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Az Ur Isten Nagyságodat boldog hosszú évekkel áldja 
meg. Az mi executiónknak ugy lévén vége, Nagyságodnak, 
mint kegyelmes urunknak, hitünk szerént megírtuk s az expo-
nensnek pecsétünk alatt kiadtuk. 

Datum ex praedicta possessione Maros-Szent-Király, anno 
dieque Supra notatis. 

Nagyságodnak több hívei között alázatos hivei, szolgálunk 
Nagyságodnak, mint Kegyelmes urunknak Fejedelmünknek 
Maros-Székben Akosfalván lakó Veres János és Harezon lakó 
Zoinbod Ferenez, mindketten liütös assessorok. 

Kívül ezim: Illustrissimo ac Celtissimo Principi Domino, 
Domino Georgio Rákóczi, Dei gratia Transsylvaniae Principi, 
partium regni Hungáriáé Domino ac Siculorum Comiti, Domino, 
Domino nobis naturaliter Clementissimo. 

A másik oldalon: Anno Domini 1638. Generoso Dno 
Secretario Aulae absente aperta per Joannem Szalárdi mpria. 

(Eredetije a Teleki-nemzetség közös levéltárában.) 

CLXII . 

Pécs i Simon egy ikafalvi jobbágyát Damokos Ferencznek ajándékozza 

1618-ban. 

Én Pechi Simon az mi kgts Urunknak ő Nsgának az 
erdélyi Fejedelemnek belső Tanáchia és Fő-Cancelláriussa adom 
tut tára mindeneknek, az kiknek illik, hogy in anno praesenti 
1618 die 15 mensis febr. Kizdi Székben alsó Csernatonban lakó 
Daniokos Ferencznek attarn jo akaratomból ajándékon egy Ike-
f ilván Kizdi Székben lakó Puszta István nevii jobbágyot mind 
feleségestől, gyermekestől, házastól, külső belső örökségével 
egyetemben, kinek vicinussa egyfelől Lőrincz István, másfelől 
az ország útja, hozzá tévén ezt is, hogy az mely peres jószágokat 
az mezőségen bírom, ha ennekutánna alkalomra menne véllek 
az dolog is, ő is az mostani, hozzája megmutatott jóakaratomról 
el ne feletkezzék, hanem megemlékezzék mind akkor s mind 
egyeb időkben, kinek nagyobb bizonságára és erősségére attain 
ez levelemet, pecsétemmel és kezemirásával megerősitettett. 
Datum in civitate Brassóviensi. Anno et die supranot'atis. 

Simon Pechi. 
Kis borított ép gyűrű pecsét rajta. 

(Eredetije a Damokos-család levéltárában Alsó-Csernátonban, Fasciculus 
V-us Nro 153. 
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CLXIII. 
Pécsi Simonné, Barabási Kata kezes levele 1652-ben. 

Mü Antos Ferencz nob. Kovács Mihály primipily Kézdi 
székben Nagy-Nyujtódon lakok és Kelemen Gergely Deák, 
ugyan Kézdiszékben Nagynyujtódi Schola mester adjuk emlé-
kezetire mindeneknek, az kiknek illik ez mü levelünknek ren-
diben, quod anno praesenti 1652 die 18 mensis febr. jövének 
mü eíönkbe két felől való személyek, egyfelől nemzetes Daczó 
Gergely uram, Sepsi Széki szentgyörgyi és másfelől az néhai 
tekintetes és Nsgos Pécsi Simon uram meghagyatott özvegye, 
nemzetes Barabási Kata asszony, Szenterzsébeten Udvarheiy-
székben lakó és mivel vele kezesül nemzetes Daczó Gergely uramat 
nemzetes Donát István uramnak pro fior. 100 Nemzetes Bara-
bási Kata asszony obligala Sepsiszékben Szentgyörgyön levő 
két jobbágyát (úgymint) Kali Bálintot fiával Balással és Oláh 
Máté nevü jobbágyit minden pertinentiaval együtt, az mellett 
mindenik határban, valahol valamit bir nemzetes Barabási Kata 
asszony mindenhelyeken, az Sepsi széki Szentgyörgyi határon 
valókat, szántóföldeket és szénafüveket, köté és obligalá tali 
conditione, hogy ha az jövendő pünköst napjára ha kész pénzül 
az Száz forintot nem deponálná nemzetes Barabási Kata asz-
szony nemzetes Daczo Gergely uramnak és az kezességből meg 
nem mentené, nemzetes Daczó Gergely uram minden törvén 
nélkül hozzá nyúlhasson fen megirt jobbágyokhoz és perti-
nentiákhoz ez levélnek erejével, mely levelünk ellen se inliibitio, 
se repulsio se gratia principis ne obstálhasson. Evictiot is fogada 
nemzetes Péchi Simonné asszonyom, hogyha meg nem ment-
hetné és ki menne az feljebb megirt jószág Daczó Gergely 
uram kiziből, másut való jószágából, akármicsoda helyeken 
levőkből igazat vehessen Száz forintig Nemzetes Daczó Gergely 
uram. tnsuper nemzetes Barabási Ka ta asszony egy zálogos 
földet bocsáta ki kezéből nemzetes Daczó Gergely uramnak, 
mely föld vagyon az Sepsi Széki Szentgyörgyi alsó határban 
Sziget nevű helyben in vicinatibus Gregor. Daczó. Melynek 
erősségire és megállására adtuk ez mü jelenvaló levelünköt ficle 
nostra mediante és pecsétünkkel megerősítvén. Datum anno, 
die et loco, idest in possessione Nagy-Nyujtod in aedibus gen. 
D. Stephani Donát. Judices iidem, qui Supra. 

Kivül rájegyezve: 1652. 18 febr. költ. Contractus, melynél 
fogva Pécsi Simonné Barabási Ka ta a ki Udvarhelyszékben 
Szenterzsébeten lakik, Donát Katától (Daczó Gergelyné) .100 
frtot kérvén, Daczó Gergelyt kezesül adja, hogyha Daczó Ger-
gelyt, adveniente termino a kezességtől meg nem menti, Szent-
györgyi két jobbágyát, minden határban levő földeit leköti, 
ezeken kivül a Szentgyörgyi alsó határban Szigeth nevü zálo-
gos földét kibocsátja. 

(Eredetije a Damokos-család levélt. Al-Csernátonban. íasc. 6-us Nro. 30.) 




