
A BARCASÁG ÉS HÁROMSZÉK KAPCSOLATAJNAK 
.. ·' . . TÖRT.ÉNELMÉBÖL . , .. 

EINDER PÁL 

A brassói medencerendszer résztájegységein, a középkor folyamán, 
három székely szék (Sepsi, Orbai, Kézdi, Erdővidékén pec;lig két fiúszék) 
és .Bvassó vidéke osztozkodott. A ro!llánok, székelyek és szászok lakta 
tájak között szoros gazdasági-, társadalmi- és kultúráLis érintkezés ala
kult ki. Az alábbiakban Brassó valamint a Barcaság háromszéki kapcso
latainak egyes vonásait és mozzanatait szeretnénk a történ.elmi források 
fényénél felvillantani. 

l 
1.) Brassó és Bereck viszonyáról 

A középkor folyamán a Kárpátkanyar összes hágóit és ösvényeit, 
így az ojtozi szarost is Brassó város ellenőrizte. A berecki-, bodzai-, 
tömösi- és törcsvári vám ekkor a brassói huszados, (később harmincados), 
illetve városi tanács hatáskörébe tartozott1). Luxemburgi Zsigmond 14?,6-
ban, erdélyi utazása alkalmával, Brassóban fogadta "Vdlla Valachalis 
Bereeidalva vocatJa" küldöttségét. A Székelyföld peremén ~akó román 
faluközösség bizonyos előjogok ellenében tovább is vállalta a határ
menti ösvények és utak őrzését, illetve karbantartását 2). A berecki 
vám ügyében az erdélyi központi szervek Brassó város tanácsához for
dulnak 3). A berecki városi tanács köteles volt az ojtozi út karbantar
tásáról gondoskodni. A mo}dvai követeket a brassóiak Bere~kig· kísérték, 
innen a mo~dvai Ta~rosig (Tg. Trotu~) a bereckiekre hárult a szekéradás 
kötelezetts~ge 4). 
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A tulajdonképpeni országhatár a Magyoróstető keleti lejtőjén fekvő 

szűk és jól védhető Ojtoz völgye volt. A brassói számadáskönyvekben 
gyakran előfordul az ojtozi út karbantartására és, háboru esetén, eltor
laszolására kiküldött városi darabontok költségeinek elszámolása 5). Ezek
ből az adatokból az is kitűnik, hogy a völgyben vezető út bevágása 
mellett ekkor még alkalmazták az ősi gyepűvédő módszert, azaz a fa
törzsek kidöntését és ez által az út eltorlaszolását. 1538-ban például 
ily módon zárták el Ojtoz utját 6), ekkor Majlát István, Erdély román 
származású vajdája, Bereck közelében táborozott 7). Valószínűleg ezt az 
eseményt örökíti meg a Bereck melletti "Majlátponk" (1047 m) helynév. 

Bereckben azonban nemcsak a bíróbóL és esküdtekből álló városi 
tanács volt Brassó város alárendeltje. Benkő József feljegyezte, hogy a 
reformáció előtt a berecki katolikus parókia, a bareasági szász esperes
séghez tartozott. A székely polihistor szerint a Sárialva és Nyújtód 
között fekvő Szászfalu egykori szász lakossága is bareasági eredetű volt B). 

Il.) Kulturális kapcsolatok a humanizmus és a reformáció korában 

A XV. és XVI. század fordulóján Brassó volt a románok lakta terület 
gazdasági- és kereskedelmi központja. A kézművesség és a kereskedelmi 
tevékenység fellendülése magával hozta a szellemi élet pezsdülését is. 
Ismeretes, hogy a hazai humanizmus és reformáció központi alakja a 
brassói Johannes Honterus volt 9). Az ő hitújító és iskolapártoló tevé
kenysége a szomszédos Háromszékre is hatással volt. 

Orbán Balázs monumentális munkájában elismerő szavakkal emlék
kezik a székely nép által Benter Jánosnak nevezett Honterusra10). 

Imreh Dezső, a sepsiszentgyörgyi református egyházközség managráfusa 
is megemlékezik Honterus hatásáról : "A reformáció első felfrissítő szel
lője minden valószínűség szerint Brassóból kiindulva érintette meg 
Sepsiszentgyörgyöt. A Honter János működése, aki Brassót és a Barca
ságat reformálta, minden bizonnyal nem maradt hatás nélkül a Brassó
val kulturális és gazdasági kapcsolatban álló Sepsiszentgyörgyre" 11). Az 
eddigi kutatás azonban nem tudott Honterus berecki kapcsolatairól és 
figyelmen kívül hagyta a brassói szellemi hatás legfontosabb csatorna
rendszerét : a Honterus alapította brassói humanista gimnázium székely 
tanulóit. 

Johannes Honterus 1532-ben Baselben fába metszette hiressé vált 
erdélyi térképét. Ezen, számos bareasági helység mellett, háromszéki 
városok és falvak .is előfordulnak, mint Sepsiszentgyörgy (S. Iorgen), 
Kézdivásárhely (Neumarck), Dálnok (dayla), Haraly (harayl) és Nagyajta 
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(aytó) 12). 1542-ben Honterust választották a megreformált .brass9i .szász 
egyház főpapjának és esperesi minőségében a berecki egyház:,község is 
fenhatósága alá tartozott. Verancsics Antal, az · ism ed da1tljlát szárm:azású 
humanista, 154 7 december 15-én Gyul,afehérváron kelteze.tt leN:eléqe:n 
arra kér.i Honterust közölje a Kézdi-i székely székben nyomára b~ant 
római város leírását, valamint az itt talált és Br.assóha v,itt feliratos 
kövek latin nyelvű szövegét 13). Karl Fabnitius segesvári :történész fog
lalkozva Verancsics levelével, megállapította, hogy az ,.,~}il:ud Seculos 
in sede Kyzdi" jelölés egy Schwandtner (Scriptores rerum Hungarieorum 
I, 884) által közölt alábbi szövegű feliratra vonatkozik : "~nno 15.4;7 :duo 
fragmenta tabular.w.m effossa in Cicvlia .prope Br.ez" 14J. 'Eehát .a Kézdi 
széki római feliratos követ Bereckben találták. A brassói for,rás0.kban 
előforduló "Brez", Bereck 3zászos neve. A fent ,emlitett .focráso~b.ól azon
ban nem állapítható meg, hogy Honterus személyesen jár.t-e Bereck'Qen, 
vagy mások találták és szállították Brassóba az litt ·fels:4,nre kerü1t latin 
nyelvű feliratos köveket. 

Az eddig ismert okmányokból ugyan nem tűnik ki., hqgy Honterus 
járt-e valaha Háromszéken, az azonban -kétségtelen hqgy az .általa .J.544-
ben alapított brassói iskolában sok székely tanuló volt beirva. A XVI. 
század végéig az alább felsorolt székely- és köz.tük több .háromszéki 
diák 15) látogatta a Valentin Wagner rektorsága .alatt 1544 december~ben 
megny.ilt legrégibb erdélyi gimnáziumot: 16) 

Anno 1544 (Rector) Valentinus Wagnerus Cor (onensis) . 
Petrus Veresius Arcusiense 
Ioannes Literatus Veresierrsis 

Anno 1545 
Benedictus Almasius 17) 

Ambros1ius Zentmartinus 
Anno 1546 

Stephanus Wascharhelinus 
Michael Dalnokinus 
Benedictus Patakfalinus 18) 

:Balthasar Senthierg.inus 
Franciscus Sartor thordatfa1inus 19) 

Martinus Wascharaliensis 
Anno J.54.7 

Paulus Siculus 
Paulus Tancsoss Zenthenedigy 20) 
Ambrosrius Baltbizanis Waya 
Petrus Cantha Királyfaiwa 21) 
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Anno 1548 
Anno 1549 
Georgdus Cantho Kyralyfalvens (is) 
Stephanus Bykeschy 

Anno 1549 
Blasius Tysesi 

Anno 1550 
Matthaus Sarvarlinus 

Anno 1551 
Valentinus Scharvarinus 
Anno 1552 (Rektor P.W.A.=Petrus Weresius, Arcusinus) 

Anno 1553 (P.W.A.) 
Ambrosius Mark de Somlyo 
Georgius Siculus Zentklirály 
franctscus siculus MyntsenthiY 

Anno 1554 
Stephanus Marci Schliki 

Anno 1556 (Rektor : P. Weresius A. rerusinus eit 
I.M. ellenbriger C. ibiniensis) 

Ioannes Sinyg Marosinus 
blasius Rhophay Arcusindis 23) 

Anno 1563 
Georgaus Sziko Bellentius 24) 

Anno 1587 
Georgius Corrusch Sampanhnus (recte: Sanpaulus l) 25) 

Anno 1591 
Paulus Arkosy 

Anno 1603 
Stephanus Sicko Belleniens 

A brassói protestáns főiskolát szAmos székeilY diák látogatta, miD.t a 
reformációt elfogadá, valamint a katolikusnak maradt részekbóL Biztosan 
háromszéki lilletóségünek csak a szentgyörgyi-, árkosi-, bölöni- és dálnoki 
diákokat mondhatjuk. Egyes tanulók életrajzát közelebbről ismerjük. 

Arkosi Veres Péter 26) a brassói gimnámum elvégzése után (1544-
1549), a németországi Wittenberg egyetemére iratkozott be (1550) 21). 
Már két év múlva hazatér és mint tanár müködik a brassói gimnázium
ban, 1552-1554 között az iskola rektora 28), 1559-ben Iacob Mellembri
gerrel, közösen vise1i ezt a tisztséget, majd 1559-ben pedig mint lektort 
emlitik a források. Az 1562 március 8-án tartott szebenii szász protestáns 
szinóduson már mint brassói prédikátor vesz részt29• A hatvanas évek 
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elejétől 1572 szeptember 13~án . bekövetkezett haláláig Árkosi Péter . a 
feketehalmi szász egyház lelkipásztora 30 és mint ilyent gyakran említik 
a bareasági luteránus esperesség jegyzőkönyveliben 31. 

A Brassó-Háromszék közti szellemi hidverésben bizonyára fontos 
szerepet játszott Szentgyörgyi Boldizsár, akli a brassói gimnázium elvég
zése után (1546- ?) szintén Wittenbergbe megy ahol Király Boldizsár 
néven írják be az egyetemi anyakönyvbe 32• Az egykori brassói diákot 
- aki még Honterust (1549) személyesen ismerhette - 1554-ben sepsi
szentgyörgyi lelkésznek hívják meg 33• Rajta kívül még az 1551-ben a 
brassói iskolába beiratkozott Sárvári Bálintról tudjuk, hogy fiatalon, 
mint szentgyörgyi lelkész halt meg 34. Ezek a személyi adatok már azért 
is fontosak, mert a sepsiszentgyörgyi eklézsia levéltára 1658-ban meg
semmisült és nem ismertük az azelőtt ott szolgáló papok névsorát. A 
Brassóban tanult háromszék!i diákoknak is feltehetőleg fontos szerepük 
volt abban, hogy Honterus és általában a reformáció - valamint a hq
manlizmus eszméi Sepsiszentgyörgyön tért hódítottak. A Brassóban tanuló 
székely diákok közül még szentbenedeki Dancs Pál (1547) 35 és Mark 
András vagy Ambrus?, 1553) 36 neve szerepel a wittenberg:i anya
könyvben. 

Hosszadalmas egyetemi tanulmányokat folytatott szentpáli Kornis 
György, kinek neve 1587-ben fordul elő a brassói iskola anyakönyvében. 
Komis Farkas udvarhelyszéki királybíró György nevü :fia még ugyan
abban az évben Heiidelbergben egyetemi hallgató37• Mivel Báthori Zsig
mond erdélyi fejedelem olasz müveltségű volt, előnyben részesítette az 
Itáliában tanult értelmiségieket. Ezzel magyarázható, hogy több más hon
fitársával egyetemben Kornis György is a padova egyetemre iratkozott 
be 38. Az apjával folytatott latin és magyar nyelvű levelezése érdekes 
tájékoztató az olasz egyetemeken uralkodó akkori (1591-1593) viszo
nyokról és az ott tanuló erdélyi fiatalok életéről. Kornis György heidel
belgi, majd páclovai kollégája volt a krónikaíró Szamoskövi István és 
Johann Hertel erdélyi szász kozmográfus 39. 

A Brassó és Háromszék közti kölcsönhatás azonban nem volt egy
oldalú. Számos háromszéki eredetü székely értelrniség~i telepedett le és 
élt Brassóban. Amint azt a következőkben látni fogjuk, az első brassói 
magyar nyelvű nyomtatvány megjelenésének költségeit a sepSiiszent
györgyi Daczó Ferenc vállalta. 

A sepsiiSzentgyörgyi Daczó, ősr.égi székely csarád, fontos szerepet 
játszott Erdély közéletében. Daczó Péter 1575-ben Báthori Istvánt Len
gyelországba ldsérte. A brassói források különösen sok adatot tartal
maznak a sepsszentgyörgyi templomot építő Daczó Pálról 40. 1570 július 
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15-én a botfalusi espere~gyüJésen tárgyalták Daczó P~lnak a bareasági 
espereshez címzett meghívását leánya esküvőjére. Mivel Daczó egyike 
volt a Barcaság szomszédságában lakó székely főertiberekne'k, a szász 
papok elhatározták, hogy képviseltetik magukat a seps'iszentgyörgyi 
esküvőn 41. 

A brassói román és magyar művelődéstörténet érdekes alakja a 
szebeni Nyírő János. Friatal korában Szakadáti Tamás társaságában, a 
szebeni magisztrátus küldöttjeként gyakran járt Havasalfölaön 42. "Jo
hannes Nyreus, sonst Rasor" 1576-ban a Szászsebes melletti Lámkerék 
(Lancram) evangélikus papja, majd 1576-1578 között a Xiscserged-i 
(Cergau) bolgárok lelkipásztora 43. 1578 október 6-án Hannes Scherer
Nyírőt a brassói tanács városukba hívja "románjaink vallása végett" 4'4. 
Szebeni Nyírő János, 1580 és 1581 között, Brassó város alkalmazottja és 
a régi Honterus nyomda tulajdonosa. Több latin nyelvű nyomtatvány 
(Ex:cudebat Ioannes Nyroe Cibiniens'is) és az első brassói magyar nyelvű 
könyv- a "Fons ·vitae" - Nyírő műhelyének terméke. 

A "Fons vi~tae, az életnek kutfeje" egyetlen, címlap nélkü;i, .példá
nyát a londoni British Múzeum őrzi. A töredékesen fennmaradt aján'
lásban, me.Jynek keltezése "Coronae (Brassó sz. j.) 1. Septemb", a könyv
nyomtató "Felsegednec es Nagisa •alazatos 11iue Zebeni Nireo Janos" 
- ajánlja. Ammt azt Gulyás Pál helyesen megállapította ·a "Felséges 
és Nagyságos" címzés ·ebben az időben csak az 1576-ban lengyel k!irály

nak választott Báthori Istvánt illethette. Ezért valószínű, hogy az 
"Életnek kutfye" 1580-1581 ·körül jelent meg 45. 

A budapesti Széchenyi Könyvtárban őrzött rfényképmásolaton ta
milmányozható ·a töredékesen fennmaradt aijánlás szövege 46. Nyírő 

ebben megemléke:cik a már elhunyt Daczó Pálról és élő fiától sepsi
szentgyörgyi Daczó Ferencről, kitől Nyírő a könyvecskét valószínűleg 

kéziratban kapta és aki annak klinyomtatásához anyagi segítséggel hozzá
járult. Szabó Károly, aki a "Fons Vitae" értékes unikuínot ismertette 47, 

megállapítja, hogy az ajánlás értelmében Daczó .Pál résztvett MaJilát 
István 1530-as év.i szerencsétlen hadjáratában és még 1556-ban .is élet-

ben volt. Szabó Károly szerin:t az elsőnek - tehát Daczó Pálnak - ha
lála után és JII. János Zsigmond király halála · előtt (1571), - kire a 
használt Felséges és Nagyságos megszólítás vonalkozik - így tehát 

1561-1671 között kellett e könyvecskének megjelenni. A fenebb idézett 
brasssói források ellenben azt bizonyítják, hogy Daczó Pál még 1570 
nyarán is életben volt. Máskülönben az 1570-1571-es években szebeni 
Nyírő János még nem volt brassói könyvnyomtató. A Daczó családra 
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vonatkozó l:;>ra,ssói ad,atok tehát m,egerősítik Gyulás Pál megállapításélt, 
aki 15.8.0-1581..,.re teszi a ,,Fons Vtitae" megjelenését. 

Az idézett ajánlás tehát közvetlen személyes kapcsolatot bizonyít 
a "Vitézlő és nemes" Daczó Ferenc és a Brassóban élő Nyírő János 
kö~ött. Az ~.kkor kb. 33 éves Dar ~ó Ferenc (1547-1602) 48 értékes könyv
tárat örökölhei;ett szüleitől,, melyben az err:llített ajánlás tanulsága szerint, 
magyarnyelvű kéziratok is voltak. 

III.) Brassó város úgynevezett "székely jószága" 

Az 1562 évi székely felkelés leverése után János Zsigmond fejede
lem Székelyudvarhelyen és Nagyborosnyó melletti Várhegyen felépíti 
Székely Támad 49, illetve Székely Bánj~ várakat. A várhegyi kapitány 
fenhatósága alá több jobbágytelekből és részbirtokból álló uraelalom 
tartozott. Amint az már a törcsvári dominiuqJ. történet~ből is ismeretes, 
a nagy hatalmú és gazdag brassói tanács minden kínálkozó alkalmat fel
használt arra, hogy vagyonát újabb hűbéri birtokokkal gyarapítsa 5o. 

Báthori Kristóf erdélyi fejedelem 1578- ban, bizonyos. összeg ellené
ben, Brassó városának adományozta a sepsiszéki V ár hegy várához tartozó 
Kökös falut, kivéve az ott lakó székely nemesek birtokait 51. Rácz Mhály 
Várhegy várának kapitánya és az "zekelysegen" levő tis4ttartók ura, 
Peter Hirscher brassói bíróhoz intézett levelében azt írja, hogy amíg fel 
nem mutatja a fejedelem levelét, mely szerint Kökös falut Brassó váro
sának adományozza, addig nem engedi meg ezt birtokba venni 52. Ugyan
csak 1578-ban Brassó még más birtrkrészekkel egészítette ki székely jó
szágát. Báthori Kristóf 1578 november 29-én Marosújváron kelt oklevele 
arról tudósít, hogy azelőtt Osztopáni Perneszi István 53, Várhegy egykori 
kaptánya, 8 OOO forintért eladja Brassó városának Szatyor, Uzon és 
Lisznyó sepsiszékli székely falvakban fekvő birtokadt,. és ezek vételárát 
meg is kapt.a54• Ehhez a birtokhoz tartozott a Lisznyó mellett elterülő 
Ladócz kaszáló is. Ez az adat a később faluvá terebélyesedett település 
első okleveles említése 55. 

Az elidegenített székely falvak lakossága különböző módon igyekszik. 
könnyíteni a feudális elnyomáson. Brassó város több uzoni jobbágya 
veres darabontnélk állott be és így prohált megszabadulni a jobbágyi ter
hek v.iselése alól 56. 

A XVI. é~ XVII. század fordulóján Brassó a többi feudális uradal
mQI~n szokásos és már jól bevált m.ódszerrel kormányoz~ székely · jószágát 
is. Brassó város taná.csurai közUl rend.esen l,cetten v.iselt~k a "székelytiszt" 
címet. így pl. 1598-1q!:J9-ben Sebastian. (Bas.tel). Elesch és Lukas Entz 



tanácsurak bírták a székely jószágole hűbéri jövedelmét, 1601-ben pedig 
Matthias Fronius és Marcus Schunkabunk polgárok voltak a "székely 
tisztek" 57 

Báthori Gábor hadjáratai után a brassóiak megválnak háromszéki 
birtokaiktóL 1614-ben Andreas Hegyest és Crestel Hirschert még szotyori 
és kökösi tisztté neve~ik ki 58, de 1616-ban Andreas Hegyes brassói kró
nikaíró a "jószág" átadásáról értesít 59• Mivel az uradalom átadására az 
Erdővidéken került sor, az is előfordulhatott hogy az Andreas Hegyes 
által említett esemény nem a szépmezei birtokra vonatkozik. Minden
esetre 1616 után a brassóiak "sz~kely jószágára" vonatkozóan nem is
mcTünk további adatokat. 

IV.) Bareasági szökött jobbágyok Háromszéken 

A jobbágyság feudálizmus-ellenes harcának egyik megnyilvánulási 
formája a szökés. A Brassó[ fennhatósága alá tartozó törcsvári uradalom
ból a XVIII. században számos román és magyar, Barcaújfaluból pedig 
szász jobbágy is szökött el a mai Kovászna megye területére. A brassói 
Állami Levéltár Stenner gyűjteményében fennmaradt a Barcaság minden 
falujában 1749 és 1751 között történt kihallgatások jegyzőkönyve a fugi
tivus jobbágyokróL A David Prodan valamint a Liviu és Maria Ursutliu 
kiadásából ismert Fogarasföldi Urbanium mellett, melyben számos Há
romszékre szökött fogarasi jobbégyról is van említés 60, az alább közölt 
brassói adat ~k is hozzájárulhatnak Kovászna megye gazdaság-, népesség
és családtörténetének jobb megismeréséhez. 

Apácza 1749 

"Providus Szabó Miklós annorum 65 (vallja) : Bíró János két Fiával 
ment el és most Bölönben a Gazdag Istvánné Asszonyom Jószágán lakik. 
Serbán Itván f.ia S 2rbán még ifjú legény korában ment el most házas, 
Bölönben lakik. Pajor Jancsi, Feleséges ember N(agy) Ajtán Miklósvár 
Székben. Bács János Molnár házas N( agy) Aj tán Cserei Mihály Ur Mal
mában. Egri János Közép Ajtán lakik Feleségével egjütt ... " 

"Dan Bukur a Feleségével Ilyefalván a Város Jurisdictioja alatt. 
Serban Jancsi Ilyefalván, Geréb Uraknak Jobbágjnak kötelezte magát ... 
Szöts Bukur házas All-Torján · Dombi János uram keze alatt... Pajor 
János hétfalusi ember volt, N(agy) Ajtára házasadván ott két Ha lett". 

"Prcvidus Serban Dán annor (um) 51 (vallja) : Dán Bukur két 8 iával 
Istokka és Bukun·al Ilyefalván a Város földin (lakik)" 61. 
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Bácsfalu 17 49 Juli 7 - -

,,Providus Lörincz Mihály annor (um) 30: Rentyesz Iuon Három 
Széken Bereczkben laknak" 62. 

Türkös 17 49 Juli 7 

"Providus Tot István annor (um) 42 : Ezeket tudjuk, hogy egjszer 
másszor innen Türkösről elszéledtenek ugymint ... Frinta alias Mamaliga 
Raduly Cselédes ember Miklósvár Székben Bölönben . . . Kricsin Rádul 
nevű Házas román ember Sepsi Székben Szemerján ... Nagy Márton ~ia 
J án os Sepsi Székben Szotyorban ; Tót Györgj Márton egy F1:iával Sepsi 
Székben Al-Dobolyban ... Meteszár Sztár cselédes román ember 'Berecz
ben lakik". 

"Providius Tógjer János ... : Kicsin Rádul Sepsi Székben Szemerján 
lakik, mészároskodik". 

,,Providus Mine Bancsila annor 40: Tót György Márton Al-Doboly
ban meg házasodott és most ott a Felesége Jószágában lakik; ezelött Al
Dobolyban Mester is volt 63 ; Meteszár Sztán most gyermekes ember és 
Orbai Székben Gelenczén felyül immedia té egy Faluban lakik'. 

"Providus Goesmán István annor (um) 40 • • • Tudjuk, hogy öreg 
Mucsa Dumitru Fia ugjan Mucsa Dumitru N(emes) Fején Vm. Erösdön 
lakik, ott ökör Pásztor" 64. 

Csernátfalu 1749 

"Lukács Dávid annor (um cir citer) 60 •.• Tudjuk ezeket hogy innen 
el háromlottak ugymint: Veress Mihály Jancsi egy fiatskajával N(eme) 
s Fejér Vármegyében Erösdön lakik ... Péter Jánosnak a nagjobbik fia 
Mihály l.Jisznyai Pap, a kisebbik János, Bikfalvti. Mester ... Kis András 
Deák Al-Dobolyri Mester, annakis vagjon egj fia. Kréczul Iuon Sepsi 
Székbe Uzonba anfugiálván ott meg holt de két fiai mostis ott laknak'5• 

P:illigolyi Mány 66 házas Ember Kökösön N(eme) a Sepsi Székben lakik. 
Bálya Dregán és Raduly ugj halottsuk hogj N (eme) s Orbai Székben 
Zágonban laknak". 

"Ioseff Diák annorum cir (citer) 50: Bálya Radulynak két fia Drégán 
és Rádul Havasalfölddbe anfugiáltak volt de onnat viss~ jövén most. Zá
gonban Háromszéken telepedettenek meg s mind a ketten házas emberek" 
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"Providus Petro Radu annőruin 20 : Puligoj Mán y a . Kökösön házaso
dött meg és ott lakik . . . Sztroja Messzes Fiai Radu, Sztán és Sztojka 
Pá~léznn laknak Hazás emberek" 47. 

Tatrang 1749 Juli 10 

"Providus Pap András annorum 40 : Ezeket tudjuk, hogj egyszer 
másszor innen elháromlottak ugjmint : Manczok Sándor egy nötlen Fiá
val N(eme) s Sepsi Székben Kökösön Veress Daniel Ur Földin, két háZJaS 
F1ia vagjon, a nagjobbik János ugyan ott Kökösben lakik, a második 
Sándor alias Manczok Rádul Bodolán Béldi Uram Földin. Bratuly alias 
Szegény György Ns Fejér VIar/me/gyléiben Márkoson házas ember. 
Borda Ráduly Feleséges ember N(eme) s Sepsi Székben Biláalván . . . 
Nyiczu Iuon Raduly Molnár Fia Groff Mikes István Ur Malmában a 
Doborlon, Bikfalvi Határon" 68. 

"Providus Vajda István annor (um) 40: Brátuly alias Szegén~ 
György egj fiával Márkoson Csorda Pásztor . . . Molnár aLias Kelemen 
Péter gjermekes Ember N(eme) s Fejér V/álr/melgjlélben Arapatakán 
valamelyik Malomban Molnár. Kornya Mány Feleséges ember Zágonban 
lakik. Sipos alias Siztás István iffiu házas Ember Körösön comorál 69. 

Szász Péter a ki most Krecsunné egj fiával Iuonnal ,jffiú legérinyel a 
Lunkán 70 lakik". 

"Providus Márta Péter annot (um) 24 : Nyliczul Iuon Háromszéken 
molnároskodik 71. Kornya Mány Feleséges Ember Papolczon lakik, Torna 
Daniel Ur Sellére, az öcscse Dumitru iffiu legény B/áró Sz/ent/ Kereszti 
Ur Báttsa Zágonban. Vaszie Arg.eszále egj házas Fiával Sztáncsullal Or
ba Székben Papolczon lakdk B/áról Szent Kereszti Ur Báttsa. Draguj 
egj Fiával Martonoson N (eme) s Sepsi Székben ... Gyéres István Fele
séges einber Uzonban. Iuon alui Mateoja Kökösbán ennek egj Testvér 
Báttya Mány Három Széken valamelyik Faluban laklik. milepné most 
Krecsunné a Lunkán lakik egj FiáVlal Iuonnal a Béldii József Uram keze 
alatt" 72. 

Pürkerecz 17 49 

"Prov (idus) Szász Márton annor (um} 58 : . . . Akik a mi idönkben 
innen anfugiáltak ezek ugjmint: . .. Bálint György Feleséges ember 
SepSi Székben Komorlón telepedett meg, Foris Ferehez házas ember 
Sepsi Székben Magj,oroson lalcik ... Járió Mdhály iffju Házas ember Gicló
falVán N(eme) s Sepsi Székben a Felesége Jószágában. Orbán Péter· a 



Ft.ia Péter, Báró Apor Péter Ut Jószágában AH'-T<i>-PjárT" ott BtikU'r Péter
nek hivattya magát'' 73. 

,,Mány Musát annor (um) 3f) : • • • Mi pedig románokul tudjuk hogj· 
egj Sándor Dumitru nevü embernek még a Nagj attyame-nt volt Kovász- · 
nára, most is Sándor Dumitru és egy Báttya ott Kovásznán lak>ik mind 
ketten házas emberek; Bancsila Feleséges ember, a Lunkán, Béldi László 
Ur földin ... Vajkul Iuon házas ember Lisznyóban" 74. 

Zajzon 1749 

,,Prov (idus) Gödri Péter anno.r um/cir/citer/ 41: Tatász Pál házas 
ember Lisznyóbanlakik" 75. 

Tohán 1751 

"Testis Kokosár Stephán viUicus 50: ... Sztán Popi 3rom fiaival 
most nyolcz esztendeje ment el, de az ketteje ugj mint Sztán és Dumi:tru 
nevüek Házasok egj Iuon nevü pedig Nötlen a mint halljuk Laknak 
Bozza Mezein 76 a Vámon alol a mind gondoljuk az Beldi Urak földin. 
Algje aluj Lupeszkuluj Opra Szakére ezek ris azon Bozza nevü Mezön 
Laknak, de hogj mikor mentek el a mi földün:kröl biz~myosan nem tud
juk, de a mint gondoljuk 10 Esztendeje ... Opre Plesoluj két Házas fiai
val ugj mint Iuonnal és Kománnal Lakik Háromszéken egj N/agy/ Bo
rosnyó nevü Faluban. . . . Sztojka Rakoczi nevü is ugjan Niagyl Boros
nyorr Lakik ... Raduly Komanits Szöts Mester Ember Lakik Háromszéken 
Osdolában vagy Osdola körül levö Falukban egj Nemes embernek 
földén" 77• 

Zernyest 1751 

"Raduly Oltyanye Annorum cir/citer/ 50 : . . . A kik a mi időnkben 
anfug1iáltak ezek: ugjmint Raduly Kratson nég} fiával ez elött cir/citer/ 
50 esztendökkel anfugiált Háromszékre Málnásra az honnat is ez elött 
cir/cter/ 30 esztendökkel ide Zernyestre Vlissza j,öven, mintegj másfél 
esztendeig itthon lakott de ismét Málnásra vissza szökött, maga ugyan 
ez a Radul Kratsun meg holt de a f.iai életben vagynak ... Sztansu Krat
sun Háromszéken Bodokon Laklik a Mikó Uratn földjén cir/citer/ 20 esz
tendeje ... Sztán Gyesza N/eme/ s Fejér Vármegyében Arapatakán Lakik. 
Sztán Bancsilla Bardoczszékben Barathon Lakrik a felsége Jószágán". 
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"Iuon Bratevoje Annor/uni cir/citer/ 45: Raduly és Mánye Sztojka 
Bagjlila fiai Háromszéken, Zágonban vagj Papolczon laknalc. Zirnyoti 
alii.as Zernyesti Mihály K/ézdil Vásárhelyen Háromszékben lakik ... Petru 
Bratu Szekeruluj Háromszéken Bereczkben lakik" 78. 

Vledény 1751 

"Tamasel Nászel Annor/um/cir/citer/40: ..• ezen Faluból tudjuk 
bizonyosan és nyilván, hogy Név szerint ezek anfugiáltak ugj mint: 
Iuon Dumány Háromszéken Szent-Kato/llnan Lakik ... Bukur Grámán 
Háromszéken Rétyen lakik, 20 esztendeje háromlett el. Sztojka alias 
Matru Iuon Háromszéken Illyefalván lakik ket esztendeje báromlott el"79. 

Újfalu 1751 

"Ezen faluból, tudjuk bizonyosan és nytilván hogy Név Szer:int ezek 
anfugiiáltak ugymint : Barabás János két fiával Istvánnal és Tamással 
N/eme/ s Fejér Vármegyébe Hidvégén a Ti/szteleltes Mikó Pál Ur föld
jére recipialtak magukat, maga ugyan meg hált de az emLitett fiad. élnek 
és most is ott commorálnak; Ismét Tikosi János két fiával az előtt cir/ 
citer/ 30 esztendökkel, Domokos Gyurka air/citer/ 10 esztendökkel, Sib
relti Molnár Mihály lciis meg holt ugyan, de egy házas és egj Nőtlen fiai 
életben vagynak clrloiter l 12 esztendökkel háromlottal és mentek el 
innen, kik is ugyan a meg irt V ár/me/ gy ében Hidvégen depsentiis Mikó 
Részen laknak . . . Roska Bukur Valamelyik Batzonba, Barclotz Székbe 
recipialta magát, most ott Disznó Pásztor" so. 
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