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Az Örökségünk legutóbbi számá-
ban a gyűjtemény kialakulásának kö-
rülményeit, rendezési elvét és szerke-
zetét ismertettem, kiemelve néhány 
jelentősebbnek vélt darabot a jogbiz-
tosító, jogszolgáltatási, gazdasági, 
történeti vonatkozású és személyes 
iratok köréből.

Jelen lapszámban a gyűjtemény 
legértékesebb darabjai kerülnek be-
mutatásra: az uralkodói kiváltság- és 
adománylevelek. Ezek nemcsak a ki-
bocsátó személy vagy intézmény 
rangja, a megadományozott család 
történelmi jelentősége és társadalmi 
szerepvállalása, vagy az oklevélbe 
foglalt jogi tartalom okán számíthat-
nak figyelemre, de a legtöbb esetben 
az igényes kivitel miatt is. A kalligra-
fikus írás, a festett iniciálék és a csa-
ládi címerek kidolgozottsága, illetve 
önmagában a hordozóanyag (perga-
men, merített papír) és az alkalmazott 
hitelesítő elemek (kézjegyek, pecsé-
tek, vízjelek) mind-mind azt jelzik, 
hogy különleges darabokkal van dol-
gunk. Az uralkodói kegy eme ünne-
pélyes megnyilvánulásai közül lássuk 
előbb a királyi (császári) és fejedelmi 
kiváltságleveleket. 

A galgóci Szőke család címeres 
nemeslevele 1578. április 11-én kelt 

Pozsony várában. Az oklevél tanú-
sága szerint II. (Habsburg) Rudolf vá-
lasztott római császár Szőke (Zeöke) 
Mihályt és általa testvérét, Tamást a 
nemtelen állapotból a nemesek sorába 
emeli. A család címerhasználati jogot 
kap. Jelvényük: vörös-fehér, középen 
vágott pajzs, benne zöld hármas hal-
mon álló, kiöltött vörös nyelvű, jobbra 
fordult fekete sas. Sisakdíszül a cí-
merbeli állat alakja szolgál. Az okle-
vél viszonylag jó állapotban maradt 
ránk, de a császári függőpecsét azóta 
elveszett (8. számú irat).

A korondi ... Jakab nemeslevelét 
1589. november 15-én bocsátotta ki 
Báthory Zsigmond gyulafehérvári 

1kancelláriája.  A több javítgatással, fe-
lülírással tarkított oklevélből nem de-
rül ki a kedvezményezett családneve, 
mivel az következetesen ki van ka-
parva. Az illető nem kapott címer-
használati jogot, de korondi házát 
mentesítették az adóterhek alól. A 
kétséges hitelességű, rongált állapotú 
oklevélhez viszonylag épen megma-
radt, fejedelmi viasz függőpecsét van 
erősítve (26. sz.).

A rangemelés mellett gazdaságtör-
téneti jelentősége is van azon okle-
vélnek, amely Báthory Zsigmond 
gyulafehérvári kancelláriáján 1591. 
november 15-én, a csíki vashámornál 
dolgozó székelyek kollektív lófősí-
tése ügyében kelt (42. sz. – a gyűj-
teménybe ennek hiteles másolata ke-
rült). Eszerint a fejedelem a csíki vas-
bányák művelésénél szerzett érdeme-
ikért lófőséget adományoz bizonyos 
csíkdánfalvi, csíkszentmihályi, va-
csárcsi, csíkrákosi, csíksomlyói, csík-
szentgyörgyi, csíkjenőfalvi, borzso-
vai, göröcsfalvi, kilyénfalvi, kászon-
feltízi székelyeknek. Összesen 21 sze-
mélyről van szó, akiknek „mestersége 
és ügyessége által a csíki vasbányák 
már évek óta míveltetnek, s akik a 
fejedelem nagy hasznára működtek 
most is és reméli működni fognak ez-
után is, ha munkájokat valamivel 
megjutalmazza. Amiért is primipilu-
sokká teszi őket és utódaikat, hogy 
míveljék tovább a bányákat, és szük-

ség esetén jól felszerelve lovon szol-
 gáljanak a hadban.”

A kobátfalvi Demjén család lófő-
sítő levelét Rákóczi Zsigmond bocsá-
totta ki Marosvásárhelyen, 1607. már-
cius 22-én. Demjén Mihályt katonai 
érdemei és hűséges szolgálatai elis-
meréséül emelte a fejedelem a szaba-
dosok (libertinusok) közül a székely 
lófők sorába. Az oklevél jó állapotban 
maradt meg, a fejedelmi függőpecsét 
azonban azóta elveszett (176. sz.).

A recsenyédi Fekete család lófő-
sítő levele 1612. június 1-jén kelt 
Nagyszebenben, azt követően, hogy 
Báthory Gábor fejedelem elfoglalta és 
székhelyévé tette a szászok központ-
ját. Fekete Ferenc már a fejedelmi elő-
dök idején is tanúsított hűséges szol-
gálataival érdemelte ki, hogy Báthory 
szabadosi állapotából örököseivel 
együtt székely lófővé emelte és re-
csenyédi udvarházát az adók alól ki-
vette. A szakadozott oklevélhez kék-
sárga-zöld színű, sodort zsinórral erő-
sítettek fejedelmi függőpecsétet, mely 
utóbbi viszonylag jó állapotban meg-
maradt (15. sz.).

A gyergyóalfalvi Kis család ne-
meslevele 1621. május 25-én kelt 
Kassa városában. Battonyai Kis Ba-
lázs (Kys de Bathonya) gyergyóalfal-
vi birtokos a II. (Habsburg) Ferdinánd 
császár ellen vívott hadjáratban szer-
zett katonai érdemeivel és hűséges 
szolgálatával érdemelte ki, hogy 
Bethlen Gábor választott magyar ki-
rály a nemtelen állapotból kiemelje és 
a valódi nemesek közé sorolja, alfalvi 
házát felmentve minden teher alól. A 
kissé szakadozott oklevelet megerősí-
tő fejedelmi viaszpecsét töredezett 
állapotú (4. sz.).

Tóth (Thotth alias Szilassy) 
György címeres nemeslevele 1622. 
március 10-én kelt Kassa városában, 
Bethlen Gábor választott magyar ki-
rályként bocsátotta ki. A kedvezmé-
nyezett a hit védelmében szerzett ér-
demeiért emelkedik nemtelen állapo-
tából a valódi nemesség soraiba és 
szerez címerviselési jogot örököseire 
kiterjedőleg is. Nemesi jelvénye: ka-

2

nyargó patak partján, egy gyümölcsfa 
árnyékában vörös köpenyben álló 
fegyveres ifjú, fején süveggel. Sisak-
díszül háromágú levélkorona szolgál, 
rajta babérkoszorúval övezett, hatágú 
aranycsillag. Az oklevél viszonylag jó 
állapotban maradt fenn, de az ahhoz 
piros-fehér-zöld-sárga színű, sodort 

zsinórral rögzített viasz függőpecsét-
ből csupán egy csonk maradt (24. sz.).

A székelyudvarhelyi Lakatos csa-
lád lófősítő levele 1631. szeptember 
27-én kelt Nagyszebenben. I. Rákóczi 
György fejedelem Lakatos Mártont 
(és általa gyermekeit: Ferencet, ifj. Já-
nost, Katalint) és id. Jánost (és általa 
gyermekeit: egy másik ifj. Jánost és 
egy másik Katalint) hűséges szolgála-
taikért és érdemeikért nemtelen álla-
potukból kiemeli és a székely lófők 
közé sorolja. A jó állapotban lévő 
oklevélen kék-sárga-fekete-fehér szí-
nű, sodort zsinórral hozzáerősített vi-
aszpecsét függ, ez utóbbi is viszony-
lag ép állapotban (22. sz.).

Gyergyóalfalvi Literatus János ló-
fősítő levele 1636. december 16-án 
kelt Gyulafehérváron. A korábban 
szabados rangú kedvezményezettet I. 
Rákóczi György emeli a lófők sorába 
hűséges szolgálataiért, melyeket már 
Bethlen Gábor fejedelem idején is ta-
núsított. Az oklevél erősen rongált ál-
lapotú, az azt megerősítő fejedelmi 
függőpecsét elkallódott (5. sz.).

Az etédi Hodgyai család címeres 
nemeslevele 1667. október 24-én kelt 
Gyulafehérváron. Az oklevél tanúsá-
ga szerint Apafi Mihály fejedelem – 

bizonyos pénzösszeg lefizetése elle-
nében – visszaadta Hodgyai (Hodgiai) 
János, illetve általa örökösei szabad-
ságát, mentesítette őt addigi jobbágyi 
terhei alól és az erdélyi valódi ne-
messég soraiba emelte. A címerhasz-
nálati jogot nyert család nemesi jel-
vénye: zöld mezőben bíborvörös öl-
tözetű harcos, kezében megfeszített 
íjjal. Hogy a családnak nem csupán ar-
ra volt pénze, hogy megváltsa sza-
badságát, de a címerfestőt is meg tudta 
fizetni, azt a szép kivitel, az oklevél 
gazdag díszítése tanúsítja. Az oklevél 
jó állapotban maradt meg, a piros-fe-
hér-zöld színű, sodort zsinóron függő 
fejedelmi viaszpecsét fatokba helyez-
ve úgyszintén ép állapotú (108. sz.).

Az abásfalvi Csoma család cí-
meres nemeslevele Gyulafehérváron 
kelt 1676. június 1-jén. A kedvez-
ményezettek a Csoma testvérek: Fe-
renc, János és György voltak, akik hű-
séges szolgálataikért részesültek ab-
ban a fejedelmi kegyben, hogy ezen-
nel a valódi nemesség soraiba lép-
hettek. Nemesi jelvényük: kék pajzs-
ban arany korona, melyből páncélos 
kar nő ki, kivont kardot tartva. A 
viszonylag jó állapotú oklevelet Apafi 
Mihály fejedelem piros-fehér-zöld 
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1578-ban kelt nemeslevélen (8. sz.) 
(A fényképek a szerző felvételei.)

Tóth (alias Szilassy) György címere
1622-ből való nemeslevelén (24. sz.)

Az etédi Hodgyai család 
címeres nemeslevele 1667-ből 
(108. sz.)
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színű, sodort zsinóron függő, fatokba 
3helyezett pecsétje hitelesíti  (1. sz.).

A homoródszentmártoni Kováts 
család címeres nemeslevele 1679. jú-
nius 4-én kelt Gyulafehérváron. Az 
indoklás szerint Kováts Jánost – aki 
kora ifjúságától fogva a műveltebb 
irodalommal foglalkozott, égből szár-
mazó jó tulajdonságait, az isteni ke-
gyelemből neki adott talentumát s a 
köznép erkölcsi tanításában megnyil-
vánuló tisztét, minden tehetségét 
szorgalmasan és szolgálatkészen 
használta – és általa fiait: ifj. Jánost és 
Sámuelt, kisbúni Bethlen Pál korábbi 
jobbágyait – éppen földesuruk köz-
benjárására és az általa kifizetett 
pénzösszeg ellenében – Apafi Mihály 
fejedelem felmenti a jobbágyi szol-
gáltatások alól és a nemesek sorába 
emeli. A kiszakadt oklevél egykor pi-
ros-fehér-zöld színű, sodort zsinóron 
függő fejedelmi viaszpecséttel volt 
megerősítve, ez utóbbi azóta elveszett 
(17. sz.).

4A csíkszentkirályi Léstyán család  
címeres nemeslevele 1742. augusztus 
4-én kelt Bécsben, Mária Terézia ki-
rálynő kancelláriáján. A kedvezmé-
nyezett, Léstyán Mátyás kincstári 
ügyvéd személyes érdemeivel és hű-
séges szolgálataival érte el, hogy örö-
köseire kihatóan a szabadosok rendjé-
ből a valódi nemesek körébe emel-

kedhessen. A család ezen ágának ne-
mesi jelvénye az oklevélbeli, igen 
megfakult címerfestmény alapján: 
középen vágott pajzs, a felső kék me-
zőben fekete harántpólya, az alsó me-
zőben jobbra fordult, jobb mancsában 
három nyílvesszőt tartó oroszlán, fö-
lötte és mellette mindkét oldalt egy-
egy hatágú csillag. Sisakdíszül há-
romágú levélkorona szolgál, rajta ha-
rántpólyával díszített sasszárny. Az 
oklevél erősen megrongálódott álla-
potban maradt ránk, valószínűleg 
átázott, ezért szövege nehezen olvas-
ható és a festett címer színei is sokat 
veszítettek élénkségükből. A királynő 
függőpecsétje leszakadt az oklevélről, 
de fatokba helyezve, viszonylag jó ál-
lapotban őrződött meg (21. sz.).

Ami a birtokadományokat igazoló 
okleveleket illeti, a gyűjtemény jóval 
szerényebb, csupán két királyi ado-
mánylevél található benne. Az egyiket 
Báthory István lengyel király bocsá-
totta ki 1577. október 1-jén Marien-
burgban. Kedvezményezettje bizo-
nyos Csupor (Cziwpor) Péter székely 
tizedes (decurionis), aki már Erdély-
ben, de Lengyelországban is több had-
járatban bizonyította hűségét, ezzel 
érdemelte ki, hogy megkapja az altor-
jai Verőfelcserének (Weröfelczere) 
nevezett erdőt (109. sz.).

A másik adománylevél közel két 
évszázaddal későbbi, 1757. augusztus 
22-én kelt Nagyszebenben. A Mária 

Terézia királynő nevében kiadott ok-
levél megerősíti a tusnádi (szeretsze-
gi) Darvas családot (id. és ifj. Pétert, 
illetve Ferencet) tusnádi, kozmási és 
csatószegi birtokaikban (2. sz.).

F 227 Szerzemények és ado-
mányok gyűjteménye (évkör: 1546– 
1946), leltárszám: 59, mennyiség: 198 
levéltári egység, 1,00 f. m. Magyar, 
latin, román, német nyelvű iratok.

Bicsok Zoltán

1. A Báthory Zsigmond kori királyi köny-
vekbe az oklevél keltének megfelelő idő-
pontra nem jegyeztek be semmilyen ne-
mesítést. – Az erdélyi fejedelmek királyi 
könyvei 1582–1602. Mutatókkal és jegy-
zetekkel regesztákban közzéteszi Fejér 
Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Az Er-
délyi Múzeum-Egyesület kiadása. Ko-
lozsvár, 2005. 319. (A továbbiakban: Az 
erdélyi fejedelmek...)
2. Magyar nyelvű fordításban, kivona-
tosan közölve: Székely oklevéltár V. kötet 
(1296–1603). Szerk.: Szádeczky Lajos. 
Kolozsvár, 1896. 151.
3. Az oklevelet a közelmúltban ismertette 
Mihály János: Az abásfalvi Csoma család 
nemeslevele. In: Örökségünk, V. évf. 
(2011) 2. szám. 20-21.
4. A családból csíkszentkirályi Léstyán 
Bálint 1591. március 17-én Báthory Zsig-
mondtól szerzett primipilusi oklevelet, a 
fejedelem ugyanekkor szentkirályi házát 
is mentesítette minden adó és szolgálat 
alól. – Az erdélyi fejedelmek... 394. A 
családból – amelynek egyik ága 1742-ben 
Léstyán Mátyás által nemesi rangra emel-
kedett – többen is katonai pályán jeles-
kedtek. A 18-19. század fordulóján hár-
man is részt vettek a napóleoni hábo-
rúkban: 1799-ben Léstyán János főhad-
nagyként, Léstyán Péter tizedesként har-
colt, Léstyán József 1793-ban hadnagyi 
rangban vonult a harctérre, 1813-ban pe-
dig már századosként tűnik fel. 1812. de-
cember 31-én Léstyán János székely ha-
tárőrezredbeli huszárkapitány katonai ér-
demeire való tekintettel kapott armálist, 
feleségére, Bors Borbálára és fiaira: Já-
nosra, Lajosra és Dénesre is kihatóan. Az 
utóbbi fiú szintén katonai pályán mozgott, 
1845-ben nyugalmazott századosként fo-
lyamodott Csíkszék közgyűléséhez, hogy 
nemessége igazolást nyerjen. – Endes 
Miklós: Csík-, Gyergyó- és Kászon-szé-
kek (Csík megye) földjének és népének 
története 1918-ig. Budapest, 1994 (re-
print). 231, 234–235, 242, 263, 267.

Lövéte középkori templomának 
utolsó megjelenítése az I. osztrák ka-
tonai felmérésen (1769–1773) lát-
ható. Nem sokkal ezután lebontották, 
anyagából 1776-ban a falu közepén 
egy új, barokk stílusú templomot épí-
tettek fel. Az elbontott templom terü-
lete az egyház tulajdonában maradt, a 
település továbbra is ide temette ha-
lottait, egészen 1870-ig, amikor az új 
közegészségügyi törvényeknek meg-
felelően a falu feletti dombon nyitot-
tak új temetőt. Az elpusztult templom 
emléke mindmáig megmaradt a falu 
emlékezetében.

A területen, amely napjainkra több 
telekre darabolódott, 2010-ben tartot-
tunk régészeti terepszemlét, amelyet 
az említett év őszén régészeti ásatás is 

1követett.  A feltárások a következő 
esztendőben folytatódtak, majd egy 
év kihagyás után, 2013-ban sikerült 
elegendő információt összegyűj-
tenünk, amely lehetővé teszi a temp-
lom építési kronológiájának összeál-
lítását.

A három év során összesen 160 
négyzetméternyi területet tártunk fel, 
amelyből 111 temetkezés került elő. A 
sírgödrök jelentős hányada már a 
templom elbontása után jött létre. A 
nagyméretű, újkori sírgödrök jelentős 
pusztítást vittek véghez a lelőhely ré-
tegtani viszonyaiban, középkori sírál-
lományában és nem utolsó sorban a 
templom falaiban. Az ásatások során 
feltártuk a teljes szentélyt és sekres-
tyét, ezen kívül a hajó és a torony észa-
ki oldalát.

A régészeti ásatások nyomán vi-
lágossá vált, hogy a település közép-
kori temploma jóval korábbi, mint azt 
addig a kutatók sejtették. A legkorábbi 
templom nyomai a 12. századig vezet-
nek vissza. Ekkor egy egyenes záró-
dású templom épült fel. Sajnos a ké-
sőbbi munkálatok és az újkori temet-
kezések teljesen tönkretették a korai 
építkezéshez tartozó sírokat és a fa-
lakat is. Kivételt képez egy kis fal-
csonk, amelyet 2011-ben a gótikus ol-
táralapozás környezetében észleltünk 
és a szentély keleti falaként határoz-
tunk meg.

A 13. század folyamán ezt a kis 
templomot alapjaira visszabontották. 

Megnagyobbítva, tengelyét kissé 
nyugatra eltolva építették újjá. Szen-
télye szintén egyenes záródású volt. 
Az épület falait 2010-ben és 2011-ben 
egyaránt megtaláltuk a szentélyben, 
valamint sikerült azonosítanunk nyu-
gati záródását is, így teljes pontos-
sággal kiszerkeszthető volt annak 
alaprajza. Az ehhez a templomhoz tar-
tozó temető maradványait több védett 
helyen megtaláltuk, a legtöbb a szen-
tély nyugati fala és az oltáralapozás 
között maradt meg. Sajnos, az Árpád-
korból keltező régészeti leletanyag, 
sírmelléklet nem került elő. A máso-
dik építési fázist keltezheti az a temet-
kezés, amelyet a szentély keleti fala 
bolygatott.

A 14. század folyamán ismét na-
gyobb átalakítások zajlottak az épü-
leten. Az északi oldalra egy sekrestyét 
építettek. Ezek a korai sekrestyék 
meglehetősen kevéssé voltak idáig is-
mertek Udvarhelyszéken. Az elmúlt 
évek kutatásai során viszont több pél-
da is ismertté vált, hasonló található 
Bögözben és Kányádban is. 

A templombelső falait ekkor fres-
kókkal díszítették. 2011-ben a nyugati 
hajófalban, egy másodlagosan beépí-
tett kövön egy nagyobb töredéket ész-
leltünk, amelyen egy ló patája látható. 
Mivel vidékünkön a lovas alakok 
megjelenése nagyrészt a Szent Lász-
ló-legenda ciklusaihoz köthetőek, így 
joggal feltételezzük, hogy a második 
templomot is ennek a legendának a 
képi megjelenítése borította.

A következő század már a gótika 
jegyében alakítja át a templomot. Az 
egyenes záródású szentélyt lebontot-
ták, majd kelet fele kibővítve, sok-
szögzáródású támpilléres falakat épí-
tettek. Ehhez az északi oldalra egy 
sekrestyét is emeltek. A szentélyt kő-
bordákkal boltozták fel. Ezekből a 
boltozatbordákból az ásatások alatt 
számos töredék is előkerült.

A XVI. század ismét újabb építke-
zéseket hozott. Ekkor alapjaira visz-
szabontották a teljes templomot, ha-
jóját kissé megnyújtották nyugat fele, 
egy 18 méter hosszú, öt méter széles 
belvilágú épületet húztak fel. Ebből az 
építkezésből már több ajtó- és ablak-
keret töredéke is megmaradt, amelyek 
színesre voltak meszelve. Szintén szí-

Lövéte középkori templomai

História História

A csíkszentkirályi Léstyán család 
címere az 1742. évi oklevélen 
(21. sz.)

Az I. osztrák katonai felmérés
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