda fOnix madar, jobb oldalt ugyancsak kăralaku pajzsban sugaras diszites(f nap es
felhold, mindkett6 Erdely cimereb61. Ez a fejlecdiszites impresszumos HOCHMEISTER kiadvanyon is elOfordul: Id. Norma, 1772. jt1lius 4. az
alapjegyzek 2. reszeben.

Jelzet - Sign. : nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7 .
1770 kăriil
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F6kormanyszek, Erdely]
Bizonyos punctumok. mellyek az ezen
esztend6'beli quantum hatra leva reszenek felszedeseben observaltatni parantsoltatnak.
I. A varmegyekban a szolga-birak, a szekekben pedig a vice-tisztek, rninden contribuensnek a manipulatio szerent, mellynek nem tsinossagara, hanem val6sagara kell vigyazni, felirvan kinek-kinek nevet, es rea-eseu adajat, mellynek fele resz magânal a contribuesnel mas-fele
a helyseg birajanal maradjon. 2-d6 ... 19-n6... az 6
felsege anyai kegyelmessegebal ezutan a contributionak konnyebb, es ez hazahoz alkalmaztatott
methodussa fog a naturalek consumptiojara nezve practiza!tatni ...
[Szeben] [HOCHMEISTER] [2] foi. 36 x
22cm.
A guberniumi rendelet az evi ad6 m1elabbi beszedeset szorgalmazza, hogy lehet6seg
szerint a kivetest mar juliusig fizessek be. Az
ad6szed6k, jegyz61c. es sziikseg sZerint a papok
pontosan adminisztraljak a beszolgaltatott termenyeket, es azonnal osszak szet allarni ad6ra es
hadiad6ra a jarand6sagot es a befizetett penzt.
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Az inicialeja keretezett, szep fenyaerd6
hatterrel, a betu szarai kozătt szarnyas putt6 lovagol egy vessz6nyalabon. (f(fcsom6n?)
Jelzet - Sign.: nincs.

1784. okt6ber 6.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
1780-1790) nemet-r6mai csaszar (ur. 17561790)]
Vorschrift in Betref der Stempelung
Waaren = Rendtartas az ărăkăs birodalomban keszitett portekânak belyegzeseben.
erblăndischer

Mii masodik Josef, Isten kegyelmeOOI
valasztott romai csăszăr, Nemet, Magyar, Cseh ...
orszăgoknak apostoli kirallya, ertz hertzege
Austriănak... nagy fejedelme Erdelly orszaganak. .. a szekellyeknek groffja s.a.t. Tudtara
adgyuk rnindnyăjoknak, a kiknek illik.
Hogy Szent Mihaly havanak 30 dik napjan kăltt rendelesiink ăltal azon idegen orszagbeli
portekok nemenek lett kăzonseges ki hirdetesevel, mellyekkel a mii birodalminkban a kăză ns e 
ges kereskedest tovăbba folytatni meg tiltottuk ...
arra tzeloztunk, hogy az alta! a bennval6 keszitteseknek ... (el adhatasat) nagyobban gyarapitsuk ... 1. [paragrafus] § ... 15 . [paragrafus] §. Kăl t
a mii ertz hertzegi f6 lak varosunkban Betsben

Mind-Szent havânak 6 dik napjân
szi.iletesenek ezer-hetszâz-nyoltzvann.. esztendejeben. Josef. Groff ESZTERFerentz m.p. Groff ZICHI Kârolly m.p.

;;;;:ic::.l.:ialil

Lajstroma az ărăkăs birodalmililkban keportekâknak, mellyeket meg kell bel. =verzeichniss derjenigen erblăndischen
n, welche der Stemplung unterligen.
[Szeben] [HOCHMEISTER] A 1 - D 1 iv
ol . 36 x 24 cm.
A rendelet elofrja az âruk Jebelyegzeset,
oelyegek keszitesenek es hasznâlatânak m6dbelyegzetlen ârnt elkobozzâk.
Nyomda az M iniciâle es a L.S. alapjân.
A peldânyban az A 1 - B 1 iv a magyar rendelet, B 2 - D 1 a ketnyelvll ârulisti (recto-verso).
B 2 es C 1 iv ugyanaz a szoveg (rectoverso, nemet) D 1 iv custos Drey, D 1 recto iires.
A szăveg szerint teljes.
Jelzet - Sign. : nincs

[1785]
[J6zsef, mâsod.ik, magyar kirâly (ur.
1780-1790.) nemet-r6mai csâszâr (ur. 17651790.))
Benigna instructio pro magistratualibus
urbariaJem regulationem exequentibus deserviens in subinsertis contenta capitibus .. . I. [paragrafus]. .. XXXV. [paragrafus] .. . .
[Szeben] 1785 (Typis Martini HOCHMEISTER) A-A 2 - [S] iv, 69 p. 37x24 cm.
Hozzâkătve: 1790. Lit.A.Nro.1. En N.N.
eskiiszăm

az elo Istenre ...

=ich N.N. schwăre der

allerheiligsten Dreyfaltigkeit, Got dem Vater. .. =
J6 N.N.dsor pe viu dumnyezeu, pe Tatul, fiul, si
Duhul sfunt... [1) foi. 37x24 cm .
Hozzâkătve: 1790. Lit.B .Nro.2. Novem
puncta examinus ... - magyar-nemet-român nyelven [1) foi. 37x46 cm.
Hozzâkătve : Lit.C.[&]Nro.3. Connotatio
exemplificativa: beneficiorum et maleficiorum
[2) foi. 37x24 cm.
Hozzâkătve :
1790.
Lit.D.Nro.4.
Conscriptio oppidi - [tâblâzat] [1) foi. 37x46 cm.
Hozzâkătve : 1790. Lit.E.Nro.5 . Conscriptio ex stirpaturarum oppidi [tâblâzat] [1] foi.
37x47 cm.
Hozzâkătve :
1790. Lit.F.Nro.6. &
G.Nro.7. Spetificatio praestationis in musto [2)
foi. 37x24 cm.
Hozzâkătve : Lit.H.Nro.8. Nachstehende
Gesetzwidrigkeiten sollen abgeschaft, und iiberhaupt verbothen seyn als: Erstlich:
Fi.infzehntes ... Kăvetkezendo illetlensegek kaszszâltatnak, es kăzănsegesen tilalmaztatnak.
Eloszăr ... Tizen-t:itădszor ... 7569. cele maj zos
ăsemnate ne... (La Sibiu sau tiparita prin Petr
BART) [6) foi 35x23 cm.
Hozzâkătve : Lit.M.und Nro.12. Taufund Zunahmen [2] foi. 37x24 cm + Numele din
botez si plicra [1] foi. 37x26 cm.
Hozzâkătve: Lit.N. & Nro.13 . Decima in
natura - [tâblâzat] 37x24 cm.
Koll.1.
Koll.2.: Ld. a 10. szâmu lefrâst.
Hivatali hasznâlatra kesziilt rendelkezes
az urberi tărveny vegrahajtâsâval kapcsolatban,
kilenc kiilt:inbt:izo melleklettel, mint a magyarnemet-romăn nyelv(i eskiiszt:iveg, a helysegek
adatainak felvetele , az egyes telepiilesek besorolâsânak alapelvei, tâblâzatrnintâk a birtokok es
birtokosok lefrăsăr61. A H. jeh1 melleklet szigoruan tiltja az alattval6k szâmăra egyes ărucikkek
forgalomba hozatalât, a romlott bor, zsfr, stb.
adâs-vetelet. Megtiltja, hogy a făldesurak ezekkel kapcsolatban bârm.ire kenyszerfthessek a jobbâgyokat. Elofrja, hogy minden szilărd es folyekony ărut csak szebeni merovel lehet kimerni.
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A peldăny fUzott, borft6 es elOzeklap
nelktili, korabeli marvănyozott gerincborftassal. Impresszum az utols6 szamozott (69.) szovegoldalon, ezt kovetoen meg egy tires oldal
van.
A szoveg es az impresszum kozott indasleveles-Iiliomos „bura" alatt r6zsakert, jobb- es
baloldalân egy-egy obeliszk (kerftes- vagy kapuoszlop?). A lejtos terep elso harmadaban nagymeretlI' egyetlen tObol kihajt6 hârom r6zsa, ketket levelpârral. (Tobb varos cimernovenye, itt kizar6lag illusztraci6s erteke van.) Minden oldalon
kozeptitt kis kor ketoldalân stilizalt leveles harangviragok. Merftett, vizjeles papir (koronazott
cimerpajzsban keresztbe tett kardok, alatta HERMANSTADT.
A kiegeszito utmutatasok betiljele elott
az 1790. k6s6bbi kiadas evszârna is lehet.
A szovegben a kiegeszitesek betujere es
sorszârnâra utalas van. Eszerint azonban ez a peldany nem teljes, Lit.I.Nro.9.-tOI a Lit.K.Nro.11.ig hiănyzik a melleklet.
Az itt Lit.H.8. alatt jelzett Nachstehende
Gesetzwidrigkeiten ... csak nemet nyelv1I kiadasvaltozata az 1596. szâmu rendelet, amely sz6szerint megegyezik az itt Ieirt, az alaprendelettel
egybekotott peldânnyal. Ez ut6bbi kozelebbi datum nelktili, egyszer1I diszitestl g6t E betilvel
kezdodik, utols6 szovegoldalân a ketfej1I sas az
osztrâk cimerpajzzsal, amely becsi kiadvănyo
kon rendszeresen elofordul6 diszites. Jelzete
nincs.
A tărzsanyaghoz tartozik, elso oldalăn
CSEREY ZATHURECZKY EMILIA (2 db.
egyforma) belyegzo, felette ovălis, keretezett
Szekely Nemzeti Muzeum S.-Szent-Gyorgy. Az
E. ivlap aljan a jobb als6 sarokban a kisebb meret1I es ujabb Szekely Nemzeti Muzeum 1879 Sepsiszentgyorgy ovalis tulajdonbelyegzo. Az elso
oldal aljan kezirassal: BARTHA Săndor Bardotz a Muzeumnak. A feltil levo belyegz6 fOlotti szârn 28/897.
Jelzet - Sign.: nincs.
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1785. aprilis 5.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kirâly (ur.
1780-1790.) nemet-r6mai csaszâr (ur. 1"'651790.)]
Mti felseges masodik Josef, isten kegyelmessegebol vălasztott romai tsaszâr, Nemet, Magyar, Tseh, Dalmatia, Horvat es T6t s.a.t. orszagoknak apostoli kiralya ... Erdelynek nagy fejedelme„. es szekelyeknek s.a.t. groffja.
Adjuk tudtara es emlekezetere mindeneknek, a kiknek illik, hogy minekutânna ertestinkre esett volna, hogy nemely foldos uraknak
jobbagyai ur dolgat, vagy-is robottot es egyeb
szokott adozasokat, mellyekkel foldos uraiknak
tartoznak, ... annak rende szerent „. meg nem
teszik ... es egy mast engedetlensegre batoritani
mereszlettek.„ kegyelmes rendelestink alta! ...
jobbagyoknak szolgalatya... vegett... parantsoljuk mindeneknek.„ a vârmegye vagy urasag tisztyeit. ... meg nem bantani ... ne mereszellyetek .. .
Kolt a mti f6 vârosunkban Betsben Szent
Gyorgy havanak 5 dik napjan, 1785 dik esztendOben, r6mai birodalmunknak 20 dik Magyar,
Cseh es tobb orokos orszagunknak pedig otădik
esztendejeben. Josep m.p. Grof{ PALFFI Kârly
m.p. BRUNSVIK Josef m.p.
S. I. s. n. [1] foi. 37 x 42 cm. Koll. 2.
Az uralkod6 arr61 rendelkezett, hogy
amig az urbarium el nem kesztil, es amig azt o
meg nem tekintette, a megyekben az ad6zăs es a
szolgaltatasok rendjenek igazsagos kialakitâsa
erdekeben, a jobbagyok a korabbi szolgaltatâsokra kotelezettek, ez ellen halalbtintetes terhe mellett lazadni ne merjenek. Inti a vârmegyeket,
hogy minden beszelt nyelven hirdessek ki ezt a
kiralyi akaratot, ne hivatkozhassek tudatlansagara senki.

M iniciâleja indâs, leveles, a balra nezo
c:rerjesztett szârnyu madârral. A L.S. betUk eloulnak mas, HOCHMEISTER nyomdâjâb61
eriilt daraban is.
Hâtoldalon keretezett ovâlis gumibelyegzi5 Szekely Nemzeti Muzeum S.-Szent-Gyărgy .
A Koll. 1. lefrâsnâl Id. a 9. szâm alatt.
Jelzet - Sign.: nincs

Az uralkod6 a hivatali adminisztrâci6t
szabâlyozta rendeleteben a tărvenyszeki rendtartâssal egyiitt.
Gerince kesobbi vâsznazâsu, ragasztott
peldâny. J6zsef uralkodâsânak mâsodik szakaszâra jellemzo teljesen disztelen kiadâs.
Jelzet - Sign.: nincs.

--------------~li.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12.

1785. november 3.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe

1786. februâr 10.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe

[J6zsef, mâsodik, magyar kirâly (ur.
1780-1790)], nemet-r6mai csâszâr (ur. 17651790)]

[J6zsef, mâsodik, magyar kirâl y ( ur.
1780-1790), nemet-r6mai csâszâr (ur. 17651790)]

Josephus secundus, Dei gratia electus
romanorum
imperator
semper
augustus,
Germaniae, Hungariae„. rex apostolicus, archidux Austriae.„ magnus princeps Transylvaniae ..
comes Hapsburgi, Flandirae, Tyrolis [etc. etc.]
Domus pro memoria, quibus expedit universis, guod posteaquam nos uni versa fora judiciariper m. principatum Transylvaniae, partesque
eidem adnexas constituta noviter regulanda
clementr decrevissemus, una pro iisdem instructionem, seu norman manipulationis inquibusvis
occursuris negotiis observandam elaborari
jusserimus ... Pars prima„. Pars secunda ... datum
in erchi-ducali civitate nostra
Vienna Austriae die vigesima tertia mensis novembris, anno domini millesimo, septingentesimo, octagesimo, quinto, regnorum nostrorum romani viges1m1 primo, Hungariae,
Bohemiae, [et!] reliquorum anno quinto.
Josephus m.p. Comes Carolus PALFFY m.p.
Josephus NAGY m:p.
)

[Wien.] (Viennae, Typis Josephi nobilis
de Kurzbek)
·
A-R 1 iv, 66 p. - 33 x 21 cm.

Mi mâsodik J6sef, isten kegyelmebol vâlasztott r6mai csâszâr; a birodalomnak mindenkori ăregbittoje, Nemet, Magyar, es Tseh,
Dâlmâtzia, Horvât, es T6t orszagoknak apostoli
kirâllya, ausztriai fo-hertzeg „. Pârmai hertzeg,
Habspurgi, Flandriai, Tyrolyi gr6ff, s.a.t.
Tekentetes, nagysâgos, fO es nemesi rendek, kedves hiveink!
Hogy az ad6zâsnak igaz es egyenes m6dja, melly âltal a kăzănseges terhek egy igaz j6
egyenl6seg szerent elosztatnak, leg tăbbet hasznâl a kăzănseges boldogsâgnak elămozdit
tâsâra„.
De „. a vârmegyek kăzăttis nem a val6
igazsâg fondamentorni szerent osztatott el : „. mivei az ugy neveztetett portâk tăbbnyire tsak tetszes szerint szâmoztattak minden vârmegyere„ .
Erre nezve rendeljiik... a.I Minden terrno fundusok es val6sâgos birtokoknak fel-jegyzese es kimerese rninden kivetel nelkiil...
b./ A fundusok ... termese s jăvedelmenek
meg-hatârozasa a j6szâg-szâmok tulajdon bevallâsa szerent.
A felmeres annâl is inkâbb sziikseges,
rnivel az ad6kivetes a vârrnegyek kăzott nem
egyenlo, mivel a portâk csak tetszes szerint szâ-

moztattak... a nemessegnek amaz insurrecti6ja,
hadbamenetele is ... eppen oly bizonytalan.
·
Kălt Betsben Bojt-elo havanak 10 dik
napjân 1786. Orszaglasunknak, a r6maiaknak
ugyan 21 dik, a tăbbieknek pedig 6 dik esztendejeben. Josef. Gr6ff PĂLFFI Kâroly, HADROVICH Antal.

Koriilvagott, kiilănfele kătesekbol ăssze
peldany, a Z 1 - Z 2 iv val6szinu hianyzik,
impresszumadatok
nincsenek.
Feltehetoen
Szeben, HOCHMEISTER Mârton kiadasa.
fUzătt

Jelzet - Sign. : nincs.

S. I. s. n. li [1] p . _33 x 21 cm. Koll. 1.
Instructio N. 2. avagy oktatâs, mely szerint magokat a fOldes urak, ezeknek helytart6i, a
tisztek es a helysegek a most e!Olvezetendo conscriptioban ... fOld-meresben ... magokat tartani, s
ahhoz alkalmaztatni kătelessek lesznek .. . 1-2.
szakasz. 1. [paragrafus] § ... 42. [paragrafus] §
N III. Neve a f6ld birtokosnak es f6ldbirtoknak, avagy fundusnak. A haznak numerussa... Ktilămbfele peldâk, mellyek szerint ki kell
jelenteni az erdffimek jăvedelmit... Magyarazasa
a fassasiok avagy kijelentesek elObbeni formulajanak. N. IV. Instructio avagy oktatâs melly
szerint a kimereset a helysegek voltakeppen
meg-tehessek. Fig. 1. - Fig. 12.

'
Nro. 5. N. varmegye,
N. urasag. Sommas
foglalattya a N. helysegnek ... heti vasârok tartatnak ... mertfO!dnyire. A senânak mazsaja ... A sarjunak mâzsaja ... Retek, szolUSk, erdOk sommaja ...
S. J.

S.

n. [1786-1787} 86. p. 2 t. 33

X

23

cm.
~- J6zsef rendelete a birtokok teljes felmereserffi, a helysegekrffi, a mQ"velesi agakr61 es
a termesatlagokr61 az ad6megallapitâs es az
egyenlo teherelosztâs erdekeben.
A munka pontos elvegzeset tâblazatmintâk, a meresi m6dok, a hâromszăgeles es tertiletszâmitâs, szerkesztes alapteteleinek kăzlese segitik magyarazattal es abrâkkal.
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1786. marcius 6.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
1780-1790) nemet-r6mai csaszar (ur. 17651790)]
30. [szamu rendelet] 1786.
Mi.i masodik J6zsef, Isten kegyelmebffi
valasztott felseges r6mai csaszâr, Nemet, Magyar, Cseh, Horvath es Thot orszagoknak apostoli kiralya, Ostrianak ertz-hertzege, Erdelynek
nagy fejedelme s.a.t.
Emlekezetben hadgyuk: ·hogy mi a hazassagi kătelekenk (contractuum matrimonalium) nehez v6ltat, es azoknak nem tsak ki.ilănăs
hâzoknak, hanem az egesz kozănseges târsasagnak b6ldogsagara ki-terjedo erejet kegyelmesen
meg-gondolvân ... azoknak polgâri el-vegeiesekrol... 1. [paragrafus] § .. . 62. [paragrafus] §. Ha az
elvalt hâzasok valamelly ido mulva elmejeket
valtoztatni, es az elbomlott hâzassagi kătelet viszont helyben allitani akarnâk ... Ez a mi kegyelmes elmenk es akaratunk. .. Kălt az mi ertzhertzegi vârosunkban Betsben ostriaban, Băjt
mas havanak hatodik napjan. Ezer het szaz
ny6ltzvan-hatodik esztendOben ...
Josef mp. Gr6ff PALFI Kâroly mp.
NAGY J6zsef mp.
[Szeben] [HO(::HMEISTER]. A 1 - G 2
iv [14] foi. - 38 x 25 cm.
II. J6zsefrendelete a hâzassag elotti matkasagr61, polgari hâzassagkătesekrffi, ezek fel-

61, paraznasagr61, h(ftlen elhagyasr61 es
valtak hazassagi kotelekenek ujb6li helyre61.
Borit6fedel nelkiili ket peldany, azonos
da. Elso oldalon M iniciale keretezett vaep, csak HOCHMEISTERRE jellemzo.
ni? varoskep bastyaval es templorrtmal.
A 30.-as re::.delet szam tintaval athuzva a
nelkiili.peldanyon es 528.-ra javitva.

~ donos

Hozzakotve rnindket peld.anyhoz a
_1.4353. 1786. okt6ber 12-i szamu rendelet. Lefrasa kiilon:
Jelzet - Sign. : nincs.

havanak tizenkettodik napjan, ezer het szaz
ny6ltzvan hatodik esztendoben ... Josef .mp. Gr6ff
PALFFI Karoly mp. DONATH J6zsef mp.
[Szeben] [HOCHMEISTER]
38 x 25 cm.

[l] foi.

Keretezett M iniciale varoskep hatterrel.
A 30. szâmu rendelet kiegeszitese arr61,
hogy vitas esetben a birak mondjak ki a valast, ha
a felek egyike nem akar valni.
Hozzakotve a 30. szamu, 1786. marcius
6-i rendelethez.
Jelzet - Sign.: nincs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14.
1786. okt6ber 12.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
1780-1790), nemet-r6mai csaszar (ur. 17651790)]
11453. [szamu rendelet] 1786.
Mii masodik J6zsef, Isten kegyelmessegebOI valasztott felseges romai csaszar, Nemet,
Magyar... orszagoknak apostoli kirallya, ostrianak ertz-hertzege, Erdelynek nagy fejedelme
s.a.t.
J6llehet a hazasoknak asztalt61 es agyt61val6 meg-ktilonbtiztetesek m6djar61,. es arra
mind a ket felnek meg-kivantat6 egyezeserffi e
foly6 esztendOben ... kO!t kegyelmes rendelesiink
tovabb-is helyben marad; rnindazonaltal... ha a
Mzasok koziil valamelyik el-tokellett gonoszsagb61 e meg-kiilonbtizes dolgaban nem akarna
egyet erteni; olyankor a birăk lassăk-el torvenyesen ... Melly kegyelmes vegzesiinket tinektek kiralyi guberniumunknak adjuk tudtatokra. .. KO!t
kiralyi lak6 varosunkban Betsben, Mind Szent

1787.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[FOkormanyszek, Erdely]
Ad Nrum 489. 789.
Vier
monatlicher
Chronologischer
Auszug der vom dem konigl. Landes-Gubernium
im Grossfiirstenthume Siebenbiirgen vom 1 ten
September bis letzten bezember 1787. kund
gemachten, in das Allgemeine einschlagenden
Verordnungen I Georg Graff BANFFY m.p. Gubemator, Joseph von SZEGEDI Gubernialrath.
Dominik Graf TELEKI mp. Sekretăr. [Szeben] Herrmanstadt, gedruckt bei
Martin HOCHMEISTER
A 1 I 2 iv, [18] foi. - 33 x 22 cm.
Az 1787-es ev utols6 negy h6napjaban
kiadott guberniurni rendeletek idorendi kivonata.
Cimlapjan az osztrăk ketfejtl sas a csaszari koronaval, Erdely kiilon cimerpajzsaval,
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alatta baber es palmaag egy oszloptalp mellett,
amelyen a J. II. monogram van.
Jelzet - Sign. : 46/885?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16.
1787. februar 15.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyi:irgy - Sf. Gheorghe
[ J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
1780-1790.) nemet-r6mai csaszâr (ur. 17651790.)]
2498. [szamu rendelet]
Mii masodik Josef, Isten kegyelmessegebol valasztott r6mai csaszar, Nemet, Magyar,
Cseh Horvath es Thot orszagoknak apostoli kirallya, Austriânak ertz-hertzege, Erdelynek nagy
fejedelme s.a.t.
A mi nagy erdelyi fejedelemsegiinkbeli
jobbagyaink b6ldogsagânak meg-erosittesere
sziiksegesnek talaltunk: a m6dor, melly szerint
ez-utana jobbagyok ellenkezesei es panaszszai
fOldes-urak ellen el-igazittassanak, es a melly
szerent mind ezek, mind pedig amazok a magok
\
egymas ki:izi:itt-val6 igazsagokat a mii varmegyeinknel, orszag szekeinel es vegre mii nallunk is
kereshessek... a ki:ivetkezendo sinor merteket
kivântuk elo adni, mellyekhez magokat
szorossan tartani tartoznak ... 1. [paragrafus] § ...
40. [paragrafus] § .. . Ki:ilt a mi ertz hertzegi varosunkban Betsben, Bi:ijt-elo havânak 15-dik napjan 1787-dik esztendoben, r6mai birodalmunknak 22-dik es ti:ibb i:iri:iki:is orszagainknak hetedik
esztendejeben. Josef mp. Gr6ff PALFI Kar~ly
mp. MIKOS Mihaly mp.
[Szeben] [HOCHMEISTER] A 1 - F 1 iv
(11] foi. - 38 - 24 cm.
A jobbâgyP.anaszok intezesenek m6djai.
A rendelet tiltja a mindket oldali i:inbiraskodast.
Ha a jobbagyok ki:izi:isen mozdulnânak valamely
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serelem eseten a foldesur ellen, panaszaikat nem
kell meghallgatni. Amennyiben nem szelednek
szet az elso intesre, kemenyen meg kell biintetni
oket.
Ket peldâny, mindkettohi:iz Translatio
tartozik. Leirasa kiili:in, a 17. sorszam alatt.
Az 1 peldâny kiilănall6, a 2. peldany
koll. 1-2.
Az alaprendelet kiili:in nyomas: B 1 ivtol
a szedestiiki:ir mas. A Translatio azonos.
Tovabbi csonka pld. A 1 - B 2 iv, az 114-ig. paragrafus.
A szebeni vâroskepet abrazol6 M inicialeva!.
Az M leirasa 1786. marcius 6.
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17.
1787. februar 15.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyi:irgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
' 1780-1790) nemetcr6mai csaszar (ur. 17651790)]
2498. [szamu rendelet] 1787.
Translatio. Mivelhogy egyfelăl a ki:izi:inseges j6nak megnyeresere, es tartasasra kivaltkeppen meg-kevântat6 tartoz6 engedelmesseget
az jobbagyoknak foldi:is urukhoz, mas fel ol pedig
az jobbagyok~t az fOldi:is urasagi hatalomnak
minden illetlen banasai ellen vedelmezni sziikseges ... Els6obszi:ir. .. Tizenkettodszor.. .
Ki:ilt a mi ertzhertzegi vârasunkban
Betsben, Bi:ijt-elo havânak 15-dik napjan 1787dik esztendoben.
[Szeben] [HOCHMEISTER] (4) foi. 37 x
23 cm. Koll. 2.

Alăirăsok

nelklili

peldăny.

A kiegeszftes

n alaprendelethez kătve . Az alaprendeletet

· 5.

sorszăm

B, lajstrom azokr61 az idegen portekakr61, a mellyek nagyobb vam ala vetettenek ...

alatt.

Rendelk:ezik a jogorvoslat es bUntetesek
'!.
Megtiltja, hogy ,a jobbăgyok maguk
odjanak a szămukra serelmesnek ta l ăl t
n.

Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18.
1787. ăprilis 2.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, măsodik, magyar kirăly (ur.
80- 1790) nemet-r6mai csăszăr (ur. 176590)]
4207 . [mimu rendelet] 1787.
Mii măsodik Josef, Isten kegyelmessegeool vălasztott r6mai csăszăr, Nemet, Magyar,
Cseh, Horvăth es Thot orszăgoknak apostoli
kirăllya, Ausztriănak ertz-hertzege, Erdelynek
nagy fejedelme s.a.t.
Azon okok, mellyekbol sokfele portekă
kat resz szerent a kereskedesbol ki-rekesztettUnk,
resz szerent pedig nagyobb văm ala vetetttink,
sztiksegesse teszik mostan azt, hogy meg tăbb
manufactumokkal-is e szerent bânnyunk... 1.
[paragrafus] § .. . 6. [paragrafus] § ... Passusokat
tsak az ollyanoknak kell adni, a kik magokat az
orszagbeli portekâk elkelesenek elO mozdittâsa
alta!, az kăzănseges natzi6nalis kereskedesre
nezve erdemesse teszik.
Kălt a mi lak6 f(5 varosunkban Betsben ...
Josephus II. mp .. Qr6ff PALFFI Kâroly mp.
REDL Ferentz mp.
A, jegyzese a kereskedesbol ki-rekesztett
ktilso orszagi portekaknak es. .. vâmnak ...

[Szeben]
35 x22cm.

[HOCHMEISTER]

[5]

foi.

A rendelet reszletezi, ki es mii yen m6don
kereskedhet, milyen iratok sztiksegesek ehhez. A
ketjegyzek kozli a vamteteleket is.
A hazai ipart vedi avval, hogy ktilăn engedelyhez k ăti egyes arucikkek behozatalat.
Keretezett M inicia!e, tornyos udvar6s
kepi hatterrel.
Jelzet - Sign.: nincs.

-------------~19
1787. âprilis 2.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kiraly ?{ur.
1780-1790) nemet-r6mai csâszâr (ur.17651790)]
5518. [szani.u rendelet] 1787.
Mti masodik Josef Isten kegyelmessegebol valasztott romai csaszâr, Nemet, Magyar,
Cseh, Horvath es Thot orszâgoknak apostoli
kirallya, Austriănak ertz-hertzege, Erdellynek
nagy fejedelme, s.a.t.
Hogy-ha az, az arănt-val6 meg-gyozodes, minden jobbâgy mivel tartozzek azon orszagnak a mellynek tărvenyei alatt nekie ărăkse
ge, es fâradsaga utân tett gytijtemenye 6ltalomba,
6 pedig maga, es a hozzâ tartozand6k batorsagba
vagynak.. . oly gyakorta az 6ldaioslag-val6,
tzelok, es haszon-tettzesek alta! meg nem gyengitetne; nem v6lna semmi sztikseg, a ki-vandorlast, es elszăkest tărvenyek alta] meg-tiltani... 1.
[paragrafus] § ... 47. [paragrafus] § ... Hasonl6
m6don az orszagok f6-kormânyz6 szekeinek tabellaiba, a mellyek melle kell a varmegye tabel-
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lainak tetetetni, a varmegyek summainak beie
kell iratni ... Adtuk a mi lak6 varosunkban [Becsben] Betske [sic] aprilisnek masodik napjan, birodalmunkban 23-dik tăbb egyeb orokos orszagainknak hetedik esztendejeben.
[Szeben] [HOCHMEISTER] A - G iv,
[14] foi. 35 x 23 cm.
A bastyat es templomot abrazol6 M inicialeval. A peldany hianyos, (G 2 iv alfilrasai, pecset helye.) Nyomasvaltozat.
Az uralkod6 szabalyozta a mesterlegenyek vandorlasanak mikentjet, az utlevelek, vandorl6 konyvek nyomtatasanak es kiadasanak
m6djait, a jobbagyok koltăzkodesenek formasagait, a katonatoborzas tilalmat ki.ilfoldi tisztek
szamara, illetve a ki.ilorszagok hadseregebe szerzodest, megtiltja a kivandorlast. A hat6sagokat
arra kotelezi, hogy idorol-idore jelentsek az atutaz6kat, vandorl6kat, atkoltăzo jobbagyokat, a
ki.ilfoldre vagy a ki.ilfoldrol val6 utazasokat.
2. pld. A - F iv, 1-46. paragrafus, 35 x 25

nek kiralyi guberniuma; ezen leveli.inket lat6, olvas6, es olvasni ha116, o felsege hiveinek kivanvan minden j6kat, azon kegyelmes fejedelmi.ink
csaszari es kirâlyi kegyelmet ajânlyuk!
Ez folly6 1787-dik esztendo martius holnapnak 12 dik napjan Betsben kolt felseges
rescriptum alta!, tettzet a tsaszari es kirallyi felsegnek kegyesen meg-hatârozni: ... minden colonusnak megengedtessek, maga tulajdon munkaj a
alta) termett borat egesz esztendo aital... hazat61
el-adhatni... Els61Jen... Harmadszor... Koltt a
nagy Erdely orszagi kirallyi guberniumb61, Nagy
Szebenben aprilisnak 10 .dik napjan. Baro
BRUCKENTHAL Samuel m.p. Gubernator. Ioh.
Mich. SOTERIUS m .p. Secreter.
[Szeben] [Hochmeister] [1] foi. 39 - 49
cm.
A rendelet engedelyezi a sajât termesu
bor kimereset mind a foldesuraknak, mind a jobbagyoknak mennyisegi megkotes nelkiil, de
kocsmaltatasi es fogad6nyitasi jogot ez nem jelent.

cm.
3. pld. A - D iv, 1-24. paragrafus 34 x 20
cm.
Mindharom a szebeni papirra kesziilt, elso oldaluk szedesti.ikre megegyezik, a B 2 ivtol
mindharom peldany mas szedessel keszi.ilt. A zaradekban leirt es kitălteni val6 tabella hianyzik.
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20.
1787. aprilis 10.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[FOkormanyszek, Erdely]
Mi.i felseges masodik Josef; romai
tsaszarnak Magyar orszag kirâlyanak, austriai
ertzhertzegnek, es nagy Erdely orszag fejedelme-
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M iniciâleja kozepen kiterjesztett szarnyu balra nezo madar, asszimetrikus indadisz.
Hianyos, de a 10. sorszam alatt leirt betuvel ana!6g.
Alfilratlan peldany. A korbe foglalt L.S.
mintaja es dfszitese megegyezik az M iniciAfe alapjan HOCHMEISTERnek tulajdonitott patens L.S .
beruivel es dfszitesevel. (A 13. sorszâm alatt leirt
30. sz. rendelet (1786. mârcius 6) a hâzassagr61. )
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21.
1787. junius 11.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F61cormanyszek, Erdely]

5412. [sziimu rendelet] 1787.
Allerhochst Sr. Majestăt haben mittels
unterm 18 ten May laufenden Jahrs Nro.
- -_ erlassenen Hof Dekrets allergnădigst zu
hltissen geruht; dass von den sich verehelien Juden ... eine Abgabe mehr abgenommen
en soli...=
Ofelsege ezen esztendoben majusnak 18
' kolt kegyelmes udvari decretumaba meltott vegezni, hogy a hazasuland6 sid6kt61...
;âizbeli segitseg ne vetessek ... az olyan sid6kellenbe1 a kik jovendobeli elheteseknek~at elegendoleg meg-nem mlitathattyak,
g-hâzasodâsokra engedelem ne adassek .. .
Von dem k.siebenbtirgischen landesGubernio Hermannstadt den 11 ten Junii 1787.
Georg Graf BANFFI. Stephan v. ROSZTA. =A
nagy erdely orszagi kirâlyi guberniumb61. Nagy
zeben. JUniusnak 11-diken 1787. [Szeben] [HOCHMEISTER] [l] foi. 31 _2 cm. Ketnyelvu, kethasabos.
A hivatkozott rendelet bizonyos vagyoni
fe ltetelekhez koti a zsid6k hazassagi engedelyenek megadasat, tiltja azt, hogy a zsid6 kozossegek kozad6ssaguk tărlesztesehez hozzajarulasra
kotelezzek a hâzasuland6t, valamint a koldul6
zsid6kr61 mind a kozosseg, mind az eloljar6sag
jelentest koteles az alispannak ktildeni.
Jelzet - Sign.: nincs.

ertzhcrtzegnek, a nagy Erdely orszâg fejedelmenek kiralyi guberniuma; ezen leveltinket lât6, olvas6, es olvasni hall6, 6 felsege hiveinek kivanvan minden j6kat, azon kegyelmes feledelmtink
csaszâri es kiralyi kegyelmet ajanlyuk!
Nagy kedvetlenseggel ertette a kirallyi
gubernium, hogy bizonyos tidotol fogva ezen
nagy Erdely orszagânak feles lakosai (meg nem
gondolvân hazajokhoz val6 kotelessegeket) lako
helyekbol familiast61 egytitt az olah es moldovai
hatâros szomszed orszagokba alta] szoktenek ...
Hogy ha pedig a rendelett terminus alatt a viszsza
hivattattak nem jonenek; a fiscus azok ellen
hivataljabeli szerent fog tselekedni. A nagy erdely orszagi kirallyi guberniumb61. Szeben 16 dik
julii 1787. Gr6ff BÂNFFI Gyorgy gubemator.
SOTERIUS Mihâly secret.
[Szeben]
39 x 49 cm.

[HOCHMEISTER]

[l] foi.

A patens keltet61 szâmitva egy ev all
azok rendelkezesere, akik vissza kivânnak terni,
btintetest61 ez ido alatt mentestilnek, kiveve azokat, akik torvenyes itelet vegrehajtasa miatt szoktek, vagy szamuzottek.
A nyomda a madaras-indâs M iniciale es
az L.S. alapjân HOCHMEISTER. Vo a 13. es 20.
sorszam alatt leirt darabbal.
A rendeletszam tintaval 14787-rajavitva.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22.
Jelzet - Sign.: nincs.
1787. jUlius 16.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F61cormânyszek, Erdely]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23.
1787. jUlius 16.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe

6675 . [szâmu rendelet] 1787.
[FOkormanyszek, Erdely]
Mii felseges mâsodik Josef, r6mai
tsaszârnak Magyar orszag kirallyânak, austriai

6675. [szamu rendelet] 1787.3

87

Mii felseges masodik Josef, romai
tsaszarnak Magyar orszag kiralyanak, austriai
ertzhertzegnek, es nagy Erdely orszag fejedelmenek kiralyi guberniuma; ezen leveltinket lat6, olvas6 es olvasni hall6, 6 felsege hiveinek kivanvan minden jokat, azon kegyelmes fejedelmtink
csaszari es kiralyi kegyelmet ajânlyuk!
Valamint rnindenkor, nevezetesen pedig
a meg mostan-is tarto dragasag, es a nemely helyeken magat ki-titătt gabonabeli sztiksegre nezve az az elore-val6 gondoskodas meg kivantatik,
hogy a vetesek epsegben meg tartattassanak... A
nagy Erdely orszagi kiralyi guberniumb61. Nagy
Szebenbe juliusnak 16 kan 1787.
Gr6ff · BANFFI Gyorgy gubernator,
SOTERIUS Mihâly secret.
[Szeben]
38 x 52cm.

[HOCHMEISTER]

[l] foi.

A rendelet felsorolja, hogy rnilyen gondatlansagot kăvetnek el a gabonavetesek terilleten, răhajtjâk a j6szagot, hordăsnăl sem vigyăz
nak elegge, ezert aki kărt okoz, ha nemes es făl
desur, az erdelyi torvenyek szerint btintessek, ha
paraszt, a helyszinen reszesltsek testi fenyitesben.
M inicialeja es a L.S. alapjan HOCHMEISTER.

Staaten das Einverstăndniss dahin getroffen worden seye, das fur alle ki.inftige Falie, wo ein k.
preussischen Unterthan aus den k.k. Staaten eine
Erbschaft zu beziehen hat, der Abzug auf den
Fuss von 10 pro. Cento... festgezetzt werden
solie ... wo einem diesseitigen Unterthan, aus den
k. preissischen landen einige Erbschaft zu verabdolgen kămmt... = Melt6ztatott eo felsege ... kegyelmesen ki-nyilatkoztatni: hogy a prussziai udvarral lett egyezes szerent... ha ezutân valaki â
prussziai birodalombeli iobbagyok kăzztil eo felsege birodalmaban valami ărăkseget kapna, abb61 minden szaz forint utân 10 forint ... lev6natassek. . Vom k. siebenbtirgischen landesGubernio Herrmannstadt den 12 ten October
1787. Georg Graf BANNFI Guber. Stephan v.
ROSZTA Secretair. = A nagy erdellyi kirallyi
guberniumb61, Nagy Szeben october holnapjanak 12 dik napjan 1787 dik esztendOben.[Szeben] [HOCHMEISTER]
31 x 23 cm. Ketnyelvtl, kethasabos.

[1] foi.

Az 1787. szeptember 10-en Poroszorszaggal kătătt kălcsănăs , az ărăksegekkel kapcsolatos illetekfizetesrol rendelkezo tărveny kihirdetese.
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25 .

Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _24.

1787. okt6ber 12.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe

1787. okt6ber 15.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[FOkormanyszek, Erdely]
11471. [szamu rendelet]

[F~ormanyszek,

11213.

[szămu

Erdely]

reqdelet]

Es haben allerhochst Seine Majestăt vermog einem hohen Hof Oecret... allergnădigst zu
bedeuten geruhet; dass mit den k. preissischen
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Da der M. Vasarhellyer Magistrat auf die
von der Susanna PETRI angesuchte Ehescheidung
zur Erscheinung ihres entwichennen mannes
Ignatz EROSS eine dreifache Zeit Frist, und
zwar ... = Mintt hogy a M. Vasarhellyi magistratus PESTRI Susanna keresere (akit az ura

SS lgnacz htitlentil elhagyott) az mondott
meg jelenesere harom terminust... ren.. Von dem koeniglichen siebenbtirgischen
s Gubernio. Herrmannstadt den 15 ten
ber 1787. = A nagy Erdelly orszagi kirallyi
rniumb61. Nagy Szebenben october holnap15 dik napjan 1787 dik esztend6ben.Georg Gr. BANFFI Guber. Stephan v.
OSTA sekretair.[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
30 x 21 cm. Kenyelvtl, kethasabos.
Jelzet - Sign. : nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.26.
1787. okt6ber 15.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsis.zentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F6kormănyszek,

Erdely]

11418. [szamu rendelet]
Es hat der Kronstădter Magistrat auf die
von der Catharina RHEINERIN Angesuchte Ehescheidung zur Erscheinung ihres entwichenen
Mannes Johan GORGYES eine drey Tache Zeit
Frist... bestimmet. ..· = A brassai magistratus Katharina RHEINERIN keresere harom terminust tett
a vegett, hogy GORGYES Janos nevezetiI htitestărsa el-valas vegett azok alatt meg-jelennyen ...
Von dem ktiniglichen siebenbtirg.
Landes Gubernio. Herrmannstadt den 15 ten
Octob. 1787. Georg Graf BANFFI Gubernat,
Stephan v. ROSZTA Secret.= A nagy erdelyi kiralyi guberniumb61. Nagy-Szeben october h61napjanak 15-dik napjan 1787. esztend6ben.-

A nyomtatott 11418. a szoveg el6tt korabeli frassal 2047-re javitott.
Jelzet- Sign.: nincs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _27.
1787. okt6ber 18.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
11593. [szamu rendelet]
Die Klausenburger Districtual Taffel hat
anderho die Anzeige gemacht; .das selbe auf
Ansuchen der von ihren untreuen und in die polnische Stadt Krakau entwiechenen Mann Andreas VrrEZ geschieden zu werden wtinschenden
Iuliana almagyi, zur Erscheinung des Beklagten
drey besondere Termine ... = A kol6svari districtualis tabla ide jelentest tett: hogy HALMĂGYI
Iuliananak Lengyel orszagba Krakau vărossaba
hitetlentil el-szokott ferjet61 VrrEZ Andrast61val6 el-valasztasa vegett nyujtott esedezesere VITEZ Andrasnak, meg-jelenesere hărom ido szakaszszat. .. rendelt. ..
Von dem koeniglichen siebenbtirgischen
Landes Gubernio Hermannstad den 1 ten October 1787. - Georg Graf BANFFI Guber. Stephan
v. ROSTA Sekretair.[Szeben] [HOCHMEISTER?] 34 x 21
cm. - KetnyelviI, kethasabos.
A peldanyon a rendeletszam tintaval athUzva, helyette kezi'.rassal 2047 all.
A javitas korabeli.
Jelzet - Sign.: nincs.

[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
34 x 21 cm. KetnyelvtI, kethasabos.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _28 .

A titkăr neve g6tbettlvel szedett valamennyi peldănyon, frasa hol ROSTA, hol ROSZT A formaban szerepel.
·

1787. okt6ber 22.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
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[FOkormanyszek, Erdely]
11753. [szamu rendelet]
Die kănigl. ungarische SeptemviralTafel hat... das Ansuchen gemacht, womit der
zur abhaltenden Kriba der Neusolen Biirger
Johann V ARHANIK, lgnatz WEISS, und Ignatz
PERONZSIK. .. auf den 17 Dezember. .. gemacht
werde ... = A magyar orszagi septemviralis tabla
az iden septembernek 20 dik napjan jelentette a
kirâllyi guberniumnak, hogy a besztertze banyai. .. lakosok V ARHANIK Janos, VEIS Ignatz,
es PERONSKI lgnatz Creditorainak minden j6szagokban val6 reszesiiles vegett„. egyben
gyiilesek... hirdettessek-ki„. = \ion dem konigl.
siebenbiirg. landes-Gubernium, Herrmannstadt
den 22 Oktober 1787.
Georg Graf BANFFI m.p. Gubernator.
Stephan v. KOSZTA Secret. .
= Kălt a nagy Erdely orszagi kirâllyi
guberniumb61 Szebenben octobemek 22 dik napjan 1787 dik esztendoben.-

Das k.k. băhmische Appellations gericht
hat unterm 27-ten September 1. J. anhero das
Ansuchen gemacht... = A cseh orszagi apellatorium forum e folyo esztendOben septembernek 27
dik napjan talâlta meg az irant a kiralyi guberniumot, hogy novembernek 10 dik napjan, mellyet a
Neudek banya varosi magistratus a vegre rendelt,
hogy LEIN Kristoph kăltsănzoi . „ meg jelennyenek ... hirdettesse ki. = Von dem kăniglichen
siebenbi.irgischen Landes Gubernia Herrmannstadt den 29 ten October 1787. Georg Graf
BANFFI. Stephan v. ROSTA Secretair. =A nagy
Erdely orszagi kirallyi guberniumb61 Szebenben
9 dik napjan octobernek 1787.[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
34 x 20 cm. Kethasabos. ketnyelviI.
A kolcsont felvevo bânyavarosi LEIN
Krist6f minden vagyonâra 1878" november 10-re
hirdettek meg az arverest.
Jelzet - Sign.: nincs.

[Szeben] [HOCHMEISTER?] [1] foi.
35 x 24 cm. KetnyelviI, kethasabos.
Az elad6sodott besztercebanyai polgarok
vagyonanak arvt:reset 1787. december 17-re tiiztek ki.

1787. okt6ber 29.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[FOkormanyszek, Erdely]

Szebeni koronâs vizjel : vâgasos cimerpajzs, keresztbe tett kardokkal HERMANSTADT varosnevvel.
Jelzet - Sign.: nincs,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29.
1787. okt6ber 29.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[FOkormanyszek, Erdely]
11837. [szâmu rendelet]
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11893. [szamu rendelet]
Es haben Seine Majestăt mittelst eines
hohen Hof Decrets von 10 ten September 1, J.
allergnădigst zu entschliesse geruhet, dass die
Vorhăngung der den Verscwendern aufzulegenden Sequester an die Districtual Tafeln ... i.iberlassen werden solle„. = Felseges urunk ezen folly6 esztendOben. „ melt6ztatatt kegyelmesen
parantsolni hogy a tekozl6knak tilalmazasa, es
sequestrumba esendo j6szagoknak szâm vetele a
districtualis tablâknak alta! engedtessek„. Von
dem konigl. siebenbiirgischen Landes Gubernia
Herrmannstadt den 29 ten Oktober 1787. georg

- BANFFI Guber. Stephan v. ROSTA Sek- = Kolt a nagy Erdelly orszagi kiralyi
·umb61 Szebenben octobernek 29 dik nap87 dik esztend6ben.

Tekintettel arra, hogy a cehbeli legeny.ekkel mtîveltetik a kerteket, hogy mesteravataskor ott tinnepsegeket tartsanak, es mindez sok
idobe es penzbe kertil, amely a munkat61 vonja el
az ifju mesterembereket, II. J6zsef 1787. okt6ber
8-i rendeleteben megtiltotta a beavat6 i.innepse[Szeben] s. n. [l] foi. 34 x 21 cm. Ketgeket, a kerti mulatsagokat, a kerthasznalatot, es
- lvti, kethasabos.
elrendelte azok eladasat. Az eredeti rendelet hianyzik. A fent leirt a gubernium korlevele.
A gubernium elrendeli a kiralyi parancs
Az eredeti rendeletszam korabeli tintas
- deteset, miszerint a konnyelmtî eletm6dot
. irassal 2241-re javitva.
ytat6k vagyonat zar ala kell venni, az eljarast a
-· eti bir6sagok folytassak le.
Jelzet - Sign.: nincs.
Jelzet - Sign. : nincs.
-------------~·31.

1787. okt6ber 29.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F61cormanyszek, Erdely]
11971. [szamu rendelet]
Nachdeme allerhochsten Orts vorgekommen, dass die zu Herrmannstadt und in anderen
săchsischen Stădten befindliche Ztinfte Gărten
besitzen... alle Zunf-Găarten an Private
verăusseret werden sollen ... = Minekutanna a felseges udvamak tudtara esett, hogy a szebeni es
mas varosi czehek kerteket birnak, mellyeknek
fen tartasok esztendonkent sokba kertiL.. minden
czehoknak kertyek adassek-eL.. Von dem konigl.
siebenbtirgischen landes-Gubernium. Herrmannstadt den 29 ten oktober 1787. Georg Graf
BANFFI Gubernat.
Stephan v.· ROSZTA Secret. = Kolt a
nagy erdelyi orszâgi kiralyi guberniumb61 Szebenben octobernek 29-ik napjan 1787-dik esztend6ben.
[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
36 x 24 cm. Ketnyelvtî, kethasabos.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _32.
1787. november 2.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F61cormanyszek, Erdely]
12053 . [szamu rendelet]
Mittels hohen Hof-Dekrets vom 11 ten
ji.ingst verslossenen Monats ist diesem konigl.
Gubernia die allerhochste Entschliessung bekannt gemacht worden„. sub Nro 530. bedeutete
allerhochste Verordnung, vermog welcher bey
dem Kaufund Verkauf alle Einschrănkung aufgehoben werden„. der gross-Schenker KIRSCHNER [KURSCHNER] - Zunft verliehene Vorkaufsrecht oder Privilegium.„ = Ezen folj6 esztendoben, amult holnapnak 11 dik napjan kolt kegyelmes decretum altal ertesere adatott ezen kira.lyi guberniumnak; hogy miveL.. az 530. szam
alatt az„. adas- es vetelbeli minden meg-szoritas
el-toroltetett: tehat ennel fogva„. a nagy selyki
szots tzenak engedtetett elo-vasar jus ... szabadsag
vagy privilegium„. tellzesseggel el-toroltetik ...
Von konigl. Siebenbtirgischen Landes-Gubernio.
Herrmannstadt den 2 ten November 1787. Graf
Georg BANFFI m.p. Gubernat, Ingatius v.
STERNEGG Secret.= Kolt a nagy Erdely orszagi
kiralyi guberniumb61 Nagy Szebenben 2 dik napjan novembernek 1787 dik esztend6ben.-

[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
36 x 24 cm. Ketnyelvtî, kethasăbos .
1786-ban n. J6zsef minden privilegiumot eltorolt, a cehek ezt nem vettek tudomăsul.
A f6kormănyszeki utasităs a rendeletnek kiv:in
ervenyt szerezni.
A guberniwni kiadăsok nagy val6szintîseggel a HOCHMEISTER-mtlhelybOI val6k.
Jelzet - Sign:: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _33.
1787. november 5.
Szekely Nemzeti Muzelim
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F6kormănyszek,

Erdely]

12198. [szamu rendelet]
Nach dem 4 ten Paragraph des Patents
vom 2 ten April v. J. sollen alle durch selbes
Ausser Randei gesetzte Waaren nunmehr in die
allgemeine Niederlage gebracht werden... = Az
ezen esztend6ben aprilisnek 2 dik napjăn kolt
patens. .. meg parantsoltatott vaia ugyan, hogy
mindenfele kereskedesen kiviil tetetett portekăk.. . depositoriumba vitetven, letetetessenek ...
Von dem koeniglich Siebenbiirgischen Landes
Gubernium. Herrmannstadt den 5 ten November
1787. Georg Graff BANFFI Guber. Stephan v.
ROSTA Secretair. = A nagy Erdely orszâgi kiralyi guberniumb61 novembernek 5 dik napjăn
1787.
[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
30 x 21 cm. - Ketnyelvtî, kethasăbos .

A peldăny rendeletszâmăt tintăval athuztak es 2238-ra javitottak. Korabeli kezfras.
Jelzet - Sign.: nincs.

"1787.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F6kormănyszek,

Erdely?]

12202. [szamu rendelet] 1787.
Instruction. Wie sich die Comitate bey
Vollziehung des Standrechts zu verhaten haben =
Mihez kellessek a varmegye tisztjeinek a gonosztev6knek el-fogattatasakkor tostent Jejendo
tt>rveny kiszolgaltatasa (Standrecht) idejen tartani.S. I. s. n. [2] foi. 28 x 21 cm. Ketnyelvtî,
kethasabos.A rogtonitelo bfr6sag felallasa, mtîkode-

~e. az itelethozatalban resztvev6k tev6kenysege.

Az instrukci6 val6szintî a torveny tartozeka, de az hiănyzik!
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.35.
1787. november 8.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[Fokormanyszek, Erdely]
12282. [szâmu rendelet]

Az uralkod6 bizonyos textilăruk behozatalăt megtiltotta korabbi rendeleteben, ezek egy
reszet most feloldja. A hivatkozott rendelet, igy a
felsorolăs is hiănyzik .
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Mittelst hohen Hofdecrets von 25 sten
October dieses Jahres Nummer 13539. haben
allerh&hts Seine Majestăt anzubefehlen geruhet,

clas Brandweinbrennen aus Getraide filr dergănzlich verboten... = Tets:zett felseges
.... _ ........lilA. ezen foly6 esztend6ben,„ udvari felsedecreturnâban kegyelrnesen parancsolni,
- az eget-bornak gabonâb61-val6 f('l:zete most
:msz tilalomban legyen„. Von dem koniglichen
nbiirgischen Landes Gubernium Herrmannt den 8 ten November 1787. Georg Graf
ANFFI m.p. Gubernat, Baron v. SEEBERG
p. Secret. = Kolt a nagy erdelyi orszâgi kirâly
berniumb61, Szebenben - novembernek 8 dik
aapjân 1787 dik esztend6ben.
[S:zeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
32 x 20 cm. Ketnyelv6', kethasabos.
Korâbbi rendeleteben J6zsef tiltotta az
egetett bor, azaz pâlinka keszfteset, ezt m6dosftva megengedte a gabona kivetelevel a gytimolcsb61, borsepr<'lbffi, romlott gabonâb61; emellett a
korâbbi behozatali tilalmat is feloldotta. Az eredeti rendelet hiânyzik.

tott e<'l felsege a multt october holnapjânak 22 dik
napjân koltt udvari decretuma âltal meg hatârozni ... Hogy ezutânn a leg kissebb hivatalt viselo
szemellyis, akinek gondviseles, s szâmadâsa ala
aerarialis penz bizattatik„. Cautiot tegyen ... Von
dem koeniglichen siebnbtirgischen Landes
Gubernio. Herrmannstadt den 15 ten Nowember
1787. georg Graf BANFFI Guber. Daniel v.
STRAUSSENBURT Secretair. =A nagy erdellyi
kirâllyi guberniumb61. nagy · S:zeben november
holnapjânak 15 dik napjân 1787.
[S:zeben] [HOCHMEISTER?] [1] foi.
31 x 24 cm. Ketnyelv6', kethasâbos.
A rendelet kimondja azt is, hgy ha kauci6
nelktil ăll hivatalba valaki, az ('lt alkalmaz6 tartozik ke:zesseggel a hiânyert.
A peldânyon a 12437. rendeletszâmot a
korabeli kezfrâssal 2288-ra javftottâk.
Jelzet - Sign.: nincs.

A szăveg el<'ltti rendeletszâmot 2291-re,
vagy annâl nagyobb szâmra javftottâk, a peidany
anyaghiânyos, pontosan nem âllapithat6 meg.
Jel:zet - Sign.: nincs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _37.
1787. okt6ber 10. utân
Szekely Nem:zeti Mu:zeum
Sepsis:zentgyorgy - Sf. Gheorghe

-------------~36.
[F<'lkormânyszek, Erdely]
1787. november 15.
Szekely Nem:zeti Mu:zeum
Sepsis:zentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F<'lkormanyszek, Erdely]
12437. [szâmu rendelet]
Seine Majestăt haben vermoge hohen
Hof Decrets von 22 ten v. M. anzubefehlen
geruht, dass in Zukunft von allen, auch mindern
Beamten, denen Aerarial gelder auf Verrechung
anvertraet werden, jeder:zeit eine Verhăltniss
măssige real-oder wenigstens Fide jussorische
Caution abgefordert werden solie„ . ,;. Melt6zta-

14031. [szâmu rendelet] 1787.
Az katonasâgnak elesseggel vaio tâplâlâsât korrnanyz6 tisztek melle a provincia reszerOI.
rendeltetett megbizattaknak, vagy is commissariusoknk szâmâra vaio oktatâs, melyhez azok magokat a naturaleknak azon egybe gytijteseben,
melynek az hadi seregnek tâplâlâsâra az jov/5 esztend6ben 1788-ba kovetke:zend<'l aprilisnek utolso
napjâig veghez menni kelletik, alkalmaztatni koteleztetnek. Minden militare magazinumnâl van
mar egy meg bizott es alkalmatos szemely ...
S. I. s. n. [2] foi. 39 x 24 cm.
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A rendelet az 1787. okt6ber 10-i, 10941.
szamu rendeletre hivatkozva, az abban leirt termeszetbeni hadiad6 mennyisegenek beszedeserol es annak adminisztralasar61 rendelkezik.
A szovegben jelzett A, D es C tâblazat
hianyzik.
Tovabbi het peldany, valamennyi kortilvagatlan, nyomdai csomagolasu, rendezetlen
egytitteskent. (Feltehetoen kinyomtatâsa 6ta.)
Kiegeszftese 2258 . 1788. sz. alatt. Ld. a
41. sorszamu lefrast.
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38.
1787.
[J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
1780-1790.), nemet-r6mai csaszar (ur.1765-1790)]

ni, es hogyan kell gondozni a lombos- es feny6erd6ket. Megallapftja, hogy Erdelyben rabl6gazdalkodas folyik, tehât meg kell akadalyozni a
legszigorubb rendelkezesekkel, hogy a ma meg
erd61ckel bfr6 helysegek pusztasagga valjanak.
Az 1781-ben eloszor megjelent erdolesi
rendelet (787-ben, guberniumi sziimmal ujra kiadott magyar nyelvu peldanya.
Jelzet - Sign. nincs.

1787. november 22.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[Fokormanyszek, Erdely]
12647 . [szamu rendelet]

4446. [szamu rendelet] 1787.
Mti masodik Josef, Isten kegyelmessegeb61 valasztott r6mai csaszar, Nemet, Magyar ...
orszagoknak apostoli kirallya, Austrianak ertzhertzege, Erdelynek nagy fejedelme s.a.t.
Azon atyai szorgalmatos gondviselestink, a mellyel a mi kedves Erdely orszagunkjavara, b6ldogsagara, es a kozonseges j6nak-is el6
mozditasara indittatunk, emlekeztet benntinket
arra, melly nevezetes es hasznos dolog legyen az
erd6knek es berkeknek ep es el-fogyhatatlan
allapottyokban-val6 meg-tartâsa ...
Els6ben ... Masodszor... Elszoszor... 0tvenharmadikszor... Els6ben ... Kilentzedszer...
Kolt a mi fO lak varasunkban Betsben,
Austriaban, majusnak 30-dik napjan, 1781-dik
esztend6ben, birodalmunknak pedig elso esztendejeben. Josef m.p. Baro REISCHOCH Tadeus
m.p. SZEKELLY David m.p. [Szeben] 1787. [HOCHMEISTER] AA 2 - I iv, (17] foi. I t. 38 x 24 cm. -

[Szeben] [HOCHMEISTER?] [l] foi.
33 x 24 cm. Ketnyelvu, kethasabos.-

A rendelet fafajtankent reszletezi, hogy
· milyen id6kozonkent szabad es milyen m6don az
erd6ket vagni, avagy kivagni, mikor kell telepfte-

Az elad6sodott PAULOVITS Mihaly kereskedo minden vagyonara 1788. mârcius ~-ra
hirdetik meg Egerbe az arverest.

941

In Folge eines Ersuchens der konigl.
ungarischen Septemviral-Tafel, wird dem
Offiziolat hiemit erofnet, dass das Vermogen des
Handelsmanns Michael PAULOVITS ... in
Erlau cridaliter... verhandelt werden ... = A magyar orszagi septemviralis tabla ezen holnapban
es esztend6ben jelentette az kiralyi Guberniumnak, hogy PAULOVITS Mihâly kereskedonek jovai creditorinak minden joszagaiban val6
reszestilesek veget... Egerben lett rendeltetese .. .
hirdetessek ki ... Von dem konigl. siebenbtirgisch.
Landes-Gubernium. Herrmannstadt den 22. November 1787. = Kolt a nagy erdely orszagi kirelyi guberniumb61. Szebenben novembernek 22
dik napjan 1787.
Gorg Graf BANFFI m-p. Gubernator.
Martin Freiherr von SEEBERG Secret.

A nyomtatott rendeletszam kezirassal
ra javitva.
Jelzet - Sign.: nincs.

1788. januâr 2.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[J6zsef, masodik, magyar kiraly (ur.
-1790) nemet-r6mai csaszar tur. 1765~)]

kivtil helyezett. A jegyzekek reszJetesen felsoroljâk az aruforgalomban resztvevo valamennyi aru
nevet es vamtetelet. Kiilon hozzaruzătt rendelkezes a Karolyvarosi (Karl-stadt) keriilet (hatârorvidek) katonainak adhat6 kedvezmenyeket sorolja
fel. Az alaprendelet kivetelevel, amely csak magyar, minden melleklet magyar es nemet nyelvO'.
A peldany nem teljes, az orsz6 szerint hi ~
ânyzik az Altal viendo portekeknak tarifaja mellekletbol az Eee 2 ivtol a Ggg 2 ivig.
Korabeli borit6val, felirata : 411 [olvashatatlan szam] 788. Normativa. Alatta mas keztâl szarmaz6 îras: Ad processe. Ditr6-Vârhegy.

Kăzonseges harmintzadi-rendtartâs es az
z magyar orszagi ărokos birodalmokban fizerendo harmintz-ad6knak tariffaja.-

Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41.

Nagy-Szeben, 1788. Nyomt. HOCHMEISTER Marton, a 1 - r 2 iv [34] foi. 37 x 24
an.
Hozzakotve: Patens-hozza-adasa A.
Lajstroma azon portekâknak, mellyeket a mindennapi sziiksegre val6 reszt fel allittott kisebb
szelly statiokon is pro consumo meg lehet
harminczadolni + B. Lajstroma azon portekaknak, mellyeket a szellyeken fel allittott commercialis stâtiokon lehet meg-harmincadolni + C.
Lajstroma azon portekeknak, mellyeket minden
tartomanynak az o fâletev-varosaban kelletik
meg-harmincadolni. [6] foi.

1788.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[FOkormanyszek, Erdely]
2258. [szamu rendelet]

foi.

Toldalek azon instructi6hoz, melly a
mult 1787-dik esztendâben a 14301-dik szam
alatt a varmegyei commissariusoknak ki-adatott.
Minthogy ennek utânna minden nemO' naturâlek,
mellyek a teii provisiohoz tartoznak, a proviant
tisztesegek alta! tsak quietaltatni fognak„ . Minek
utânna„ . a kesz penzzel lejendo ki-fizetes helyett
mar ez utan csak quietalja„. I. [pont].„ 3. [pont].

Hozza tartozik: Lajstrom avagy tariffa
Aa 1 - Zz 2 iv [44) foi.

cm.

Hozza tartozik: A be-hozas es ki-vitel [7]

Hozzâ tartozik: Alta! viendo portekeknak
tarifaja Aaa 1 - Eee 1 iv. [10) foi.
A i59 paragrafusb61 es szâmtalan mellekletbâl âll6 harmincad vainutasitâs 1788. februâr
2-an lepett eletbe, es minden korabbit hatâlyon

[Szeben] [HOCHMEISTER] [1] foi. 31x20

Az el6zC5 evi rendelet kiegeszitese annyiban, hogy a beszolgaltatâsra keriilo termenyeket
szallit6 transzportokr61 jelentest kell tenni, tovabba kizâr6lag a szeker beret lehet keszpenzzel
fizetni, a beszolgaltatott egyeb jarand6sagokr61
csak atveteli elismervenyt kapnak a szâllit6k.

95

2. sz. pld. 31 x 20 cm.

Sepsiszentgyărgy

Kiadasa 1788. aprilis 1. elott val6sziniI.

[F5kormânyszek, Erdely]

A 14301. sz. rendelet lefrasat Id. a 37.
sorszâm alatt
Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _42.
1789.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe

Extractus chronologicus regiarum &
gubernialium ordinationum in m. principatu
Transylvaniae pro singuli observantia circulariter
publicatarum anno 1790.
[Kolozsvar] Claudiopoli, Typis Petri
BARTH. - 34 p. 32 x 20 cm.
A Gubernium evenkent kibocsâtott rendeleteinek kivonatos tartalomjegyzeke.
Jelzet - Sign.: nincs.

[F5kormanyszek, Erdely]
10719. [szamu rendelet] 1788.
Oktatâs. Az ezen folly6 1789-dik esztendOben a katonasag szâmara resz szerent mar beadatott, resz szerent pedig ezenrul be-adand6
eleseg irant = Behandlungs-Art. Der zur l 789ger
Truppen Verpflegung theils schon gelieferten,
theils noch zu liefernden Naturalien.[Szeben] s. n. (6) foi. - 33 X. 21 cm. KetnyelviI.
A rendelet elofrja, hogy a beszolgaltatâsra keriilo termeszetbeni jărand6sagot vagy a
kincstâri raktârakba atveteli elismerveny mellett
kell beszallitani, vagy a helysegekben telelo/âtvoriul6 katonasagnak kell kiszolgaltatni.
Elozmenye az 1788. evi 2258 . sz. rendelet. Lefrasat Id. a 41. sorszâm alatt.
Az utols6 bekezdesben bizonyos formularera utal a szăveg,a peldany mell61 ez hianyzik.

- Sf. Gheorghe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _44.
1790. marcius 22.
Szekely Nemzeti Muzeum
Sepsiszentgyărgy - Sf. Gheorghe
[Megyegytlles, Zarând es Hunyad varmegye]
Ezer hetszaz kilentzvenedik esztendoben, Băjtmas havanak 22-ik napjan, nemes
Zaranddal egyestilt Hunyad vârmegyeknek kă
zănseges gytllese tartatik. Melt6sagos B. JOSIKA Antal ur praesidiuma alatt..
Ha b6ldog emlekezetiI felseges fejedelmtinknak Maria Terezianak maradekainkt61is meltân gyaszolhat6 halala utân kăvetkezett
nemzettink tărtent hanyatlasat meg-tekintjtik. „
LegelsObben-is ... Harminckettodszăr. .. Ezeknek
utanna a nemes varmegye gyiilese szep rendel
el-oszlott... Devan, Băjtrnas havanak 25-dik
napjan 1790. Ki-adattatott KENDERESI Mihâly
fO n6t.

Jelzet - Sign.: nincs.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _43 .
1790.
Szekely Nemzeti Muzeum
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S. I. s. n. 32. p. - 38 x 24 cm.
A nemesi varmegye ad6zott II. J6zsef
emlekenek, de veszedelmesnek talâlta az uralkod6 alta! elrendelt nepsZamlalast, făldmerest,

ek a

torăk

elleni vedelmet es soknak a
terheit, serelemnek a latinnal es
gyarra l szemben a nemet nyelv hivatali
ăl atăt, a ti:irvenyek ellen val6 er6szakos
elkezeseket; kerik, hogy a fOldmeres iratait
· sitsek meg, a megyei tisztujftassal kaplatban ălljon vissza a regi szokăs, ăllftsăk
l yre az 1691-es Diploma szerinti igazgatast
elyben, a hărom nemzet di:intsi:in a katonaăl
es ad6 iigyeben. Mindezeket kăvet6en
- zietettek II. J6zsef temetesenek . idejet es
6djăt, vegezetiil bejelentettek, hogy Hunyad
megye elvălik Zarăndt61, de a bekesseg es szeretet megmarad.
ă llităs

Hitelesites nelkiili peldany,

Jan,

kăriilvăgat

f(Izătt.

Iapszămozas hibăs : 24., 27. , 28„ 25.,
26., a szoveg hianytalan.
Cimfejdlszftessel . Ni:ivenyi omamentika,
gyiimălcstălak es stilizalt epiteszeti elemek
templomos varoskepet fognak ki:izre, a hătterben
szirtek mi:igott felkel6 nap. Jobb kozeps6 reszben
az als6 Ienian I. K. (L.K?) szignatura. Kezd6 M
keretezett, feliil csăszări koronaval, alui repiil6
madărral diszitve. A lapok fels6 reszen ket magyar korona kăzătt ketfejQ' sas.
Tfpusok. TRATI'NER mintakonyveben:
Specimen characterem latinorum existentium in
caesarea ac regio-aulica typorum fusuna apud
Joannem Thomam TRATI'NER
[Wien] Vindobonae, mense Julii anno
MDCCLIX [1759] Koll . 1. es Abdruch von deujenigen Răslein und Zierrathen, welche sich in
der K.K. Hoffchriftgiesserei key Johann Thomas
TRATI'NERU dermalen befinden.
Wien, 1760 Koll . 2.
(Wiener Jandes- und Stadtbibliothek.
Sign. 2162)

Jelzet - Sign.: nincs.

1793.
Szekely Nemzeti Muzeum

Sepsiszentgyorgy - Sf. Gheorghe
[F6kormanyszek, Erdely]
Extractus chronologicus altissimarum
regiarum & gubemalium ordinationum in m.
principatu Transylvaniae pro singulorum
observantia circulariter publicatarum anno
1793.
[Kolozsvar] Claudiopoli, Typis martini
HOCHMEISTER.a I - e I iv [9] foi. - 32 x 20 cm.
A kibocsătott es ervenyben lev6, adott
evre vonatkoz6 rendeletek gyO'jtemenye.A peldăny utols6 lapjan (e I iv verso)
Szekely Nemzeti Muzeum
1878. Sepsiszentgyi:irgy ki:iriratu ovălis
tulajdonbelyegz6.
Jelzet - Sign.: nincs.

mici din sec.
xvn-xvm. în biblioteca
Muzeului Naţional Secuiesc I.
Tipărituri

(Rezumat)
Autorul începe să publice în cele ce
inventarul şi descrierea tipăriturilor mici
din sec. XVII-XVID. aflate în biblioteca Muzeului Naţional Secuiesc. Atrage atenţia asupra
problemelor legate de acest inventar şi propune
reinventarierea tipăriturilor mici ca şi primul pas
spre clarificarea problemelor. Materialul nefiind
în ordine, alegerea pentru publicare a primelor 60
de tipărituri s-a făcut la întâmplare. Majoritatea
aparţin colecţiei reprezentative de decrete din
sec. XVID. Completarea inventarului şi compararea descrierilor pe baza volumelor retrospective ale Bibliografiei Naţionale Maghiare de ex.
rămâne o sarcină pe viitor.
urmează
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Small Printings from the 17 1gth Centuries in the Library
of the Szekely National
Museum
(Abstract)
The author starts to publish the inventory
and description of the small printings from the
17-1 Sth centuries in the possession of the Szekely
National Museum. She also draws attention upon
the problems connected to this inventory and
proposes a reinventory of the small printings as a
first step toward the clarification of the problems.
As the material is not found to be in order, the
choice in publishing the first 60 ones was done at
random. A great part belong to the representative
collection of decrees from the isth century . The
filling up of the inventory and the description on
the basis of the retrospective volumes to the
Hungarian National Bibliography, for example,
remains a future task.
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I abra Nyulas iniciale es Lignicei Jakab impresszuma gyulafehervari fejedelmi nyomda
kiadvanyan, 1633 {I. lein\s).
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2. ăbra Gubemiumi rendelet els6 oldala a metszet disziressel es iniciăleval, 1770 koiiil, 7. leinis (fent).
A 9. leinis kiegeszit6 rendelete roman văltozatănak impresszuma BARTH Peter mtlhelyeb61 (kozepen)
es a Lit. H. alait jelzett kiegeszitese nemet văltozatăe, HOCHMEISTER mtlhelyeb61 (lent)
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3. abra A rendelet kezd6sorai es a kinagyitott iniciaJe, 1787, 13. leiras
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4. abra TRATINER mintakonyve, cfmlap (a 44. lefl'shoz)

...........
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5. abra A 44. lefnis iniciâledfszfteseben felhasznâlt minta a TRATINER mintakonyveMI (fent), a
44. lefrâs - a Zarând es Hunyad megyei, impresszum nelktili kiadvâny - nagy kezd6bettlje
(kozepen) es es a mintakony cfmlapjâval azonos mintât tartalmaz6 lapfejdfsze (lent)

