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Markaly Aranka

17. századi hadviselő székelyek végrendeletei 
Csíkszék levéltárából

A 16–17. századi székelység történetét vizsgálva számtalan forráscsoport kerülhet a ku-
tatók látóterébe. Ezek közül az egyik legfontosabb típust a korabeli összeírások képvise-
lik. A lustrák és egyéb jegyzékek ugyanis számos olyan adatot nyújtanak a társadalom-
ról, amelyek alapján képet alkothatunk a kora újkori székelység mindennapjairól, 
településszerkezetéről, a székely családokról, egészségi állapotukról, és rendi hovatarto-
zásukról. Az így nyert, kissé száraz információhalmazt egészíthetik ki mindazok a for-
rások, amelyek az egyes családokra vonatkoznak, és bővebb leírásokat tartalmaznak. 
Utóbbiak között előkelő hely illeti meg a székely végrendeleteket is. A testamentumok 
kutatásában rejlő lehetőségekre a magyarországi, illetve erdélyi vármegyei területek vo-
natkozásában már Kubinyi András és Szende Katalin is felhívták a fi gyelmet,1 nem kü-
lönben Lupescu Makó Mária, aki a késő középkori erdélyi végrendeletekre fókuszált,2 
továbbá Rüsz-Fogarasi Enikő, aki a marosvásárhelyi fejedelemség kori végrendeleteket 
tárta fel.3 Tüdős S. Kinga történész, a székelységet kutatva nagy volumenű, többrészes 
forráskiadványt állított össze székely végrendeletekből. A sorozat első kötete a három-
széki testamentumokat tárja fel és közli.4 Ahogyan azt a fent említett kutatók is megál-
lapították, a végrendeletek nemcsak egyoldalúan kutathatók, hanem egyaránt fontosak 
lehetnek az irodalomtörténet, az agrár-, család-, művelődés-, földrajz-, helytörténet és 
nem utolsósorban a mentalitástörténet szempontjából is.5 Végakaratot bárki írhatott, 
akinek volt miről hagyatkoznia, és elérte a felnőttkor határát. A testamentum létrejöt-
tének indítékai azonban igencsak változatosak. A székelyek esetében nemcsak beteg-
ségre vagy öregségre hivatkoznak, előfordulhatott, hogy az illető személy hadba indulás 
előtt kívánta rendezni vagyonának sorsát.6 A végrendeletek megértéséhez nagy segítsé-
get nyújthat a székely örökségi rendszer ismerete. Egyed Ákos történész a témát körbe-
járva több megállapítást is tett a székely örökséget, földtulajdont illetően.7 Mint tudjuk, 
ez a tulajdonjog a székelység megtelepedése idejének korai időszakában keletkezett, és 
igen jelentős szereppel bírt. A különböző társadalmi rétegekhez való tartozás alapján 
osztották szét a falu nyílföldeit, így a primorok a legtöbbet, míg a szabad rendűek a 

1  Szende, 2004. 
2  Lupescu Makó, 2002–2003, 115–138.
3  Rüsz-Fogarasi, 2014.
4  Tüdős, 2003. 
5  Uo., 2003, 5.
6  Uo., 7.
7  Egyed, 2007.
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legkevesebb földet kaphatták. Azonban ezt a földet csupán használatra kapták meg a 
falutól, és ezt nem lehetett örökölni. A magánbirtok, amelyet nagyrészt erdőirtással 
szereztek, vált örökletessé. A földeket a fi ú örökölte, a lánytestvérét köteles volt a helyi 
szokás szerint kiházasítani. Fiúörökös hiányában a leány vált a birtok örökösévé, ezért 
működött akadálytalanul és törvényesen a fi ú–leány intézménye. A székely örökség má-
sik sajátossága az eladás és a vétel joga. Birtokvétel esetén a vérrokonnak elsőbbségi joga 
volt. A fejedelemség korára a társadalom jelentős átalakuláson ment át, ezért a székely 
örökség fogalma is némileg módosult. A székely örökség a különböző rendek és rétegek 
birtokában más-más jogi státust kapott. De régi funkciójából sokat megőrzött az erős 
faluközösségi rendszer keretében.8

Csíkszeredában, a Román Nemzeti Levéltár Hargita Megyei Hivatalában (Arhivele 
Naţionale Serviciul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc) kutatva találtam rá négy, koráb-
ban kiadatlan 17. századi testamentumra. Arra a kérdésre, hogy a végrendeletek miként 
kerültek be a csíkszéki levéltárba, a rajtuk található permenti jegyzetek (levaták) adnak 
választ. Az itt közölt végrendeletekben szereplő ingatlanok per tárgyát képezték, így a 
testamentumok bizonyítékként szolgáltak a tulajdonjogot illetően. Ahogy az jól ismert, 
Székelyföldön a székelyek megtelepedésétől (a 12. századtól) egészen 1876-ig a közigazga-
tás, az igazságszolgáltatás, a jogalkotás legfőbb szervei a székek, illetve ezek sajátos intéz-
ményei voltak.9 Az általam ismertetett testamentumok Csíkszék levéltárában (Scaunul 
Secuiesc Ciuc, 27-es fond) találhatók, amelynek sorsát számos kedvezőtlen körülmény 
befolyásolta az évszázadok során. Mivel a széki közigazgatásnak és jogszolgáltatásnak 
hosszú ideig nem volt állandó székhelye, így a felgyülemlő iratanyagnak sem jutott állan-
dó tárolóhely, ezért az folyamatosan sérült, rongálódott és fogyatkozott.10 A széki akták 
szétszóródásához az is hozzájárult, hogy a folyó ügyek a főtisztek kezénél voltak, ezáltal 
több irat is családi levéltárakba olvadt be, amelyek sok esetben eltűntek vagy elpusztul-
tak.11 A fent említett események nagyban hozzájárultak, hogy Csíkszék levéltárában 
aránylag kis mennyiségű 16–17. századra vonatkozó dokumentum maradt fenn. Ugyan-
így Felcsíkszék (Scaunul Filial Ciucului de Sus, 28-as fond) és Alcsíkszék (Scaunul Filial 
Ciucului de Jos, 29-es fond) iratanyaga is kevés 17. századi forrással rendelkezik. Az emlí-
tett fondokban nagyon sokféle irattípus található, mint például záloglevelek, fejedelmi 
parancslevelek, tanúvallomások, peres ügyek. Az alább közölt testamentumok különös 
színfoltját jelentik a levéltári anyagnak, hiszen mind családi vonatkozásúak. 

Mint tudjuk, Székelyföldön a nemesség volt az a társadalmi réteg, amelyik a leg-
gyakrabban élt a végrendelkezés lehetőségével. Annak ellenére, hogy ők nagyobb arány-
ban írtak vagy írattak testamentumot, a Csíkszék levéltárában talált négy dokumentum 
közül csupán egy személy tartozik a nemesi rendbe, a csíkcsicsói családból származó 
Kelemen Krisztina. Az 1627-ben készült végrendelet a csíkszentgyörgyi lófő rendű Ko-
vács György nevéhez fűződik. A tanúk közül Miklós deák skólamester lehetett a vég-

  8  Uo.
  9  Bicsok, 2014, 12.
10  Uo.
11  Uo., 13.
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rendelkező akaratának feljegyzője. A többi tanú a korabeli lustrajegyzékek alapján szin-
tén lófő rendű volt.12 Kovács György minden ingó és ingatlan vagyonát feleségére 
hagyja, illetve a szentgyörgyi és a menasági templom, valamint a „klastrom” – a csík-
somlyói kolostor – javára hagy 50-50 pénzt. Az egyház számára való hagyatkozás gya-
kori a végrendeletekben, hiszen ezzel a végrendelkező nemcsak vallásos érzületét, ha-
nem hitéhez való ragaszkodását is kifejezésre juttatta. Másrészt bűnei megbocsátását is 
remélte az adomány révén.13 

Az 1677-ben készült végrendelet a csíksomlyói kolostorban készült, Kájoni János 
jelenlétében. Kájoni János a csíksomlyói nyomda alapítójaként, jelentős művelődés-
történeti munkát folytatott. A Kájoni-irodalom több mint 20 címet tart nyilván kéz-
iratos és nyomtatásban megjelent munkáiból. Tartalmi szempontból ezek között ta-
lálunk egyházi és világi irodalmat, kolostori rendtartást, székely ábécét, herbariumot, 
történeti művet, valamint zenei vonatkozású műveket. 14 A jól ismert Fekete könyv15 
is az ő nevéhez fűződik, amelyben többek között nyilvántartotta az adományozó sze-
mélyeket, így a Kelemen Krisztina végrendeletében olvasható adományok is fel van-
nak jegyezve benne. A véghagyatkozó nagynyújtódi Donáth Farkas özvegye, Kele-
men Krisztina, egy csicsói nemesi család sarja. Végrendeletében a kolostorra hagyja 
jobbágyát és annak fi át a hozzájuk tartozó földekkel együtt. A jelenlévő tanúk között 
jelen van Bodó Mihály, aki ekkor felcsíki királybíró, illetve zsögödi Mikó Péter, Al-
csík szék esküdt ülnöke. A felsorolt földek mindegyikének megjelölik a határait is, 
ezáltal betekintést nyerhetünk a korabeli taplocai birtokviszonyokba is. A csíkszent-
györgyi Mihály Barabás végrendelete szintén 1677-ben készült, aki vagyonának örö-
köseiként nevelőszüleit, Kristóf Györgyöt és feleségét, Tamás Anna asszonyt nevezi 
meg. Ugyanitt a végrendelkező háláját is kifejezi azért, mert nevelőszülei deáknak 
taníttatták. Ez azért nagyon fontos, mert a tanulás nagy költségekkel járt, egy lófő 
rangú család számára igencsak megterhelő volt. Az írástudás értékét mutatja, hogy a 
tanulmányokat folytató személyt általában felmentették a székelyek hadkötelezettsé-
ge alól. Az eddig ismert címeres oklevelek, amelyet az adott személy nem katonásko-
dással, hanem éppen az írástudásával szerzett meg, arról tanúskodnak, hogy kiváló 
lehetőségeket nyújtott a deáki munka. A megszerzett tudás, nemcsak társadalmi po-
zíciójukra volt hatással – felmentették az adófi zetés alól, ahogyan a nemeseket –, ha-
nem egyben családjuk megélhetését is biztosították a deákok.16

Az általam vizsgált negyedik végrendelet 1698-ban készült. György Erzsébet, Lacz 
Balázs özvegye minden vagyonát unokaöccsére, Mihály deákra hagyja, aki őt mint be-
tegeskedő rokonát, saját házába befogadta és ápolta, és aki a végakarat írásakor is a 
gondját viselte. A végrendelkező egyetlen fi áról is említést tesz, aki éppen papnak tanul 
és nem tartózkodik itthon, azonban ha bármelyik földet, birtokot vissza szeretné kapni 

12  Demény, 1998, 494–495.
13  Tüdős, 2003, 27. 
14  Muckenhaupt, 2007, 13.
15  Kájoni, 1991.
16  Tüdős, 2013, 258–259. 
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Mihály deáktól, azt pénz ellenében válthatja meg. Ez a testamentum azért is érdekes, 
mert részletesen leírja az összes földet és határait, amelyekről hagyatkozik, ennek kö-
szönhetően a birtokosok és a birtokviszonyok is körvonalazódnak. 

Ezek a lófő, illetve nemesi testamentumok egy kis szeletét képezik Csíkszék történe-
tének, mégis ezzel kapcsolatos ismereteinkhez adalékként szolgálhatnak. Mindegyik a 
maga módján egyedi, hisz a családi viszonyok, a vagyoni állapot, a egészségi helyzet el-
térő. Munkám célja az, hogy e csíki vonatkozású végrendeletek történeti forrásértékét 
feltárjam, és a kutatók számára könnyebben hozzáférhetővé tegyem, ezért szövegüket 
modern átírásban közlöm. Bak Borbála véleménye szerint, amennyiben a források tar-
talmára vagyunk kíváncsiak és a dokumentumokat történész számára mint információ-
hordozókat tekintjük, elegendőnek és egyértelműnek tűnik a források modern átírás-
ban való közlése. Ez azt jelenti, hogy a forrást a jelenbeli beszédnek és helyesírásnak 
megfelelően kell közölni, továbbá meg kell szabadítani az ejtés és az írásmód különbsé-
gének áthidalásától.17 A végrendelet közlésénél ezt a módszert alkalmaztam, valamint a 
hely- és személynevek esetében lábjegyzetben tüntettem fel a forrásban szereplő eredeti 
írásmódot. 

Források

1.

Csíkszentgyörgy, 1627. január 28.
RNLHMH F 27 Csíkszék levéltára – Iratok I/28

Csíkszentgyörgyi Kovács György lófő végrendelete, melyben javait feleségére hagyja, 
illetve ötven-ötven pénzt adományoz a szentgyörgyi, menasági templomoknak, vala-
mint a kolostornak. 

162718

In Anno 1627 die 28. Januarii
Én Kovács György19 csíkszentgyörgyi20 testemben beteg, de eszemen és jó elmémen 

lévén, teszek testamentumot, elsőbben lelkemet ajánlom az hatalmas Istennek marká-
ban, testemet az ő anyjának, a földnek gyomrának. Teszek testamentumot ilyen jámbo-
rok előtt, mint ugyan csíkszentgyörgyi plébános Péter pap uram előtt, ugyanott való 

17  Bak, 2000, 118. 
18  Valószínűleg 18. századi írás.
19  Kovacz Georgy
20  Czik Z Georgy
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schola mester, Miklós deák előtt, Csiszér István21 és Lacz Imre22 előtt, elsőbben az Pé-
ter23 pap uramnak hagyok d. 50, az jószágban az feleségemet benne hagyom éltéig, 
gondjok viselőinek hagyom Ficz Mihályt,24 Lacz Imrét, Csiszér Istvánt, Lacz Bálintot, 
Lacz Pétert, Lacz Istvánt. Item az mely jószágban vagyok, az Fejéreknek25 adtam az fe-
leségemmel egyetemben f. 50, azt is éltéig az feleségemnek hagyom, minthogy pedig azt 
az f. 50 én magam adtam meg, kinek felét az nénémnek kellett volna le tenni, ha az né-
ném nem teszi felét, része szerint nyúljon hozza feléhez, de úgy, hogy az néném, az jó-
szágnak mivelhogy harmadában lakik, avval26 egyetemben oszoljék, de mégis úgy, hogy 
elsőbben az néném tegye le azt az marhát, az mellyet az ura az én árvaságomban el vitt 
vala (úgymint) négy ökör, s egy ünő. Hogy ezeket le teszi, oszoljék ketté. Ezenkívül akár 
mi névvel nevezett marhám külső-belső legyen, mindeneket az feleségemnek hagyok. 
Azon is hagyom az feleségemnek, hogy az jószágát nagy épen, vagy rész szerint el akar-
ná adni szegénységiben, az atyafi akat megkínálja vele elsőbben. Item az szentgyörgyi27 
és menasági28 templomba, megint az klastromba ötven-ötven pénzt hagyok. Ittem az 
mely földünk vagyon Aranyásás29 sarkán, annak is az feléért adtam mást az nénémnek 
Tompadon. Szentsimonon30 az mely jószágunk vagyon, azt is az feleségemnek hagyom. 
Kinek erősségére és meg állására mi felül meg írt testamentumosok írattuk az mi hitünk 
szerint, kit pecsétünkkel meg erősítettünk Anno et die praenotatis.31

Correcta per eosdem quamvis attramento altero, tamen fi de eadem mediante.32

/A hátlapon (egy harmadik kézírással)/:
Anno Domini 1633 úgymint Nagyszombaton33 én Rákosi János pap, most szent-

györgyi34 pap, az én hitem szerint írom, hogy az mint az múlt 1627 die 28. Januarii 
Kovács György35 ezt az testamentum levelet íratta volt, amikor mikor [!] meg hala, ak-
kor is ezt az testamentum levelit hagyá helyben, ennyivel bővíti, hogy az mint az papok-
nak avagy templomokba ötven-ötven pénzt hagyott volt az örökségéből, én előttem 
úgy hagyja, hogy 1 templomokba 1 forintot adjon az felesége ugyan az örökségnek egy 
résziből, ezt az én hitem szerint írtam sigilloque roboravi. Correcta.36

21  Cziszer Istuan
22  Lacz Imreh
23  Előtte pap szó áthúzva
24  Ficz Mihalt
25  Feiereknek
26  Előtte avag áthúzva
27  Z: Gyeorgy
28  Menasagi
29  aranj asas
30  Z: Simonon
31  A dokumentum alján két, felhajtott felzetes zöld viaszpecsét látható, a másik két pecsétnek csupán a he-

lye észlelhető. 
32  A testamentum elején írt évszámmal, 1627-tel megegyező íráskép, valószínűleg 18. századi.
33  nag Szombatton
34  S giorgi
35  Kouacz Georg
36  Rákosi János pap papírfelzetes pecsétje látható a szöveg alatt.
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Die 29. Novembris 1647 Ad par cond.37

Kovács György38 testamentum levele, 1640 Actor petit par Texe39 Márton. Par da-
tum die 15 Junii.

2.
Csíkcsicsó, 1677. május 5.

RNLHMH F 27 Csíkszék levéltára – Iratok I/5

Csíkcsicsói Kelemen Krisztinának, nagynyújtódi Donát Farkas özvegyének a csíki ko-
lostorban írt végrendelete, melyben a somlyói ferencesekre hagyja jobbágyát, annak 
minden külső és belső örökségével együtt. 

Én Kelemen Krisztina40 kézdi széki41, Istenben el nyugodt nagynyújtódi42 Nemzetes 
Donát Farkasnak meg hagyatott özvegye, mostan Csicsóban lakó nemes személy, testi 
egészségben, jó eszemen, és csendes elmémmel is lévén, teszek ily testamentumot, a csíki 
kalastromban levő böcsületes pátereknek: Páter János Kájoni43 atyámnak, ki most az 
erdélyi barátoknak custossa44 és fő gondviselője, mely dolognak nagyobb erősségére bí-
rálván megnevezendő böcsületes személyeket, úgymint: Felcsík széki Delnei Páter Ba-
lázs uramat,45 ki most Csík, Gyergyó, Kászonnak46 fő esperesse és most Felcsík széki 
Delnei megyének parochussa, és ugyan fel csík széki Delnei Páter János László uramat, 
ki mostan Gyergyó székben Újfaluban47  parochus pap, és Alcsík székben Zsögödben48 
lakó Nemzetes Mikó Péter uramat, a ki az alcsíki széknek most egyik hites assessora,49 és 
ugyan Felcsík székben Csicsóban lakó Nemzetes Bodó Mihály50 uramat, ki most ugyan 
Felcsík széknek hites51 királybírája, Ambae partes nobiles. Mi, azért felyül megnevezett 
személyek, mikoron volnánk a csíki kalastromban, In hoc Anno praesenti 1677. die 5. 
Maii, jövének mi élőnkben két fél becsületes személyek, úgymint a tisztelendő Páter 

37  Bizonytalan olvasat.
38  Kovaczi Giőrgi
39  Texe: a „Tekse” családnév régies írásmódja.
40  Kelemen Christina
41  Kezdi-szeki
42  nagy nyuitodi 
43  Janos Kaioni
44  őrkanonok
45  Balas Uramat
46  Csik Gergyo Kaszonnak
47  uÿ faluban
48  Sögödben
49  ülnöke
50  Bodo Mihaly
51  hites-esküdt 
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Kájoni János atyám a több páterek képiben, és más részről feljebb denominált52 Kele-
men Krisztina asszony, és minket keze be adásával megbírálván, tőn53 mi előttünk fel-
jebb meg írt bírák előtt ilyen örökös, megmásolhatatlan testamentumot, a mint ide alá 
meg vagyon írva, tudniillik: elsőbben hagyá Felcsík széken Taplocán54 lakó jobbágyát, 
Szabó Pétert fi ával, Szabó Jánossal együtt, minden külső belső örökségével, erdejével, 
mezejével, és hozza tartozandó pertinentiáival55 a csíki kalastrom szolgálatjára, mely 
jobbágynak vicinussa56 egyfelől taplocai Salamon Máté nobilis jószága, másfelől Taplo-
ca közt való közönséges ország útja. Ugyan ezen Felcsík széki taplocai határban hagya 
egy darab földet is, az alsó mezőben, a rétre menő lábban, melyiknek vicinussa egy felől 
taplocai Botár János földe, más felől delnei Incze Bálint uram meg nem hagyatott özve-
gye, Tamási Margit földe, ezenkívül hagya a taploczai rétben ugyan ezen csíki kalast-
romhoz egy darab szénafüvet is, kit Nagyszegnek hívnak, melynek vicinussa egy felől az 
Olt vize, más felől feljebb megnevezett nemzetes Donát Farkasné asszonyom szénaföl-
de, mely megnevezett jobbágyot, szántóföldet, szénafüvet hagyá mi előttünk és testálá 
ilyen kondícióval, hogy ha valami vér atyafi  találkoznék a jobbágynak, szántóföldnek, 
szénafűnek megváltására, elsőbben a pátereknek ő kegyelmeknek deponáljon száz sárga 
aranyat egyszersmind, és maga aranyát,57 azután mint vér atyafi  úgy nyúlhasson mind a 
jobbágyhoz, az asszony éltéig pedig a páterek őkegyelmek szabadosan bírhassák, és hol-
ta után válthassák kezekhez a vérek, a feljebb meg írt summában, ha valamelyik vér ki 
akarná váltani. Ezt pedig oly formában hagya mielőttünk, denominált bírák előtt, mivel 
az Istenben el nyugodt Kelemen Mihályné anyja is halála előtt, átok alatt meg hagyta 
volt, hogy a csíki kalastromban hagyja, azért ő is mi előttünk úgy hagyja átok alatt, 
hogy senki meg ne háborítsa, míg a summa pénzt le nem teszi (minthogy Szabó Péter 
nem volt ős jobbágyok) ezt is hozzatévén, hogy mikor a kalastrom szolgálatára hagyá a 
fenn meg írt jobbágyot fi ával együtt, akkor azon jobbágy kezénél hagy Donát Farkasné, 
Kelemen Krisztina asszony, a belső helyhez mindenik fordulóban, hat-hat köböl58 férő-
je földet,59 hogy a kalastrom szolgálatára szívesebben szolgálhasson, mely jobbágy ha 
defi ciálna avagy sine semine decedálna, tehát azon jobbágynak minden birodalma, kül-
ső-belső széna- és szántófölde a kalastromban bírattassék, valamíg a vér atyafi ak a száz 
sárga aranyakat in paratis60 nem deponálják. Mely dolog mi előttünk, fenn meg írt bírák 
előtt így mene végben, melynek nagyobb erősségére és bizonyságára mi is adtuk ez leve-
lünket, fi de nostra mediante, kezünk írásával és pecsétünkkel megerősítvén. Datum in 
eodem claustro Csikiensi anno die supra notatis.

52  megnevezett
53  tett
54  Taploczán
55  vagyon
56  szomszédja
57  Azt jelenti, hogy ne kölcsönből származzon a 100 arany.
58  A köböl után a lapszélen kereszt jelzéssel megjegyzésként: fereje.
59  A köböl a 13. századtól használt űrmérték, de később területmértékként is használták. Székelyföldön 1 

köböl egy fél holdat jelentett, azaz 29 árat. Pál-Antal, 2009, 294. 
60  In paratis = készpénzben (latin).
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Correcta per eosdem
     Nos iudices iidem qui supra
Blasius Delnei supremus arhidiaconus manu propria
Mikó Péter manu propria
Bodó Mihály manu propria
János László manu propria61

/18. századi írás:/
Ezen testamentum szerint az eddig hátra lévő részben is taploczai Lázár Antal és fi a 

Imre uraméktól az ötszáz magyar forintok iránt, egésziben, semmi hián nem maradván 
excontentáltatott az venerabilis csíksomlyai convent s az egész jószág remittáltatott 
őkegyelmeknek; az jobbágyok sine semine defi ciáltak volt; és így ezen testamentom, s 
ehhez való más literálékis általadattattak őkegyelmeknek. Signatum Csíksomlyó62 die 6 
Junii; Anno 1759. Coram me Joanne Keresztes de Bánkfalva sedis Siculicalis. Csík in-
ferioris iurato assessore manu propria.

Extradatum per Adalbertum Biro, syndicum apostolicum venerabilis conventus 
Csíksomlyó vicarium manu propria.63

3.
Csíkszentgyörgy, Bánkfalva, 1677. október 13.

RNLHMH F 27 Csíkszék levéltára – Iratok I/3

Györgyfi /Mihály Barabás64 lófő javait nevelőszüleire Kristóf Györgyre és feleségére, Ta-
más Anna asszonyra hagyja végrendeletében. 

Én Alcsík széki65 Szentgyörgyi alias Bánkfalvi Györgyffi  66 alias Mihály Barabás67 primi-
pilus noha testemben beteges állapottal lévén, Istennek látogatásából, de jó eszemen és 
elmémen gondolkodván az én jó lelkiismeretem szerént, elsőbben arról, hogy az én Is-
tenemet mint követhessem az én bűneimről, azt az mennyiben lehetett, végben vivén, 
ez világi állapotokról is gondolkodván egyszersmind időmet mint töltöttem és kik által 
volt nyugodalmam. Elsőbben (ha Istennek úgy tetszik) lelkemet ajánlom az felséges Is-

61  A nevek alatt négy darab vörös viaszba nyomott, felzet nélküli gyűrűspecsét látható.
62  Csik-Somlyó
63  A két név alatt két pecsét helye látható.
64  A szentgyörgyi/bánkfalvi a településre utal, nem a név szerves része. A vezetéknév a Györgyfi /Mihály 

(ezt jelzi az alias) a keresztnév pedig a Barabás. Ezt világosan mutatja apjának alább szereplő neve 
(Györgyfi  Mihály) is. Őt magát pedig alighanem apja keresztneve után említették „Mihály” vezetéknév-
vel is.

65  al Csik szeki
66  Geőrgyff ÿ
67  Mihály Barrabas
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tennek, testemet az ő anyjának az földnek gyomrának, ezek után teszek ilyen testamen-
tumot az én szegény házamnál az fenn megírt székben és faluban ez jelen való 1677 
esztendőben Mindszent havának tizenharmadik napján, ilyen becsületes emberek előtt, 
úgy mint szentgyörgyi68 alias bánkfalvi69 Karacsi György70 uram, nemes személy, Alcsík 
széknek hites assessora, ugyanezen megírt falubeli Kovács György primipilus előtt és 
szentmártoni71 Ferencz János ugyan lófő nemes személy előtt, kik is laknak Alcsík szék-
ben és az meg írt falukban. Az minemű állapottal Felcsík széki dánfalvi72 Kristóf 
György73 lófő nemes személy ennek előtte 1657. esztendőben kezdte volt el az én há-
zamnál az szolgálatot,74 szolgálatának pedig jutalma abban az időben praedecessorimtól 
volt ígírve annuatim kilencz forint és három véka árpa vetés, ebben az állapotban tölt-
vén ideit 1663. esztendeig, mivel jámbor szolgálatát tekintvén néhai üdvözült ezen fel-
jebb meg írt Alcsík széki szentgyörgyi alias bánkfalvi Györgyffi   Mihály75 atyám uram 
nemes személy, akkor bízott volt engemet és néhai Ferencz György76 relictáját Szőke 
Margit asszonyt, ezen falubelit ez megírt székit, lófő nemes személyt, úgy mint nekem 
jobb anyámot,77 megírt Kristóf György és felesége, Tamás Anna78 asszony tisztességes 
gondviselések alá, kik is mind az szülő anyámat éltéig becsületben tartottak tisztességes 
gondviselés alatt, engemet is eddig elé, tisztességes gondviselés alatt neveltek, deáki ta-
nulmányra taníttattak. Minthogy pedig mindennemű jószágom 1661. esztendőben 
pusztaságra jutott volt, semmi épület rajta nem volt, azt is jó gondviselés által tisztessé-
ges épületekkel felállította, és eddigelé velem egy són-kenyéren lévén minden javaink 
együtt voltak, azért mindennemű engemet illető javaimot pénzeseket, zálogosokat, 
ingó és ingatlan jókat az lősőkben geneos79 földeket ganéja eltöltéig és épületeket, egy 
szóval mindeneket, akárhol legyenek, az ős jószágot pedig cum omnibus adse pertinen-
tiis így hagyom, minthogy Kristóf György és felesége magtalan emberek lévén, engemet 
ha Isten éltetne, életekig jámbor szolgálatukért az jószágomban benne tartanám, de ha 
Isten ez világból kiszólít és valamely vér atyafi  nem akarja paciálni [!] őket az ős jószág-
ban, jámbor szolgálatukat mind magának és feleséginek tegyék le,80 mivel minden tereh 

68  Szent Geőrgi
69  Bankff alui
70  Karaczi Geőrgi, az 1643-as lustrában édesapja Karacsy Péter lófő neve után van feltüntetve mint kiskorú 

fi úgyermek. Demény, 2000, 181.
71  Szent Mártoni
72  Dánff alui
73  Christof Geőrgÿ
74  A 17. században egyre többször van már arra példa, hogy egy lófő rendű egy másik lófőnek szolgál. Itt 

meg kell jegyezni, hogy ekkor a szolgasorba jutó lófő már nem rendelkezett olyan mértékű anyagi háttér-
rel, amely biztosította volna számára a lófőként való hadi szolgálatot. A túlzott katonai terhek miatt 
egyre inkább sokasodott ezen esetek száma. Tüdős, 2001, 118–119.

75  Geőrgyffi   Mihály
76  Ferencz Geőrgi
77  A „jobbanya” kifejezés az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerint nagyanyát jelent. Szabó, 1995, 1019.
78  Th amas Anna 
79  Bizonytalan olvasat, a jelentés is nehezen értelmezhető.
80  Pénz letételére utal, lemaradt a közlés egy része.
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viselését, hadakozást, adózást ők vittek végben jószágomról, és engemet tisztességesen 
neveltek és tartottak, alioquin bírják addig, míg deponálják.

Ezekről pedig magam szabad jó akaratom szerint kezem beadásával megbírálván az 
fenn megírt emberséges embereket, hogy őkegyelmek ezen dologról testamentális leve-
let adnának. Mely dolog mi előttünk fenn megírt személyek előtt így menvén végben, 
kiről mi is adjuk ez mi levelünket fi de nostra mediante szokott pecsétünkkel és kezünk 
írásával is megerősítvén, mivel minket is libera et spontanea voluntate sua az fenn meg-
írt Györgyffi   alias Mihály Barabás kezébe adásával meg bírálá. Datum Anno die loco 
sedeque supra notatis. 

Lectae correctae per eosdem
Iudices iidem qui supra 
Karaczi György manu propria
Kovács György manu propria
Ferencz János manu propria81

Levata causa in Bánkfalva die 28. ianuarii 1679. Actores Tompos Ferencz és Péter, és 
ugyan Veres Imre. deákné plenipotentiariusa Tompos Péter. Petunt par. Conceditur 
(…)st protestantur82

Györgyffi   alias Mihály Barabás testamentuma83

4.
Csíkszentsimon, 1698 január 8.

RNLHMH F 27 Csíkszék levéltára – Iratok I/8

Lacz84 Balázs lófő özvegyének, György Erzsébetnek a végrendelete, melyben minden 
ingó és ingatlan vagyonát unokaöccsére, György Mihály deákra hagyja.

1698
Én Alcsík széki szentsimoni85 néhai Lacz Balázs86 primipilus relictája, György Erzsé-

bet87 primipila testemben, mint ilyen nyomorú gutaütött ember, beteges, de Istennek 
hála eszemen és jó elmémen lévén, szabad jó akaratomból, senkinek is nem kényszeríté-
séből teszek testamentaria dispositiót88 ez jelenvaló 1698. esztendőben, januariusnak 

81  A neveket követően három pecsét látható, ezek közül kettő nagyon rossz állapotban (csupán a helye lát-
ható), egy teljes épségében megmaradt papírfelzetes pecsét.

82  (…) olvashatatlan részeket jelöl.
83  A dokumentum hátlapján olvasható.
84  Lacs
85  Szent Simoni
86  Lacs Balas
87  Georgj Ersebet
88  „testamentaria dispositió” – az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerint végrendelkezést jelent. Szabó, 

1978, 421.
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nyolcadik napján, itt Alcsík székben Csatószegben89 az György Mihály deák90 uram és 
atyámfi a házánál; illyen becsületes személyek előtt, úgy mint ezen Alcsík széki kozmási 
Kovács Mihály deák, mostan Alcsík székben Csatószegben lakó lófő személy előtt és 
ugyan ezen Alcsík széki csatószegi Sas Mihály primipilus előtt, és ezen meg írt székben 
Csatószegben lakó Darvas Ferenc, ki is megírt széki, szentmártoni91 alias csekefalvi92 
lovaspuskás93 előtt, kiket is szabad jó akaratomból kezem beadásával testamentarius bí-
ráimnak hagyok és vallok. Mivel az én édes vér atyámfi a, fenn megírt György Mihály 
deák uram nemes személy, ilyen nyomorúságos betegségemben engemet maga mellé 
vett, házában befogadott és hozzám láttat mint ilyen nyomorult tartó emberhez, kinek 
is az édes atyjával, néhai Alcsík széki csatószegi György Mátyás94 urammal, nemes sze-
méllyel egy testvér voltam, és őkegyelme nézvén ezen vérséget, és az Istent, úgy vett 
maga mellé, bízván őkegyelméhez mint édes atyámfi ához, hogy életem fogytáig, mint 
igaz atyámfi a, nem hagy és hozzám láttat, Isten e világból kiszólítván temetésemre is 
gondot visel. Az őkegyelme dajkálkodtatását én az én javaimból és jószágomból meg 
nem fi zethetem, hanem az Isten őfelsége legyen megfi zetője az ő kegyelme istenes csele-
kedeteinek, mindazonáltal teljességgel nem akarok hálaadatlan lenni az őkegyelme iste-
nes cselekedeteiért, hanem az én édes pap fi ammal, Alberttal vettünk volt örökösön egy 
belső helyet Alcsík székben, Szentsimonon az falu között, melynek vicinussa ab una 
Alcsík széki szentsimoni néhai Rancz István95 relictája Erzsébet, eques sclopetaria ab 
alia kézdiszéki polyáni96 nemes, nemzetes Mihalis Ferencné97 asszonyom nemes Czer-
jék Anna asszony jószága. Ezen denominált belső helyet rajta való épületekkel együtt 
hagyom és testálom megírt György Mihály deák uramnak mint vér atyámfi ának és ő 
kegyelme posteritásinak cum hac ratione.

Mivel egy pap fi am, Albert nevű vagyon oda fel, ha meg találna jönni, és az megírt 
belső fundushoz hozzá akarna nyúlni őkegyelme, pure bocsássa kezében, ha pedig meg 
nem találna jönni vagy oda fel holta történnék lenni, megírt György Mihály deák uram 
mint igaz atyámfi a bírja örökösön ad posteritates. Insuper ugyan Alcsík széki szentsi-
moni határban erdő alatt Tekeres nevű helyben ugyan az meg írt fi ammal vettünk volt 

89  Csatoszegben
90  Georgy Mihaly Deak
91  Sz. Martoni
92  Cseke falui. A szentmártoni, alias csekefalvi többszörös helynévmegadás (ahogy az feljebb is előfordult a 

szövegekben) ismétlődő jelensége a korszak forrásainak. Botár István régész megállapítása szerint a helyi 
(csíki) településrendszer kezdetben kisebb, egymástól jól elkülönülő falvacskákból állt. Mindez fennma-
radt a középkor végéig. A falvak alapterületének növekedésével e települések több helyen is összenőttek, 
így az eredeti identitásukat lassan elveszítették. Ez a folyamat a 16. században már javában tartott. Bo-
tár, 2011, 23. Azonban a fenti forrásokból is látható, hogy a 17. században még mindig fontosnak tar-
tották a pontos származás meghatározását, a pontos behatárolás érdekében is, illetve az önmeghatározá-
sukhoz is még jelentősen hozzájárulhatott.

93  A lovas személy kijavítva lovaspuskásra.
94  Georgy Mattias
95  Rancs Istuan
96  Poliani
97  Mihalis Ferencsne
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egy darab helyet örökösön, mely helyben vagyon szántóföld és szénafű, ezt is őkegyel-
mének hagyom és posteritasinak modo superius scripto, mint az belső helyet, melynek 
vicinussa ab una tekintetes nemzetes sepsiszéki Szentiványi98 Henter Ferenc uram ő ke-
gyelme Sepsi György99 nevű jobbágya jószága az szántóföldnek, ab alia ugyan Alcsík 
széki szentsimoni Imre János primipilus. Sepsi György is lakik az meg írt Alcsík szék-
ben, Szentsimonon. Az széna fűnek azon Tekeresben levőnek vicinussa ab una Alcsík 
széki szentsimoni Beke Mihály primipilus, ab alia megírt széki szentsimoni Barta János 
eques sclopetarius. Viszontag én adós lévén megírt György Mihály deák uramnak tíz 
forintokkal, ezért az adósságért ez ide alább megírt zálogos földeket hagyom: Alcsík 
széki szentsimoni határban Nyírmezőn100 az keresztfánál lévén egy darab zálogos föld-
ben pro fl orenis 4 Útra jövő nevű lábban,101 melynek vicinussa ab una nemzetes Alcsík 
széki zsögödi102 Mikó Jánosné asszony nemes Czerjék Kata asszony földe, ab alia Alcsík 
széki szentsimoni Endes György103 uram, nemes személy földe, ezt is zálogjáig György 
Mihály deák úrnak hagyom. Item Alcsík széki szentsimoni határban Nagymezőn Hosz-
szú nevű lábban egy darab zálogos földem pro fl orenis 5, melynek vicinussa ab una né-
hai Alcsík széki nemes, nemzetes szentsimoni Czerjék János úr maradványi, ab alia né-
hai Alcsík széki szentsimoni Cseke Mátyás primipilus jószágára járandó föld, ezt is 
zálogjáig őkegyelmének, megírt György Mihály deák uramnak hagyom. Erdő alatt 
Heveder fenyőben104 egy darab földem vagyon zálogon pro fl orenis 4, melynek vicinus-
sa ab una Alcsík széki szentsimoni Holló Péter105 primipilus földe, ab alia vagyon de 
eadem Benkő Mihályék, primipilusok földe, ezeket az megírt zálogos földeket az tíz 
forint adósságban hagyom meg írt György Mihály deák uramnak és egyszersmind ve-
lem való dajkálkodtatásáért ilyen formában.

Nota bene. Hogyha az pap fi am, Albert meg találna jönni, míg ki nem váltják az 
megírt zálogos földeket, addig hozzá ne nyúlhasson, míg az tíz forintot le nem teszi 
György Mihály deák uramnak, ha pedig addig az vérek, kik azon földekhez igaz vérek, 
ki találnák váltani, míg az fi am hazajön, tehát György Mihály deák uram leválja106 azon 
földek zálogját és legyen őkegyelméé. Ugyan viszontag egy pad fedelem vagyon Alcsík 
széki szentmártoni Részeg Ferencnénél,107 az melyhez semennyi jussa nincsen, azt is 
György Mihály deák uramnak hagyom ilyen formában, hogy ha az fi am megjön, adja 
meg neki, ha kívánja, ha pedig meg nem jön, legyen György Mihály deák uramé és őke-

  98  Sz. Ivani
  99  Sepsi Georgy
100  Nirmezőn
101  A „lábban” kifejezés az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerintegy pénzösszeg felvételét jelenti. Szabó, 

1995, 736.
102  Zögödi
103  Endes Georgy
104  Heveder feniőben
105  Hollo Peter
106  A „leválja” szó jelentése az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerint perfelvételt, per indítást jelent. Sza-

bó, 1995, 1110.
107  Reszegh Ferencznenel
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gyelme posterittasaié.108 Isten e világból kiszólítván, temetésemet őkegyelmére bízom. 
Tudom, hogy gondot visel mint igaz vér atyámfi a. Míg fenn megírt testamentarius bí-
rák, kik vagyunk, ez dispositióban jelen voltunk, és minket szabad jó akaratjából keze 
beadásával, jó eszén, elméin lévén az fenn megírt Lacz Balázs relictája109 Erzsébet, testa-
mentarius bíráinak hagyja és vallja előttünk, megvallván hogy őtöt senki testamentaria 
dispositiójára nem kényszerítette. Melynek nagyobb bizonyságára és erősségére adjuk 
az mi pecsétes levelünket fi de nostra mediante szokott pecsétünk és kezünk írásai alatt.

Datum anno, die, loco sedeque praenotatis. Iidem qui supra
Lectae correctae per eosdem.
Kovács Mihály deák manu propria
Sas Mihály manu propria110

X111

Levata causa in Bankff alva anno 1698 die 8. marty. Actor János deák etc. petit par 
deliberatum: conceditur.

Lacz Balázsné testamentuma112

108  posteritas = utód
109  megmaradt 
110  A nevek alatt három vörös viaszpecsét látható.
111  Hiányzik a saját kezű aláírás, mert az illető a másik két tanúval ellentétben egyáltalán nem tudott írni.
112  A dokumentum hátlapján olvasható, az íráskép megegyezik a dokumentum törzsszövegének írásával.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

RNLHMH Román Nemzeti Levéltár Hargita Megyei Hivatala, Fond 
27 Csíkszék levéltára – Iratok
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