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őket elnyomni senki se merészelje. 
iAz ez ellen vétő nemest, ha a vétség 2-3 tanúval rábizonyítható, hit

szegőnek tartsák és az ilyennek a védelmezésétői a többi nemes óvakod
jék. 

És viszont, ha a nemesek jobbágyai közül valaki, akár saját ura 
ellen, akár más nemes ellen fellázadna és más ilyen dolgokat megkísér
tene, vagy a hozott békét ép ésszel megtámadná és azt hasonlóképpen 2-3 
tanúval rá lehet bizonyítani: ugy ezen az alapon minden javától fosztas
sák meg és főbenjáró pörben marasztaltassék el. 

Erős feltételek alatt megtiltották, hogy a nemesek közül senki se 
merje a nép kapitányait és egyéb kiválasztott férfiait vagy akárkit is 
közülük bármiféle okoskodás, ürügy alatt —. bármely időben is — aka
dályozni, zavarni, megkárosítani s általában nekik akármi módon ár
tani. . , • , $ 

Különösen pedig ne legyen jogában semmiféle rendű-rangú ember
nek, akár a vajda, akár a székely ispánok, akár a püspök, akár az alvaj-
da, vagy a megyei ispánok legyenek is azok, —> más érzelmeket táplál
va, a nép kapitányait a történtekért felelősségre vonni. Ha megteszik, 
hitszegőnek tartassanak ők is. 

Elhatározták azután, hogy a néhány év óta nem fizetett püspöki ti-
zekedért kárpótlásul most egyszer és mindenkorra a folyó értékben öt 
dénárt fizessenek, illetőleg 20 kepe után száz dénárt. 

A királyi jog szerint kirótt ötvenedeket azonban: — amint már előbb 
is megemlítették — a kirovás szerint meg kell fizetni, anélkül, hogy meg
várnák ennek a megkönnyebbitésére vonatkozó királyi választ. 

Végre is, ha a nemesek s a nép követei elhoznák a felséges király, vagy 
a nádor, vagy az országbiró vagy valamelyik káptalan hiteles pecsétjével 
Szent István király leveleit: akkor a szent királytól kiszabott szabad
ság legyen érvényes és a most hozott szabályokat és rendjeleteket semmi
seknek nyilvánítsák ki. , 

Ha azonban nem találnák meg szent István leveleit s azoknak hite
les nyomaira sem akadnának, akkor a már megalkotott egyezkedés le
gyen mérvadó mindörökre ugy nekik, mint utódaiknak. 

A midőn tehát mindezeket igy megalkották és szentesítették és vala
melyik párton mégis akadna olyan ember, aki akadékoskodnék és vagy 
egész terjedelmében, vagy csak részleteiben is a szerződési pontokat 
megtámadná, szóval akármi uton-módon megkísértené azokat alapjukból 
kiforgatni: akkor az ilyent béketűrőnek, hitszegőnek tartsák és egyik 
párt se merje védelmezni. 

A nemesség részéről László, Benedek fia, a másik László, Gerő fia, 
Zsuki Benedek, Farnasi Dénes; a jobbágyság részéről pedig Biró László, 
Judex Vince, Bana László és Antal stb., mint a már emiitett kapitá
nyok, harcosok és zászlóvivők, — ezek a fenn elmondottakat előttünk 
egyenként és személyesen megerősibették. 

A Z APÁTÉI SZERZŐDÉS ( A hiteles szöveg) 

Mi, a kolozsmonostori konvent, tudtul adjuk, hogy László, Szamosfalvi 
Gerő 'fia, és Valkói Kis Benedek, mint az erdélyi részek összes nemes
ségének a. képviselői, másfelől pedig Virágosbereki Oláh Mihály kapitány, 
Diósi Gazda Benedek, Csehi Mihály, mint az erdélyi részek összes lakos
ságának a választottai, — megjelentek előttünk és ^nyilatkoztatták, 
hogy az összes nemesség és az egész nép egymással kibékültek és hogy 
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ezt nagyságos Kusali Jaks Mihály és Tamási Henrik székely ispánok, 
valamint Városkeszi Lépes Lóránd erdélyi alvajda hiteles pecsétjükkel 
meg is erősitették. 

A szerződést Apátiban 1437 október 6-án irták alá. A nemesség a 
következő férfiakat választotta az aláírásra: 

Zsuki János, Csehi László, Budai István, Drághi Jakab, Miklós Ik-
lódi Beke fia, Valkói Benedek, Bodóki Péter, Szerzemai Farkas János 
Péter, Kodor János fia, Farnasi Dénes, Tburi Péter, Bogáthi Péter, 
Miklós, Szentpáli Barnabás fia, Miklós Almakereki Apa fia, Mihály, Fe
jéregyházi Salamon fia, Diósi Mihály, Osesztvei Jakab, Aráni Miklós; a 
nép részéről névszerint a következők: Budai Nagy Antal, Zeéki Nagy 
Tamás, Virágosberki Oláh Mihály, Kolozsvári Mester János, továbbá 
Vajdaházi Nagy Pál, Ujifalusi Fáber (Asztalos) Bálint, Csegei György, 
Buzini (talán Búzái) Geréb László, Almási Nagy Illés, Sombori Hencz 
István, Alparéti Bán László, Hunyadi Valkáy Miklós személyükre néz
ve kapitányok, akiket a parasztok összesteége választott a tárgyalásra, 
hogy a békét, amíg kölcsönösen küldendő követeik a császártól vissza
térnének, üdvös módon tartsák fenn. , 

A következőket határozták: 
Minden jobbágy vagy paraszt földesurának évenként egy nagy eke 

után, amelyhez nyolc igavonó barmot számítanak, egy arany forintot 
fizessen, a kisebb eke után félforintot, két igavonó ökör vagy ló után 
pedig csak 25 dénárt tartozik adni. 

Azok a jobbágyok pedig, afcáikinefc nemcsak igavonó barmaik, hanem 
más vagyonuk, avagy egyéb házi állatjaik vannak pl. juhok, kecskék, 
tehenek, vagy szőlőskertjeik, stb. Vannak, szóval egy „nagy eké'^nek 
megfelelő vagyonnal birnak: szintén egy arany forintot fizessenek. Akik 
pedig egy ekényi vagyonnál kevesebbel rendelkeznek, azok a felbecsülés 
szerint tartoznak fizetni. 

Akiknek éppenséggel nincs semmiféle háziállatjuk, sem egyéb Vagyo
nuk, hanem kapálással, csépléssel, szóval két kezök munkájával szerzik 
meg mindennapi élelmüket: azok évenkint 12 dénárt fizetnek még pedig 
oly módon, hogy felét Sz. Márton napján (in festő Martini Confessoris) 
s a többit azután később rójják le. 

A parasztok, illetőleg a jobbágyok közül kivétel nélkül mindenki kö
teles a régi szokás szerint földesurának évenkint három ajándékot adni, 
a meghatározott időben robotolni és ezenfölül hasonlóképpen mindenki 
tartozik még földesurának évenkint egy napot bárminő munkában eltöl
teni. 

Akik ezt a jelzett napot a folyó esztendőben már kitöltötték,, azok 
mentek tőle, de akik nem, azok tartoznak ezután leróni. 

Minden nemesnek a birtokán lakó jobbágyok fölött bíráskodási joga 
van a régi szokás szerint, ha azonban a jobbágy nem volna megelégedve 
földesura Ítéletével, ugy szabadságában legyen ügyét más birtokra, vagy 
más helységbe vinni, ahol aztán bármit határozzanak is, abban mind a 
földesúr, mind a jobbágy tartoznak megnyugodni. 

A jobbágy, aki ezen zavaros időben igaztalan uton, azaz sem földes
urától nem kapott szabadságot, sem tartozásait nem rótta le és mégis 
idegen birtokra költözködött át: az ilyent a nemes embernek, akinek a 
birtokáról eltávozott, ezen ország szentesitett szokásai szerint jogában 
áll visszahozni. Az igy visszahozott jobbágy ezután régi uránál, ahonnan 
jogtalanul eltávozott, 15 napig tartozik maradni és csak ha minden tar
tozását lefizette és egyéb kötelességének eleget tett, csak akkor költöz-
ködhetik el szabadon. 1 
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Ha pedig valaki a parasztok közül más birtokra akar átköltözni s 
ámbár mindenféle tartozásának eleget tett, de földesura mégis akadá
lyozza: ugy ennek dacára jogában áll neki szabadon költözködni. 

Minden jobbágy a divó szokás szerint némi épitkezési munkálatokat 
és földesura malmainak a javitgatását, igazgatását ezután is tartozik el
végezni. „ 

A földesúr a jobbágynak a hozzátartozóit semmiképpen se nyomja 
el, előhaladásuklban ne akadályozza őket, hanem kegyesen tartsa fenn 
a jó egyetértést. ' 

Mindnyájan letesznek minden ellenségeskedést. A parancsnokká tett 
nemesek sem szóval, sem tettel ne akadékoskodjanak a parasztokkal és 
azok választott kapitányaival: a történteket ne vessék senkinek a szemé
re, hanem az előirt módon tartsák fenn a békét. 

A vajda, vagy az alvajda szoritsa elégtételadásra az olyan nemest, 
aki a meghatározott békeidőt meg merné sérteni; ha pedig valamelyik 
paraszt-kapitány avagy jobbágy követ el ilyesmit, akkor azt földesura 
egészen szabadon fő- és jószágvesztésre Ítélheti. , 

Ha az országot ellenség támadja meg, ugy a jobbágyság a vajda 
vagy az alvajda parancsvétele után azonnal tartozik táborba szállni. 

Ha az elsorolt békepontokat a küldendő követek visszatérte előtt vala
ki megszegné: az eskütörés bűnébe esik s az ilyen, ha nemes, a vajdák 
ítéljék el, ha paraszt, akkor a földesura őt szabadon elfogathatja és 
vagyonától megfoszthatja. 

Ezen egyezség azonban csak addig érvényes, amíg a királyhoz kül
dendő követek visszatérnek. 

Mindegyik fél köteles pedig követeit Mindenszentek napjáig a felséges 
császárhoz felküldeni; amelyik fél a követek felküldését elmulasztaná, 
ugy azt ezen tette által hitszegőnek tartsák. 

KRÓNIKÁINK BUDAI NAGY ANTALRÓL 

„Erdélybe is támada egy Nagy Antal, ki a 'paraszt népet meg-
bőkmditá és nagy kárt tőn a Nemeseknek és a támadásokban na
gyon sok nemeseket ölének meg és nagy kóborlásolcat mwelének" 
— Heltai Gáspár: ,J£agyar krónika" Kolozsváratt, 1189. 

„Hada lén Biró Antal ellen, kit a parasztság Erdélyben királlyá 
emelt vala. És a nemeseket nagy kegyetlenül düllya és öli vala". 
Petthő Gergely: ,Jiövid magyar krónika" 1729. 

,J^rdélyben a magyarok féltámadván egy Antal nevű embert 
magoknak királyokká tettének... Ama gonosz ember Antal király 
a nemes rendek közül sokakat megöletett, égettetett, pusztíttatott, 
mig végre meglövettetvén elveszett..." — Huszti András: „ó- és 
Uj-Dácia, azaz Transylvániának régi és mostani állapotjárol való 
Mstória". Bécs, 1791. 


