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FFeellttoorrjjaaii jjoobb bbáággyy llaa kkáá ssookk
bbee rreenn ddee zzéé ssee aa 1199.. sszzáá zzaadd eellee jjéénn

(Ki vo nat)
A tár gyalt vi dé ken a 19. szá za dig in kább
csak a ne me si ré teg nek ma rad tak fenn
tárgy össze írá sai, de a la kás be ren de zés
hasz ná la tá nak is me re té hez ese tük ben is
csak né hány rész le te zõbb kú ria lel tár se -
gít he tett. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um
gyûj te mé nyé bõl a Sep si szent györ gyi Ál -
la mi Le vél tár ba ke rült, itt kö zölt há rom
össze írás ez zel szem ben altorjai (ma a
Kovászna me gyei Tor ja ré sze) job bá gyok
va gyo nát lel tá roz za, fog la lás cél já ból.
Mi vel a la kó ház a föl des uruk tu laj do na
volt, az össze írá sok a lak be ren de zés re,
in gó va gyon ra szo rít koz nak. A le írás sor -
rend jé bõl en nek tér be li el he lye zé sé re, te -
hát hasz ná la tá ra kö vet kez tet he tünk, té te -
le i bõl az ott la kó job bágy csa lád össze té -
te lé re, élet mód já ra, anya gi hely ze té re.

*
BENDA Gyu la sze rint a tár gyak és tárgy-

együttesek ku ta tá sa az eu ró pai tár sa da lom tu do -
mány ok ban az An na les is ko lá val ka pott na gyobb
len dü le tet, és vált az újabb ku ta tá si irány vo na lak
egyik ki emelt területévé.1 Ugyan ak kor vi szont az
egyik leg tá ma dot tabb te rü le te is a tár sa da lom tu -
do mány ok nak. Ez el sõ sor ban az zal ma gya ráz ha -
tó, hogy a tár sa da lom tárgy hasz ná la tá nak, tárgy
és em ber kap cso la tá nak elem zé se csak meg kö ze -
lí tõ leg tel jes tárgy ál lo mány össze írá sá val, rend -
sze re zé sé vel len ne hi te les. Tel jes tárgy össze írást
vé gez ni vi szont jó for mán lehetet len.2 A tör té ne ti
ku ta tá sok ese té ben a kö vet ke zõ tá ma dá si cso mag
a min ta vá lasz tás kér dés kö re kö ré cso por to sít ha tó.
Va gyis a tárgy po pu lá ció ta nul má nyo zá sa ese tén,
ha tel jes min ta vé tel re nem va gyunk ké pe sek, ér -
zé kel tet nünk kel le ne a tár sa dal mi össze té telt,

mint  egy ke reszt met szet ben vizs gál va egy-egy
kor szak tár sa dal mát. Írott for rá sa ink vi szont nem
en ge dik, hogy ér vé nye sül hes sen a min ta vé tel hez
köt he tõ ku ta tói kö vet ke ze tes ség: a 19. szá za dig
jó for mán csu pán a ne me si ré teg tárgy össze írá sai
ma rad tak fenn vi dé kün kön, és eze ket az in ven tá -
ri u mo kat sem tud juk biz to san úgy ke zel ni, mint
ame lyek bi zo nyí tot tan össze ír ják egy-egy tör té -
ne ti pe ri ó dus egyet len csa lád já nak tel jes tárgy ál -
lo má nyát. A pa raszt ság, avagy „a nép” tár gyi vi -
lá gá ba csak a pa rasz ti élet for ma akkulturációs
pe ri ó du sá ban te kint he tünk va la me lyest be le. Ak -
kor vi szont van-e mit kez de nie a nép rajz tu do -
mány nak ez zel a té má val? Egy-egy szû kebb idõ -
szak tár gyi el lá tott sá gát a ha gya té ki lel tá rak
elem zé sé vel pró bál ták a ma gyar nyelv te rü le ten
meg ra gad ni egyes ku ta tók. Gon dol junk csak
BENDA Gyula3, KO CSIS Gyula4, BENCSIK
János5, GÜNTNER Péter6, GRANASZTÓI Pé -
ter7 ku ta tá sa i ra. Van-e vi szont ezek nek a ku ta tá -
sok nak lét jo go sult sá guk?

Az újabb tárgy együt tes-vizs gá la tok ese -
té ben a BAUDRILLARD-i kér dés ve tõd het fel
ben nünk: „Re mél het jük-e, hogy ké pe sek le szünk
osz tá lyoz ni a tár gyak sze münk lát tá ra vál to zó vi -
lá gát, el jut ha tunk-e va la mi lyen le író rend szer -
hez? Csak nem ugyan annyi osz tá lyo zá si szem -
pon tunk vol na, mint amennyi tárgy.”8

Még ki szol gál ta tot tab bak va gyunk, ameny -
nyi ben a kü lön bö zõ össze írá sok alap ján a la kás be -
ren de zé si szo ká so kat pró bál juk re konst ru ál ni. A
lel tár nem ad sem mi lyen pon to sí tást ar ra vo nat ko -
zó an, hogy a fel so rolt tár gyak nak mi lyen he lyük
volt a há zon be lül, mi ke rült a la kó szo bá ba, mi
volt olyan rep re zen tá ci ós ér té kû tárgy, ame lyet a
tisz ta szo bá ban „ál lí tot tak ki”, és mi szo rult ki a
ke vés bé lát vá nyos he lyek re, va gyis az eresz be, a
pad lás ra, a kam rá ba, avagy az is tál ló ba. A la kás -
be ren de zés re konst ru á lá sá ban ta lán csu pán a rész -
le te zõbb kú ria lel tá rok se gí te nek. E bir tok össze írá -
sok vi szont csak a ne me si, kis ne me si ré teg kö ré -
ben vál tak di vat tá. Hogy mik ke rül tek a pa raszt la -
ká sok ba, a job bá gyok ott ho na i ba, ar ról rend kí vül
szû kös in for má ci ó ink van nak.

Ezért tar tot tam fon tos nak, hogy egy
össze írást is mer tes sek, amely a Sep si szent györ -
gyi Ál la mi Le vél tár gyûj te mé nyé ben található.9
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A fel sõ tor jai SZÕTS Lász ló, BAR TÓK Já nos és
BAR TÓK Láz ár ja va it ki rály bí rói pa rancs ra ír ták
össze 1807-ben, mi vel tol vaj ság ban ta lál ták õket.
Mind hár man job bá gyi ran gú ak, ko ra be li nyelv -
hasz ná lat tal él ve pa rasz tok vol tak. Bir to ka ik, la -
kás be ren de zé si ja va ik szám ba vé te lé re te hát azért
volt szük ség, mi vel a kár val lot tak nak bi zo nyá ra
meg kel lett vol na fi zet ni ük az oko zott kárt, va la -
mint az eh hez já ru ló, a tol vaj lá sért ki sza bott
pénz bün te tést is be kel lett vol na szol gál tat ni uk.
Mi vel er re kép te le nek vol tak, fel mér ték a le fog -
lal ha tó va gyo nu kat. Ezidõtájt Kézdiszék fel sõ já -
rá sá nak pe res ügye it Szentkatolnán lát ták el,
1807-es íté le tük ki mon dá sa is bi zo nyá ra e fa lu -
hoz kötõdött.10

Feltorján a 19. szá zad ele jén kö rül be lül
50-60 job bágy csa lád élhetett.11 Lét fel tét ele ik rõl,
anya gi hely ze tük rõl ke ve set le het tud ni. A job bá -
gyok ek kor tájt még föl des uruk tel kén lak tak, és
ke vés ki vé tel tõl el te kint ve há za i kat is uruk tól
kap ták meg hasz ná lat ra. A kis sé ké sõb bi, 1820-
as CZIRÁKY-összeírás ada tai sze rint a leg több
tor jai job bágy he ten te egy na pot mar há val, 2 na -
pot pe dig „te nyér rel” ro bo tolt, esz ten dõn ként 2-4
font gyap jút és ken dert kel lett fon nia, és 4 tyú kot
kel lett urá nak beszolgáltatnia.12

Az elem zett for rás ból lát ha tó, hogy
SZÕTS Lász ló, BAR TÓK Já nos és BAR TÓK
Láz ár föl des ura há zá ban la kott 1807-ben: az épü -
le te ket ugyan is nem mér ték fel a ki kül dött össze -
írók. A két BAR TÓK egy épü let ben élt: Láz ár ja -
va it is BAR TÓK Já nos há zán be lül mér ték fel.

SZÕTS Lász ló la kó he lye egyet len szo -
bá ból, va la mint egy emel lett lé võ kis kam rá ból
állt. A há zacs ka eresszel volt el lát va. Az ud va ron
csûr és is tál ló volt. Sze ke re tá ro lá sá ra nem volt
még sze kér szín je, csu pán az „ár nyék”, va gyis a
nyi tott szín elõtt állt a jár mû. A fel jegy zés nem
em lí ti meg a la kás tü ze lõ be ren de zés ét, így nem
tud juk, mi vel me le gít he tett SZÕTS Lász ló. 

Bár nem tud juk a ház mé re tét, nem le he -
tett na gyon zsú folt: csu pán né hány bú tort je gyez -
tek fel ben ne. A ház két ágya az aj tó kö ze lé ben
volt. SZÕTS Lász ló csa lád já ban nem le he tett ek -
kor tájt el adó ko rú lány, ugyan is nem volt ve tett
ágy. A derekalj, a 2 hu zat tal és 2 hu zat nél kül lé -
võ pár na, a fél cser ge, a paplany és a koc kás ágy -

ta ka ró nem volt elég sé ges a ve tett ágy hoz. Ko ra -
be li felsõháromszéki ho zo mány le ve lek bõl lát ha -
tó, hogy még a job bá gyok is 5-7 ván kost vit tek
ma guk kal ek kor tájt fér jük házához.13

HER MÁ NYI DIENES Jó zsef 1750-es
évek ben ke let ke zett anek do tá i ban meg em lí ti, hogy
Bras só ban sok szor lát ta és meg cso dál ta a há zak ban
a fo ga sok ra fel ag ga tott edé nye ket. A ken dõ szeg a
rá ag ga tott bo ká lyok kal te hát nem le he tett a Szé kely -
föl dön HER MÁ NYI fi a tal ko rá ban általá nos...14

APOR Pé ter is, az Er dély vál to zá sá ról írt so ra i ban a
bo ká lyo kat, ón edé nye ket még a po hár szé kek dí sze -
i ként említette.15 K. CSILLÉRY Klá ra is a né me tek -
hez kö ti a fel ag ga tott edé nyek meg je le né sét és el ter -
je dé sét, sze rin te en nek al kal ma zá sa magyarság-
szerte a 19. szá zad ban vált általánossá.16 1807-ben a
fen ti ház ban már meg je le nik a ken dõ szeg a fel ag ga -
tott bo ká lyok kal, tá nyé rok kal. A ko ra be li ho zo -
mány le ve lek bõl tud juk, hogy a 19. szá zad ele jén a
ken dõ szeg már nem volt di va tos bú tor da rab, hasz -
ná la ta in kább a ka to na ren dû vagy a job bágy csa lá -
dok kö ré ben volt ál ta lá nos, a ne me si ré teg hasz ná la -
tá ból ki szo ru ló ban volt. Mi vel az össze írók az ágyat
kö ve tõ en je gyez ték fel ezt, fel té te lez he tõ, hogy ez is
az aj tó kö ze lé ben le he tett. 

Nem csak az össze írás sor rend je, ha nem
a nap ja in kig to vább élõ gya kor lat is azt bi zo nyít -
ja, hogy a ház mennye ze té bõl le ló gó rúd is az
ágy köz vet len kör nye ze té ben le he tett. Az össze -
írás meg em lí ti, hogy hím zett tó tos le pe dõk és
egy fes té kes szõ nyeg volt a rúd ra te rít ve. A gyap -
jú szál ból ké szült fes té kes szõ nye gek eb ben az
idõ szak ban már ke res ke de lem tár gyai vol tak, bi -
zo nyá ra nem min den ki tud ta meg szõ ni eze ket.
Há rom szé ken a leg hí re sebb fes té kes szõ nyeg
Dál nokon készült.17

APOR Pé ter, az Alt or ján élõ bá ró 1736-
os le írá sá ban meg em lí tet te azt, hogy az asz tal
azidõtájt ál ta lá ban a ház fal kö ze lé ben állt, be lül
sar ko san két pad fog ta kö rül, kül sõ fe lén két szék
állott.18 Va ló szí nûleg ilyen el ren de zés ben ke rül -
het tek a bú to rok az em lí tett job bágy há zá ba is.
Ezt tá maszt ja alá az, hogy pa raszt fal mel lett va -
ló pa dot és két szé ket ír tak össze a conscriptorok.
A fi ó kos asz ta lon lé võ 3 pa rasz tos tál azt sej te ti,
hogy em be rünk nem egye dül la kott a ház ban. A
ház bú tor za tá ban még há rom lá da volt, ezek tar -
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tal mát vi szont nem vet te ala po san szám ba az
össze író.

A kam ra konk rét bú tor za tá ról nin cse nek
in for má ci ó ink. Csak ved re ket, zsá kot, ter mé nye -
ket, va la mint az ezek tisz tí tá sá ra hasz nált ros tát
és szi tát em lí tik.

BAR TÓK Já nos tel kén két szo bá ból és
egy kam rá ból ál ló ház, va la mint egy csûr volt.
Az épü let alatt pin ce is hú zó dott, amely ben ká -
posz tát sa va nyí tot tak. A ház be ren de zé sé nek re -
konst ru á lá sá ban ne he zí ti a hely ze tün ket az, hogy
nem tud juk, Já nos és Láz ár ugyan ab ban a he lyi -
ség ben la kott-e, vagy pe dig kü lön szo bák ban tar -
tóz kod tak. Va ló szí nû, hogy együtt lak tak, ugyan -
is fi ó kos asz tal nél kül nem lé tez he tett vol na egy
la kás sem az adott pe ri ó dus ban. 

Az ud var fe lõl lé võ szo bá ban ke men ce
fû tött, a má sik he lyi ség ben nem ír tak fel tü ze lõ -
be ren de zést. Bi zo nyá ra a hát só szo ba volt a vol -
ta kép pe ni élet te re Já nos nak és Láz ár nak, mi vel
itt volt az ágy. Eb ben a la kás ban sem le he tett el -
adó so rú lány, mi vel a ve tett ágy itt is hi ány zik.
Kü lö nö sen ér de kes nek tar tom, hogy az össze írás
az egyik lá dá ban je lö li a hasz ná la ton kí vü li pár -
ná kat, cser gét.

Amennyi ben a ket te jük bú tor za tát együt -
te sen vesszük szám ba, ki de rül, hogy eb ben a la -
kás ban is egy lá dás pad és két egyesszék fog ta
kö rül a fi ó kos asz talt. Eb ben a ház ban is há rom
lá da volt, ezek bõl ket tõ nagy és egy ki sebb. 

Ter mi no ló gi ai kér dõ je le ket tá maszt az a
tény, hogy ugyan az az össze író a SZÕTS Lász ló
há zá ban ken dõ sze get, a BAR TÓ Kok há zá ban
pe dig fo gast ír össze. Nap ja ink ban a szak iro da -
lom ban is össze mo só dik a két ki fe je zés, és csak
fel té te le zé se ink le het nek ar ról, hogy a két meg -
ne ve zés haj dan két kü lön bö zõ ki vi te le zé sû bú tor -
da ra bot je löl he tett. K. CSILLÉRY Klá ra úgy vé -
li, hogy a ken dõ szeg el ne ve zés a Szé kely föl dön
azt jel zi, hogy haj dan ken dõt ag gat tak a
fogakra.19 A mai felcsíki hasz ná lat ban ezt a meg -
ne ve zést az zal ma gya ráz zák, hogy er re szok nyá -
kat ag gat tak fel, ame lye ket hosszú ken dõ vel ta -
kar tak le.20 Az itt kö zölt le írás ból lát ha tó, hogy a
ken dõ sze gen egy ál ta lán nem volt ek kor ken dõ,
volt vi szont egy fel sõ, tá lak és tá nyé rok tar tá sá ra
ki ala kí tott, sze gõ léc cel el lá tott ré sze. Ugyan is a

SZÕTS Lász ló há zá ban a ken dõ sze gen tá nyé rok
is vol tak. Ez zel szem ben a BAR TÓ kok há zá ban
a fo gas név vel je lölt bú tor da ra bon nem tá rol tak
tá la kat és tá nyé ro kat, te hát ez bi zo nyá ra az egy -
sze rûbb, fo gak kal el lá tott va ri ánst je löl te. Az is
fel té te lez he tõ, hogy ezek a fo ga sok rö vi deb bek
vol tak, mint SZÕTS Lász ló ken dõ sze ge. Az
egyet len ken dõ sze gen ugyan is 27 da rab ki sebb-
na gyobb edényt ír tak össze, ez zel szem ben a
BAR TÓ Kok két fo ga sán össze sen 8 kor só és egy
üve ges lám pás volt fel ag gat va.

BAR TÓK Já nos és Láz ár há zá ban az
össze írók meg em lí tik a tál tar tót is. Ez bi zo nyá ra
a szé kely föl di ter mi no ló gi á ban ma is élõ tá last
je löl te. Va gyis egy olyan bú tor da ra bot, amely
alul zárt, felül pe dig nyi tott, tá lak tar tá sá ra hasz -
nált résszel ren del ke zett. Bi zo nyá ra a na gyobb
mé re tû ál ló tá last föd te az össze író a tál tar tó ki fe -
je zés sel, ugyan is a szé kely bú tor kul tú rá ban hasz -
ná la tos, fal ra fel akaszt ha tó falitálasra 8 tá nyér és
tál nem fért vol na fel.

Kü lön ér de kes ség ként hív nám fel a fi -
gyel met ar ra, hogy a konk rét la kó tér ben volt el -
he lyez ve a BAR TÓK Já nos sa tu pad ja, a „srofos
Asz ta los nak valo pad”. Ez azért is ér de kes, mert
az asztaloskodás por ral, mocs ko lás sal járt. A sa -
tu pad la kó tér be va ló el he lye zé se azt sej te ti, hogy
BAR TÓK Já nos nak nem volt ál lan dó mes ter sé ge
az asz ta los ság, csak al kal mi lag hasz nál ta az asz -
ta losesz kö zö ket. Bi zo nyá ra a ke re kesmes ter ség -
hez is ér tett, ezt sej te ti a ház pad lá sán össze szám -
lált 32 da rab ki fa ra gott fen tõ.

A ház má so dik he lyi sé ge ki sebb le he tett,
mint az elõbb em lí tett, mi vel csak né hány bú tor da -
ra bot ír tak össze ben ne. Ta lán a Láz ár bú to ra i ból is
itt volt né hány da rab... Kü lö nö sen az „üveg tarto
for ma” kelt he ti fel az ér dek lõ dést, ez ta lán a szé kely
la kás kul tú rá ban fel buk ka nó üve gest vagy po hár -
szé ket, al má ri u mot je lö li. Bár az össze író nem em -
lí ti meg, hogy üveg edé nyek is let tek vol na ben ne,
kü lö nö sen ér de kes, ha ez a for ma már a job bá gyok
ház tar tá sá ban is je len van. Azt még ér de ke sebb nek
te kint jük, hogy eb ben a ház ban nem lan tor nás, ha -
nem üve ges lám pás volt: ez azt jel zi, hogy a kö zel -
ben meg ala kult üveg csû rök nek köszönhetõen21 az
üveg már nem te kint he tõ el ér he tet len árú lu xus -
cikk nek eb ben a pe ri ó dus ban.
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A kam ra be ren de zé se ez eset ben egy két
sza ka szú szu szék volt, amely ben ga bo nát tá rol tak.

A két job bágy ház tar tás ban össze írt ter mé -
nyek bõl, ál la tok ból azt is fel mér het jük, mi lyen
gaz dál ko dást foly tat tak 1807-ben a feltorjai job bá -
gyok. A ga bo na ne mû ek bõl a bú za, a rozs, a zab,
az ár pa, a ku ko ri ca és a kö les ter mesz té se le he tett
el ter jedt. A hü ve lye sek bõl a bor sót és a pa szulyt
ta lál tuk meg a job bágy há zak ban. Ér de kes, hogy
nincs nyo ma a két la kás ban a len csé nek, amely eb -
ben a pe ri ó dus ban már Kézdiszék jónéhány hely -
sé gé ben jól ter mõ nö vény volt.22 A ha tár ban ken -
dert is ter meszt het tek a job bá gyok, ezt jel zi a
SZÕTS Lász ló há zá ban össze írt ken der fo nál.

Je len tõ sebb ál lat ál lo mányt csu pán SZÕTS
Lász ló tel kén ír tak össze: õ ek kor 6 szar vas mar hát
és 5 ser tést tar tott. A 19. szá zad ele jén még a ri deg
ser tés tar tás volt el ter jedt Tor ján: csu pán a te he nek
és ök rök vol tak az is tál ló ban, a ser té sek a ház kö -
rül le het tek. A ko cát pél dá ul a ház ere szé ben ír ták
össze. BAR TÓK Já nos 2 ló val gaz dál ko dott. Õne -
ki is tál ló ja nem is volt, vi szont ja vai kö zött 2 te hén
árá ra va ló pénzt is össze ír tak.

SZÕTS Lász ló mé hész ke dés sel is fog lal -
ko zott. Ezt jel zi a pad lá sán fel írt, te le lés re el ra -
kott 5 kas méh.

Amennyi ben a két le írt job bágy ház tar tást
a felsõháromszéki más össze írá sok kal össze vet -
jük, ki tû nik, hogy a job bágy ság nem volt sok kal
hát rá nyo sabb hely zet ben anya gi ja vak te kin te té -
ben, mint a gya log ka to na ság, mi köz ben ke ve -
sebb mint ne gyed annyi or szá gos ren des adót
fizetett23. Más össze írá sok hi á nyá ban nem tud juk
meg ál la pí ta ni, hogy e két ház tar tás az adott kor -
szak ban ti pi kus nak vagy pe dig ati pi kus nak te -
kint he tõ. Bár két ház tar tás fel mé ré sé bõl nem le -
het ál ta lá no sí ta ni, még is úgy ítél tem, ér de mes e
lel tá ra kat elem zés tár gyá vá ten ni, mi vel ezek ál -
tal tu dunk kö ze lebb ke rül ni a szé kely föl di job -
bágy ság élet mód já hoz.

FFüügg ggee lléékk

Te kin te tes Ki rály Biro Ur!
Je len tem alá za to son hogy mél tóz ta tott Paran -

csolattya szerént mai na pon meg je len tem Ne mes
Kézdi szék ben Fel sõ Tor ján SZÕTS Lászlo, BARTOK
Já nos és BARTOK Láz ár Pa rasz tok mos ta ná ban Tol -
vaj sá go kért fog ság ban lé võ Pa rasz tok fel kel he tõ Jovaik
Conscriptiojok vé gett, mellyet elsõbbenis el kezd vén.

A SZÕTS Lász ló lak há zá nál bi ro dal ma elõtt
va ló éle ten ta lál tat tak e szerent:

1-o. Az Istáloban Tan ál ta tott Õkõr for más,
ketteje na gyobb, ketteje kissebbek, és egy Te hén bor -
nyu zo szám ba valo, ugyan esz ten dõs Ûnõ Tino.

2-o. A Csûr be Tan ál ta tott mint egy hat
kalongyára valo Ros, Zab mint egy 4 Kalongyára valo,
Szé na mint egy két sze kér re valo.

3-o. Az ház hiján va gyon egy Kas ban fe ke te
bor sos ár pa cub. 2, egy más kas ban mint egy 5 vékáni
Tisz ta Ár pa. Más kas ban mint egy 5 vékáni Ros. Öt kas
Méh te lel ni el té ve.

Egy fél vá gás Lo Sze kér elõ va sas Tengelyel
és kaptsokkal, ugy az uto Ten ge lye is a szerént meg va -
saz va.

Egy Te ke nõ ben más fél vékáni Kõles.
Egy õt ved res ûres hor dó fe nyõ bõl csi nált.
4-to. Az Ár nyék elõtt egy erdõlõ Sze kér egész

kész sé ge i vel, az ten ge lyei va sa sok, 2 kaptsokkal.
5-o. Az ház ba ben tanáltatik egy Ken dõ Szeg

reaja ra kott 27 da rab aprob és nagyob Tá lak, Tángyé -
rok, Bokájok.

Az aj tón be lõl egy ágy fa ré gi, azon tan ál ta tott
1 derekaj, 4 pár na, ketteje Tar ka hejjal, és ket tõ Kopat-
zon, egy vi sel tes Kar ton Paplany gya pot tal tõltve és
egy ké kes kotzkás ágy Teritõ.

Más ágy fa is még ré gi, va gyon ben ne egy
Darekaj, Posz tos ván kos 1, egy le pe dõ és egy vi sel tes
fél Cser ge.

A Rudon va gyon egy Fes té kes, egy varrot Le -
pe dõ és egy Fej ér Totos Le pe dõ.

Va gyon õt da rab fo nál szösz bõl fon va, ken der
négy da rab.

Egy kõzõnséges Cse le ke dõ Üst fél vi sel tes.
Más fél erdõlõ Lántz.
Egy erdõlõ fej sze és egy ve szõ kazu.
Va gyon egy hitván Terittõ me lyen Tanáltatnak

há rom Pa rasz tos Tál.
Va gyon egy asz tal fiokjával készitve jo ál la -

pot ban.
Va gyon két egyes szék és két Pa raszt fal mel -

let valo Pad.
6-o. Va gyon Ri deg Ser tés 1 nagyob és há rom

Sûldõ.
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Ugyan va gyon egy kotza az eresz be.
Vagjon ugjan az ház ba két Szeker Lá da, egy

más ha szon ta lan por té kák kal és egy nagy Lá da fej ér
ne mû vel meg Rak va.

7-o. Egy Ka ma rá ba va gyon há rom vé kony rend
Szalona, egyéb hozá valo aprosággal és egy zsák ba ár pa
sz Más ba Ros, kétt ve der, kétt Ros ta, Szi ta ket tõ.

Az BARTOK Já nos szék he lyén Tan ál ta tott
1-o. A Ház ban egy srofos Asz ta los nak valo

pad, egy Lá dás Pad.
Egy ágy fa ré gi, egy derekajj és egy ván kos

ben ne, a fa lon va gyon két fo gas me lye ken tanáltatnak 8
da rab Korsok és egy ré gi Ûveg Lám pás.

Egy Tál Tarto és egy Sotarto, va gyon raj ta két
fa Tángyér, két Cse rép Tángyér, 4 ré gi Tá lak.

A Kementze megett két hordotska etzettel.
Va gyon egy Fa Mosár Töreivel.
Egy kõ tõ Fej sze.
Egy Lántz, 49 szem bõl állo és egy Vono nagy

Kõ tél, egy Vi zes Kár tya és egy Kan na mel let te.
Egy Lapito.
Egy pár vi sel tes Fér fi Csiz ma.
Egy vi sel tes cse le ke dõ Üst.
Egy vas Lapotzka.
Egy cse rép Sir fogo.
Egy vas nyárs.
Egy vas áso fa nyél lel
Egy egyes szék.
Sûtõ Tekenyõ ket tõ.
Va gyon egy nagy Lá da mely ben Tanáltatnak

két Pár na, fél vi sel tes Cser ge, fej ér ne mû, Sze kér re
valo kaptsok, mar há ra valo horog[?] Petsét alat.

2-o. A Csûr be Tanáltatik 8 kalongya Ga bo na,
nagyob ré sze buza, egy Fél vá gás Sze kér, hat tángyér
ka ri ka, há rom ke rek szeg gel, négy kaptsokkal, há rom
ke rék kel, az ajja jó mód já val meg va saz va, egy jo
hordo és egy pász tor lo [–], egy Já rom.

Szé na két Portzio Sze kér re valo.
3-o. A Ka pu fe lõl valo ház ba Tanáltatik egy

kiss asz tal, há rom légej, két va sas Ten gely, egy Ros ta,
egy Üveg tarto for ma és egy el tõrõt eke, ugy egyéb fa
némû Por té kák petsét alatt.

4-to. A Ka ma rá ba Tanáltatnak egy két Sza-
kaszu Szu szék félignél fellyeb Csõs Tõrõk buzával, két
hitván ke rek vas ka ri kák kal együt az egyik, a más anél -
kül, két va sas Lõts vas ke rek szeg gel, egy eke va sá val
egyûtt, egy Szánto Ta li ga jol meg vasaszva, egy váslott
Ka sza és egy aproság por té kák.

5-o. Az hijuba Tanáltatnak Csõs tõrõk buza le -
ver ve lészen két vé ka belõlle, mint egy 4 ejtel fuszujka,
egy ejtel borso, fen tõ ki fa rag va 32 da rab, és más apro
por té kák petsét alat.

Va gyon egy Sza lon na a M[é]l[tó]s[ágos] Biro
Gond vi se lé se alatt.

6-o. A Pintzében Tanáltatik egy Kád Ká posz -
ta, egy hordotskába 10 ejtel mák.

Más. Az Asz ta los Mes ter ség hez valo esz kö zit
egy Lá dá ba Mlgs. TÕRÕK Ka pi tány Ur az Ud var ba bé
vit te, ugy két õkõrnek árát, 46 ft. ke zé re vet te. 

BARTOK Láz ár Fel kel he tõi
1-o. Két Lá da, egyik kis seb, a más nagyob, a

ki seb be hol mi vas Por té kák, bé Té ve az na gyob ba hol -
mi fej ér ne mû Le pe dõk és Ringy Rongy por té kák, a ki -
sebb Lá da az na gyob ba helyheztetet. Petsét alatt BAR-
TOK Já nos há za hogy õri zet alá té te tett.

Egy Asz tal fiokjával és egy egyes szék, ezis az
BARTOK Já nos há zá nál Sequestrum alatt.

Mely Conscriptio hogy ál ta lam vég hez vi te tett
a Te kin te tes Ki rály Biro Ur ren de lé si bõl  és a Szerént
tan ál ta tott a fenn irtaknak fel kel he tõ Jovai arrol ezen -
nel igaz hi tem szerént bi zony sá got te szek Fel Tor ján,
Ka rá csony ha va 22-dik Nap ján 1807.
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IInnvveennttaarruull uunnoorr llooccuuiinnþþee 
ddee iioobbaaggii llaa îînncceeppuuttuull 
sseecc.. aall XXIIXX--lleeaa llaa TTuurriiaa ddee SSuuss
((TTuurriiaa,, jj.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Dinainte de sec. al XIX-lea în zona discu-
tatã s-au pãstrat aproape exclusiv inventare de
obiecte de folosinþã nobiliare. În cunoaºterea
mobilierului nu ne ajutã decât unele inventare de
conace, puþine la numãr. Cele trei inventare publi-
cate acum din colecþiile Muzeului Naþional Secu-
iesc, predate în 1961 la Arhivele Naþionale din Sf.
Gheorghe, prezintã spre deosebire de acestea
bunurile unor iobagi din Turia de Sus (în pre zent
par te a localitãþii Turia, j. Covasna), în vederea unei
execuþii fiscale. Casele fiind proprietate a moºieru-
lui, se iau în considerare numai mobi lierul, bunurile
mo bi le. Ordinea descrierii acestora ne oferã indicii
referitor la aranjarea acestora în spaþiul de locuit ºi
mo dul lor de folosire, iar conþinutul concluzii refe-
ritor la componenþa familiei de iobagi din locuinþã
ºi la starea economicã ºi mo dul de trai al acesteia.

TThhee FFiittttiinngg oouutt ooff SSeerrff--hhoommeess 
iinn FFeellttoorrjjaa aatt tthhee BBeeggiinnnniinngg 
ooff tthhee 1199tthh CCeennttuurryy
(Abstract)

There remained object inventory only for
the nobility in the discussed area until the end of the
19th century. In order to get more acquainted with
the use of the fitting out we were helped by some
detailed mansion inventory. However, the three reg-
isters published here inventories the property of
serfs from Altorja (today it is part of Turia from
Covasna county) and they belong to the State
Archives of Sf. Gheorghe, previously belonging to
the collection of the Székely National Museum.
Since the houses were the landowner's property the
inventories are restricted to set of furniture and
movable property. We can conclude from the order
of description to their spatial placing that is to their
usage, as well as to families, to the way of life and
financial situation of serf families.
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