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következő évben a székelyeknek nagy 
szerepük volt a tatárok elleni hadjáratok 
sikerében. Ezzel összhangban, ahogy a 
mongol veszély alábbhagyott, a távoli 
menedékvárak többségét (Rapsóné vára, 
Tartód vára) felhagyták. Rapsóné várát 
felépülése után fokozatos készenléti hely-
zetben tartották – a leletanyag kései da-
rabjainak megfelelően – a 14. század kö-
zepéig, majd a vészhelyzet megszűntével 
a túlságosan távol fekvő mentsvár legfel-
jebb alkalmi menedékhely lett.

A Görgényi-havasok szegélyén, az 
udvarhelyszéki és marosszéki középkori 
településterület peremén található Rapsó-
né vára a székely közösségi várépítés 
klasszikus példája. Határvár funkcióját 
topográfiai helyzete egyértelműen cá-
folja: a magas hegyek védelmében meg-
búvó vár a keletről betörő ellenséget nem 
volt mi módon figyelje, ellenőrizze vagy 
fenntartsa, ugyanis a középkori útvonalak 
elkerülték környezetét. Fosztogatás és 
zsákmányszerzés, nem pedig a terület-
szerzés volt a Kárpátok szorosain keresz-
tül támadó keleti népek célja, akik jól 
ismerve Erdély adottságait, a tartomány 
belső, gazdagabb részei felé vették út-
irányukat. Az ellenfél beözönlését fenn-

tartani már nem képes székelység másik 
fő feladata e ponton az önvédelem volt, 
emberi és anyagi javaik oltalma. Az ellen-
séget már csak nyílt csatában lehetett 
megállítani, ezt a szerepet a vajdaság ala-
kulatai, köztük a székely katonai kontin-
gens látták el.

A nehezen támadható, többnyire rej-
tett helyeken épült egyszerű gyűrűfalas – 
minden bizonnyal gyilokjáróval ellátott – 
menedékvárak használatában több ténye-
ző utal az ideiglenes jellegre (vékony kul-
túrréteg, kevés leletanyag, kőépületek és 
kutak hiánya). E várak mai székely tele-
pülésekkel való összekapcsolása önké-
nyes és általában a modern közigazgatási 
állapotokat tükrözi (Tartód vára, Rapsóné 
vára), viszont építésük idején a még osz-
tatlan széki vagy több falucsoport által 
közösen birtokolt havashoz tartoztak. An-
nak ellenére, hogy a fenti érvelés alapja 
(Tizenhétfalusi havas, Ős-Marosszéki ha-
vasok, Hatod) a késő középkori, fejede-
lemség kori helyzet leképezése, feltehető, 
hogy ez az állapot többé-kevésbé vissza-
vetíthető egészen az Árpád-korig. A szé-
kely közösségi várak építése széki szerve-
zés vagy falucsoportok közös munkája 
alapján jött létre.

Rapsóné vára a rendelkezésünkre álló 
adatok és ismeretek alapján az udvarhely-
széki és marosszéki székelység egy része 
által közösen épített és használt menedék-
várnak tartható. A vár további kutatását a 
Vártető alatti, ettől nyugatra található Ká-
polna-mezőn valaha állt középkori ká-
polna és a körülötte feltételezett faluhely, 
valamint a mezőt övező töltésszakaszok 
(Rapsóné útja, Várkapu, Juhod völgyét 
záró sánc és árkok) együttes vizsgálatával 
kell folytatni. Noha régészetileg még nem 
történt feltárás rajtuk, az már topográfiai 
elhelyezkedésük alapján is megállapítha-
tó, hogy a Kápolna-mezőn és annak kör-
nyezetében található földsáncok és kő-
töltések védelmi funkciót egy esetlegesen 
keletről támadó, a Görgényi-havasok 
masszívumán áthatoló, Rapsóné várát 
bevevő ellenféllel szemben képtelenek 
lettek volna betölteni. A Kápolna-mezőt 
övező objektumok sokkal inkább ennek 
helyi védelmét látták el, kapcsolatukat 
Rapsóné várával nem ismerjük.

Rapsóné várát a történeti források hi-
ánya a mondák titokzatos világába helye-
zi, ahonnan a régészeti kutatások szerény, 
ám kézzelfogható valósága segít a törté-
nelem színpadára emelni múltjának epi-
zódjait.

Sófalvi András
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Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 14.

A Székelyudvarhelyi Múzeum iratgyűjteménye (II.)

Az Örökségünk előző számában vá-
zoltam a Székelyudvarhelyi Múzeum irat-
gyűjteményének történetét, átvételi kö-
rülményeit, szerkezetét, és röviden átte-
kintettem a gyűjtemény legnagyobb szer-
kezeti egységét kitevő Céhes iratok tartal-
mát, kiemelve a legjelentősebb, legérté-
kesebb darabokat. Az ismertető második 
részében a további iratcsoportok bemuta-
tása következik.

A székelyudvarhelyi magisztrátus
 iratai

A mindössze nyolc levéltári egység-
ből álló iratcsoport jelentőségét nem ter-
jedelme, hanem hézagpótló jellege adja. 
Székelyudvarhely város történeti irattára 
meglehetősen hiányosan maradt ránk, így 
az itt található – részben a város gazdasági 
életét, részben közigazgatását és igazság-
szolgáltatási tevékenységét érintő – levél-
tári egységek különösen fontosak Szé-
kelyudvarhely 18-19. századi múltjának 
megismeréséhez. Helytörténeti szem-
pontból leginkább a városi magisztrátus 
1819–1843 között keletkezett határozati 
jegyzőkönyvei tarthatnak számot na-
gyobb érdeklődésre.

Községi protocollumok
Az iratcsoportot alkotó hét levéltári 

egységből tulajdonképpen csak három fe-
lel meg a címbeli műfaji besorolásnak, 
ezek Városfalva (1773–1851) és Orosz-
hegy (1851–1858)  községek elöljáró-
ságának határozati jegyzőkönyvei (983., 
987., 988. számú iratok), amelyek tartal-
mazzák a felsőbb közigazgatási szervek 
részéről érkezett utasításokat, körlevele-
ket, leiratokat is. Három további levéltári 
egység udvarhelyszéki közösségek vagy 
magánszemélyek különböző birtokperei-
nek írásos anyagát tartalmazza. A helytör-
ténészek haszonnal lapozgathatják a Vá-
rosfalva és  Homoródszentpéter között 
zajló határper anyagát (984. sz.), a Ká-
polnásfalu és 16 szomszédos falu határpe-
rének iratait (985. sz.), vagy bizonyos ét-
falvazoltáni, fülei és székelyszáldobosi 
személyeknek a vargyasi Daniel család 
ellen folytatott birtokperének iratait (986. 
sz.).

Az iratcsoport minden bizonnyal 
legértékesebb darabja III. (Habsburg) Ká-
roly királynak a szentegyházai és kápol-
násfalvi communitas javára 1724. május 
17-én Bécsben kibocsátott kiváltságleve-
le (982. sz.). A pergamenre írt ünnepélyes 
oklevél, melyen III. Károly és kászoni br. 
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Bornemisza János udvari kancellár kéz-
jegyét találjuk, megújítja I. (Habsburg) 
Lipót 1701-ben adott kiváltságlevelét, 
amely a maga során megerősítette „Szent-
egyházas és Kápolnás Oláhfalu” közön-
ségének  Báthory Gábortól 1609-ben, 
Bethlen Gábortól 1614-ben és I. Rákóczi 
Györgytől 1631-ben nyert privilégiumait. 

Családi iratok
A 269 levéltári egységből álló iratcso-

port legtekintélyesebb részét a szentgeri-
cei Jakab család kénosi ágának iratanyaga 
(1728–1945)  teszi ki a maga 153 iratával. 
De nem csupán a darabszám, hanem az itt 
található iratok információs értéke alap-
ján is ez tekinthető az iratcsoport legna-
gyobb érdeklődésre számot tartó részé-
nek. A család a háromszéki Árkosról szár-
mazott el a  marosszéki Szentgericére, 
ahol 1649-ben Jakab Simon – András, Mi-
hály, György és István nevű fiaival együtt 
– katonai szolgálataiért kapott II. Rákóczi 
György fejedelemtől címert és nemesle-
velet. A négy fiú 1657-ben részt vett a fe-
jedelem sikertelen lengyelországi hadjá-
ratában, ahonnan csupán György tért visz-
sza, három testvére odaveszett. Utóbb a 
család különböző (szabédi, pókai, kénosi) 
ágakra szakadt, de mindannyian e 17. szá-
zadi Jakab György leszármazottai és a 

1szentgericei előnevet használták.  A csa-
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lád legismertebb tagja Jakab Elek (1820– 
1897) akadémikus, történész-levéltáros 
volt. Lapozva a nagyobbrészt 18-19. szá-
zadi iratokból álló anyagot, számos, a 
Székelyföldön is birtokló nemesi család 
történetéhez találunk hasznos adatokat: 
több irat is vonatkozik az ábránfalvi Ug-
ron, a nagyercsei gr. Tholdalagi, a lozsádi 
br. Györffy vagy a gyulafehérvári Farkas 
családok homoródszentmártoni, máréfal-
vi és mezőgerebenesi birtokaira, ezek leg-
inkább adásvételi és haszonbérleti szerző-
dések, birtokösszeírások, kötelezvények, 
panaszlevelek, tanúvallomások, nyugták, 
hivatali levelek. 

A Szotyori család iratanyagában 
(1590–1863) főleg Székelykeresztúr kör-
nyéki családokra vonatkozó iratokat talá-
lunk (pl. az újszékelyi Lőrinczi és Buzo-
gány, az alsóboldogfalvi Ferenczi vagy a 
bözödújfalusi Kovács családok). A csalá-
di iratgyűjtemények szokásos irattípusait 
(egyezséglevelek, adásvételi és haszon-
bérleti szerződések, végrendeletek, osz-
tálylevelek, kezeslevelek) felvonultató 
anyagból külön említést érdemel a Lő-
rinczi János és Lőrinczi István özvegye, 
újszékelyi Mihályi Borbála közötti egyez-
séglevél 1654-ből (1145. sz.). Meglepő 
módon egyetlen irat sem a névadó Szo-
tyori famíliára vonatkozik, így csak felté-

2telezni lehet, hogy a szotyori Szotyori  
család Székelyudvarhelyre költözött 
egyik ágának hagyatékáról lehet szó. 

Az erdőfülei Fosztó család iratai 
(1638–1859) között bardócszéki famíliák 
különféle ügyleteit (adásvétel, zálog, köl-
csön, haszonbérlet, birtokmegosztás) 
vagy éppen peres ügyeit dokumentáló ira-
tok fordulnak elő. A Fosztó család 1540-
ben tűnik fel a forrásokban, amikor Maj-
láth István erdélyi vajda fülei Fosztó Ta-
másnak megparancsolja, hogy Daniel Pé-
ter egyik perében szálljon ki Vargyasra és 
tegyen jelentést. A családot az 1566. évi 
összeírásban Menyhért, Imre és János fü-
lei lófők képviselik, egy évtizeddel ké-
sőbb pedig arról van adat, hogy Fosztó 
Menyhértnek két jobbágyportája van a fa-

3luban.  1602-ben Giorgio Basta császári 
generális előtt három családtag is letette 
az esküt: Fosztó Imre, András és Bálint; 
1614-ben (majd 1627-ben is) mellettük 
feltűnik Fosztó Máté is. Mindannyian ló-

4főként szerepelnek az összeírásokban.  A 
16–18. században a család több széki elöl-
járót adott: a vargyasi Daniel Péter fami-
liárisi köréhez tartozó fülei Fosztó Imre 

51590-ben Bardócszék alkirálybírája volt,  

Középkori kápolna helyszíne 
a Kápolna-mezőn

A Juhod völgyét záró földsánc

A Pozner család 
 (Részlet a II. Habsburg Lipóttól 
1791-ben nyert nemeslevélből)*
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ben udvarhelyszéki helyettes sebészi te-
15vékenységét is méltányolták.  A szabad-

ságharcot követő időszakból Szakács Ist-
ván tevékenységére vonatkozóan két év-
tized múltán van újabb adat: egy, az 
országos főorvos által küldött levél cím-
zése szerint 1866-ban Székelyudvarhely 

16rendes orvosa volt.  Tíz évvel később a 
város református halotti anyakönyvében 
is e tisztséggel szerepel. Hatvannyolc 
éves korában, 1876. január 20-án tüdő-

17vész következtében érte a halál.

       Vegyes iratok
Az 1649–1940 közötti időszakban ke-

letkezett 96 levéltári egység változatos 
irattípusokat képvisel (szerződések, jegy-
zőkönyvek, guberniumi leiratok, össze-
írások, számadások stb.). A fond e részé-
ben is szép számmal találhatóak család-
történeti vonatkozású iratok. Ilyen pl. a 
székelyudvarhelyi Ágotha család címeres 
nemeslevele 1660-ból (1283. sz.), a gal-
gói Rácz család részére bizonyos szolnok-
dobokai birtokokra vonatkozóan kibocsá-
tott adománylevél 1700-ból (1373. sz.), a 
Pozner testvérek (Ferenc, Bernát és 
György) nemeslevele 1791-ből (1292. 
sz.), a mezőkölpényi Zongor család ne-
mességét tanúsító ítélet 1845-ből (1319. 
sz.), illetve ez utóbbi família vázlatos csa-
ládfája (1335. sz.). 

Kérdéses, hogy miként került a Pozner 
18család címeres nemeslevele  a múzeum 

gyűjteményébe, hiszen a családnak Sza-
bolcs megyében voltak a birtokai, tagjai 

19ott viseltek hivatalokat.  Kevésbé talá-
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nyos az Ágotha család címeres nemesle-
20velének  a gyűjteményben való feltűnése, 

hiszen a nagyon népes família évszáza-
dokon keresztül sok-sok tagja által szoro-

21san kötődött Székelyudvarhelyhez.  A 
család minden bizonnyal legismertebb 
képviselője a tordai születésű Ágotha 
János (1808–1880) festőművész, rajzta-
nár – Kelemen Lajos szavaival „az első 

22erdélyi magyar képtár alapvetője”  – 
volt, aki 1822–1825 között a székelyud-
varhelyi római katolikus gimnáziumban 

23tanult  és az 1830-as évek elején rövid 
ideig arcképfestőként itt is élt. Felsőbb 
tanulmányait Pesten és a bécsi Akadé-
mián végezte, de 1836-1837 körül nélkü-
lözései miatt kénytelen volt tanulmányait 
abbahagyni. Nagyszebenben telepedett 
le, ahol rajztanárként, oltárkép- és portré-
festőként tengette életét. „A legszegé-
nyebb, legelesettebb művészek közé tarto-
zott, kinek pályáját éppen nyomorúságos 
helyzete kényszerítette bele a rajztanárok 
mindennapi robotjába” – írta róla Mu-

24rádin Jenő.
Ezen iratcsoportból említést érdemel 

továbbá két nagyobb lélegzetű birtok-
összeírás 1765-ből, illetve 1817-ből. Az 
első marosnémeti gr. Gyulay Sámuel 
máréfalvi, miklósfalvi, kányádi, bétai, do-
bói, vágási, égei, dályai, felsőboldogfalvi, 
bikafalvi, szombatfalvi és bágyi részjó-
szágait (1365. sz.), míg a második a szép-
laki Petrichevich-Horváth Dániel után 
maradt észak-erdélyi és mezőségi (az 
unokai, magyarfülpösi, mezőszentmárto-
ni, melegföldvári, kapori, szászszentja-
kabi, magyarpalatkai, szóteleki, ugruci, 
magyarfodorházai, sólyomkői, kovácsi) 
részjószágokat veszi számba (1367. sz.). 
A gazdasági jellegű iratok sorában szólni 
kell a dévai Haller uradalomnak a kincstár 
általi megváltása kapcsán 1826-ban ké-
szített számadásról is (1304. sz.). 
Ugyanezen iratcsoportban található az 
egykori marosvásárhelyi levéltáros, Biás 
István (1877–1950) egyik történeti mun-
kájának kézirata, borítóján a következő 
szövegű címkével: Adatok Ders Udvar-
hely megyei község történetéhez, 1905 
(1370. sz.), amely tulajdonképpen a szé-
kelyderzsi Petki család történetéhez 
gyűjtött levéltári adatokat tartalmazza. 
Külön érdekessége ezen iratcsoportnak, 
hogy jó néhány darabja pergamenre író-
dott (1283., 1292., 1308., 1309., 1355.), 
ezek a hordozóanyag miatt is nagy értéket 
képviselnek.

F 249 A Székelyudvarhelyi Múzeum irat-
gyűjteménye (évkör: 1584–1945; mennyiség: 
2020 levéltári egység, 6,45 fm.; leltárszám: 54, 
141; magyar, latin, német, román nyelvű 
iratok)
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rekkel és nemzékrendi táblákkal IX. Pest, 1862. 170. 
19. Pozner Antal például 1840-1841 körül a kis-
várdai járásban volt főszolgabíró. – Uo. 170.
20. Az 1660. január 30-án, Nagyszebenben kiállított 
nemeslevél tanúsága szerint az Ágotha család címe-
re kék pajzsban alvó oroszlánt ábrázol, amelyen pán-
célos vitéz áll, amint jobbjában kivont kardot, bal-
jában pedig háromágú, nyitott levélkoronát tart.
21. Az oklevél jobb alsó sarkán a család egyik kie-
melkedő művészegyéniségének, Ágotha Imre 
(1860–1930) festőművész, rajzpedagógusnak auto-
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Szakács István kézjegye 1842-ből***

* CsLvt, F 249 A Székelyudvarhelyi Múzeum 
iratgyűjteménye – Vegyes iratok, 1292. sz.
**CsLvt, F 249 A Székelyudvarhelyi Múzeum 
iratgyűjteménye – Vegyes iratok, 1283. sz.
*** CsLvt, F 38 Adótabellák gyűjteménye 
XXX/20. sz. 51. lap.

Bicsok Zoltán

A székelyudvarhelyi Ágotha család 
címeres nemeslevele 1660-ból**

Fosztó Máté 1635-ben a szék követe, 
Fosztó György pedig 1697–1711 között a 

6szék jegyzője.  
A szentegyházai Ambrus család iratai 

(1741–1872) leginkább a két kiváltságos 
közösség, Szentegyháza és Kápolnásfalu 
18-19. századi történetére vonatkozóan 
tartalmaznak adalékokat.

A családi hagyatékok mellett ezen 
iratcsoportban találjuk Székelyudvarhely 
két jeles, 19. századi személyiségének, 
Bod Károlynak és Szakács Istvánnak az 
irathagyatékát is. A jogot, filozófiát és 

7teológiát végzett Bod Károly  (1848– 
1926) református kollégiumi tanár, igaz-
gató iratai (1868–1902) között főleg ma-
rosvásárhelyi, pesti, sárospataki, zürichi 
és marburgi tanulmányait igazoló, illetve 
lelkipásztori tevékenységére vonatkozó 
iratok fordulnak elő.

8Szakács István  (1808–1876) Kereszt-
úr fiúszék, majd Székelyudvarhely város 

9seborvosának iratai (1837–1882)  úgy-
szintén főleg a névadó tanulmányaira, il-
letve orvosi pályájára és 48-as tevékeny-

10ségére vonatkoznak.  Orvosi diplomájá-
nak 1851-ben készült hiteles másolata 
szerint a marosvásárhelyi születésű ifjú 
tanulmányait 1837-ben Kolozsváron vé-
gezte a Királyi Lyceumban, ahol sebészeti 
és szülészeti szakon is szigorlatot tett, így 
mindkét hivatás gyakorlására jogot szer-

11zett.  Pályája első öt évéről nincsenek 
adatok, annyi bizonyos, hogy 1842 nya-
rán lett Keresztúr fiúszék seborvosa. Dr. 
Fejérvári Lajos udvarhelyi székorvos ta-
núsítványa szerint „Seborvos Szakáts Ist-
ván úr tudományos mesterségét jól érti, 
abban jártas, jó, ügyes, könnyű kezefogá-
sú […] receptjei rendszabályosak, azok 

szép, tiszta, érthető betűkkel kifejezvék [!]. 
Józan és erkölcsös életű, testi alkotása ép, 
egészséges, erőre s állandóságra mutat, 
amelyek hivatala folytatására egy sebor-
vosnak elmúlhatatlanul megkívánta-

12tók.”  Hivatását a legnagyobb közmeg-
elégedésre gyakorolta, érdemeit több 
rendben is elismerték a hivatalosságok. 
Némelykor arra is rákényszerült, hogy 
gondatlan kollégái által okozott bajokat 
orvosoljon. Az 1844-ben történt máréfal-
vi eset, amikor Bartók István széki sebész 
figyelmetlenségéből egy tömeges himlő-
oltás alkalmával történt súlyos műhiba, 
jellemző a 19. század derekának székely-
földi egészségügyi viszonyaira. Három 
évvel később a falu polgári és egyházi 
elöljárói a Szakács István részére kiállított 
tanúsítványukban így emlékeztek az 
esetre: „Alólírtak adjuk e kéziratunkat ar-
ról, hogy midőn 1844-ik évben rendes se-
bész Bartók I. úr a máréfalvi kisdedekbe a 

13bujasenyvet  elég szerencsétlenül bé ol-
totta, és ugyanő nem elég pontosan s sü-
keretlenül is gyógyított,  a Tekintetes Ne-
mes Tisztségtől ide rendeltetett és falunk-
ba ki szállott tisztelt Szakáts István úr a 
kórházakot nagy szorgalommal látogatta, 
a betegek gyógyításán tellyes igyekezettel 
iparkodott, és noha szállása nem elég ké-
nyelmes, kosztya is silány volt, béketűrő-
leg és férfias kitartással működött, úgy, 
hogy nagy részben betegeink nékie kö-
szönhették e makacs nyavalyátóli mene-
kedéseket, melyről ezennel jó lelki üsme-

14rettel bizonyittunk.”  Sikeres máréfalvi 
ténykedése elismeréseként Udvarhely-
szék tisztsége 1847. március 26-án ün-
nepélyes kiállítású  dicsérő oklevelet is 
kibocsátott, melyben a szék elöljárói egy-
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ben udvarhelyszéki helyettes sebészi te-
15vékenységét is méltányolták.  A szabad-

ságharcot követő időszakból Szakács Ist-
ván tevékenységére vonatkozóan két év-
tized múltán van újabb adat: egy, az 
országos főorvos által küldött levél cím-
zése szerint 1866-ban Székelyudvarhely 

16rendes orvosa volt.  Tíz évvel később a 
város református halotti anyakönyvében 
is e tisztséggel szerepel. Hatvannyolc 
éves korában, 1876. január 20-án tüdő-

17vész következtében érte a halál.

       Vegyes iratok
Az 1649–1940 közötti időszakban ke-

letkezett 96 levéltári egység változatos 
irattípusokat képvisel (szerződések, jegy-
zőkönyvek, guberniumi leiratok, össze-
írások, számadások stb.). A fond e részé-
ben is szép számmal találhatóak család-
történeti vonatkozású iratok. Ilyen pl. a 
székelyudvarhelyi Ágotha család címeres 
nemeslevele 1660-ból (1283. sz.), a gal-
gói Rácz család részére bizonyos szolnok-
dobokai birtokokra vonatkozóan kibocsá-
tott adománylevél 1700-ból (1373. sz.), a 
Pozner testvérek (Ferenc, Bernát és 
György) nemeslevele 1791-ből (1292. 
sz.), a mezőkölpényi Zongor család ne-
mességét tanúsító ítélet 1845-ből (1319. 
sz.), illetve ez utóbbi família vázlatos csa-
ládfája (1335. sz.). 

Kérdéses, hogy miként került a Pozner 
18család címeres nemeslevele  a múzeum 

gyűjteményébe, hiszen a családnak Sza-
bolcs megyében voltak a birtokai, tagjai 

19ott viseltek hivatalokat.  Kevésbé talá-

13
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nyos az Ágotha család címeres nemesle-
20velének  a gyűjteményben való feltűnése, 

hiszen a nagyon népes família évszáza-
dokon keresztül sok-sok tagja által szoro-

21san kötődött Székelyudvarhelyhez.  A 
család minden bizonnyal legismertebb 
képviselője a tordai születésű Ágotha 
János (1808–1880) festőművész, rajzta-
nár – Kelemen Lajos szavaival „az első 

22erdélyi magyar képtár alapvetője”  – 
volt, aki 1822–1825 között a székelyud-
varhelyi római katolikus gimnáziumban 

23tanult  és az 1830-as évek elején rövid 
ideig arcképfestőként itt is élt. Felsőbb 
tanulmányait Pesten és a bécsi Akadé-
mián végezte, de 1836-1837 körül nélkü-
lözései miatt kénytelen volt tanulmányait 
abbahagyni. Nagyszebenben telepedett 
le, ahol rajztanárként, oltárkép- és portré-
festőként tengette életét. „A legszegé-
nyebb, legelesettebb művészek közé tarto-
zott, kinek pályáját éppen nyomorúságos 
helyzete kényszerítette bele a rajztanárok 
mindennapi robotjába” – írta róla Mu-

24rádin Jenő.
Ezen iratcsoportból említést érdemel 

továbbá két nagyobb lélegzetű birtok-
összeírás 1765-ből, illetve 1817-ből. Az 
első marosnémeti gr. Gyulay Sámuel 
máréfalvi, miklósfalvi, kányádi, bétai, do-
bói, vágási, égei, dályai, felsőboldogfalvi, 
bikafalvi, szombatfalvi és bágyi részjó-
szágait (1365. sz.), míg a második a szép-
laki Petrichevich-Horváth Dániel után 
maradt észak-erdélyi és mezőségi (az 
unokai, magyarfülpösi, mezőszentmárto-
ni, melegföldvári, kapori, szászszentja-
kabi, magyarpalatkai, szóteleki, ugruci, 
magyarfodorházai, sólyomkői, kovácsi) 
részjószágokat veszi számba (1367. sz.). 
A gazdasági jellegű iratok sorában szólni 
kell a dévai Haller uradalomnak a kincstár 
általi megváltása kapcsán 1826-ban ké-
szített számadásról is (1304. sz.). 
Ugyanezen iratcsoportban található az 
egykori marosvásárhelyi levéltáros, Biás 
István (1877–1950) egyik történeti mun-
kájának kézirata, borítóján a következő 
szövegű címkével: Adatok Ders Udvar-
hely megyei község történetéhez, 1905 
(1370. sz.), amely tulajdonképpen a szé-
kelyderzsi Petki család történetéhez 
gyűjtött levéltári adatokat tartalmazza. 
Külön érdekessége ezen iratcsoportnak, 
hogy jó néhány darabja pergamenre író-
dott (1283., 1292., 1308., 1309., 1355.), 
ezek a hordozóanyag miatt is nagy értéket 
képviselnek.

F 249 A Székelyudvarhelyi Múzeum irat-
gyűjteménye (évkör: 1584–1945; mennyiség: 
2020 levéltári egység, 6,45 fm.; leltárszám: 54, 
141; magyar, latin, német, román nyelvű 
iratok)
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Szakács István kézjegye 1842-ből***
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Bicsok Zoltán

A székelyudvarhelyi Ágotha család 
címeres nemeslevele 1660-ból**

Fosztó Máté 1635-ben a szék követe, 
Fosztó György pedig 1697–1711 között a 

6szék jegyzője.  
A szentegyházai Ambrus család iratai 

(1741–1872) leginkább a két kiváltságos 
közösség, Szentegyháza és Kápolnásfalu 
18-19. századi történetére vonatkozóan 
tartalmaznak adalékokat.

A családi hagyatékok mellett ezen 
iratcsoportban találjuk Székelyudvarhely 
két jeles, 19. századi személyiségének, 
Bod Károlynak és Szakács Istvánnak az 
irathagyatékát is. A jogot, filozófiát és 

7teológiát végzett Bod Károly  (1848– 
1926) református kollégiumi tanár, igaz-
gató iratai (1868–1902) között főleg ma-
rosvásárhelyi, pesti, sárospataki, zürichi 
és marburgi tanulmányait igazoló, illetve 
lelkipásztori tevékenységére vonatkozó 
iratok fordulnak elő.

8Szakács István  (1808–1876) Kereszt-
úr fiúszék, majd Székelyudvarhely város 

9seborvosának iratai (1837–1882)  úgy-
szintén főleg a névadó tanulmányaira, il-
letve orvosi pályájára és 48-as tevékeny-

10ségére vonatkoznak.  Orvosi diplomájá-
nak 1851-ben készült hiteles másolata 
szerint a marosvásárhelyi születésű ifjú 
tanulmányait 1837-ben Kolozsváron vé-
gezte a Királyi Lyceumban, ahol sebészeti 
és szülészeti szakon is szigorlatot tett, így 
mindkét hivatás gyakorlására jogot szer-

11zett.  Pályája első öt évéről nincsenek 
adatok, annyi bizonyos, hogy 1842 nya-
rán lett Keresztúr fiúszék seborvosa. Dr. 
Fejérvári Lajos udvarhelyi székorvos ta-
núsítványa szerint „Seborvos Szakáts Ist-
ván úr tudományos mesterségét jól érti, 
abban jártas, jó, ügyes, könnyű kezefogá-
sú […] receptjei rendszabályosak, azok 

szép, tiszta, érthető betűkkel kifejezvék [!]. 
Józan és erkölcsös életű, testi alkotása ép, 
egészséges, erőre s állandóságra mutat, 
amelyek hivatala folytatására egy sebor-
vosnak elmúlhatatlanul megkívánta-

12tók.”  Hivatását a legnagyobb közmeg-
elégedésre gyakorolta, érdemeit több 
rendben is elismerték a hivatalosságok. 
Némelykor arra is rákényszerült, hogy 
gondatlan kollégái által okozott bajokat 
orvosoljon. Az 1844-ben történt máréfal-
vi eset, amikor Bartók István széki sebész 
figyelmetlenségéből egy tömeges himlő-
oltás alkalmával történt súlyos műhiba, 
jellemző a 19. század derekának székely-
földi egészségügyi viszonyaira. Három 
évvel később a falu polgári és egyházi 
elöljárói a Szakács István részére kiállított 
tanúsítványukban így emlékeztek az 
esetre: „Alólírtak adjuk e kéziratunkat ar-
ról, hogy midőn 1844-ik évben rendes se-
bész Bartók I. úr a máréfalvi kisdedekbe a 

13bujasenyvet  elég szerencsétlenül bé ol-
totta, és ugyanő nem elég pontosan s sü-
keretlenül is gyógyított,  a Tekintetes Ne-
mes Tisztségtől ide rendeltetett és falunk-
ba ki szállott tisztelt Szakáts István úr a 
kórházakot nagy szorgalommal látogatta, 
a betegek gyógyításán tellyes igyekezettel 
iparkodott, és noha szállása nem elég ké-
nyelmes, kosztya is silány volt, béketűrő-
leg és férfias kitartással működött, úgy, 
hogy nagy részben betegeink nékie kö-
szönhették e makacs nyavalyátóli mene-
kedéseket, melyről ezennel jó lelki üsme-

14rettel bizonyittunk.”  Sikeres máréfalvi 
ténykedése elismeréseként Udvarhely-
szék tisztsége 1847. március 26-án ün-
nepélyes kiállítású  dicsérő oklevelet is 
kibocsátott, melyben a szék elöljárói egy-
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