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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.) 
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CLXIV. 

Péchy Simon bözödi bir tokos és Bözöd pat rónusa* 

Memoriale 1631. esztendőben. 

Az meliket ülés heliet és az raollé az alsó és felső határ-
ban négy 1 hold földeket igirtek vala Péczi Simon uramnak ő 
Nagának mii előttünk megadák az levél tartása szerént mind 
az hon való és mezei földeket az bezedi uraim: Az alsó határ-
ban az meli földeket adának Folyomban 2 vagyon mindenik; 
az alsó földnek alsó vicinussa a falu nyila, felső az Folyom 
dombja a l j a ; az másik vagyon azon nevíi helyen az felső lábban, 
felső vicinusa Marosi András nyila, az alsó vicinusa az falu 
nyila. Az felső határban való föld vagyon Vágásiokán, egy 
hold föld, mindenik vicinussa az falu földei; Fat t in padfelé egy 
hold föld, annak is vicinussa az falu földe, ezt hütünk szerént 
irtuk. 

* Kiegészítés a Keresztény Magvető XVIII. köt. 41. lapon megjelent 
számához. 

1 Nyolez hold földet ígértek volt: 4-et az alsó és 4-et a felső határban, 
de úgy látszik, lealkudták a 8 holdat 4-re. 

4 Folyom, Folyom dombja, Vágásioka, Pad, határrész nevek, ma is 
úgy hívják. 

CLXV. 

Solymosi Koncz Boldizsár levele bátyjához Koncz Boldizsárhoz.1 

Bordos, 1634. 

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint nekem jó akaró 
bátyám-uramnak. Az szent isten jó egészséget és békességes 
hosszú életet adjon kegyelmednek, mind az édes ángyommal 
és az édes öcsémmel egyetemben. 

Az sógorral az anyámhoz felmenvén, az tiz aranyról emlé-
keztünk, az anyánk az megadására kész volt, de mind pénzet-
lensége miatt s mind penig az urának zúgolódása miatt nem 
üsmere sem találá semmi módját az megadásnak. Mindazon-
által szándéka lévén az anyámnak, hogy Bordosra jőne, igéré 
arra magát Miklós Ferencz uram, hogy oly móddal és válasz-
szal bocsátja le az anyánkot, hogy mind ez az adósság s mind 
penig az madarasi örökség jó végbe maradna. Az anyánk érkez-
vén ide Bordosra, jelenté, hogy Miklós Ferencz uram izente 
volna az sógornak, hogy felmenne Kobátfalvára és az adós-

1 A hasonnevű püspök édes atyjához. 




