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OKMÁNYOK
FELJEGYZÉSEK A CIGÁNYOKRÓL

117.
ÖRÖKÖS JOBBÁGY - FIÚRÓL FIÚRA

Sepsiszentiván - 1651. július 14. *

Mü al dobojba hütös ... birák Markos... Horvát Gergelj primi pilis [Iófő] Marton Já-
nos, Horvát Gergelj peniglen Dobolj ugjan Sepsi széki Adgyuk emlékezetire mindene kk
az kiknek illik ez mü levelünk rendébe hogy In Anno 1651 die 14. Julius Jövének mü
előnkbe két fél személjek, ab una [egyfelől] az vitézlő Janko Miklos uram Szent Iványi
Sepsi Széki, ab altera[másfelől] Vero Miklos Cziganj Az ki maga szabad jo akarattja sze-
rint ada örökös Jobbagiul magat s mind peniglen ... az feljel megh irt Janko Miklos Uram-
nak ... fiurol fiura maradvárol maradvára Janko Miklos Uramnak ada egi fuvonak valo
bört és egieb otalommalís igeri magat hogi gongiat viseli s valaki is oda neki ugi az fell-
jel megh irt Czigan is arra igeri magat hogi Jambor Cziganja Jobagia lend, ha peniglen
el szöknék vagi valaki keze alá adna mag at, mind hazunk küI... mind falun mezőn váro-
son ez level nek erejével ugianara hoztak mivel lassan - meg foghassa mint fiat jobbagjat
reducalhassa. Ezt mü felljül megh irt birak irtuk hitünk szerint petsétünkel is megh
erősitettük.

Johannes Markus Grigorio Horvat

SÁLvt Fond 11. Bartha család iratai 1631-1854. 4. Iap
A *-al megjelölt okmány megjelent az ACTA-1999 II. kötetében (283-300. old)

118.
JOBBÁGYSÁGRÓL - AKASZTÁSRÓL

Sepsiszentiván - 1675. *

1. Tudode Janoska Cziganj hogy ha itt valo és fiu löt volna Tatranghi
2. Tudode hogi ha azon Janoskanak az fia Vellico ki most Szent Ivanba Miklosne

Aszonjom földin lakik hol született volna ...
9 .... Barta György ... Janoska itt vala volt Tatrangi vagj honnan ... nem tudgya hogj a

gyermekei itt születtek, de az Villico itt született.
10. Molnar Pal tudia hogj az kérdésben forga Janoska itt valo kis fiu vagyon 60 esz-

tendeje hogy ismerni kezdettem ...
12. Tudo hogy az Janoska az ki az kérdésben vagyon itt lakott ide valo volt. .. Tudo

hogy Janoskának az fia Villiko, az ki az kérdésben vagyon az én házamnál született mint
az én házamba lakik vala az apja magát Brassoba akaszták fel...
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Sepsiszentgyörgy - Őrkő - 1995.
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13. Provjidusjljobbágy] Varga Mihalj Ano 85 ... Tudja hogy az kérdésben val o
Janoska itt lett az Világra majd ... egy fia lön itt Janoskának, magát Brassoba akaszták
fel. ..

J 6. Oláh János 65 ... Tudo hogy az kérdésben valo Janoska ide valo volt... Janoskat
Brassoba akasszák fel az felesége gyermekei it maradot volt...

19. Prov [idus] Gyöki Gyerdo Imre 70 ... Tudo hogy a kérdésben val o Janoska ide
valo volt Tatranghi ... 55 esztendeje .Tanoskat Brassoba akasszak fel... az fia Viliko itt jöt
az világra ...

Könczei ... Nobilis [nemes] Johanis Donat Nobilis

SÁLvt Fond 11 Bartha család iratai (1631-1854) 1. csomag 5.lap

119.
ERŐSZAK - HALÁL

Zalán -1702. június 19. *

S[epsi] Széki Zaláni határon az erdőn ... egy kezdi Széki Maxai emberséges embert,
az erdőn talál van kivel is volt egy Asszonyember az férfiat az asszony embertől el sza-
kasztottak más ... társával együtt az Asszony embert meg fogták azt felém vivén circiter
[körülbelül] husz vagy huszon negy forintjat annak el vettek ... az nyavaljás Asszonnak
nyakat vas villavál az földre le szegeztete egy gyermek is leven nálla azt el vevén tölle
az bokron felen hajtottak ... az aszszony emberen egy nehányszor mind ketten erőszakot
követtek. Azert azt kivánom, hogy mint illjen nyilvan valo utonálIo tolvaj és eröszakte-
vő ... halállal büntettessék.

Nemet Mattjas ... mondgya:
Hallom az 6 Ngs Szeki elöl mire proelamaltak[kinyilvánít] de en sem vallani, sem

tagadni, ezen dolgot nem tudom miveloIlyan részegh voltam hogy világi ügyében sem-
mit nem tudtam ...

1702. június 20 .
... Két Szemmel látot bizonyságok világosan ... hogj az Buttyak SamueIne ... mint az

Zaláni Adam Német Máttyas és Bunya Tamas tolvaj képpen ciganok ... rá mentek az sze-
kér mell et levő szolgát ektelen Istentelen Káromkodás Szitkokkal Szidvan ütöttek el ker-
gették Butyak Samuelnét le nyomtak, és mind ketten erőszakot tottek rajta ...

SÁLvt Fond 28 Nr.2/9.l.lap
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120.
MUZSIKUS CIGÁNYOKTÓL ELLOPOTT LOVAK

Egerpatak - Alsócsernáton -1782. április 18. *

Nem Régiben Siralmasan eleibe adtuk vala Nagyságodnak és a Tktes Ns. Tablanak
mi képpen hivattattunk mi Brasso városaban Gazda embertől ki is annak utánna ben-
nünköt maga hozatalmát hazhoz viven musikaini és a Lovainkra valo Gondviselését
magara válalvan miképpen Nékem Farkas Ferencznek egy huszon öt forintot erő lova-
mot mig mü más háznak muzsikáltunk volna miképpen loptak el a bennünköt elszegődő
Gazdánknak istalojábol. Sokat farattunk faradunk es meg fizetésit... a Brassoi
Magistratustol [elöljáróktói) ... de nem hogy sérelmünköt meg orvosolták volna ...

Ujra esedezünk azért a Tkes Ns. Tablanak méltoztassanak valami utat s modot talál-
ni abban hogy el károsodott lovaink meg fizetődjenek ily szörnyü kárba maradásunk ne
kellessék ... alázatos szolgai Eger Patakon Lako Farkas Ferencz és Viliko Istvan Ng B.
Henter Ferencz ur... jobagyai.

SÁlvt Fond 8 Nr. 627.8.Iap

121.
KÖZMUNKÁRA KÉNYSZERÍTETT CIGÁNYOK

Szotyor - Háromszék -1782. június 17. *

Melly alázatossággal kölletik Nagycsáktokot busitanunk el kerülhetetlen bajunk
iránt; ti. Hogy minket mind Kőhányásra mind hoszszas utaknak ásás ára csinálására egy
szaval mindenféle Falu bajára hajtottak mar egy néhány időktől fogvást mint akár melly
ős örökös tehetőst... az mellyet soha mi nem cselekedtünk más falukban is vagynak, s it-
ten is Uri rendek Czigányai hozzánk hasonlo életü Czigány ok, és úgy tapasztaljuk hogy
azokat semmi olyan kiváloképpen valo terhes alapotokra eppen nem kénszeritik, kihez
képest... .esedezünk... mivel mi nem hogy egy ketehti eledelt magunknak annyira
kereszhetnénk, hogy más falu határaira is meszsze földre dolgozni mehetnénk egy
végtébe de meg egy napra valonk sincs ha csak házral házra nem járhatunk a mi mester-
ségünkkel mi minden bajaiban ... ha az Méltoságos Continua [állandó] Tabla rajtunk nem
könyörül, minden bizonnal el kelletik bujdosnunk ... igen szegeny Szotyori Mezes
Miklos jobba[gya)kkal együtt... Graff Badi Josef ur eö Nagysága Czigányai ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 627.7.Iap
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122.
ARANYÁSZ ÉS MÁS CIGÁNYOK
Scpsiszék - 1783. szeptember 13. *

Anno 1783 die 13ra Septembris Tktts Sepsi V. Király Biro Lajos Elek Ur és a Ne-
mes Háromszéki Ns. Continua[állandó) Tábla rendelése mellett vett Parancsolatjábol ell
mentem Sepsi Székben magam Olt melyéki ... minden Faluban a holott Investigaltam
[kiderítettem) az Aranyasz, Kalános és más mesterségü Fiscalis Cziganyokot ugy szin-
tén azakot is a kik Arany, ezüst köveket kereső, és azután járo, és tudo embereket is
hasonlo modon Investigaltam a provincia részen és a kiket találtam admonealtam
[figyelmeztettem), hogy ezen folyo holnapnak 1Södik napján AIso Csernatonban a Job-
bágy Biro házánál okvetetlen meg jelenjenek, melyek következtenek eszerint

l mo Gidofalvan Aranyasz Kalános Fiscalis Cziganyokot nem találtam, hanem más
kövek után járo meszes Embereket a provincia részen találtam Szabo Ferenc és János
Görögit, a kiket is admenaltam hogy 1S~ 4bis Also Csernatonba meg jelenjenek.

2do Étfalva Fiscalis Miklos János nevezetü Czigánt találtam, melyet hasonlo modon
ad ISre ki is admenáltam hogy megjelenjenek.

3lÍo Zoltánban és Bodokon Aranyász Kalános Fiscalis Cziganyokot és más rnester-
séget tudo embereket nem találtam.

4lÍo Oltszemen Aranyász Kalános Fiscalis Czigányokot találtam kiket is admoneal-
tam hogy lSdik 4bis AIso Csernatonban a jobbágy Biro házánál magokot jelentsék.

Stil)Málnáson Zalánban Kálnokon és Kőröspatakon Aranyász Kalános és más mes-
terséget tudo embereket nem találtam.

6~ Árkoson Fiscalis Czigányokot Darocz Majort és Darocz Ádámot találtam kiket
is hasonlo modon, ad lS~4bis admonealtam hogy Also Csernatonban a Jobbagy Biro há-
zánál meg jelenjenek.

7mo Szent Györgyön Aranyasz Fiscalis Kalános Czigányokot találtam Balas Rupat,
Borzas Györgyöt, Koskodár Illyésnek Felességit, Borzas Péternek Feleségit, akiket és
másokat akiket találtam akiket nem találtam Feleségek által admonealtam, hogy lSdik

4bis Also Csernatani Jobbagy Biro házánál meg jelenjenek Arany ezüst követ és azután
járo embereket nem találtam.

8no Szemerján, Szentkirályban, Ilyefaiván, Al Dobolyban és Szatyorban sem
Fiscalis Czigány okot, sem arany és ezüst köveket kereső embereket nem találtam egyet
IS.

9no Kilyénben Fiscalis Czigany Demeter Nikát találtam akit is admeráltam hogy
lSdik 4bis az AIso Csernatonban a jobbágy Biro házánál magát jelentse Arany és ezüst
követ szedő embert nem találtam ...

Gidofalvi Csiszer Samuel Nemes Sepsi Széknek Hütös dulloja

SÁLvt Fond 8 Nr. 682.9.Iap
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123.
ARANYÁSZOK - FAEDÉNY KÉSZÍTŐK - KÓBORLÓK

VALLÁS - VISELKEDÉS
Étfalva - 1785. május 22. *

... Az aranyász és más rendbeli Czigányok iránt mig ez előtt panaszolt felséges urnak
hogy előre... minden vármegyéből az Aranyászok farniliaibol bizonyos hellyre öszve
gyűjtvének tudtokra adatván a Continua Tablatol... őfelsége mulhatatlanul porontsolattyában
ki adta légyen a czigányok egy változhatatlan helyen valo lakásokot még pedig olly formán
hogy mind az Aranyászok a tavaszi és Nyári honapokba mind a fa edényeket tsinálását an-
nak ideiben mind eddig ugy ezután is szorgalmatosan follytassuk ugyan, de mivel meg egy
bizonyos faluhoz is nem számlálandtak széllyel-hellyel az egyes tartományban Koboroiván
ezután azon faluk közé számláltassanak, melyekben be szállithatnak azokk adofizető köny-
veikben fel jegyeztetvén tartoznak elvégezni az Aranyászást azon faluknak határára minden
esztendőben viszsza menni és azon hellynek Birának magokot bejelenteni, midőn a
Rectificatiolhelyesbítés] folyamegholtaknak és ujjonnan születetteknek számának feladásá-
ra elő állani.

Továbbá hogy edénynek valo fákat ide, ezen falu erdejérőé is szerezhessenek és a na-
gyobb Vásáros helyeken is el adhassák szabadon meg Engedtetik, ugy meg is hogy az előre
a falu birák tanátsábol és tudositásábollégyen ha kik pedig az ellen vétenek 12 páltza ütésseI
büntettesenek ellenben a Faluk és földes Urak kiknek határokon tanáltak meg szállani, lakni
valo és marha legelésre helyeket ugy szintén a hatalmas erdőkból fa béli ... a K. Gubernium
[fökorrnányszék] rendes esztendei joga mellett aszszignál janak[kijelöljenek].

Ha pedig valaki az elebb le irt Aranyász Czigányok közül a... lak helljin kivül külső
appertinentiakat[tartozék] a gazdaság follytatására az helybeli possessor urakboi vagy külön
jön a faluktol kivánna s meg is nyerne az illyen a Sellérhez hasonlo szolgálatott tegyen. Kü-
lönben minden arany ászok adatott szabadságokban meg hagyattatnak ... az Aranyasz szerszá-
moknak hordozására szükséges lovakot tartani engedtetik mellyeknek tartásátol nyári és téli
időkben is ugy mind most magoknak légyen gondjok.

Azon rendelések pd[pedig] mellyek sub 9ber An 1782 Nr. 6525 megtartásuk a többi czi-
ganyoknak nezve ki hirdettettek ezen alkalmatossággal is azok ujra mindeneknek a mennyi-
ben azkot tartoznak publicaltatnak[kihírdet] s közönségessé tétetnek mindenekben ahoz tart-
sák magokot.

A mennyiben a személjes földes urak hatalma alá tétetteket 1: sub 12. 7ber Ano 1782
Nr.6525 költ... publicaitatott rendelések szerint :1 czigányokot illeti, mi modon fordittassának
meg határozott átlagokra, és az Emberi társasághoz illő életre, ezek iránt is az az előtti
parantsolatok és rendelések meg tartassanak, melly szerint a ciganyok a kik különbb különbb
földes urak alatt tekeregnek, porontsollya őfelsége, hogy valamelly bizonyos lakhellyre, és
egy bizonyos foldes Ur birtokába tartozhassanak, s nekiek a széllyel valo koborlás sátorok-
ban valo lakás kemény büntetés alatt tiltassék és mivel felséges urunkk Szent akarattya ezen
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Reícrenturnljelentés] szerint abba szorgalmatoskodik a cziganyokk egy hellyen valo lakasa
iránt, hogy eök az által a tsinosabb öltözetek viseletére életek meg jobbitására, a tisztességes

erköltsöknek be vitelire a vallás beli buzgoságot is az emberekkel valo társalkodásra fel ser-
kentessen, és a részint alkalmas Hazafiakká nem változhatnak különben, hanem ha mostani
erköltsököt le vetkezni Lelkek idvességére és az Ember Társaságnak fenn tartására szolo dol-
gokra tanittani kezdenék; tehát a mivel Lelkek idevességit munkalkodhassák, az iránt e kö-
vetkezendő Regulához [szabály] tartják a Czigányok magokot.

1. Azokban mellyek a hitre szükségesek magokot s gyermekeiket tanitytassák.

2. Meztelen Magzattyokot minden úton s modon be fedezni igyekezvén azokot mezite-
lenségekkel. Hazakban vagy bizonyos uttzakon által menöknek tzömört vagy nyavallyát ne

szerezzenek.
3. Házaknál a férfiak az asszony renden levó1ctől meg különböztessenek, mert az által

fordittatnak el közülök a már sokszor tapasztalt gonosz tselekedetek.
4. A templomot mindnkor, de főképpen vasámapokon és Innepeken gyakorolják mutat-

ván abbol keresztényi kegyességeket erre nezve.
5. Válasszanak ... Elöl járokot magoknak, kikk porontsolattya hol tselekedetek regulájá-

nak tartsák.

Az emberekkel valo köz társalkodásra és az életnek is tsinosabb elrendelésire ezek

porontsoltatnak, hogy
1!llil Az eledel ruházat és nyelv dolgában azon nemzetek melly között lakosok vagyon

szokását kövessék a dög ételt tarka barka öltözéket és tulajdon Czigany nyelveket örökösön
el hagyják.

2ill A lopott portékáknak el dugására igen alkalmatos palást pokrotzot ne visellyék.
3ill Lovat az aranyászokon kivül másokk tartani nem engedtetik, de ezeknek is

4ill Sokadalmi alkalmatossággal a Lo tserélés tilalmaztatikk.
5ill A falusi Birák azon henye czigányokot ne szenvedjék, hanem ha magok vagy földes

urak szolgálattyában nem foglalatoskodnak a Biro kénszeritse ököt másnak pénzért dolgot
tenni nevezetesen

6ill az mezei munkához hozzá szoktassanak a honnan ugy kell vigyázni a dolgokra, hogy

7ill Othon földes urak vegyék birodalmok alá, kik az ő számokra szanto földeket is tud-
nak. És

8ill mezei munkát restesen follytatok testekben meg büntettessenek, de végre
9ill Mesterségeket tsak akkor follytathassák és ezen porontsolattselekedésre kötelezhet-

nék mint szintén más rendbeli czigány ok.

SignaIt Étfalva 22. Mai 785.

Keresztes István
Provens Biro

SÁLvt Fond 364 Étfalva iratai Nr.2. 15-16. Iap
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124.
LETELEPEDÉS - ADÓ

Háromszék - Nagyszeben -1785. *

Noha a közelebb le folyt Esztendőben Juliusnak 9dik napján 5053. szám alat azt pa-
naszolta ezen Fő- Igazgató Tanáts Exellentiádnak, s Kegyelmeteknek, hogy a Fiscalis
Czigányokra, kik állandó Lakhellyekkel még nem birnak, nem két forintbéli, ameIlyet
az ez iránt ki szabot Sinormérték szerint tsak azok tartoznak fizetni, a kiknek valóságos
állandó LakheIlyek vagyon, hanem tsak egy forintbéli főtől valo Taxárojjanak; mindazo-
náltal, hogy ezen czigányoknak letelepedése iránt sok versben ki nyilatkoztatott, s az ha-
za közönséges hasznával szorossan egyben kaptsolt czélt annál hamarabb elérni lehes-
sen; parantsoltatik Exellentiadnak, s Kegyelmeteknek, hogy semmi külömbséget ezen
Emberek között nem tevén akár tekergők legyenek - is, szinte ugy, mint a meg telepedet-
teket, még ezen Esztendőre készittendő Rectificatio [kiigazítás] munkájában két R.
forintokbol állo Fő pénz alá vetni el ne mulassák, melly szerént reménleni lehet, hogy
látván a tekergő, és sohult is állando lakhellyre szert tenni nem akaro Czigányok, töllök
is annyi főpénz fel vettetni, mind éppen azoktol, kik bizonyos hellyen lakásokot meg ha-
tározván meg telepedtenek, indittassanak önként az állando meg telepedésre inkább,
hogy sem erőszakkal kénszerittessenek: különben ha valamelly könnyebbséget azok
fe\yül, a kik megtelepedtenek tapasztalnak ezen keringő Czigányok a Fő pénznek fel ro-
vatásában, félő hogy olly sok rendbéli parantsolattyait Ő Felségének a Czigányoknak kö-
zönségesen leendő meg telepitések eránt kévánt végét el nem érik, mellyis az egész Or-
szágnak nyilvánságos kárára szolgálna. De minthogy Fő Felsége 27 -dik August 1783-
ban az 7642.Szám alat költt, s a KiráIlyi Gubernium által Augustusban 18-dik napján
1784-dik Esztendőben 6902. szám alat ki hirdettetik Udvari Decretuma[határozat] által
kegyelmesen megengedni méltoztatott, hogy a meg telepedet Fiscalis Cziganyoknak
adojok három egymás után következendő esztendőken fel ne vétessék ... erre nézve kö-
telességekben fog állani Exellentiadnak, Kegyelmeteknek ezen Czigányoknak meg
telepittések aránt költ parantsoktoknak telljesitéséről tudositásokat Januariusnak végeig,
ide fel küldeni, mellyből ki tessék kik telepittettek meg közüllök és kik még Czellengők
hogy egyfelől ezeknek meg telepitések aránt, azokra nézve pediglen a kik már bizonyos
lakásra verekedtenek, az három esztendóbéli adonak el engedése aránt a szükséges ren-
delések meg tétettethessenek: hogy pediglen ezen ado el follyhasson parantsoltatik
Exellentiadnak s Kegyelmeteknek, hogy a meg telepedett Czigányoknak neveit Falun-
ként meg vizsgáltatván elóbb a szolgabirák által mennyiben tellesittettek légyenek ezen
embereknek állando megtelepitések aránt költ Rendelések különös Lajstromban vévén ...
ezen Királlyi Fő Igazgato Tanátshoz fel küldeni el ne mulassák.

SÁLvt Fond Nr.8 Nr. 32 (1791-1848) I.Iap
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125.
KÉRELEM MUNKA UTÁNI MEGÉLHETÉSÉRT

Szemerja - Háromszék - 1786.augusztus 28. *

Alázatoson kéntelenitettém a Nagjságod és a T. Tábla eleibe folyamodnom illy Sérel-
mes bajonmak feladása végett hogj tudniillik: Ennek előtte circiter[körülbelül] 7 Eszten-
dőkkel ezen Nemes Vármegyében szük lévén a Kenyér, kimentem vala Maros Vásárhelly
Környékére /: hallván hogy ott bővebb a Kenyér mint itt/ magam és hozzám tartozandok-
nak lehetöbb élésemre az holott is mind addig commoraltam[\aktam] mig a f. Királyi
Ordinatiok[parancs] Szerint az Impopultionis Conscriptio [népszámlálás] meg indulván
engemet is talált azon conscriptio ideje talála Maros Vásárhelyen a hol is a város számára
téglákat vetvén ... ott is mostan ugj mint az ó Esztendőben Szú1clévén az élet modja, itt pe-
dig bövebb, jöttem Közép Ajtára ezen Nemes Vármegyéhen az holott is a mult telen com-
moralvan bordéllyban, onnan osztán meg is jobb moddal valo keresésre Kenyerenmek, jöt-
tem ide Szemerjára, az hol... Szolga Biro nem akarja maradásomot nem is kaphatni sem-
mi puszta házat a mellybe magamat meg vonnám a melly is nékem és gyermekeinmek
felettebb terhes, azért: Méltoságos Bizodalommal és reménységgel esedezem Nagyságod
és Ő Tekintetses Tábla előtt hogj ha itt nem lehet semmiképpen valo maradásom rendeljen
én nekem és gyermekeinmek a Nagyságod Graff Ur és a Le. Tábla a hol bátorságban valo
maradásom lehetetlen Méltoztassék siralmas ...esedezésernre Passualist[útleve\et] adni a
mellyel ujjabban is viszsza mehessek Maros V. Hellyre vagy pedig az hol magam Kenye-
remet kereshessem nézvén azt is hogj a fijam is ö felségét fegyverével szolgálja ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 91O.23.lap

126.
A SÁTOROZÓ CIGÁNY ÉS A FALUSI BÍRÓ "MEG TSAPATÁSA"

Kanta - 1786.szeptember 7. *

Az Mlgs Consiliorum[tanács] és Pollitia Director ur is itten menvén ... még vagy két
pár Czigánt látott satorral én annak okáért oly rendelést tettem mindenfelé, hogy ahol
találtatnak e\sóbben a falusi Biro hogy meg szenvedte meg tsapatván, az után ha
domoaetatni [letelepíttetni] a Czigány magát nem akarja, azis csapassék meg, és
kísértessék Ngod eleibe, hogy arra kifelé ki késértessenek ezen Vármegyéből, mivel
hogy itt Molduva, vagy Oláh Országra nem kisértethettyük, odaki valak lévén az
Czigányok melyet hogy eszerént kellessék véllek bánni az Mlgs Pollitia Director ur
szavaibal ezt bátorkodtam tselekedni, mellyet Ngodnak alázatos engedelmességgel bá-
torkodom is referálni[jelenteni].

SÁLvt Fond 8 Nr. 91O.lO.lap
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127.
ÖSSZEÍRÁS I.

Szentkatolna - Márkosfalva -1787. június 18. *

1mo Sz. Katolnán Mikó Miklosné asszony házába Farkas Tamás nevezetü Kovats
Cigany aki ennek elötte is lakott Sz. Katolnán de elkerengvén most jött vissza lakni

200 Vaszi András most Sz. György Napba jött ujjonnan épült Huszár Katona házá-
ba.

Márkosfalva Mojzi Joseff Hurubába gyalog Katona Dornbi Adám portáján, Duka
István, Duka Janko, Rimbo Berki, Vajna Miklos Süteibe laknak, Duka Latzi lakik a
Sogorával Puki Cziganyal. Varga Lászlo lakik Varga Dukával, Rimbo Péter Matis 1.,
Bogdány János nevezetü Czigánnyal őszel jöttek mind Görgényből a mi helységünkbe.

SÁLvt Fond 8 Nr.982.31.lap

128.
ÖSSZEÍRÁS II.

Felsőcsernáton -1787. június 22. *

F. Csernátonba lakk. négy Burdéjba.
1. Kalános Miklos 2. Piroda János 3. Piroda Samu 4. Polák Peter, Piroda Lapadát.

Piroda Péter és Nyerges János elmentek eladni, de ezek is azon hellyen hurubáznak a fa-
lu engedelméből az hol a többi két esztendőktől fogva.

SÁLvt Fond 8 Nr. 982. 31.lap

129.
MESTEREK PASSUSA

Háromszék - Nagyszeben - 1787. július 30. *

2-szor. Azokra valo nézt pediglen kik külömbféle mesterségekkel keresik kenyereket,
Kegyelmetek kötelessége lészen arra vigyázni, hogy ő nékem abból a Helységből hol le-
telepedtenek szokott rendes Passusok légyen, és tsak e mellett engedtessék egyik helység-
ből a másikba való menetelek, az efféle Passusosokot mindenütt a hová megérkeznek, de
azon helységben különösen a hová tsinálmányokot el-adás végett egynehány napokra vin-
ni számdékoznak, elő mutatni tartozzanak, és ha onnan meginti en tovább menni akarat-
tyok volna, azon helység a merre úttyokot venni szándékoznak. ő általok mindenkor ki-
jelentessék, és mind azon helység, mind pediglen ott lételnek ideje a Falusi Notarius ál-
tal, vagy ennek nem létében egy más helység vagy Vármegyébeli Tiszt által a Passusra
tökélletesen fel-jegyeztessék, mind ezeket az All-Tisztek által magok kerületében lévő
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ollyatén mesterségekkel s kézi munkájokkal kereskedő ujj-Parasztoknak hirré s tudtokra
adni.ezeknek szoros meg tartását kemény Büntetésnek fenyitéke alatt meg hagyni és arra
vigyázással lenni kötelességeknek tartsák, hogy ha némellyek ezek közül az ujj-Parasztok
közzül magokat illyetén Irással nem legitimáltathatnák[igazolJ, a helységet a honnan jön-
nek, ugy hasonl ólag ideig Járásoknak a Falu Notarius vagy Tisztnek bizonyito Irásával
annak rendi szerént meg nem mutatnák, következőleg meg-bizonyosodnék, hogy ezen pa-
rancsolatot félre tévén tartozó jelentéseket nem tellyesitették, legottan abban a hellségben,
mely a Passusba fel-nints jegyezve, vagy amelyben éppenséggel a nélkül találtatnak,
azonnal fogva tartassanak; azon helységekről a hová meg-telepitrések végett fel-irattattak,
kérdeztessenek meg tett Feleletekről azon Vármegye Tisztsége, a mellyiket közelebbről
illeti tudosittasssék, ki kinek-is vévén Tudositását, minekutánna méltoképpen meg-bün-
tettetnek. megintlen a kiszabott és rendelt hellyekre viszsza küldettessenek.

SÁLvt Fond 8. Nr. 32. (1791-1848) l.Jap

130.
LETELEPEDÉS

Háromszék - Nagyszeben -1787. július 30.

Aztot is továbbá a sokszor emlegetett ujj parasztokkal meg-értetni Kegyelmetek kö-
telessége lészen, hogy ők a következő Mindszent Havának végeig azon helységekre a
hová conscribaltatott annál is inkább letelepedjenek, és száIlyanak, hogy az ellenkező
esetben mind azok, valakik addig le nem telepednek a ki-szabott idő után az Országból
minden engedelem nélkül a Török birodalomba ki-küldettetnek. Hogy tehát ezen Rende-
lésnek elég-is tettessék. és az ezek iránt költ Királlyi Rendelések már valaha tellye-
sittessenek, kötelességekben fog járni Kegyelmeteknek mind ezekre az Emberekre, mind
pediglen arra, hogy vallyon a Falusi Notáriusok. és All-Tisztek kötelességeknek eleget
tesznek-é? vagy nem! szorgalmatoson vigyázni, e mellett pediglen ezen Embereknek
könnyebbségére épülethez szükséges Famateriákkal a lehetőségig segitségül lenni s
mind ezeknek véghez vitele aránt a Fő Igazgato Tanátshoz ezen follyo Esztendőben Sz.
Márton Havának kezdetéig Tudositásokat okvetlen megtenni.

Azon esetben mindazonáltal midőn az emlitett ujj Parasztok uttyokat a Vármegye Já-
rásán kivül tenni is szándékoznak. akkor nem a Falu Notáriusának, hanem a Szolga
Bironak. és ha más Vármegyeben menni akarnak a Tisztség kötelessége lészen ezen
Passusokot el-készittetni, és annak rendi szerént meg-is petsételtetni, Az Erdélyi N. Fe-
jedelemségnek Fő Kormányzo Tanátsábol.

Költ N. Szebenben Szent Jakab Havának 30dik Napján 1787-dik Esztendőben.

SÁLvt Fond Nr.8 Nr.32.l.Iap
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131.
PASSUS NÉLKÜL VÁNDORLÓK

Háromszék - Nagyszeben -1787. július 30.

Kegyelmeteknek tehát kötelességekben járó dolgok légyen az emlitett Faluk
Notáriussait, magok részéről-is arra utasitani, hogy tudmi-illik ezek az illyern minden
passus nélkül vándorlokat annak rendi szerént kérdőre húzni, mellyik kerülethez tarto-
zandók légyenek meg-tudakozni, s ezekre tett vallásokat a Vármegye Tisztségének fel-
adni, és ha kik hamisságban találtatnak ... őket a Falukra a hová-is conscribáltatták, el-
küldeni szoros kötelességeknek fenn tartsák.

SÁLvt Fond Nr. 8 Nr. 32. 1. lap

132
KOLDULÓK

Háromszék - Nagyszeben - 1787.július 30.

d) ezeknek Feleségek és gyermekeik mind kóltsos s maző Városokban, mind pedig-
len a Falukon magokat a koldulástói annál-is inkább meg-tartoztatnák, minthogy ellen-
kező esetben az illyetén parancsolatnak által-hágói a koldulók iránt költ Királlyi Rende-
léseknek tartása szerint fognának büntettetni... a koldulásra adgyák, ezek ellen költ
Királlyi Rendeléseknek hagyása szerént-is conscdibáltatták, el-küldeni szoros kötelessé-
geknek fenn tartsák.

SÁlvt Fond 8 Nr. 32.l.lap

133.
ARANYÁSZOK BIZONYÍTÓ LEVELE

Háromszék - Nagyszeben - 1787. július 30.

b) mindenkor minden lakhellyekből ki-mozdulni akarnának Előljárojoktól arról
hogy valóságos aranyászok, és ollyatén Élet modgyoknak magokkal bizonyitó Levelet
hordozni annál inkább kötelesek légyenek, minthogy külömben, midőn valaki illyen bi-
zonyság nélkül találtatik nem Aranyásznak, hanem keringőnek tartatik, és aképpen
lakolni-is kelletik, hogy
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c) mindenütt a hol mulatnának az efféle bizonyitto Irásokat, vagy Passusokat a Fa-
luk Notáriussának, vagy helybéli Tisztnek, kiknél is magokat azonnal, hogy meg-
érkeznek, jelenteni tartoznak, elő mutatni, el-menetelek edején pediglen ottan tölt napok-
nak számát, és nevét a Helységnek, a hová menni szándékoznak, a helységben lévő
Notarius, vagy Tiszt által emlitett Levelekbe bé-irattatani kötelesek legyenek ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 32.l.Iap

134.
EGYIPTOMI VAGY FÉLMEZTELEN CIGÁNYOK

Háromszék - Gubernium - 1787. július 30.

}lio Az Egyiptomi és ugy nevezett fél mezittelen Czigányokra nézve mivel az ő meg
telepedéseket nem igen lehet reménleni, és ha az meg lenne is, azok mégis a falusi lako-
soknak mind az ö tolvajságokra nézve mellyre rászoktak, mind pedig szüntelen tarto ter-
hekrc lennének következésképpen a közönséges jonak kárára, mint sem hasznára lenné-
nek, tehát elvégeztetett, hogy ez ő durva, zabolátlan és az erköltsös népeknél társaságok-
ban el nem tűrhető és nem szenvedhető nép minél hamarébb lehet az Országboi ki igazit-
tassék. És hogy ezt a czélt el lehessen érni, tehát az ... Egyiptomi Czigányokat minden
haladék nélkül öszve fogadtassa és a Moldvához és Havas alföldéhez leg közelebb fek-
vő, annak környékével össze ütköző és a végre azt előre tudositto vármegyének bátorsá-
gos és elégséges őrizete alatt küldje el, oda küldetés pedig éppen azon modon tovább és
mind az granitzig [határig] és annak az országból ki igazitása; melly melett meg jegyez-
ni valo az, hogy ezek az emberek a Tránsport közben, semi faluba ne menjenek és kivált-
képpen étszakának idején a szabad mezőben együtt tartsanak ne hogy alkalmatosságo!
nyerjenek arra, hogy boszubol a Falusiakat... tűzbe boritsák ... sőt még arra is vigyázzon,
hogy se ezek a kiigazitandok, sem pedig több mások a granitzokon többé ne botsáttas-
sanak ... ennek a ki igazittani valo népnek adassa tudtára, hogy azok, akik ebben az or-
szágban többé meg találtatnának, legkeményebb büntetést várjanak magokra ...
Egyiptusok ... egy is el ne szökjék, vagy pedig az el szökött mindjárt viszont elfogassék
és a többiek után tsapattassék, arra igen szorossan vigyázzanak ...

Groff Bánffi György m. p. Vinkler Mihály

SÁLvt Fond 8 Nr. 982.21.1ap
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135.
ARANYÁSZ - KOLDULÓ CIGÁNYOK

Háromszék - Gubernium -1787. július 30.

Vármegyék Tisztségeinek közönségesen.
Értésire esvén Fő Igazgató Tanátsnak azon Aranyászoknak kik gyakorta tsupan tsak

az Aranyásznak színe alatt egyik helyről a másik helyre szabadosan költözködnek e rész-
ben költ Királlyi, és sok rendbeli Gubemialis Rendeléseknek is hagyománya ellen való
vakmerősége a parantsolt rneg-telepedésnek telyesitésére nézve ennek tehát, de főkép-

pen azon viszsza-élésének. mellyet az ugy nevezett ujj-Parasztok kik a vándorlásnak bá-
torságosabb leendő végben vitele végett hamissan magokat Aranyászoknak lenni
mondgyák, bé-venni tapasztaltatik, el-határozására, és továbbra az ilyeten szabados s
rendetlen költöződésekből azon ujj-parasztoknak, kik a Rézből s egyéb féléből dolgoz-
gatni többnyire származni szokott illetlenségek megzabolázására, és mind ezeknek való
nézt a fel-tett tzélnak ugy mint a kivánt állandó megtelepedésnek elérésére.

1ször Az Aranyászokra nézve a Zalatnai Bányák Fő Inspektorátussának meg-paran-
csoltatott, hogy azokat, kik az aranyászással tsak nyáron altal foglalatoskodnak Elöljárók
által megintesse, hogy tudni-illik ők a) ősznek idején a meg-telepedésröl szolIo
Conscriptionak [összeírásnak] tartása szerent a ki-rendelt Lakó helyekre és falujukba ta-
karodjanak hogy b) mindenkor midőn lakó helyekből ki-rnozdulni akarnának
Elöljárojoktól arról, hogy valóságos aranyászok, és ollyatén Élet modjoknak foly-
tastására menni szándékoznak magokkal bizonyito Levelet hordozni annál-is inkább kö-

telesek légyenek, minthogy különben, mikor valaki ilyen bizonyság nélkül találtatik
Nem Aranyásznak, hanem keringőnek tartatik, és akképpen lakolni-is kelletik, hogy c)
mindenütt a hol mulatnának az efféle bizonyitto Irásokat vagy Passusokat a Faluk
Notáriussának vagy helybéli Tisztnek, kiknél-is magokat azonnal, hogy meg érkeznek,
jelenteni tartoznak elő mutatni, el-rnenetelek idején pediglen ottan tölt napoknak számát
és nevét a Helységnek a hová menni szándékoznak, a helységben levő Notarius vagy
Tiszt által emlitett Levelek beirattatni kötelesek légyenek és hogy végtére d) ezeknek Fe-
leségek és Gyermekeik mind koltsos s mező Városokban, mind pediglen a Falukon ma-
gokat a koldulástói annál-is inkább meg-tartoztatnák, minthogy ellenkező esetben az
illyetén parancsolatnak által-hágói a koldulók iránt költ Királyi Rendeléseknek tartása
szerént fognának büntettetni.

Kegyelmeteknek tehát kötelességekben járó dolgok lészen az emlitett Faluk
Notáriussait, magok részéről is arra utasítani, hogy tudni-illik ezek az illyen minden pas-
sus nélkül vándorlókat annak rendi szerént kérdőre huzni, mellyik területhez tartozandok
légyenek megtudakozni, s ezeknek tett vallásokat a Vármegye Tisztségeinek feladni, és
ha kik hamisságban találtatnak,ezen vétkesekkel s úgy azokkal-is, kik magokat a koldu-
lásra adgyák ezek ellen költ Királyi Rendeléseknek hagyása szerént bánni és őket a Fa-
lukra, a hová-is Conscribáltattak, el-küldeni szoros kötelességüknek lenni.
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A mi a kol dulást ezekre nézve illeti akár önnön magok által, akár pediglen Felesé-
gek vagy gyennekeik által történnék, az akkoron az Aranyászok iránt az 1ső punctum-
ban e részben tett Rendhez tartsák magokat a Tisztek.

SÁLvt Fond 8 Nr. 982.45-46.lap

136.
ROSTAKÉREGÉRT JÖTT CIGÁNYOK

Sepsiszentgyörgy -1787. október 6.

Az eő Felsége rendelése ellen ezen keringő czigányok [kihúzva] ugy mint: Angyal
Janko, Notár Jakab, Darocz Cziczka, Luca Petru, Tota Nina, Fiscalis uj Parasztok vár-
megyénkben találtatván ugy declarálták [nyilvánították] magikot, hogy Kis Görgődre
Confiscaltatván [lefoglalván] oda akarnának telepedni, ők pedig ide tsak rosta kéreg ért
jöttek volna annak okaért, hogy azon meg telepedésre vala helyekre kisértessenek és
hellyel ne kerengjenek ... meg telepedésre választott helyeken veszteg maradjanak. A
Nálok találtatott Levelek elvétetett azért, hogy azok me/ett ne hogyezutánis keringés re
utat kapjanak megint.

SÁLvt Fond 8 Nr. 982.43.lap

137.
A CIGÁNYOK KÍSÉRÉSE

Sepsiszentgyörgy - 1787. október 6.

Ezen Nemes Vármegyében valóban Angyal Jankó Notár Jakan, Darocz Ciczka, Lu-
ca Petru, Tota Nina uj Parasztok és Levelük mellett /: Kis Gergődre telepedni kivánván:!
késértertnek arra felé, azért innen Szent Györgyről a Szent Györgyi Biro a Szemeriai
Árapatakra az Árapataki Höltövénybe, az Höltövényi Uj faluba, az Uj falvi Veledénbe,
aVeledényi Sárkányba, az Sárkányi Fogarasba ... kisértette, hogy onnan további rendelés
Legyen ... mint hogy az ujjonnan lett Felséges Rendelés Szerént meg kelletik az uj pa-
rasztnak telepedni, és senkit is közüllök keringésbe járni, kódulni nem engedtetik.

SÁLvt Fond 8 Nr. 982.44.lap
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138.
MOLDVÁBÓL SZÖKÖTT CIGÁNY

Imecsfalva -1787. október 19.

Fő Biro Ur ollyatén ... lSén ... vettem vala, hogy ... Kantában jártam a balső országi
Kapitány Ur egy ide ki szökött Czigányért Mnyiriocz nevüért parancsolván Naad
[Nagyságod] méltoztatott vala parancsolni, hogy el fogattassarn és ecceribe az Ojtozi
Director urhoz késértessem, kit is azonnal 16-án elfogatván eppen a midőn meg indittani
akartam volna Tek. Thuri Sándor és László Urak protestáltanak [tiltakoztak] magok
örökösökk prezentalván [bemutatván], hogy bé ne külgyem melyre nézve történetet
Nadnak [Nagyságodnak] elsőbben reportalni [jelenteni] kivánván, ne talántán a parants
tovább mennék meg tartoztattam további parantsolatig ...

Imets Joseff
Biro

ÁLvt Fond 8 Nr. 982.38.1ap

139.
KARÁCSONFALVÁTÓLZÁGONIG

Sepsiszentgyörgy -1787. november 17.

Bizonyos Czigány ok a S.Sz.Györgyi Biro által atesztátattak[igazoltattak] ... meg kér-
deztem, Passusokbul is beszédekbül is a jő ki hogy Juniusnak lOdik Napjátol fogva 9
kilencz m[magyar] forint birságot kérengeti... Karátsonfalvától Mts Udvarhelj várme-
gyéből ide ezen Ngs. vármegyébe Zágonba a Kiss Imreh Josefné Asszony színe alá meg
is telepednek egész farnilijájukkal... most viszont fenn emlitett 9 forint adosságuk meg
indulvan s S Sz Györgyi Biro által elfogattattuk ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 982.33.1ap

140.
HAGYJÁK, HOGY LETELEPEDJÉK

Imecsfalva - 1787. november 25.

Mnyiriocz nevii uj Paraszt... jöt ezen helyre! S már meg telepedett S ha a Thuri Urak
uj paraszt ja lészen, s mint kerestem újra földin azon uraságnak meg telepedet ottan kell
hadni, ugyis ha ... ottan kiván meg telepedni béken kell hadni, de az mostani új parasz-
tok iránt költ rendelés szerént másképpen itten keringeni meg nem engedtetik ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 982.39.1ap
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141.
HÁZBAN VAGY FÖLDBEN CSINÁLT KUNYHÓBAN LAKNAK-E?

Háromszék - Gubernium - 1788. január 11.

Meg kell jelenteni, ha az meg telepittetett ujj parasztok rendes en fel épittett házak-
ban é vagy tsak földből tsinált kunyhókban laknak; az első Casusban[esetben] ha ezt
tsupán tsak a magok tehetségekből épitették é, vagy pedig más által és nevezetesen ki-
nek segitsége által... vegyék fel azt, mi okbol nintsen nékiek még mindig eddig semi ren-
des lak hellyek.

SÁLvt Fond 8 Nr. 1156.27.1ap

142.
CIGÁNYOK VÁSÁRLÁSÁRÓL

Háromszék - Gubernium -1792. november 19.

A Nemes ország Rendeinek még a mult Esztendőben alázatosan felküldve tudosit-
tására azok iránt a fiscalis Czigányok iránt, kiket Nemes Földes urak még az előtt egy
néhány Esztendőkkel... ezen Esztendőnek oktober 23dik napján 7801 szám alatt küld
Rendelése mell et ide közölvén olj végre adattatik. .. eő felségének ezen kegyelmét
kivánásait a maga kerületében minden birtokosoknak adgya tudtára oly utasitással, hogy
ha ... birtokosok közül valaki illyen fiscalis Czigányokot a fiscalis pénzen vásárolva vol-
na és földére a melj után az előt szolgáltatta vissza nem térhetne ...

SÁLvt Fond 8. Nr. 113.19.1ap

143.
ARANYÁSZ CIGÁNYOK - ADÓMENTESÍTÉS

Háromszék - Gubernium - 1795

A Királyi Guberniumnak ugy esett értésére, hogy a Czigányokon ennek előtte a
hohérok által huzatni szokott Susták sok helyt mostan is szokásban volna, minthogy pe-
dig 1785dik Esztendőben Novembernek 8dikán 8502 szám alatt meg parancsoltatott
hogy a meg telepedett Arany moso Czigány ok ezen Susták beli taxa alol fel szabadittas-
sanak parancsoltatik kegyelmetekk, hogy az Czigányokat közönségesen a magok kör-
nyékekben eképpen huzattatni magok számadások alatt meg ne engedjék.

SÁLvt Fond 8. Nr. 353.l.Iap
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144.
LEPEDŐS CIGÁNYOK

Háromszék - Gubernium - 1795. december 23.

A Lepedős Czigányokra nézve aztot méltoztatik parancsolni, hogy azok ezen Hazá-
ban sohut meg ne szenvedtessenek, hanem legottan elfogattassanak, és a közelebbi
Moldva vagy Oláh ország felé fekvő Jurisdictionak, a Török földre valo ki igazittás vé-
gett által adattassanak, és a más Jurisdictiok által elfogattatttak által vétessenek is hason-
lo modon a Moldvai és Oláh Országi Székekre bé adattassanak.

SÁLvt Fond 8. Nr. 447.5.lap

145.
EGYIPTOMI VAGY LEPEDŐS CIGÁNYOK

Háromszék - Gubernium - 1795. december 23.

Bizonyos tudositásokbol ugy esett értésére az... Fő igazgato Tanátsnak hogy az
Egyiptiai vagy ugy nevezett Lepedős Czigányok ez Hazában visszatérvén idén megint ke-
ringenének, mivel pedig az ezen Czigányok életek s erkölcsök meg jobbitása végett ki
botsádását rendelésekk semmi foganattya nem lett nintsen is reménség, hogy ők valaha az
Polgári Törvény által magokat igazgattatni s meg jobbitani engedjék, de e mellett, mivel
az ő életek kezelésmodgya nem csak a Privatusok[magántulajdonos] félelmével, hanem a
köz bátorságnak is veszedelmes tevésével vagyon öszve kaptsolva, amely okokbol ez
előtt valo Esztendőkkel is az Hazáboi ki is űzettetttek; Parancsoltatik tehát Kegyelmetekk,
hogy őket valahol ott a magok Igazgatások alá bizatott Helységben keringeni meg hal-
Iyák, s tapasztallyák, legottan el fogatni, és a legközelebbi Moldva vagy Oláh ország fe-
lé fekvő Jurisdictisnek, a Török földre valo kiigazitás végett általadni. Nem különben Ll

más Jurisdictiok által el fogottakat által venni és a kőzelebbi Molduva vagy Oláhország
felé valo Passuson a Török birodalom alá ki kergettetni szoross kötelességekk esmerjék ...

SÁLvt Fond 8 Nr. act. 447.l.Iap
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146.
MEGTELEPÍTÉS

Háromszék - Gubernium - 1796.

A Felséges Guberniumnak vélekedésül irattassék meg, hogy más képpen meg tele-
pedni nem lehet, hanem ha bizonyos terminus tétetik az megtelepittés után, hogy tudni-
illik ha ama terminus telésig meg nem telepittik, az uraé a ki meg telepitti azé légyen.

SÁLvt Fond 8. Nr. 447.9.1ap

147.
KERINGŐ LEPEDŐS CIGÁNYOK
Háromszék - Gubernium - 1796.

Értésére esvén a T.K. Gubemiumnak, hogy az Egyiptriai vagy ugy nevezett Lepedős
Czigányok ez Hazába viszsza térvén megint keringenének a közelebb ... Esztendőbeli
Decembernek 23 dikárol 7173 szám alatt költ Rendelésében azok akár hol találtassanak
el fogattatásokat és a legközelebbi Moldva vagy Oláhország felé fekvő Justisdictionak
lévendő által adattatásokot a Török földre valo ki igazittás végett parancsolni méltoz-
tatik; Mely az Uj Király Biro Urunk magát ahoz alkalmaztatás végett irattatik által és
hogy a más Jurisdictiok által el fogattatott keringő Lepedősöket is által vegye s hasonló
módon a Moldvai vagy Oláh országi Szélekre által kergettesse ezennel meg hagyattatik.

SÁLvt Fond 8 Nr. 447.5. Iap

148.
MESTERSÉG - FÖLDET MŰVELÉS

Háromszék - Gubernium -1796. május 14.

A lak helyeknek szabad meg változtatása ... az aféle meg telepitett ... új Parasztokra
terjedjen ki, akik vagy Mesterségek fojtatásával vagy pedig Majorkodással [a földesúr
saját kezelésében lévő birtokrészre járva] keresik magok élelmeiket semmi nemü tovább
valo külömböztetésnek hellye nem lévén.

Melly Felséges végzés oljan porontsolással tudtára adatik Kegyelmeteknek, hogy az
elö fordulatok alkalmatosságokba ... eő Felségének ezen Szentséges végzése az Ország
Rendgyeinek gyülésében közönségessé tétettik, magokot ehez tartani, igy ha az eféle uj
Parasztoknak meg telepittése iránt kérdés találna lenni az ilyen személyek, akár Mester-
ségek folytatásával, akár pedig Mezei Majorkodásokkal külön külön meg elegedni, el ne
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mulasszák, s ne kévánnyák töllök hogy egyszersmind Mesterségek és Mezei
Majorkodások kéntelenittessenek folytatni.

Gh. Bamffy David Székely

SÁLvt Fond 8. Nr. act. 447.12.lap füzet II.76.old.

149.
KOBORLÓ CIGÁNYOK

Háromszék - Gubernium - 1796. szeptember 23.

Ezen Honap végéig jelentésünket küldenők bé; melynek elég tételére alázatosan
kivántuk az f.K Fő Igazgato Tanácsnak jelenteni, hogy noha az koborIo Czigányokk meg
telepedésében elig igyekezénk mind azon által annyira nem lehet még addig menni, hogy
helyen üllyenek, mert tsak egy esztendő után hogy egy helyen meg üllyenek az illyen ke-
ringők még addig véghez nem vitetését, s a kik meg telepitettek is helyeken volnának
nem is lehetne egyébb képpen reménség az meg telepittések iránt, hanem ha egy bizo-
nyos idő szakasz rendeltessék hogy az alat az kikhez tartanak földes Uraságok azokat
telepittették meg, s ha azon idő szakasz alat a földes uraságok nem igyekeznének meg
telepitteni azután Szabadság után lenni akárkinek is meg telepitteni, szolgáItatni s ha el
menne hir nélkül helyéről viszsza adhatni.

SÁLvt Fond 8. Nr. 447.9.lap

150
CIGÁNYHOZ FÉRJHEZ MENT LEÁNYÉRT EKLÉZSIAKÖVETÉS

Zabola - 1797

Hadnagy Ágnes mint sok bizonyságok által kiadatott, mind pd. az egész Zabolai
Ecclesia által Vádoltatott azzal, hogy a Templomban az eésőség űzés által a tsendességet
meg háboritotta, Czigány hoz ment leányát a Templomban az első helyre ültette.Papot,
Mestert Megye Birót és az egész Consistoriumot motskos, utálatos és itt ki nem irható
szokkal meg gyalázta, mostan pedig tudván tselekedetit a Visitatio elől el ment. Itéltetett
azért 1Q Hogy Ecclesiát kövessen. 2Q A Templomba járásban alkalmaztassa magát ugy
mint illik olyan Személyhez ki magát tisztátalan élettel magát meg motskolta ezelőtt is.
3Q A Tit.Brach Ur pd. őtet 30 Korbáts tsapással büntesse,

Orbai széki vizitációs jegyzó'könyvek II/6 (1797-1824) 24-25.old.
Szőcs Enikő szíves közlése.
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Sepsiszentgyörgy - Őrkő - 1994.
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151.
A RÉTYI CIGÁNY BÜNTETÉSE

Sepsiszentgyörgy -1797. november

Csaoro Pinti azzal vádoltatvan Szilágy Sándor Városi Biró Atyánkfia által, hogy no-
ha tulajdon felesége vagyon még is Rupa Éva Czigánné[val] ... gyanus és titkos Szövet-
séget tartanak mellyért aresztáltattak [Ietartoztattak] és tömlöczre tétettek; azután mind
a ketten ... meg vallották edgyütt valo Czimborálásokat eléggé tag adván paráználkodáso-
kat. Kiknek dolgait meg vizsgálván noha a Bizonyságok szájáboI is nyilván valo paráz-
nálkodások ki nem jött ... Azért hogy ez után egymástol simpiciter [egyszerűen] el távoz-
zanak meg intetnek és fenyitetnek Csaora Pintit ugyan 30 páltza ütésekkel Rupa Éva pe-
dig 25 Bika tsök tsapásokkal elis botsatottak mind ketten ugy hogy többet Szent
Györgyön ne lakhassanak.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/143.6.lap

152.
TŰZVESZÉLYES ÉPÍTKEZÉS

Háromszék - Gubernium -1798. május 18.

Jol lehet még 1773dik Esztendőben ezen Nagy Fejedelemségben közönséges en ki
botsátott Rendelés által meg panaszoItatott vala, hogy az uj Parasztoknak helyes és min-
den tüz által okozando veszedelemtől menté tétetett Házak Épittessenek, mivel külörn-
ben az Helységek határára a falun kivül szállásoItatnak; mégis kedvetlenül tapasztalja
ezen Királyi Fő Igazgato Tanáts, hogy ezen köz haszonra, és bátorságra czélozo Rende-
léseinek kevés folyamattya vagyon, söt hogy annak nem tellyesitése miatt sok szer-
entsétlenségek történnek; annak okáért ujabban is meg hagyatik Kegyelmeteknek: hogy
oly foganatos rendeléseket tegyenek, melyek szerént a Földes Urak magok uj
Parasztyainak az okozando tűz ellen bátorságos, és rendes Házakot a kerületek Tisztyei
által meg határozando üdö szakasz alatt épitsenek, mert külömben a Falu Sorábol a Fa-
lun kivül költözni kénszerittetni fognak.

Mely Rendelésnek Telyesitésére ügyelni Kegyelmetek szoros kötelességekben fog
állani.

Bánffy Dávid Székely Josefus Bisztray

SÁLvt Fond 8 Nr. 623.l.Iap
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153.
TŰZ ÁLTAL OKOZANDÓ VESZEDELEM

Háromszék - Gubernium - 1798. június 29.

Irattassék által ezen Rendelés tellyesittésben leendő vétel végett a Királybiro Atyánk
fiainak

Hogy az ujj Parasztok vagyis Czigányok helyes és minden tűz által okozando vesze-
delemtől menti tétetett Házak épittetnének még 1773dik Esztendőben 1786 szám alatt
Junius 15 dikén. 1779 dik Esztendőben közönségesen kibotsátott Felséges Kir.
Gubemium Rendelései által meg parantsoltatott. Mint hogy pedig ezen köz haszonra
tzélozo Rendelésenek igen kevés foganattya tapasztaltatott. Közelebbről mult Pünköst
Hava 18 dikárol 7524. Szám alatt költ Kegyelmes Rendelése Szerint ujjabban is
Szorossan parantsolni méltoztatik, hogy a Földes Urak magok Ujj Paraszttyaikk az oko-
zandó tűz ellen barátságos és rendes házakat épittessenek, mert különben a Falu Sorábol
a Falun kivül költözni kénszerittetni fognak.

SÁLvt Fond 8 Nr act. 623.3.Iap

154.
TŰZVESZÉLY

Háromszék - Gubernium -1798. június 29.

A Felséges Királyi Gubermium közelebb mult Pünköst [május] Hava 18 dikáról
3524 Szám alatt kőlt Rendelésében parantsolva, hogy mind még 1773dik Esztendőben
1786 szám alatt 1779dik Esztendőben közönségesen ki botsátott Rendelés által meg
parantsoltatott volt hogy az ujj Parasztok vagyis Czigányok helyes és minden tűz által
okozandó veszedelemtől mentté tétetett Házak épittésének: ezen közhaszonra czélzo
Rendelésnek mindazonáltal kevés foganattya volt légyen; tehát ujjabban is oly hathatos
Rendelések tétessenek, hogy a Földes Urak magok ujj Parasztyokkal a Kerülések tisz-
tyei által meg határozando idő alatt bátorságos és rendes Házakat épittesenek; mert
külömben a Falu Sorábol a Falun kivül költözni kénszerittetni fognak.

SÁLvt Fond 8 Nr. 623.3.Iap
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155.
ARANYÁSZOK KIVÁLTSÁGÁRÓL

Háromszék - Gubernium - 1800. március 12.

Az ezen királyi Gubernium eleibe már gyakor ízben fel hatott esetekből tapasztaltat-
ván, hogy 1798dik Esztendőben Januarius 23dikán 627 szám alatt az Arany mosóknak
más Czigányoktól meg külömbeztethetések, és nekik engetetett... megtartások okáért
Kegyelmeteknek, hogy azon Rendelésnek szoross megtartására vigyázzanak, mert ha
annak meg nem tartása miatt ezen Királyi Gubemium eleibe több panaszok is fognak
jőni az elöl járó Tiszt Kérdésre fog vonattatni ...

Bánffy Josephus Bisztray

SÁLvt Fond 8 Nr. 796.l.Iap

156.
CIGÁNY BÜNTETÉSE PÁLCAÜTÉSEKKEL

Papole - 1802

Kis Lidia Papoltzi, panaszol mitzi Miklos Czigány ellen, hogy őtet tisztasságában
nagyon meg sértette, midőn azzal rágalmazta hogy Gelentzei Szabo György Katona Le-
gérinyel paráználkodott volna, mellyről az Ecclesia Előljároinális panaszolt e felett azzal
is adatott, hogy igen szabad zabolát engedvén nyelvének, másokat is ottan minden sze-
mélyt választás nélkül meg szokott motskolni, melynek megzabolázására ítéltetett 25
páltza ütéseknek szenvedésére executioba[végrehajtás] vitele a Localis Tiszt Urnak
ajánltatik, és hogy a meg sértett személyeket meg kövesse, itéltetett.

Orbai széki vizitácios jegyzőkönyvek W6 (1797-1824) 93. old. Szőcs Enikő szí-
ves közlése.

171



157
A RÉTYI CIGÁNY VALLOMÁSA

Réty - Sepsiszentgyörgy -1802. május 10.

Bodor vagy Csaoro Pinti ... előállittatott... a következő kérdésekre a következendők-
ben végzi feleletitt:

Kérdés Felelet

1. Kinek hivnak hova valo vagy, mit-
soda vallásu, hány esztendős, házas vagy
nőtlen?

2. Miért fogattak el most?
3. Kinek feleségett tarttya maga mel-

lett.
4. Kit, mitsoda fejérnépet tartsa még

azon fejül maga mellett?
5 Voltálé meg fogva és ha voltál a Sz.

Györgyi Magistratus[elöljároság] miért
büntetett meg?

6. Azon megverettetésed után miért
tartottad magadhoz ismét azt a személyt?

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/143.2.Iap

az 1 sőre. Engemet hivnak Bodor
Pintinek, Születtem S. Sz. Györgyön, most
lakom Rétyen, oláh vallású vagyok, 53
esztendős és házas, négy gyermekes.

a 2 dikra Nem tudom miért fogtak el.
a 3 dikra Én tsak edjet

a 4 dikre Én nem tartok.

5 dikre Fogva voltam négy rendben de
egyszera Sz. Györgyi Magistratus azon
gyanura hogj Ruzsa Évával a kiért most is
vádoltatom veszteg maradtam volna el
fogata és meg is verete.

6 dikra Én nem tartottam soha.

158.
MÁSFEHÉRNÉPPELPARÁZNÁLKODOTT

Réty - 1802. május 10.

Azért fogattatott ez F,... hogy felesége mellett más fejérnéppel is paráználkodott me-
lyért ez előtt még büntettetett a S. Szentgyörgyi Magistratus[elöljáróság] által
1791.25.9bis ... melyért meg várja az Ur

1. hogy az ő ... törvény tartása szerint halállal büntettessék.
Az alperes szoszolloja Árkosi Péter István által ezen keresetről Közlés iratott ... Mely

172



közlés megadatván utánna az Alperesnek vagyon ... felelete ezekben, ugy mint: nem ta-
gadja ittenis, hogy valaha barátkozott volna Rupa Évával szabad egyes személy ugyan
uj parasztal, mellyért megis lakola ezen S. Szentgyörgyi Nemes Magistratus előtt; dc
mostan nem barátkozott, mellyet nem is közlé egy Bizonyság is, sem pedig vallomás is
nem tartya mégis kétség kivül ezért fogadtatott el s szenved már régtől fogva; de szaba-
dittatását kéri, és installja: mivel ok nélkül szenved, egy bizonyságis vagy szelid vallo-
más bé nem hozván, hogy mostani időben is Rupa Évával csak barátkozott volna is, an-
nál kevésbé valami törvénytelen tselekedetre hogy lépett volna.

2. Hoszszasan szenved, több egy heti nél már pedig vaj ki nehéz ártatlan tsak egy orát
is szenvedni.

3. Négy gyermekes gazda Ember... nehéz dolog a gyermekek elől az Apát a kenyér
keresőt elfogni ...

5. Most fogatott el; Noha többször el nem fogadtatik ezennel kötelezi magát vége
ezen túl s még a világ: hogy soha többé tsak beszédbe álljon a gyalázatos rut, fertelmes
személlyel. Mellyekkel is következendőleg kiván egy átalljában botsátani, és ezen kere-
sete alol a Nemes fiscusnak[kincstár] felszabadittani, és mentesitteni.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/143.l.Iap

159.
VALLOMÁSOK A RÉTYI CIGÁNYRÓL

Réty - 1802. május 8.

Tekintetes Törvényszék!
Jelentjük alázatoson a tekintetes Törvényes Széknek hogy ezen folyo 1802 dik esz-

tendőben Májusnak 8dik Napján a Tekintetes Sepsi Széki Királj[Bíró] Ur parantsolat-
tyából el mentünk kötelességünk szerint Nemes Sepsi Székben Rétyen a Katona Biro
Fadgyas István házához a végre hogy ottan ... az előnkbe idézett némely Valloknak
Vallomásikot bé vennők és a Tekintetes Exponens Urtol ki adott kérdésekre szorgalma-
toson meg kérdeznők mellyet a következőkben meg irtuk ...

l;ill Vallo Rétyi Pdus[providus - jobbágy] Zoltáni István Tekintetes Rétyi Székelly
Miklos Ur cselédje 49 eszt. az lső kérdésre igy felel... Csaora Pintit jol ismerem a 2ill jo
darab ideje hogy ide jött Rétyre a Titt. Salamon István ur házába lakni, de Rupa Évárol
semmit sem tudok, aztis hogy meg botránkoztato életet élt volna nem tudom, az 3ill A
kérdésben forgo Csaora Pintinét hogy a férje egyalkalmatossággal a háztol el kergette
tudom a midőn is a Bajka Josef házába vonta volt meg magát a Czigánné, az holott is én
előttem azt beszéll ette, hogy a férjével a más Czigánné miatt a kivel lakik nints nyuga-
lomba ...
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12dik Vallo Kis Andrásné Szilágyi Anna Tkts Antos Ferentz Ur cselédje 25
eszt[endős] Csaora Pintit jol ismerem a 2ill Tudom, hogy azon Czigány télen jöve ide
Rétyre lakni a feleségivel, de tsak hamar ide jöve Rupa Éva is, a ki attol az időtől fogva
az irt Czigánynyal egy házban lakott ugy mint felesége ameIlyet abból tudok, hogy egy-
kor egy keves pénzzel ados leven nékem Csaora Pinti, oda menék kozzája hogy fizetné
meg s látám a házba Rupa Évát s kérdem Pintit mitsoda Aszszony ez talán két felesége
vagyon kendnek, erre elé szolla Rupa Éva s monda: Én is az ő Kelme felesége vagyok s
kend légyen a harmadik ha bánnya. Azt is hallottam bizonyoson, hogy ide költözése előtt

két esztendővel itt járt az eltzitált Czigány Zoltáni Ferencznél Rupa Évával s akkor azt
mondotta, hogy Rupa Éva felesége, mellyet tsak abbol is lehet gyanittani, hogy akkor ott
meg is verte. A 4~ Tudom azt is bizonyoson hogy Csaoro Pinti az feleségit sokszor ver-
te üldözte, a mint a felesége mondotta Rupa Éva miatt s még azt panaszolta a valoságos
felesége, mikor Rupa Éva nints nállok, akkor tsendességben vagyon, az is igaz, hogy a
sokszor irt Csaoro Pintiné egykor szinte fél napot ült nálam az ágy alatt, az urátol valo
féltében.

14dik Vallo Demeter Miklosné Kukuj Mári T.<:tsSzékelly Miklos Ur tselédje 20 eszt.
igy felel a 2ill Tudom, hogya miolta Csaora Pinti itten lakik Rétyen az olta véle lakik
Rupa Éva is, ezt pedig abbol tudom, hogy magamis egyszer láttam a háznál s egyszer
hozzám jöve Csaora Pintinek egy horgos Leánykája s azt mondá nékem: Apám el hozta
a Kurváját s nálunk ül... az is igaz hogy sokszor üldözte verte Pinti a valoságos feleségit
/: a mint ő mondotta:/ a miatt a Kurva miatt s még is sem a feleségit, sem a kurváját Rupa
Évát magátol el nem botsátotta, hanem erőszakoson mind a kettőt magának tartotta, még
azt is mondotta a fennebb emlitett horgas leányka, hogy Apám az istáloban is tartotta
Rupa Évát hogy mások meg ne lássák.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/143.4-5.lap

160.
PARÁZNASÁGÉRT BÜNTESSÉK HALÁLLAL

Ráty - Sepsiszentgyörgy - 1802. május 8.

Születésire nézve S Sz Györgyi de Rétyen lako Czigány Detentus [fogoly] Rab
Csaora vagy Bodor Pinti ... azon okbol hogy feleséges ember lévén maga mellett erkölt-
stelen élete folytatására nézve egy Rupa Éva nevü aszszont tartott avai paráználkodott
nem tsak most, hanem még 1797 -ben a Nemes Sz Györgyi Madistratus [elöljáróság] ál-
tal meg is büntetett ... az után is meg nem szünt Paráznaságot vinni ... kérvén a Törvén
szerint halállal valo büntetésit...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/143.4-8.1ap
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161.
LAKHELYVÁLTOZTATÁSÉRT TÖMLEC

Dálnok - 1803.március 12.

Minémü Panaszszát terjesztette légyen ezen Kormány Szék eleibe Kézdi Székben
Dálnokon lako Pataki Simon nevezetü vasrnives uj paraszt az iránt, hogy mostani Földes
Ura, Lázár Mihály azért, hogy éleimének jobb modallehető megszerzésére nézve mos-
tani lak helyét változtatni kivánta, és az iránt magát előtte jelentette, reá meg neheztel-
vén, Kegyelmetek elött véghez vitte, hogy Tömleczben tétettessék és noha a Brassai
Publicumhoz tartozo Uj Parasztok közzül valo lett légyen is, és ennélfogva Személlyes
kötelességeI nem tartoznék Lázár Mihálynak, mégis Tömlötzben tartattatnék, s emiatt
hat neveletlen gyermekei éhel halókká lennének ide zárt panaszszábol bővebben meg
láthattyák Kegyelmetek. Melly is olly Rendelet mellett közöltetik kegyelmetekkel, hogy
mind a panaszlót, mind pedig a bépanaszlott Földes urat meg hallgatván ezen panaszt ki-
nyomozni, és ha feladása igazságosnak találtatnék az ... Artikulus tartása szerent a pa-
naszlónak sérelmét méltóképpen orvosolni, a dolognak pedig ki meneteléről, nem külön-
ben arrol is tudosittásokat Áprilisnak végéig bé küldeni el ne mulasszák, hogy azon
Székbeli Király Biro minémü okbol indittatván tétetté és tartattya Tömletzben ezen sze-
mélyt.

Bánffy Joanis Sándor

SÁLvt Nr.8 Nr. 1043.l.Iap

162.
CIGÁNY BÜNTETÉSE

Dálnok -1803. április 14.

Pataki Simon Dálnoki lakos Panaszára, melyen eő Felsége... Igazgato Tanáts ...
Februariusnak 28 dikkárol 1344 szám alat költ kegyelmes Rendelésében méltoztatott
közleni, alázatosan jelentjük, hogy ama Személy Isten ellen valo káromkodástol gyanus
társalkodásul és még festett erköltstelenségekkel vádoltatván fogattatott vala el. S minek
utánna ezen vádak után az Eskettes véghez vitetett s attol tartozkodásai nyilvánságosan
s még vétkes tselekedeteiig környül álláson .. Fő Igazgato Tanács meg látni méltoztatik,
ki jöttenek hogy minél hamarabb gyermekei tartássokra meg szabadulhasson 25 páltza
büntetés után még 3 Martii az fogságtol el huzattatott, az pedig igazságtalan fel adás vol-
na, hogy Lázár Mihálj őkegyeime azét fogattatta volna el, hogy keze alol kivánkozna ki
menni, annál is inkább, mivel Lázár Mihály ő kegyelme hogy nem kivánta tartoztatni az-
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zal is megmutatta, hogy miután az fogságboi meg szabadult neki mindgyátt az elmene-
tele után erköltstelen személynek utat ada, s vissza menéséig Dálnokba talált régi helyé-
re menni vissza ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 1043.2.lap

163.
LOPÁS

Árkos - 1804. szeptember 13.

Ugyan 14. 9bris Árkosi P. Ördög Sigmond panaszolja Hutösök forumán, hogy ez
előtt 2 Esztendőkkel el vesztett volt egy nagy erdőlő fejszét, melyet a Papok által ki is
hirdettetett, de senki meg nem atta, most pedig meg találta a Kovátsnál, meljet a Kováts
ugy vall ot hogj árkosi Szabo Abdrás vitte oda, Szabo András pedig ugj referálja, hogy
Tuba Josi Czigántol más fejszivel cserélte, Urát nem tudván a fenn irt Czigány adni, a
forum előtt hogy meg nem atta az el veszett portékát meg büntetet egy M[agyar] frt még-
is melj fejszét Szabo András cserébe adot volt hogy azt v. az árát vissza agja itiltetet.

Barabás Pál
Notárius

SÁLvt Fond 351 Nr. 7. 5.lap

164.
HATÁRKERTRONTÁSA
Árkos - 1804. október 8.

Az Árkosi falu kerületin kivül vezető Czigány Papo Gyurkát fel szollitatván a falu-
si Biro Szabo Sigmond a Communitás Törvényin hogj határ kertet rontották volna, azon
cselekedetiért 1 M[agyar] forintig meg is büntetetik.

Barabás Pál
Notár

SÁLvt Fond 351 Nr. 7.2.lap
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165.
TILALMAS ERDŐBEN

Árkos - 1805. augusztus 6. *

Anno 1805 Die 6va Augusti Árkoson Sátorozo Kalános Czigányok Borzos Birtsok
Peter és Miklos nevezetü, kit Benkő Josef Ur porontsára meg zálogoJtatván ugyan
Árkosi Barabás Mozes, András és Ágoston György Hütösök által az Árkosi hat hat 1'0-
rintos erdőbe, kiket a falus Biro Szabo Sigmond a falu Törvényin fel Szolitatván, azzal
mentik magokot, hogy nem tutták hogy tilalmas volna, ugyan tsak Birtsok vágta volna a
fát, Miklos és Péter tsak segéllettek; ... meg halgatván a forum mentségeket, mint hogya
Törvény azt tartja hogy az idegen szolga legények is 15 napok el telése után azok nem
menthetik magokot hogy nem tutták más felőli hogy Péter és MikI os tsak Segéllettek
Birtsoknak, tsak ott találtattak; azért az Erdő Tilalma Szerint külön külön 6 hat forinto-
kon el marasztaltak.

Barabás Pál
falu Notarius

SÁLvt Fond 351 Nr. 7.12.lap

166.
CIGÁNY BÜNTETÉSE ERDŐLÉSÉRT

Árkos - 1807. március 21. *

Anno 1807 Die 21dik Mártzi a mái Napon tartatot Hütösök gyülésiben az Közönség
Házánál meg jelent az erdőpásztor Bortás Gábor eő kegyelme is, a midőn a Közönség
Birojának által ada 2 fésziből állo zálogot a mellyet a Toth Benkő Jóseff Ur Kalános
Czigányoktol vettek az Kenderton ferljül mindjárt az nyír bokorban erdőitenek legyen.
Ezen zálogok mell et a Czigányokot a Biro Borbás Mojszes eő kegyelme a Mod szerint
fel szolitotta az Gellye vető felinek tilalma szerint 3 Magyar forinton. A Czigányok ré-
sziről pedig Toth Benkő Joseff Ur azzal menti az Czigányokot hogy nem hibáztanak
azon meg zálogolt helyen mert a mély árok köles kertszélbe jön az oldalán azok alol so-
hasem opszerválta Árkos falva tilalmasnak tsak az árkon feljüI. Meg visgálván a
Hütösség az dolgot, de mint hogy az Prothocolumban[jegyzőkönyv] nints Kicinálva
Semmi tsak az hogy GelIye Vető fele tilalmas, ennél fogva tetszik hogy az Czigányok el
maradjanak külön külön 3 három M[agyar] forintokon mindenik Toth Benkő Ur
Apellálján protestál a továbig valo költségről.

SÁLvt Fond 351 Nr. 7.36.lap
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167.
LETELEPEDETT CIGÁNYOK LÓTARTÁSA
Háromszék - Gubernium -1808. január 14.*

Ugy érvén értésére a Királlyi Fő Igazgató Tanátsnak, hogy az Uj-parasztok által ez
előtt gyakoroltatott Lovak lopás a ujra harapoznék, a Septembemek 12-rő16525 számok
alatt 1782. esztendőben ezen tárgyban minden Jurisdictionak ki-adott circularis Rende-
lés szoros megtartás végett olly parancsolattal közöltetik Kegyelmetekkel: hogy azt az-
zal a hozzá adással mindeneknek tudtára ki-hirdetni el-ne mulasszák, hogy ezután egy
Uj-parasztnak-is, a ki magát vagy Aranyászi qualitássáról aKamarának Passussával,
vagy a ... Magistratusnak hiteles és a magok tulajdon Responsabilitások alatt igazán ki-
adott Testimoniumával a felől nem legimitáltattya, hogy valosággal meg-telepedett, és
állandóul ház tarto Gazda légyen, egy Lovat sem, a ki pedig Magát legitinimálhattya an-
nak a fennebbiekkel egy Lónál többet tartani szabad nem lészen, az honnan amely uj-
paraszt a ki-hirdetéstől fogva első Juliusig 1808-ban a most ki-irt qualificativ szerént,
vagy minden Lovát vagy egy Lovánál több lévén, az egygyen felyül lévö Lovát, vagy lo-
vait el-nem adgya, az vagy azok, első Juliusi Terminusnak el-telése után, tölle minden
bizonnyal el-fognak vétetni; nem tartoznak mindazon által ezen Rendelésnek értelme alá
azon uj-paraszt Gazdák a kik vagy a Falu Szerében házakat húzvan a több parasztokhoz
hasonló Gazdaságot folytatnak és mind köz terhet, mind Uri szolgálatot praestálnak,
vagy pedig a Városon házokat szerezvén, valami Polgári Mesterséget, vagy rendes Ke-
reskedést folytatnak, és arrol magokat hitelesen Legitimálhattyák, mivel hogy az
illyének a rendes Lakosoknak számához tartozván, őket az illyen meg-szoritás nem-is il-
letheti.

Ennek felette pedig a Lovak lopása el-távoztásának még annál nagyobb bátorságára
nézve ezután az uj-parasztnak Lakhelyéről más Faluba avagy Városba útazni külömben
szabad nem lészen; hanem ha ez iránt tulajdon földes urától, vagy annak Dominális
Tisztségről, vagy Jurisdictioja alatt nintsenek. az illető Jurisdictio Elöljároitól ezeknek
tulajdon és szoross responsabilitások alatt adandó Menedék Levele léjend; mellyet-is a
ki közüllök uton jártában elő nem mutathat, azonnal el-fogattatik, és érdeme szerint meg-
büntettetik, szorgalmatosan reá vigyázzanak. Az eddig irtakból önként következik az a
szernes vigyázás is, a melyet Kegyelmeteknek a Vásárok és Lakadalmak alkalmatosságá-
val lenni kelletik, hogy az arra a fennebbb elő adott Criteriumok szerént nem qualifica-
tus uj-parasztok, a Lo vásárlástói el-tiltassanak ...

Utollyára Különösön ajáltatik, és szorosan meg-is hagyatik Kegyelmeteknek. hogy
magok részekről, ezen ki-hirdetendő Rendelésnek tökéletesen elég tétessék és az állan-
dóul-is pontoson tellyesittessék ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 1552.l.Iap
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168.
LÓLOPÁS MEGAKADÁLYOZTATÁSA

Háromszék - Gubernium - 1808. november 17. *

Tapasztaltatván az: hogya Czigányok által gyakoroItatni Szokott Ló lopásnak meg-
akadályoztatás a iránt mult 1807-dik Esztendő Januarius 4-dikéről 8752. Szám alatt in-
nen ... ki botsáttatott Rendelés nem eléggé és nem mindenütt tartatik meg; meg-hagyatik
ezennel szorossan Kegyelmetek: hogy a fenn citált és annak pontoson léendő meg tartá-
sára szorossan gondjok legyen.

SÁLvt Fond 8. Nr. 1808.3.1ap

169.
KOSZTANDI RUPÁT ÉS PÉTERT VALLATÁSKOR VERTÉK

Sepsiszentgyörgy - 1810. október 8. *

Tibád és Benkő urak benn a házba nem tudom mit tsináltak, de mikor ki hozták, ak-
kor verték és mondották hazudszé? baszom az anyádot tzigánya, és hogy nem vallott
esmét verték - és igy vagy háromszor hozatták ki verésre ... Jano a Tömlötzbe beszélt a
Czigányokkal tzigányul - de hogy mit? nem tudom.

Sárkány Ferenc vall... Benkő és Tibad urak vallatták őket - bé vitték a házba és
megint ki hozták kettszer háromszor is - és verették mert nem akartak vallani - én ma-
gam is vertem eleget - és még a padon ájulva tettette magát az egyik ...

Farkas Ferenc Szemerjai 19 eszt. Református Tibád és Benkő urak vallatták - ele-
get kérték hogy vallják ki - és verették - az egyiket én is vertem ...

Lakatos István 30 esztendős Unitárius Az assessor [ülnök] Urak szépen is vallatták
és hogy nem vallottak verették őket - azt is a tömlötzből hallottam, hogy bőgtek, mi-
kor vallatták, mert ugy bőgtek, mikor vallatták, mint a marhák.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/264. 14.19.1ap

170.
LOPÁSÉRT ELFOGOTT ÉS VALLATÁSKOR PÁLCÁVAL VERT

CIGÁNYOK
Sepsiszentgyörgy - 18to.október 8. *

Fekete András Prov. [jobbágy] Anno 28 K.Biro Also Csernatoni a Tktes Rapoti Ur
cselédje ... igen is jol emlékszem azon elfogattatott Uj Parasztok akik egy darab ideig it-
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ten Tömlötzben is voltanak ... Az kérdésben lévő Grof Kálnoki Franciska G. Jellasitsné
aszony eő Exellentiája uj Paraszttyai ketten voltanak kinek Paratsára ki által fogattatnak
el különben bizonyosat nem tudok egyebet hanem ugy hallottam, hogy az Uzoni Háznak
fel veréséért és a Szt Katolnárol el lopot Lovakért az Sepsi Széki Czofalvi Ts. Csabai
Lászlot uj Parasztjaival Janok Josi Czigánynak Vallomása aki is hasonlo képpen el 1'0-
gattak az Orbai Széki Ts. Király Biro Imets Sigmond ur Parantsolatyára el fogattak ot-
tan pedig a kérdésben forgo Uj Parasztok altal S. Sz. Györgyön lévő Tömletzbe vetettek
fogságra ... hanem azt tudom mivel jelen voltam hogy azon alkalmatossággal az emlitett
Assesssor [ülnök] urak ki hozatván azon két Czigányokot Paltzaval verték mondván
nekiek hogy hazudtoke még 1: verték pedig Hajduk ugy mint Sárkány Feri és Sándor Josi
Paltzaval. :1

Mts Grof Kálnoki Franci Jellasits G Asszony eő Exellentiája Uj Paraszt ja Borzos
Anis is Tibold István Asseszor ur Parantsolatjára Deresre szegesztetvén Sárkány Feri
Hogy oda által Bika Csökkel veretett ezen közben el is ájult.

Tektes Sárkány Ferentz Anno 22 Kézdi Széki Nyujtodi az Mtsgos Phelkuti István Ur
Parasztya ... tudom azt, hogy azonnal az Czigányok az valos tettekért Páltzával az Hajdu
által verettettek.. láttam hogyan az Czigánynéknak meg verette ... az vallatáskor, de hogy
Nyavalyájok érkezett volna selájult volna nem láttam mivel akkor a Tömlötzben
voltam ..

SÁLvt Fond 28. Nr. 2/264.9.lap

171.
ÖTVES MIKÓS VALLOMÁSA KOSZTANDI RUPÁRÓL

Sepsiszentgyörgy-1810. október 8. *

- Minek hivnak, hova való vagy, hány esztendős, mi féle vallású?
- Ötves Miklosnak, az Ötves Latzi fia, Kászon Imperi 20 esztendős, Oláh vallású.
- Ismerede Kosztandi Rupát, és miből ismered?
- Én Kosztandi Rupát az előtt nem ismertem, hanem ez előtt 5 héttel fel jövén

Kosztandi Rupa hozván magával egy pej eger szőrii Kantzát és én, amidőn ben dolgoz-
ván kérdette hogy nem tserélnéke? Én mondottam, hogy nem, de ő mindenképpen ajan-
lotta az lovat tserébe, és én is utoljára rea hajlottam az tserére. Én adtam egy hitván pej
kantzát és 12 forintot, áldomást is ittunk melynek italán jelen voltak Benczi Josi felesé-
gestől jobbágyok, Aposom Szabo János, Samu Czigány, Forgáts Miska /: ez Rupának
sógora:!. Rupa fogadta, hogy igaz marhát ad és igérte, hogy mindenütt okol rolla.

Én tartottam valami öt napig és adtam Jakabfalvi Mányo nevü embernek 70 forin-
tért...
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Rupa azt is mondta, hogy ő nem is akarta volna Ötves Miklosnak adni, de Ötves
Miklos kérte, azt mondván, hogy ő be viszi Moldvába az felesége attyafiainak és a do-
log igy ki nem tudodnék.

Ötves Miklos ezt is tagadja.

SÁLvt Fond 28 Nr. 21264.7-8.1ap

172.
KOSZTANDI RUPA VALLOMÁSA A LÓLOPÁSRÓL

Sepsiszentgyörgy - 1810. október 8. *

Elő állittatik a közönséges Törnleeben lévő Czigány Kosztandi Rupa és kérdeztetik:
1. Miféle lovat adtál el Kászoni paraszt Latzi Miklosnak? és azokat honnan vetted?
Én adtam egy pej egér szinü lovat 12 forintért és egy hitván kanczáért.
Eztet és még két lovat Jano Josival és Palivalloptam el az csernátfalvi határrol vagy

Tollolrol, jollehet bizonyoson nem emlékezem a csernátfalusi Határ volte vagy
Botfalusi.

2. A más két lovat hova tetted?
Minek utánna étzaka azon Három lovakot elloptuk, jöttünk Lisznyo felé, ottan mar-

adott Jano Josi és Pali 2 lovai, hova tették legyen, én azokot nem tudom. Én pedig
Uzonba jövén onnan fel vittem Kászonba és ugy adtam el.

3. Az Kilyéni Unitárius pap lovát mikor loptad el?
Én nem loptam, hanem a mi napi meg kérdésemkor az fájdalom miatt mondottam.
4. Sz. Katolnárol miféle lovakot és mikor loptál?
Most közelebb aratás előtt Magyaros mellett voltunk Sátorral, onnat egy nap fel

mentünk Pávára Szigeti Andráshoz mint hogy véle az előtt már Várhegy en meg ismer-
kedtem volt és ő biztatott ...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/264.4.1ap

173.
KOSZTANDI PÉTER VALLOMÁSA A LÓLOPÁSRÓL

Sepsiszentgyörgy - 1810. október 9. *

Elő állittatik Kosztandi Péter vagy Tsutsi a kit Dobritskának is hivatatnak, akinek is
következendőkbe jőnek elé Szeliden Vallomásai:

1. Kinek hivnak stb.
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Sepsiszentgyörgy - Őrkő - 1999.
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Énegem hivnak Kosztandi Péternek, hivnak Tsuttsinak és Dobritskának is. Sátorral
keringő Czigány vagyok Tkts generálisné cselédgye 24 esztendős, Házas, 1 gyermekü,
Oláh vallásu vagyok.

2. Mikor, hol és miért fogattattál el?
Most a közelebbi kedre viradolag három hete mult, hogy Körös Patakon el fogtak

vala és a Biro Házához vittek, onan akkor el is szöktem az őrzők keze alol és ma egy he-
te önként a Mgs Udvarhoz mentem, onnan hétfőn ide hoztak és ma is it vagyok, fogtak
volt el pedig azért, hogy Sz. Katolnán 30m Lovakot Jáno Josival és Bátyámmal Rupával
aratás előt valamivel el Loptam vala.

3. Mitsoda szőrüek voltak azon lovak?
Egy deres, egy Pej, egy Barna.
4. Honnan indultatok azon Lovakért, ki házánál jártatok, mitsoda utasitásbol rnente-

tek a Sz. Katolnai Határa s ki, meddig fizetett tüktököt?
Indultam a meg mondottakkal Magyarosrol én és Bátyám, Lo háton Jáno Josi. Gya-

log mentünk egygyüt Pávára a Szigethi Andráshoz ot nála ettünk, ittunk és a magunk lo-
vait nála hattuk. Mü hárman gyalog Szigethi András pedig Loháton el mentünk a Sz.
Katolnai Rét fejéig, Szigethi András egy gyeplőből s egy Kötőfékből hurkot Tsinált ne-
künk éltal adta és a megneveztem lovakot ugy fogtuk meg ...

6. Minek utánna meg fogtátok a Sz. Katolnai Lovakott, ki melyikre ült és elsóbben
hol, mikor, mitsoda üdő tájba álotatok meg, ott mennyi időt mulattatok, onnat hova
vitétek, hol, kinek adtátok?

Hogy megfogtuk a Lovakot Rupa Bátyám ült a Deresen, én a Barnára, Jáno Josi pe-
dig a pejen. És hárman mikor még hajnalodott, a három lovaI Magyarosra a Sátor elejibe
leköttünk, ott kitsit mulattunk, el mentünk Rupával Dobolora a hol is Tuson Sigának
Rupa a Derest 60 forintba hitelbe eladta, én pedig a Barnát egy Brasso fele utazo Embe-
reI el tseréltem, a Pejt pedig Szigethi András a Sátorunktol el vitte egy pénz nélkül.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/284.2.1ap

174.
LOVAKAT ELLOPTÁK

Réty - Sepsiszentgyörgy - 18to.november 28. *

Alperesek: Kosztandin Rupa és Péter Czigányok ... bátorkodtak ollyan nevezetes Lo-
pásokat tenni, mellyeket a részre nem hajlo és a Ns Haza Törvénye szerint Itélő Biro
Büntetlen nem hagyhat s által sem nézhet.

Nevezetesebb Panasztettei: A Sz. Katolnai rétről ezen esztendőben egy éjszaka há-
rom Lovakot el loptak, mellyek közzül keltő ... Bakk Mihály eő Kemié volt; ezen ki tett
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lopáson kivül vittek végbe több gonoszságokot akkor amidőn Uzonba Nemesi udvarhá-
zat felverni otan az sok drága portékákot magokkal el vinni bátrak voltak, mellyek egy
része az Alperesnél meg találtatott... Meg kivánnya azért hogy az Alperes
Desertusok[szökevények] mint az emberi Nemzetnek is nevezetesen Ezen Ns Haza
Lakossainak mind eddig károkra és ártatlanokra az egész Hazában szerte széjjel kerin-
gett Panasz tevők az élők közzül Hohér által vagy örökre kiirtassanak vagy ollyan tarto
Árnyék alá rekesztessenek az holl ne legyen alkalmatosságok idej ek és modjok a több
Panasztételre és hogy találhato javaikból a károsok ki elégittetni itéltessenek ... vasba
szegeztetvén hagytuk ahol Szentgyörgyön a közönséges fogságiban sok megtiltások
közöt verettetések által mintegy kitsikart vallomásoknál fogva vigyáztak azon vallomá-
sokra, melly szerint illették volna azon Lovakot és ellopták, orozták volna ...

Mi nézve az Uzoni Ház felverését is abbol valami Portékáknak elrablásokat. Ezért
méllyen fogadják az Alperesek ... mert ők egyátaljában kitértek tőle, Uzont jó formáilag
azt sem tudják, hol van, nem hogy benne mulattak, innen valakinek házára rá menvén,

abból Portékákot elloptak volna ...
Melyek szerint ugy kell gondolkodni, hogy a lopást meg üsmerték és ki vallották ön-

ként az Alperesek, hanem azt nem akarták meg vallani, hová tették a lovakot, s ezért kap-
tak egy kis ütést. S imár ebből nem következik semi erőltetés a dolog valoságára nézve.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/284.l.lap

175.
A KÖZÉPAJTAlAK PANASZA A CIGÁNYOK VÁDJAIÉRT

Középajta - Barót - 1811. január 11. *

Méltoságos Királybiro Ur!
Jelentjük alázatoson az Mgos K. biro Urnak hogy mostan Közép Ajtén lakozo falusi

Czigány Tsámpás Josi nevezetü az ... háztájával egyetemben Nihány esztendők eltelése
alatt kenyérrel tartottunk az most közelebről elenyészet esztendő December Holnap
14pen Bölönben az Nemes ... Fő s minden más rendü Al Tisztyei jelenlétek és hallásukra
valamely panaszának ottan elő adása alkalmatosságával indulatos szavaival nem átallot-
ta azt mondani, hogy az K. Ajtai lakosok Gazak, 5 személyen kivül mind lopók, tolva-
jok volnának nagy gyalázatunkra és mind hogy magat is ki nem választotta s annál is in-
kább Néhány napok elteltével az mostan Közép Ajtán lévő ... Végh fő Hadnagy Ur pro-
vokáltatván [biztatván] az Prov. Biroval ujra fel kérdvén az Czigányt azon szavai
mondásárol hasonlolag az két falusi Birák egy hites ember előtt ugy ki mondván az 5
személyeket is ki nevezte az kik nem volnának Militiozus [rossz akaratú] Gazdák, ezek
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szerent itteni Közép Ajtán több mint 200 lovasok Possessor [birtokos] Nemes Közrendi
Katonaság és Bestak vagyunk az 5 személyen kivül is az kik magunkot sem tolvaj sem
lopóknak nem tudjuk, hanem ha ugyan annak nevezett bennünket egy rendeléseket és az
falusi hivatalokat is nem vihettyük ... ennél fogva ez igen nagy rnegsértódésünkőt nem
szenvedvén az eltölt Innepi napok előtt nem kivántuk ezzel alkalmatlankodni hanem ez
dologért Instálunk az Mlgs K. biro Urnak méltoztassék oly rendelet alá vétetni hatalma
szerént az ki Nevezett czigányt hogy nekünk az 5 Személyeken kivül lévő akar mi Ká-
nya személyeknek akár mi névvel nevezendő lopásainkat, Törvénytelen orozásainkat ki-
nek kinek valoságképpen ki adván reánk bizonyitsa egy Sad napok alatt s ha melyikünk-
re jön azon valoság akár Nemes ember, akár Katonaság vagy Provincialis [vidéki] Kato-
na ennek mind azok kiki a maga competens [feljogosított] elöljároi által az hibájok sze-
rint az leg keményeb büntetéssel büntettessenek ... Ezen kérésünknek késedelmezése az
okon maradot ily hátra hogy az Közép Ajtai Birok egy néhány személyeket az Számve-
tés alkalmatossága után egy két nappal bé jelentetünk Ts Henter Dávid urnak irásban s
az azok aránt leendő investigatiot [nyomozást] mind addig várván az holott ... mégis ezen
dolog késedelmezik nem tudhatyuk mi okon. Azért méltoztasson azok arant is oly ren-
delést tenni hogy minekünk ... ne legyen szenvedésünk azoktolis, és had választassunk
meg azoktol ne kellessék ily motsokban továb maradnunk, és az bépanaszoltunk
Czigányt az ki világoson mint maga atyfia ... oly szenvedés és büntetéssel mint érdemlik
ők azt azon motskos szot melyet gyalázatunkra ki mondot vissza mondani azokra nézve
az mi publikumunk előtt. Mely rendeléseit ez panaszunk arant midőn vártnak az meg
sértődötteknek Nevekben Méltoságos K. Biro Urnak

Maradunk alázatos szolgái
Mihály Samuel Biro, Marton György falusi jegyző, Dombi Istvan, Benkő Ferenc,

Nagy György, Benkő András, Simon Ferenc, Szőts Daniel, Dombi Istvan, Simon Antal,
Simon István, Simon Márton, Benkő Ferenc, Kosa György káplár

SÁLvt Fond 31 Nr. 304.l.Iap

176.
BERKI TERÉZ VALLOMÁSA
Sepsiszentiván - 1812.július 1. *

10.... Vagyok Létzfalvi, Berki Terézinek hivnak, nem tudom hány esztendős vagyok, Kál-
vinista vallásu vagyok, Leány vagyok, Létz falván a Gyárfás Pál Ur cselédgye vagyok, fogtak
el Ilyefalván a Brassai Ur Napi Sokadalomkor, onnat hoztak ide Szt. Györgyre a Város Házá-
hoz, fogtak el azétt akkor, hogy itt Szt. Györgyön a Bartok Jozsef Uram szolgálojátol egy Ken-
der rokoját elloptam, és el adtam egy Czigánnénak cserébe, annál a Czigánnénál meg törvé-
nyeztek s Urat is adván ő, hogy töllem cserélte.
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2~ Hát a Magistratustol[elöljáróság] hogy szabadultál meg a Lopás dolgaért?
Ugy szabadu 1tam meg hogy Hajdu Lázár azt mondotta nékem hogy már el mehet mert

meg békéllet a rokojárol, alsobb dolgokrol jol Lakolok csak hogy itt a Lopott portékáid közül
nékem egy gyots rokoját, edgy Fehér elő ruhát, edgy Batiz ruhát, edgy Selyem ruhát, egy gyóts
Inget, mind ezekért nekem Hajdu Lázár fizetett 12 az Tizenkét Renes rosz pénzt, melyeket én
is fizettem a Bartok Josef szolgállojának az el lopott Ruhájáért békességbe az után Hajdu Láz-
ár a vasat a lábamrolle vette, Feleségével edgyütt elkisére Lázár engemet a Tanorok kapuig, on-
nan mentem uram Mezei Mikloshoz.

jkra Azon portékákat melyeket Hajdu Lázárnak attál hol vetted?
Fél eszteneig Dálnokban Lázár Imréné asswnnállakván a gyots rokoját abbeli szelgála-

tomba adta, a gyots előruhát Várhegyi Rebeka asszontol vettem, négyet fél Rénesen, a Batiz
ruhát cseréltem Kökösbe Vantsa Bokor Leányátol, Marjuszátol ugyan egy Batiz Ruhával, a
melyet Erdő Szt. Györgyön Berki Lászloné Néném adott volt, a Selyem Ruhát Loptam volt
Szemerián Ilyés Györgyné Gyalog Katonánétol, amely meg is van a Ládámba ... az Inget az
anyám tsináltatta volt... adtam még edgy kékes ruhát és edgy selyem ruhat melyeket Loptam
Kis Borosnyon a selyem edgy Lovas Káplártol a másikot a szomszédgyáboI a gyots Rokoját
edgyiket Gödri Mihálynétol a szárazto rudrol vettem le Ilyefaiván, s tántzolni mentem benne,
a Másikot Dálnokba Lázár Imréné asszony adta... a tarka ruháját edgyiket loptam F.
DobolyboI. Loptam, nem tudom kitől, a másikot Papoltzrol nem tudom kitől, a Batiz Ruhát is
loptam Papoltzon, de kitől nem tudom, a másikot ugyancsak Papoltzrol R Mestertöl Loptam,
a 3kot Erdő Szt. Győrról kaptam Berki Latziné nénémtől. A Selyem ruhát... Szemerjárollop-
tam, a 2dik Selyem ruhát ugyan Erdő Szt. Győrról Loptam de hogy kitől nem tudom. A 3dik
Selyem ruhát Somboron edgy háztolloptam el, a Selyem előruhát Papoltzon mestertőlloptam.

SÁlvt Fond 28 Nr. 2/311.3-4.1ap

177.
BERKI TERÉZ LOPÁSAI

Sepsiszentiván - 1812. július 1. *

Az első alperes rab Berki Tresi ez előtt még esztendővel fogva lévén a maga szelid
vallomása szerint... meg jobbulhatását, de nem hogy meg kivánta volna magát jobbitani,
söu a sok tselekedetekbe már annyira el merült hogy annak buborékol o ösvényei ki ve-
tik, külömben abbol ki jönni nem szándékozék, hanem abban álhatatosan meg maradni
s inkább meg rögzeni jobbnak tartja. Ezen fennebb nevezett és némi nemü képpen le fes-
tett erköltstelen országlo tolvaj első rab fogadtatott el... maga szelid vallomása szerint
Illyefaiván az tegnapi Brassai sokadalom alkalmatosságával temérdek sok Ház fel verte
és tolvajlásaiért ugyanis S Szt. Györgyi Civis[iparos] Bartok Joseff szolgálojával lopott
egy szőr rokollyát, Szemerjárol Illyés Györgytől egy tellyes ruhát Kis Borosnyorol egy
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Huszár Káplártói egy kékes ruhát, más selyem ruhát, ismét egy más a káplár szomszéd-
jábol, Illyefaiván Gödri Mihálynétol aszáraszto rudrol edgy gyolts rokolyát amelybe
tántzolni ment. Fel Dobolyboi egy tarka rokolyát, hasonlolag egy mást és egy kalapot.
Papoltzrol egy batiz ruhát, más selyem előrhuhát, mást ismét lopott az oda valo mester-
től; mellyek közül edgyet el adott egy fél kupa pálinkáért. Lopott Erdő Szt. Györgyről
egy Sellyem ruhát, Szintugy Somborrol egy selyem ruhát, az apjátol lopott 20 Rft Ban-
kot és egy fekete sellyem ruhát...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/311.l.lap

178.
LOVAKKAL VÁNDOROL NAK

Háromszék - Gubernium - 1812. október 31. *

Nyilvánvalo példánkbol tapasztaIván a k. fő Igazgato Tanáts, hogy az uj Parasztnak meg
telepittetésekre, és rosz következésekkel telyes koborlásoknak el törlésére sok rendben ki adatott
parantsolatok, közelebbró1 pedig a fennebb mult 1808dik esztendőbe Januariusnak 8dikárol az
8752, és viszont ugyan azon esztendóben a 8514. számok alatt közönségesen kihirdettetett utasito
rendelések pontoson meg nem tartatnak, sőt némely uj parasztok privátusoktol vagy Földes Ura-
ságok tisztyeitó1nyert passualis Levelekkel - is tsoportonként feless lovakkal vándorolnak, ha-
lott pedig a 8752 szám alatt felyebb datalt circuláris rendelésben ... melyek szerént az uj paraszt-
nak lak helyéró1más faluba, vagy pedig még egy lovai is szabad nem lehet, nyilván meg irattak.
Meg hagyatott vala ugyanis, hogy egy uj parasztnak is, a ki magát vagy aranyász mivoltárol a Ka-
marának passusával, vagy magának tulajdon a Földes urnak ... nem legitimáltatja, hogy valosá-
gosan meg telepedett és állandoul Ház tarto gazda legyen, egy Lovat sem, a ki pedig magát az iránt
legimitáltatja, annakis egy Lonál többet tartani szabad ne legyen, ide nem értetvén a már egészen
meg telepedett és a rendes Lovasok Számához tartozó s köz terheket viselő uj parasztok. Söt ezek-
nek felette tapaszta1tatikmég az is, hogy némely Földes Uraságok Tisztyei uj paraszt Lakossaikot
élelmekkel keresése véget is passuálják, kik az ilyetén Passualis Leveleknél fogva Oraszág szerte
vándoroiván a Felségesen meg határoztatott Dominicatiot tetemesen akadályoztatyák, meg hagy-
atik annak okáért Kegyelmeteknek, hogy az ilyetén passualis Leveleket nem respektálván az en-
nél fogva vándorIo uj parasztokot tüstént áristoltassák, és... a honnét valok utassitsák viszsza a vég-
re, hogy kérdőre vontatván a passus ado Személy illendő Törvényes büntetéssel meg fenyittesssék.
Melyek szerént a Felséges meg határoztatott uj parasztok domiciliatiojuk akadályainak minden
részben valo el hárittatására kegyelmetek a fennebb citált circuláris rendelésekre oly további ren-
deléssel emlékeztetnek, hogy azoknak telyesittetésekre szorgalmatoson vigyázni, és azokot ma-
gok is pontoson telyesiteni tulajdon feleletyek alatt szoross Tiszti kötelességnek esmerjék.

SÁLvt Fond 8 Nr. 1955.l.lap
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Sepsiszentgyörgy - Őrkő - 1996.
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179.
PETÁK JUDIT SZEPLŐSÍTÉSE

Papole - 1813 *

Papoltzi Prov. Kelemen György, azzal vádoltatván, hogy Sátorokban nyaralo Czi-
gány Leányt Peták Judithot g. Szeplősitette volna; melly g. visgáltatván lett ezen

Határozás.
Ámbár a g. Szeplősitett Személy is Személyesen elő állittatván g. kérdeztetett de

semmi környülállást nem tudott elő hozni. Ellenben a bé panaszoItatott Kelemen György
Hitelesen költ és törvényesen bé bizonyitotta maga szelid voltát, jó erköltsüségét és jám-
bor maga viseletét. Ez okon a V. Visitatio a bépanaszoltatott Kelemen Györgyöt ártatlan-
nak és tisztán declarálja, annyival inkább, hogy ag. Szeplősittetett Czigány Peták Judit-
tal több más falukban lévő Czigány Legények is Cohabitztabak.

Orbai széki vizitációs jegyzó'könyvek Hib 301.old. Szőcs Enikő szíves közlése.

180.
BERKI TERÉZ BÜNTETÉSE

Sepsiszentgyörgy - 1813. március 4. *

Ottan Raboskodo Berki Therésia és Miklos Anis Gödri Mihállyné mint Alperesek
ellen lopás vétkeért folytatott és kegyelmetek által a Mulo Esztendő December nuik

napján ide fel küldetett Crirninális Keresetet meg vizsgalvan a Királyi Feökormányzo
Tanáts a Törvényes Generális Szék Tavallyi Esztendő December 16uik Napján kőlt
Itéletét Mellyben Berki Theresit a Szék Tömlettzében töltendő 2 Esztendőbei rabságra
Angariánként [negyedévenként] 25 mind öszve 200 korbats ütésekre, és tanáltato javai-
boI a Károsok kielégittetésére itélte, Miklos Anis pedig szabadon botsáttatik - határoz-
ta, az abban előszámlált okoknál fogva hellyben hagyta.

Melly kegyelmetek a fell küldött Levelek vissza zárása mellett ki hirdetés és tellye-
sittésben vétel végett ezennel meg iratik ...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/340.7.lap
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181.
FÖLDBE ÁSOTT KUNYHÓ

Kézdivásárhely - Árkos - 1813. július 14. *

Az Árkosi tellyes Közösség panaszban jelentette közelebb vizitalt B. Brigadéros
Gödry ... Úr Ő Ngának, hogy P Kálnoki János eö Ngos Nemes Benkő Joseffel a falukon
kivüli földbe be ásott kunyhokban bizonyos számu Tzigányokot tartván ... ezeket onnan
még eddig elő semmi nernü modon elköltöztetni ki nem eszközöltették, noha N. Tek.
Székely Ferenc Urnak az iránt gyakor rendbeli panaszokot tettenek volt; amellyre nézve
minthogy az efféle Tzigányoknak a faluk sorában alkalmas épületekben valo
Domicialtatások a Törvény által is meghatároztatott. barátságos an kéri ezem Regiment...
Hivatalt azon Tzigányoknak a mostani hellyekröl lejendő el távolitások rendelése eránt
bizonyos levén a panaszolo közönség fel adása szerint az a nevezetes okig, hogy azon
Tzigányok magok ... gazságokkal az erdőből a faluba le follyo patakot is meg tisztáta-
lanitták, mellynél fogva a vizet a falu italra nem fordithattya, melly az egészség fenn tar-
tása ... ellenére lévén, tsak ezen egy pontboi is orvostathatoságok ki eszközöltessék.

SÁLvt Fond 8 Nr 2069.l.Iap

182
A CIGÁNYOKAT VÉDELMEZŐ ÚRASSZONY

Ürmös - Baröt -1813. szeptember 11. *

Ma három vagy négy hete mikor tiszteletire valék Baroton és instaltam[kértem] vá-
laszért mind hogy az vajdám meg veretésit vegye mélto tekintetben az mej is még edig
mindtsak annyiban maradot talán az rossz ember kimentegete magát, de ez még nem elég
nekem mert én ugy nem tarthatok czigánt ha én pártyát nem fogom az igazságban azért
instalom ujaban is. Még sogorom méltoztassék meg halgatni szemben mind az kettőt
előttem is ha az én vajdám lehet hibás ugy maradjon azal az mint kapot ha pedig az má-
sik ugy büntetődgyék az is, fizessenek fájdalmat is dolog elmulását az mej még most is
nem dolgozhatik ... ha én tsak annyiban hagyom el pusztulnak a czigányim azt pedig bi-
zony nem akarom inkáb pusztuljon el az egész Benedek familija az ki verengező huntz-
fut imstalom utoljára is az sogorom méltoztassék belétekinteni az dologban az mind job
lehet ugy el igazitani, én fel megyek Josival mikor időt határoz a sogorom. Ezel az ked-
ves Nénémet atyafiságoson tisztelném vagyok Edig kedves sogor uram alázatos szol-
gáloja

Maurek Mária

SÁLvt Fond 31. Nr. 304.5.1ap
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183.
A VEREKEDŐ CIGÁNYOK KÖZÖTT BENEDEK BÁNTALMAZÁSA

Miklósvár - Nagyajta -1813. október 11. *

Mü ide alább neveinket fel iratott Személyek adjuk Ezen szentenciális [ítélete s]
Levelünkött; a mi igaz hitünk szerént arrol hogy Ezen mostan folyo 1813dik Esztendő-
ben Szent Mihály hava [szeptember] 7dik napján midőn a Mezőn dolgoztunk volna lá-
tók, hogy Nagy Lármával jőnek ki a FaluboI aKokolos ... és Bán nevezetü Tzígány; kiki
minek utánna ... el érkeztek volna, együt verekedni kezdének és Bán ... verni kezdé a
Kokolos nagyobb fiát, ezel a kissebbik Kokolos fia meg futamodék, és ment hogy Bene-
dek Joseff az ut mellet kendertt rakott szekérre, Isten nevére kérni kezdé Benedek
Josefet, hogy ne hadná a Bátyát, mert Bán meg akarja ölni, erre meg indula Benedek
Joseff, s mijent oda érkezék mindjárt hozzáüte Bán Benedek Joseffhez és a kezét meg is
üté, melyre Benedek Joseffis hozzá üte de tsak aPaItzaját tanálá Bán Tzigánynak. és a
mig edjüt küsködtek volna hátul kerekedék a Kokolos fia aNadrágos s ugy meg üte Bánt
hogy mindjárt el esék és az Vér el lepé, még egy néhányat azután üte Bánra aKokolos
fia de Benedek Joseff egy ujal sem bántotta egyiket is, hanem a Szekerihez viszsza
méne, ezzel a Tzigányok is szélyel futának mely dolognak valoságos így létiről, mint fe1-
lyebb is a mi igaz hitünk szerént bizonyságot teszünk Nemes Miklosvár Székben Nagy
Ajtán a fen irt Esztendőben és Napon.

Antal István gy. Katona
Dési Marton gy. Katona
Török Josefné
Zoltán Istvánné

Darko Máris
Zoltán Kálári Hajadon
Zoltán Mihály fel serdült

Én előttem Forró Joseff Nemes Miklosvár Szék hites assessora [ülnöke] előtt.

SÁLvt FORd 31 Nr. 304.7.lap

184.
BERKI TERÉZ BÖRTÖNBE ZÁRÁSA

Sepsiszentgyörgy - Besenyő -1814. október 22. *

Ezen folyo 1814dik Esztendőben 8bernek 22dik Napján az Háromszék közönséges
Tömlötzében lévő Detenta [fogoly.rab] Berki Tresi elő állittatik a szelid kérdésekre.

ad 1mum Én vagyok Besenyei Berki Tresi 24 Esztendős vagyok, Létzfalvi Tkös
Gyárfás Pál Ur cselédgye vagyok, hajadon leány vagyok - az el mult héten, szerdán
Gidofalvára mentem egy Katona emberemnek Házához, a nevét nem tudom, ottan egy
gy. Katona Csulak nevezetü arestalt a fejemen lévő Török keszkenőért. mivel tudtam,
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hogy hibás nem vagyok benne, egy Gidofalvi Szőts András nevü Harangozot meg fo-
gadtam két R forintokkal hogy engemet hozzon Szent Györgyre, hogy a fejemen lévő
Török Keszkenőnek Urat adgyam. A Szentgyörgyi Bótbol is vásároltam volt egy ruhájá-
nak valo Kartont és kértem hogy adjon irást rolla hogy igaz pénzemen vásároltam, a
melyről irást adott a Bótos. Onnan a Tömlötz Házhoz jöttem azon Gidofalvi emberrel
edgyütt hogy Tkts Porkoláb Ur Leányátol is irást vegyek hogy maga tsinálta meg a roko-
járnot. Az alattt két idegen aszszony ide érkezett a Porkoláb Ur házához és azok egy ve-
res tarka előruhát rajtam lévén meg ismertenek ... Porkoláb Ur bétetete a Tömletzbe.

SÁvt Fond 28. Nr. 2/340.10.lap

185.
BERKI TERÉZIA VÉGSŐ BÜNTETÉSE

Miklósvár - 1815. május 23. *

Atyánkfiának Ujj Paraszt Berki Teresia ellen külömb külömb Fejér Népi öltözerbéli lopá-
saiért intézett keresete ... az AJ Peres MikIosvárszékbe a Nyika Péter leányával menti magát
hogy tölle vette volna némely részibe a kezinél találhato lopott portékát, de ez hivatalos tanus-
sittás szerént ottan nem találtatván meg ellenben pedig az Al Peres még annál gyanusabbá tet-
te magát, hogy mászszor is hasonlo lopást tett, melyért ámbár büntetést szenvedett, de az nem
használt, hanem ujjra megál belé elegyítette és a fenn irt Nyika Péter Leányára tett fogása fun-
damentum nélkül valo, ezek törvényes büntetésit meg nem szüntetett lopásáért 3 holnapig a
Szék Tömletzében őrzendő rabságra és annak ki telésivel 25 korbáts ütésekre itéltetett.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/340.13.1ap

186.
A CIGÁNYOK MEGVERTÉK A BÍRÓKAT

Miklósvár - Barót - 1815.június S. *

Méltoságo Királly Biro Ur!
Kegyes Patronus Uram!
Jelentem Alázatosan a Miklosvári dolgot, honn a Birákat a Czigányok egyik mind a

másik megtámadván erősen meg verték; a Bironak a fejét karját ütötték, de jobban va-
gyon. Gyenge Istvánnak az Hitesnek a fejét erőssen öszve rontották, de nem lészen ha-
lálos a hogy agyánál be hasadott a feje, karját oldalát öszve potyolták; Dorka Miklosnak
is 3rom sebeket tettek a fejére, de ez fenn jár, másokra ütöttek eleget. Csendességben
most ollyan rendelést tesznek, hogy mind elő jönek és akkor el fogatván mind fel külde-
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tik Barotra. A Tüzzel valo fenyegetődést mind egyaránt tették a czigányok ugy azok ...
is a mellyek mind fogva vagynak. Baroton mondották a verekedést, pedig mind egyaránt
tették amint a czigányok ugya czigánynék is ... A czigányok jovait mind meg vizsgál ván
nintsen semmiek ... a lovaikot az udvar előtte el vitte; Most a Groff méltoságos aszszony
és Nagysága ... fog mellettek, söt azt akarja, hogy mind elpusztuljanak a Száraz Ajtai go-
romba Emberek, indulatyukrol hogy a meg rontsoltakrol semmit nem tudtam; s mikor
inditották a dolgot akor se semit mivel otthon se kaptak, minden hova töbnyire Szolgá-
latban lévén velem nem is igen szoktak Egyezni, söt inkab üldözőim valának ha lehet-
nének. Utánna futok ha Isten haza viszen és meg tudom, bizonyitsábol nem botsátották
bé a Méltoságos ur johait...

alázatos szolgája
Kósa Dániel

SÁLvt Fond 31 Nr. 304.4.1ap

187.
TANDOR ÁDÁM ELISMERI HAZUGSÁGÁT

Sepsiszentgyörgy - 1815. augusztus 25. *

Én Uzoni Sátoros czigány vagyok ... Mgs Grof Mikes János Ur eö Nagysága Embe-
re vagyok ... nem unitus Görög Vallást tartok, Házas, Két gyermekü ember vagyok ...

Uraim nints drágáb a fejemnél. amit edig mondottam, mind Hazugság Nagyobb ré-
sze, és most igazán meg mondom hogy Szeredán Bajko Dániel Uzon mellé a Sátorom-
hoz jött s arra kért hogy Pénteken ja reggelre akár honnét Lopjak néki három ja Lovat,
mert Szekeresnek szegődütt, oda ki akar menni, fáradságomra ad 2 Rftot s rosz Lovat.
Én a Bajka Daniel szavára s kérésére csütörtökön elmentem Szatsva mellé abban sátor-
ban levő Konsztandin czigány hoz, a kit honn tanáltam fiával Jantsival együt, meg
beszéll ettem nékiek hogy Bajka Daniel kért meg, egyeztünk s el mentünk hárman: én
Kosztandi János és a fia. Sötét estvére a Nagy Borosnyai határra s ottan a több marhák
közül meg fogtunk két Szabadon Levő Kantza Lovakot: egy Fakot és egy Barnát, azon
kivül egy Nyeregbe lévő Sárga Kantzát ki Nyügöztünk ... onnét egyenesen jöttünk Sebe-
sen Szt. Györgyre az elóbb is meg neveztem Házhoz Bajka Danielhez, bé kérezkedtünk
az Istálloba. azután bémentünk a Házba, maga honn nem lévén, a feleségitől Pálinkát
kértünk, de nem adott, azután arra kértük, hogy a Lovakat senkinek ne mutassa meg, mig
az ura haza nem jő, onnan hogy ki jöttünk a Házboi öregebb Kosztandi János el ment ha-
za, sén a fiával mentem meg nevezett Czigány sátorához a Város mellett lévő Pusztára
s reggelig ott töltöttük az udöt. Jo reggel el mentünk én, Kosztandi Jantsi, Koki Josi s
midőn a Patak Hidján mentünk keresztül, a Hidon tanálok Czuri Ádámct hogy jő a
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falubol, én hivám, hogy gyére sogor igyunk egy Pohar Pálinkát... minek utánna 4 fél fer-
tály Pálinkát meg ittunk Czuri Ádámmal öszve vesztem, valami adosságot kérvén
töllem, holott én adassa nem voltam, hajba mentünk s ki kerekedvén az utcára az Inget
egymásnak ki hasogattuk a Nyakunkbol, Czuri Ádám panaszra ment s Biro Uram azért
tetetett árestomba, ez által kerekedik ki az Étzakai Lo Lopásunk.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/506.40-4l.1ap

188.
CIGÁNYOK NEM ENGEDELMESKEDNEK A BÍRÓNAK

SzékeIytamásfalva - 1816. január 16.

Hivatalos tisztelettel jelentem aztot, hogy Tamásfalván a magyar joszágokat is már
mind Czigány colonia[telep] kapván, most falunknak fele meg czigányosittatott, ezek a
földesúri pártfogásnál fogva semi köz szolgálatra nem tesznek, a falu szolgálatyán sem
egy lépést sem, én a falu közön lévő utra ki parancsolám, nem jöttek; zálogaI ni
parantsoltam a Birornot, a Czigány házboI ki verték, igy bántak akkor is, midőn a Biro
a nyilvánságos Tolvajan a Káros Kárát fell venni parantsolat mellet igyekezem, igy egé-
szen el szaporodván parantsolatom szükségképpen levendő megtételétől maradok, vagy
nékem meg parantsolnia, a czigányokot hatalmam előtt ismerni, vagy ha igazam leend,
a földes uri pártolást el enyészteni, s nékem hatalmat, erőt engedni, mivel már a falunak
más része, a falu magyarja sem akar jönni utat tsinálni ...

Szentkatoina Kitsi Ignác

SÁLvt Fond 8 Nr. 2431.4.1ap

189.
ARANYÁSZ CIGÁNYOK VAJDÁJÁNAK PANASZA

Orbaiszék - 1816. október 19.

Koskovár Ilia Aranyász Czigányok vajdája panaszoIlya hogy őtet Benkő Joseff ur el
akarja fogatni ... lovát is el vette ... azon kéri, magát igazságánál fogva meg vizionál-
tassék[ vizsgáltassék].

Válasz:
Ezen panasz olly meg hagyás mellett adatik által Orbai Király Biro atyánkfiának, ...,

hogy a panasz alatt lévő Benkő Joseff urnak nem jobbágya, hanem eö felsége aranyász
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czigányainak vajdája, a következőleg feleléssei fogván szabaditsák és M. K. Biro úr a
mellett, hogy el vette lovát, viszsza adattassa, maga valamennyinek ezen eö felsége szol-
gájának is pártyát fogni köteleztetik.

SÁLvt Fond 8 Nr. 2431.8.lap

190.
KOLDULÓ ÉS SÁTOROS CIGÁNYOK
Háromszék - Nyújtód - 1818. június

A Nyuitodi Katonai Communitás azon panasza ezt hozatta elé, hogy ottan lako Ns
Dombi Lászlo Ur, mindenféle koldulo s Sátoros Czigányoknak a Communitás terrenu-
monlközösség területén] helyt ád, és nem engedi, hogy őket onnan a mint hogya kódu-
sok iránt publicáltatott ország rendelésre magával hozná el távozák, és hogy az ottani
lako több N[eme]sck a kiknek nints tulajdon jobádjaik, és ennél fogva tartoznának az
utak réparálásához .... telyességgel nem akarnak az utrepárátiohoz fogni.

Ezek eránt azon barátságos kéréssel kivánta a regement[sokaság] a Ns. Tiszti hiva-
talt meg tanálni, hogy a Szükséges orvoslást meg tenni ne terheltessen.

SÁLvt Fond 8 Nr. 2668.l.Iap

191.
ARANYÁSZ CIGÁNYOK VAJDÁJÁNAK IGAZSÁGA

Háromszék - Gubernium -1817. július 7.

Kegyelmetek c follyo Esztendő Április 30 dikárol Benkő Joseff és Koskodár Ilia
nevü colonusljobbágy] között 1:ki egyszersmind az Aranyász Czigányok vajdája :1en-
nek el tartoztatott Lováért fenn forga Tárgyban ide fel küldött jelentésekre, a felküldött
Actaknak viszsza zárása mellett ezennel viszsza iratik, hogy mivel a Colonusra nézve a
Kir. .. eppen ugy vétetődhetik, mint más Földes Urak, és a Hazai Törvényeket tartozik
obszerválni[betartani], annak okáért meg hagyatik ezennel Kegyelmeteknek, hogy
Benkő loseffet a közte és a... Koskovár Iliára, mint... őrökös kötelezésü colonusra néz-
ve fenn forga egyenetlenségbe, arra utasittatik, hogy kövesse a haza Törvényének, külö-
nösen pedig az 1791 ik esztendőbe\i 27 dik Articulusnak értelmét.

Bánffy Gyárfás Samu

SÁLvt Fond 8 Nr. 2546.4.lap
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192.
TANDOR RUPA MENEKÜLÉSE

Sepsiszentgyörgy -1818. március 27. *

[Kosztandin Rupával] nem társalkodtam külömben hanem egymás mell et laktunk
Sátorba, az elenyészet 1815 dik Esztendőbe Kapáláskor Kosztandi Rupa miat engemet
is meg fogtak volt Szt, Györgyön azért hogy Szemerja felől jöttünk Lo háton és mikor
Szt Györgyön a Huszár Staab (vezérkar( előtt jöttünk volna egy Csiki Huszár a Stab előtt
meg ismerte a Lovat hogy Rupa Kosztandin rajta ül, a Huszár Tolvajt kiáltott hogy fog-
játok meg,mert az az én Lovam Csikbol Lopták el Kettőt egy szeriben Kosztandin Rupa
Sebes Vágtatást megindult Keresztül a Városon az Olt fele, én utánna mentem Sebessen,
a Huszár is utánnunk gyalog és bé szaladtam Gy.Katona Bajka Dánielhez Rupa
Kosztándin az Olt hidja felé el nyargalt a Huszár utánnunk jött Bajka Danielhez s enge-
met Esztojka Bálint Czigánnyal viszsza vitt a Stabhoz s mi ottan magunket meg mentet-
tük mind hogy hibások nem voltunk a Csiki Lovak lopásában, azt tudom Kosztandin
Rupa öregebb Tordai Ádámnak két lovat loptak volt Csikbol egyik volt amelyen akkor
Kosztandin Rupa ült a mást nem tudom hogy hova tették, Rupa Kosztandin más Lovak
Lopásáért s hogy fel verését tudom hogy volt S Sz György Tömletzébe nehány rendbe.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/S68.48.Iap

193.
TANDOR RUPA ELFOGATÁSA LÓLOPÁSÉRT

Sepsiszentgyörgy -1818. március 27. *

Engemet fogadtatott el Nemes K[ézdi) Széki Dimény István T. Királly Biro Ur
Imetsfalva mell et Sátorba lévénn ott fogtak volt el ennek előtte amint emlékezem 9 vagy
10 Esztendőkkel.

Kardos Rupával fogtak el és onan vittek Gyárfás Királly Biro Ur eleiben Létzfalvára
Havadi Samuel Porkoláb Ur idejiben, innét a Szt Györgyi Tömlötzből egyszer fel
kisértek Imetsfalvára Rostás Rupával együt, onnan ismét vissza küldöttek s Esztendeig
szenvedtem a Tömletzbe, 100 Páltza ütésekkel Szabadultam meg.

Másodszor is hol ki fogott el és miért?
Fogtak el Uzonba a Béldi Ur Házánál egyedül egy Magyarosi Ember fogattatott el

egy vak Loért azért ültem a Szt Györgyi Tömlöczbe Esztendeig és Kaptam 100 Palrzát s
ugy Szabadultam idejében meg Borsai Porkoláb idejében.

Harmadszor hol fogtak el s ki fogatott és miért?
Engemet fogatott el K. Vásárhelyen egy Kozma nevü Szt Leleki Ember, két Lováért
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azt állitvan hogy én loptam volna el K. Vásárhelyról kisértek Szt Katolnára Dimény
Királly Biro Urhoz egy Lovammal együtt, ott vallattak a Lovakért hogy én Loptam vol-
na el de én magamra nem vettem mivel nem loptam volt el.

Hát azt a Lovat hol vetted amellyel el fogtak s Királly Biro Urhoz Késértek?
Én azt a Lovat vettem a mellyel a Királly Biro Urhoz Kisértek el fogattatásom előtt

egy héttel K. Vásárhellyen a meg neveztem Kozma Ur cselédjeitől voltak az Áldomásba
Goga Páál Két fiával együt Szt. Léleki Czigányok.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/568.47.1ap

194.
TANDOR RU PA MEGSZÖKÉSE A FOGSÁGBÓL

Sepsiszentgyörgy - 1818. március 27. *

Szt. Katolnán a drága lovarnot el vették s Késértek Gyalog Dálnokba a Prov.
Birohoz s oda Lánczra tettek a Kemencze lábához három Strasa Kivül az Ajton állot egy
belől volt velem és egy öreg Aszony a Házba az öreg Aszony az ágyba el alut és én a
belső Strásával meg egyeztem hogy engemet botsasson el, én magam az Lánczot le vet-
tem a Lábamrol, s Strása az Ablakot, amelyért adtam neki egy vászon által vettöt, abba
volt egy Festékes 4 ing 2 Lábra valo, egy kop Pipa egy Rosa Szoknya Ujj, egy Karton
elő ruha, két fekete Selyem ruha veress széllyü, az Strasa volt egy magyar Ember, de a
nevit nem tudom, eszerint Szabadultam ki a Dálnoki arestombol [fogház].

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/568.47.1ap

195.
CIGÁNYOK VÁSÁRBA JÁRÁSA

Háromszék - Gubernium - 1819. *

Azon szokás, mely szerént az Országos Vásárok alkalmatosságával minden ott jel-
enlevő ujj parasztok a térnek 6 fr. taxat fizet, azért hozattatván inkább bé, hogy azáltal a
koborIo Czigányok a sokadalmakbol, az hová mindenkor számaton egybe gyűlnek, és az
hol sok tolvajságokot szoktak volt elkövetni, elidegenittessenek, mint hogy már mostan
az efféle esettek mindenütt a rendes adminisztrácio és Elöljárok által szoktak meg aka-
dályoztatni és a kártevők illendőül büntettetni, de ezen kivül a fennállo rendelések
szerént nem tsak a Czigányok megtelepittettek, de a közönséges Kintstárbol fizetéseket
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vesznek, hogy ezen szokás, mely szerént az Országos vásárokban megjelenő ujj parasz-
toktol 6 fr. taxát szabtak venni, ezennel el töröltetvén kellték, annak eltörlését tegyék kő-
zonségessé, és szorossan ügyeljenek arra, nehogy ennek utánna ... panaszra ok adat-
tassék.

SÁLvt Fond 8 Nr. 2780.l.lap

196.
MAJLÁT JÁNOS BÜNTETÉSE LOPÁSÉRT

Sepsiszentgyörgy - Sepsiszentiván - 1821. január 15.

A Sepsi Magistratualis [elöljár6ság] ... a S Sz Györgyi P. Majlát János ellen lopás és
tolvajokkal valo társalkodás vétkeért indittatván Criminális[bűncselekmény] Kereseté-
ben S Sz Iványban Január 15 ben 1821-ben a Sepsi Törvényes Szék által ki mondva

Itélet Biroi vizsgálás alá vétetvén ... Majlát János ellen indittott criminális [büntett]
keresete és bizonyittásai, az Alperes ... feleletével edgyütt ugy tanállya ezen Törvényes
Szék az A. alatti comisionak [bizottság] is bizonyittásai szerént hogy az Alperes
Deterttus [letartóztatott] tolvajokkal társalkodo de nem tsak, hanem Szent Györgyi Csá-
szár Joseff Szürke szörü Kantzaját Torjai gonosz tevő Márton Joseffnek a Detertus adta
volna által, Márton Joseff tulajdon Vallomása Szerént... Bajka Daniel Császár Miskával
és más több gonosztevőkkel valo járása társalkodása, azért hogy Sepsi Szent Györgyön
ezen itilet kimondásátol fogva a Közönséges Temletzbe ed gy Esztendőt és két versen 50-
50 mind öszve 100 jo megérezhető páltzákat mintjo erős ... Személly Közönséges Vásár-
napján a Piatzon mások példájára szenvedjen és az után szabadon botsáttassék Itéltetett. ..

A Sepsi Törvényes Szék Jegyző könyvéből Január 16iki 1821-ben ki adta Tompa Já-
nos.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/452.7.lap

197.
MAJLÁT JÁNOS BÜNTETÉSÉNEK ENYHITÉSE
Sepsiszentgyörgy - Gubernium -1821. április 18.

Az Alperes ellen valo probákhoz mérsékelve annak okáért azon itéletnek meg vál-
toztatásával a fő lgazgato Tanáts Ezennel meg határozta hogy az Alperes Büntetésében
az eddig szenvedett Rabsága is fel tudattatván, ő ezen Határozás kelésének napjátol fog-
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va Számlálva a Szék fogházába vason tsak fél Esztendeig Raboskodjék, és az alat angar-
iánként [negyedévenként, időszakonként, részenként) Heti vásárok alkalmatosságával a
piatzon külön külön 25, mindöszve 50 páltza ütések verettessenek reája. melj határozás
kegyelmetekre ki hirdetés és teljesitésbe vétetés véget a per foljta levelek viszsza rekesz-
tése rnellet, ez ennek tudtukra adatik ...

B. Johanes Josika Ladislaus Csedő Ladislaus Intze

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/452.8.1ap

198.
LOLOPÁS - ELLEN ŐRZÉS

Háromszék - Gubernium -1821. szeptember 17.

Az ezen királyi Fő Kormányzo Tanátshoz fel jött gyakori jeletésekből tapasztaltat-
van, hogya vándorlo Czigányok a Lovak lopását szélytiben gyakorolják az 1808 dik
Esztendőben Januárius 14-én 1807 Esztendőben 8752 Szám alatt innen költ nyomán a
következendők tétetnek ki hirdetés végett kötelességekké Kegyelmeteknek hogy mind
azon a Czigányok kik vagy Földes Uraktol vagy Juris dictiobeli[törvényhatóság) Tisz-
tektől Levelet nem tudnak arrol mutattni, hogy mitsoda szörü Lovaik vagynak hány esz-
tendősök és honnan vették mind gyanus személyek fogattassanak el és tartoztassanak le
egyszersmind parantsoltatik Kegyelmeteknek hogy ezen rendelést mindenekkel
szerossan meg tartassák és teljesitésben vétettetni a Tisztviselőknek tulajdon feleletjek
alatt rendeljék.

SÁLvt Fond 8 Nr. 2980.2.1ap

199.
KÖLTÖZŐ CIGÁNYOK

Háromszék - Gubernium -1821. szeptember 27.

A Nemes Magyar Országi K. Hely tarto Tanáts ide tett hivatalos tudositásából érté-
sére esvén a K. fő Igazgat Tanátsnak az, hogy ezen hazából az ugynevezet Sátoros
Czigány ok gyakorta csoportonként és egyes familiákkal a köz bátorság és csendesség
meg háboritásával ki szoktanak költözni Magyar Országra, hogy az efféle által költözé-
sek és kivándorlások meggátoltathassanak ezennel meg hagyatik kegyelmeteknek, hogy
aziránt szükséges rendeléseket meg tenni el ne mulasszák, mely szerént ennek utánna
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olyatén koborgo Sátoros Czigányoknak akik vagy ezen hazába egy helyről a másikra,
vagy a hazából Magyar Országra kivándorolni Sátoraikkal Szándékoznak Passualis le-
velek telyességgel rendeltessenek, sőt őket az arany moso vagy inkáb Bányász
irogányokatt kivéve az illető tisztviselők a fennállo rendelések Szerént meg telepiteni és
helyt marasztani magok kötelességeknek ösmerjék.

SÁLvt Fond 8 Nr. 2980.4.lap

200.
A VAJDÁT NE A CIGÁNYOK KÖZÜL VÁLASSZÁK

Háromszék - Gubernium - 1822. augusztus 12.

Aranyászo Czigányok Vajdája Koskodár Ilia panaszszára költ rendelését a felséges
K. Tábla date 15. Apr. 822 Sub Nro 2470 közölvén ... Antos Josef Urral... hogy akiket
ezen panasz illet ki halgatván ... melyeket egybe nézve ugy találom ...: sem hogy Vajdák
sem magokboi a Czigányokbol, hanem az reajok ügyelő ... személyekből választassanak
és eskettessenek bé, a mostani panaszlot pedig helytelen vádjáért a vajdaságbol ki tétet-
ni is ...

SÁLvt Fond 8 Nr. 3047.8.lap

201.
ELFOGOTT SÁTOROS CIGÁNYOK

Brassó - Háromszék - 1822. augusztus 22.

Értésére esvén azon Politia hivatal nak, hogy egy tsoport ugy nevezet sátoros
Czigányok a köz bátorság meg-háborittásával az Prasmaról Brassoba jövő Ország Utba
tartozkodot, amelyből Nicolaj Adam és Nicolaj Jovitze együt már el is fogattattak, a Te-
kintetes Nemes Tisztséget ezen esetről oly hivatalos Kéréssel tudositani kévántam, hogy
a szükséges Kihirdetés által minden Székbéli ezen koborio sátoros Czigányok által meg
fosztott személyt... ezen Politia hivatalhoz utasitani ne terheltessék szokott tisztelettel
maradván a Tekintetes Nemes Tisztségnek

A Brassai Politia Hivatal
Brennerberg Mihály
Polit. Direct.

SÁLvt Fond 8 Nr. 3104.l.Iap
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Sepsiszentgyörgy - Őrkő - 1999.
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202.
CIGÁNYOK ELŰZÉSE

Illyefalva - 1822.

Méltoságos Császári és Királyi Camerarius Ur, Nemes Háromszék, Miklos Vár Szék
Adminisztrátora Nekünk Nagy Érdemü Patronos Urunk!

Kéntelenittettünk ezen alázatos Instancziánk[kérésünk] által megtalálnunk az
Méltoságos Camerarius[kincstáros] eő Nagyságát az aránt az Illyefalvi lakos a Felséges
Királyi Fő Igazgato Tanátsnak feladta vala ez előtt mint egy három esztendőkkel, hogy
Méltoságos Turi Antal Ur a Len kertbe ... Burdejba[viskó] Czigányokott telepített, akik
erdőnkött pusztittyák ezt Investigaltatta[kivizsgálta] is a Méltoságos Fő Ispány Ur által
az dolog igaznak találtatott, ennélfogva a Felséges Királyi Fő Igazgato Tanáts Kegyel-
mes Parantsolattyából az Czigányok Lenkertből el is üzetett, most más gondolattal visel-
tetvén ujra a Czigányokott a burdékba Lenkertbe visza hozatta a Méltoságos Turi Antal
Ur melyért Instáljuk a Méltoságos Camerarius Ur eő Nagyságát méltoztassék oly rende-
lést tétettni, hogy az Czigányokott M. Turi Antal Ur Lenkertből ell és a Fenséges Kirá-
lyi Fő Igazgato Tanáts Kegyelmes Parantsolattya ellenére ... otan továb ne tartozkod-
janak ... Instálván maradtunk a Méltoságos Camerarius eő Nagyságának alázatos szolga

Csusz Feretz Csorja Sigmond
Biraya Notar

SÁLvt Fond 8 Nr. 3047.l.lap

203.
VALLOMÁS A HALÁLRA ÍTÉLENDŐ CIGÁNYRÓL

Komolló - 1823. május 26.

p& Vallo Komollai Pr. [jobbágy] Kováts István 47 Esztendős a Takintetes Foro Gá-
bor Ur colonusa [jobbágya].

HallomásboI tudom mondani Esztojka Bálintrol hogya Komollai Nyirben egy Pálinka
főző üstöt lopot volna, egyéb rossz tselekedetit nem tudom. Daninérol is tudok annyit mon-
dani hallomásboI hogy egykor Brassoban a lopásaiért a lábánál fogva fel akasztottak volt.

2dik Vallo Komolloi Prov. Idősb Mikola István 40 Esztendős a Tekintetes Silvestcr
Antal ur Colonusa. Esztojka Bálintnak semmi rosz tselekedetit nem tudom, hanem azt
hallottamboI tudom mondani Pálinkafőző üstöt lopott volna, Nyuzo Daninétol is hallot-
tam hogy Brassoban a tolvajségért a Lábánál fogva fel akasztottak volt, és egy Magya-
rosi Nemes Embernek Bitai Urnak a pénzit el lopta volt, mellyet meg is fizet Nyuzo
Daniné ezeknél több gonosz tselekedeteket edgyiknek sem tudom ...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/488.11.1ap
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204.
HALÁLRA ÍTÉLENDŐ CIGÁNYOK

Sepsiszentiván - 1823. május 26.

Ali peres Keressés mellett allo Ujj Paraszt Sztojka Bálint 40 Esztendős ... és Lantzon
fogságba lévő Nyuzo Dani felesége 70 esztendős öreg kik ellen a köz felperes Ur maga
törvényes Szoszolloja, Gidofalvi Ns Gidofalvi János által bé adván ...

El felejt lenni az Ali peres mind lsten mind emberes parantsolattyairol, nevezetesen
pedig a tolvajlást tilto törvényeket semmibe vevén nem átallották az Ali Peresek a Rétyi
Nyirbe az őszi Markosfalvi Nagy égés alkalmatosságával ottan utazott Lemhényi Nemes
Keserü Antalnak Szekeréről alattomos uton modon egy ujj pálinka főző üstöt, egy őzbőr
táskáját benne levő 3 forintokkal s egyéb aproságokot is el orozolni; mellyekkel midőn
ugyan ottan Szembe találta volna ... bizonyitás szerént Komollai Székely Katona Szász
Istvánt az edgyik ali peres Sztojka Bálint, a mért meg intette hogy senkinek ne szollana
az után az üstöt sisakjával edgyütt el adta Angyalosi Gy[alog] Kat[ona] Baktsi Adamnak
a honnat osztán Tiszti hitre becsülvén ... vagyon KomolIon a Biriel Latzkoval edgyütt
meg is a második ali peres Nyuzo Daninénál találtatott meg mind világosab ezek környül
állása ... a Károsult az Ali peresek javai boi mind Közeikre mint okoztatott költségeikre
fáradságokra nézve ... magok az ali peresek mint uton állo tolvajok s másképpen is
gyanus személyek... más ide foghato Arant törvény értelmek szerent halálra
Itéltessenek ...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/488.l.Iap

205.
A HALÁLRA ÍTÉLT CIGÁNYOK FELMENTÉSE

Sepsiszentiván - 1823. május 26.

Hellytelenül állittatik hogy az Alperesek ... nevezett javaitol fosztottak volna meg
Keserü Antal Urat mert 1U... Keserü Antalt nem hogy meg támadta volna valaki a Rétyi
Nyiren keresztül jövő utaztában, hanem még senkit se is látott - eö a Pálinka főző üs-
töt melly a Szekerre a Lajtorjához fell volt kötve senki le nem tudta volna venni a nél-
kül, hogy Keserü Antal Ur maga vagy kotsissa észre ne vette volna vagy pedig mégis
elveszett, a mint praezentaltatik [bemutattatik] azt nem is az Alperesek vették és vehet-
ték le, hanem az a gy. Katona Szasz Imrének kellett tselekednie - a kitől vásárolta meg
az edgyik Alperes Sztojka Bálint 18 forintokkal - melly ellen nem tészen semmit is a
Szasz Pista tagadása, és azonn ellenkező vallomása, hogy a nevezett edgyik alperest az
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ujjal edgyütt találta volna a Fekete ügyön ... levő hellyen az hol a cigány a dolog titokba
valo tartására ösztönözte őtet a mint a per rendeltetik, mert ezen vallomással a maga
hasznára és ki mentődésére vigyázott. Tsakugyan ha ... a Pálinka főző üst ellopása az AI-
peresek közül Sztojka Bálintnak tulajdonittattnak is mégis halálra nem itéltethetnck any-
nyi val inkább nem a másik Alperes Nyuzo Daniel, a kit Szasz Pista Sztojka Bálinttal len-
ni nem tartotta, mikor az üstöt a Sztojka Hátán látta a Rétyi Nyir felől jőve - Tsak az
őzbőr táska támaszthat valami erőtlen gyanakvást, hogy Nyuzo Daniel is részes lett vol-
na a lopásban amelly ... nem szolgálhat bizonyittásul... hogy meg támadta az uton, vétett
volna ez Keserü Antal Urnak ugy is hathatos büntetést nem hozna maga után azért
sokallyák is az Alperesek a Tek. Törvényes Széket méltoztasson ezen tsak nem egész bi-
zonyosra esetére nem tsak a prezentalt [közölt, bemutatott] halálos büntetés terhét meg
nem itélni, hanem egyszersmind egészen abszolválni[felmenteni].

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/488.43.lap

206.
LÓVÁSÁR

Sepsiszentgyörgy - 1824. február 7.

Polyáni Pusi Latzinak a mult Esztendőben aratás tájat Csik Szeredában esni szokott
sokadalomba adtam egy Szürke szőrü lovat Cserében, ő adot nékem egy pej szőrü Lo-
vat, inkább sárgásat s a felet 16 Rftot melyből kilentz R forintokkal Tandor Dani Ados
volt és Héttel és igy a két részei 16 R forintokkal leven adosok Pusi Latzinak a mint a
feljül valo fizetésbe, a jegyét meg mondani nem tudom ...

Az előtt hogy Pusi Latzinak el adtam vettem volt négy vagy öt hetekkel Prásmár És
Brasso várossa közt lévő fel uti kortsmában egy Batzoni Sátoros Pitzi nevü Czigány tol
30 R forintokkal az áldomás iváson voltak valami Hétfalusi emberek de a neviket nem
tudom.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/506.19.lap
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207.
VAJDAMÁRI VALLOMÁSA

Sepsiszentgyörgy - Kőröspatak -1824. február 7.

Kőröspataki, hivnak: Vajda Márinak, mintegy 30 esztendős, egyesült görög vallásu,
Tandor Dani felesége vagyok, Sztojka Miklos vagy Zláti Rupival egy Esztendőtől fogva
tartok, és élek Törvénytelen életet, vagyon két gyermekem, egy fijam és egy Liányom, a
fiam 10 - a Liányom II esztendősök,a fiamot tartsa Tandor Ádám a Liányom Lupsán
maradt. ..

Kálnokbol mentünk IIlyefalvára, onnan az Előpatakba, ot ültünk egy darabig, onnan
mentünk a Lügetre, ot kitsit ültünk, onnan a Hévizi erdőn keresztül mentünk Szász
Kézdre ... egészen Szederjesre, ot ültünk negy hétig jo rendin - onnat viszsza jöttünk
Lupsára, ot a Falu Házában be szállottunk és mind mostonáig mig ide szállottunk S
Szent Györgyre ot laktunk ...

Málnásrol el indultunk Brassoba Poszto vásárolni és akkor hozta azt a Lovat, azt
mondotta, hogy 30 R forintokkal vette egy Pitzi nevü Czigány tol.

Voltále többször fogva?
Voltam még egyszer valami Rokolya más képpen fersing lopásba kevert volt egy fej-

ér nép, de három hétre meg szabadultam.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/S06.19-20.lap

208.
MEGSZÖKÉS A KISÉRŐKTŐL

Sepsiszentgyörgy -1824. február 7.

A Tandor Dani panaszszára az üveg csűri Biro el fogot és által kiséretett a Szolga
Biro Urhoz, a Szolga Biro ur pd[pedig] akart kisértetni a V. Ispány Urhoz Pálosra hogy
a Tandor Dani feleségivel Törvénytelen életet éltem ekkor Katona vasra parantsolt tétet-
ni a Szolga Biro Ur és a midőn kifele kisértek Tandor Néval edgyüt az üveg csürtől ren-
deltek három kisérőtt de az edgyik tsak: az Erdő széléig jött s ott a más kettő magára
válaita hogy el kisérnek bennünköt, melyért fizetett a más két pajtásának három sustákot
s azzal viszsza ment az a kettő el kisért Bibartzfalván tull s olt Négy R. forintokért el-
csaptak, az egyiknél egy vasas puska volt s azt is nékem által adták, a Rab vas is nálam
maradott azt a zabba bé vetettem Lakatostol edgyütt a Bibartzfalvi határon ...

A kisérőknek nevét meg felejtettem, hanem az edgyik vak volt de nem annak adtam
a négy forintott, hanem a társának mert akkor mig azal én meg edgyeztem a Vak kisérő
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Sepsiszentgyörgy - Őrkő - 1996.
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előre ment volt tsak a társával mentünk a Puska Feleségemnél volt és mi bé szaladtunk
a Zabokba s ot meg maradtunk, kiáltozot a Vak kisérőnek a társa, de ők is ugy akartak,
hogy el menyünk nem jöttek utánnunk.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/488.18.Iap

209.
ZLÁTI RUPÁNAK ÁGYASA

Sepsiszentgyörgy -1824. február 7.

Málnási Sztojka Miklos vagy más képpen Zláti Rupának Tonkának is neveznek, va-
gyok 30 Esztendős unitus vagyok, Házas, de az kivel most el fogattam nem Törvényes
feleségem tsak ágyasom, ennek a törvényes férje Tándor Dani, az én feleségem ugy tu-
dom Lisznyoba vagyon hanem hogy ezzel tartok még a mult esztendőben Buza aratás-
kor kezdődött a Sepsi Király Biro Mlgs Székely Sámuel Urnak adtam volt bé magamot
cselédnek ez elött két esztendőkkel.

[Elfogtak] Sepsi Szent Györgyön a közelebb mult csütörtökön a gy. katona Bajko
Dániel lako Házánál ugy gondolom hogy azért, a miért Morka Miklos és Koki Josi fog-
va vagynak ti. hogy a Pojáni Lovakot edgyütt el loptuk Gyergyoban a Szent Miklosi
Határrol.

Négyet fogtunk volt el, melyek közül kettő pej volt. S ugyemlékszem mind a keltő
10 volt, egy volt Deres, a negyedik szürke ezek lovak voltak ...

Hárman edgyüt felmentünk Gyergyoba a Koki Josi felesége után mert el hagyta volt
és a Szent Miklosi Piatzon egy darab ideig ügyeltünk, de rea nem találván azután iváshoz
kezdettünk és napnyugtakor kimentünk a mezőre, hogy a Koki Josi Lovát etessük, s
azonnal rá tanálván a meg neveztetet Lovakra el fogtuk és a magam számára a Szürkét,
Koki Josi aDerest, Morka a két pejt, és jöttünk a Lovakon a Csik Mindszenti Határig
Morka Miklossal, mivel Koki Josi töllünk a maga Lovan mihelyt Csikba által jöttünk
Dánfalvának felső végibe el maradva és én vezettem az általa elfogott Deres Lovat is a
Mintzenti Határig s én a magam számára el fogott Szürke Lovat és a Morkaé közül lis az
edgyik pejt el tsaptuk a Koki által el fogott Derest ide nem mertem el tsapni s Marka
Miklos is az edgyik pejt meg tartotta ... Szent Királyba a Sátorainkhoz és ott háltunk egy
Etzaka ... A Bikszádi Üveg Csürhöz le jöttünk mindenestől fogva ...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/488.16.Iap
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210.
BÜNTETÉSLÓLOPÁSÉR~HŰTLENSÉGÉRT

Sepősiszentgyörgy - 1824. március 8.

Ali peres Desertus [elfogott] ujj parasztok: Koki Josi, Morka Miklos, Zlati Rupi, öz-
vegy Czinori Sztojkáné és Tandor Daniné Vajda Maris, kik közül özvegy Czinori
Sztojkáné kezesség alatt el botsáttatott ...

Noha a három első alperesek önnön magok meg vallottak ... hogya Polyánban lako
Donáth Julianna 4 lovát ellopták a meIlyek közül kettöt vissza tsaptanak, mégis azért a
felperes Ur kivánságához képest halálra nem condemnáltatnak, most a büntetések min-
denkor a vétek mekkoraságához kell mérsékeltetnek lenni, meIlyet a jozan okosság is
helybe hagy de a Törvényekkel sem ellenkezik. Itten pedig a minden napi tapasztalás és
gyakori példák oda mutatnak, hogy az illyen vétkesek egy két holnapi fogság ki állása
után szabadon botsáttatnakk. Továbbá azt éppen nem mutatta meg a Felperes Ur, hogy
özvegy Czinori Sztojkáné és Tandor Daniné az emlitett lopás vétkében részesek lettek
volna ... a három első alperesektől hallották beszélgetni az emlitett vétkek el követését
mellynek el halgatása koránt sem azt teszi, hogy ők is részesek lettek volna a lovak el 10-
pásában, annyival inkább hogy aSz Házasság Szövetségnél fogva kötelesek voltak el
halgatni, s férjeket el nem árulni ... Melly tekintetből a két utoiso Alperesek büntetésre
méltoknak nem itéltethetnek - hanem a mi Tandor Daninét nézi; hogyaférjet hitetle-
nül el hagyta volt, és az edgyik alperes Zlati Rupával erköltstelen életet élt - meg ér-
demli ennyi tekintetből a Büntetést - mellyet egy néhány korbáts ütés Szenvedésénél
többre terjeszteni nem lehet annyival inkább hogy el követett erköltstelenséget meg bán-
ván, az urához tartozo hivságra megint vissza tért.. Melly szerént a három első alperesek
meg kivánnyák: hogy haláloson ne büntessenek, a két utolsók közzüll özvegy Czinori
Sztojkáné ... az utoiso percig egy néhány korbáts szenvedése utánn hasonlo képpen sza-
badon botsáttassék.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/488.l.Iap
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211.
LÓLOPÁS, HÁZASSÁGTÖRÉS

Sepsiszentiván - 1824. március 22.

A Magistralis Fiscus Keresetet támasztván Alperes Rabok Koki Josi, Marko Miklos,
Zlati Rupi ellen az aránt:

Elsőbbször: Hogy Pollyánban lako Nemes Donáth Juliannának négy Lovait fel
Csikbol el lopván, azok közül kettőt el tsaptak, s kettőt pedig el adtanak. ugy Tandor
Daniné és Czinori Sztojkáné ellen azért, hogy tudva levén ezen tolvajságnak azt ki nem je-
lentették, hanem el halgatván helyben hagyták, továbbá hogy Zláti Rupa Házasság kötés-
ben elegyedvén Tandor Daninéval el Szököt czékéres modra élt, mellyek az A alatti szelid
vallomásokboi, és az B. alatti ... tisztán kitetzenek; mely szerént kéri hogy elsőbbször az Al-
peres eknek tanáltathato jovaikbol... Nemes Donáth Juliannának fizettessék meg a kára, s
minthogy ezen Alperesek többször is voltanak büntetés alatt, tehat... halálra itéltessenek. ..
Ezekben kivánja menteni az alpereseket:

Noha az 3@első Alperesek magok meg valyák hogy Pollyáni Donáth Juliannának Lo-
vait ők lopták el, de azért mégis halálra nem büntethetnek, mert a minden napi tapasztalás,
és a gyakori példák oda mutatnak, hogy illyen vétkesek egy két Holnap fogság után szaba-
don botsáttatnak; A mi továbbá a más két Alperes Aszszonyokot illeti, hogy a Tolvajság-
ban részesek lettek volna, azt eppen nem bizonyittya a felperes, azért pedig nem volnának
vétkesek, hogy el halgatták, mert a Házassági Kötelesség porontsolta, a mi Tandor Darrinét
nézi hogy férjét hitetlenül el hagyta s ZlaIÍ Rupival erköltstelen életett élt, meg érdemli
ugyan a büntetést, de azt egy néhány korbáts ütésnél többre terjeszteni nem lehet.

Mind ezen iratásokot és Bizonyittásokot szoros fontolora vévén ezen Törvényes Szék
ugy tanállya hogy az A alatti szelid vallomásban magok az Alperesek meg vallyák, hogya
Donáth Julianna Lovait ők lopták el, és hogy még másszor is lettenek volna Biroi fenyít-
ték alatt. Zlati Rupi nem tagadja hogy Tandor Daninéval erköltstelen életett élt volna, mel-
Iyekre valo nézt az igazsággal meg edgyező ... hogy az Alperesnek tanáltathato Jovaibol
Nemes Donáth Juliannának kárai meg fordítván Márko Miklos és Koki Josi mint egyenlő
vétkesek a Sepsi Szent Györgyi fogházban másfél esztendeig Raboskodjanak s azon idő
alatt mind ép és egészséges testüek angariában 25 mind edgyütt 150 páltza ütéseket szen-
vcdjcnck, Zlati Rupi a ki Tolvajságon kivül még Házasság törésbe is elegyedett, hogy
ugyan a Sepsi Szent Györgyi fogházban 2 egész Esztendeig raboskodjék sangaránként 25
mind öszve 150[!] Korbáts ütéseket kapjon, végre Czinori Sztojkáné a ki hasonlo tudoja
volt jelentvén az által magát vétkessé tette, hogy ugyan a Sz Györgyi Tömletzben fél Esz-
tendeig raboskodjék, és mell ette, hogy ezen Rabok közül mindenik rabságának ideje alatt
hetenként Hétfőn és Kedden száraz kenyéren és vizen bőtöllyenek ítéltetett.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/595.6.7.lap
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212.
TOLVAJSÁG,PARÁZNASÁG

Sepsiszentiván - 1824. július 23.

Ujj Parasztok Koki Josi, et Morka Miklos, Zlati Rupi, Tandor Daniné és Czinori
Sztojkáné mint alperes Rabok ellen Tolvajság s ... Paráznaság vétkeért az idevalo Törvé-
nyes Széken inditott, el látott és onnan a mind két felek által jelentett Recursus uttyán a
jelenleg folyo esztendőbeli Martz. holnapján ide fel küldött büntető keresetet, az azon
keresetben az emlitett Törvényes Szék által idei Martz. holnapjának 22ik Napján hozott
Itéletet - mely szerént meg határoztatott, hogy az Alperesnek tanáltathato jovaikbol
Nemes Dontárth Juliannának kárai meg fordittatván Alperes Morka Miklos, és Koki Josi
mint egyenlő vétkesek azon Szék Fok Házában másfél esztendeig Raboskodjanak és az
alatt angáronként 75 mindössze 150 páltza ütéseket szenvedgyenek. - Alperes Zláti
Rupi pedig a tolvajságon kivül még Házassági törésben is elegyedett ugyan az emlitett
Fok Házban Szenvedő két esztendei Rabsággal, s az alatt angáriánként 25 összességgel
200 Páltza ütésekkel büntetessék. - Továbbá hogy Alperes Tandor Daniné a ki tudoja
levén a Lovak el lopás ának azt ki nem jelentette semellett Alperes Zláti Rupival erkölts-
telen életet élt tsak ugyan a Szék Fok Házában másfél Esztendei rabságot s az alatt
angáriánként 25 mind öszve 150 korbáts ütéseket szenvedgyen és végre hogy Alperes
Czinori Sztojkáné, mint azelőtt tudva levő tolvajságnak el titkoloja fél Esztendei rabság-
gal büntettessék semellett hogy mindenik Alperesek a reájok Határozott rabságnak ide-
je alatt hetenként hétfő és ked napokon Kenjéren és Vizen böjtöljenek, az érdeklett
Itéletben emlitett okokbol ezen Királyi Fő Igazgato Tanáts olly változtatással s
részszenként hozzá tétellel hagyja helyben hogy az Alperesekre határozott rabság ideje
e mái naptol fogva számláltassék - ellenben pedig mint hogy a fenn állo a hasonlo ha-
tározásokban meg tartatni szokott Normális Rendelésekkel ellenkezzék az hogy a Rab-
ságra Itélt vétkesek egyszersmind páltzával és böj tel büntessenek, annak okáért mind-
egyik fellyebb emlitett Alperes Bodor Mária Ujj Paraszt Czinori özvegyén kivül a böj-
tölés büntetése alatt feloldoztattak és tsak ezen most nevezet egy Alperes ki az ő koros
volta tekintetéből minden egyéb testi bűntetéstől mentétetvén Szenvedjen Rabság alatt
minden héten hétfő és csütörtök napokon Kenyéren és vizen valo böjtött - Alperesek
Zláti Rupi és Tandor Daniné mint nős paráznaság elkövetői az együtt valo éléstől nem
tsak rabságok ideje alatt, hanem meg el szabadolások után is tiltassanak el.

Dániel Fábián

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/S9S.4.1ap
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213.
CIGÁNYOK SÁTRÁNAK ELÉGETÉSE

Háromszék - Gubernium - 1824. november 2.

Tapasztaiván ezen K. Gubemium hogy az ujj Parasztoknak minden lehetséges
modokon valo megtelepittetések arant már tübb izben és közelebről tavallyi December 9
én 11982 szám alatt ki bocsátott Kerülő Rendelései, mellyek által tilalmaztatik az Ujj Pa-
rasztoknak csoportonként Sátorokkal együtt valo Koborlásra leend passualtatásuk elég-
gé meg nem tartatnak, ugy szintén az ujj parasztok által el követtetni szokott ... Tolvajsá-
goknak ellent állani lehessen az illető fő és elöljáro Tiszteknek felelettyek terhe alatt kö-
telességekké tetetik ezennel Kegyelmeteknek, hogyaKegyelmetek Justisdictiojuk Ke-
rületében lévő ujj Parasztokot... kihirdetés által arra utasittani el ne mulassák, melly
szerént három honapok el eltelése alatt magoknak ... Lakhelyeket válaszszanak, mert el-
lenkező esetben ezen három honapi Terminusnak el telése után akar holott is ezen nagy
Fejedelemségben fel állitando Sátrok minden kifogás mellett el fognak égetni, mellyhez
képest Kegyelmetek az illető Tanátsbeli Tisztekhez ollyan Rendeléseket tegyenek, hogy
ők a reajok háromlando kemény büntetés terhe alatt minekutánna a K. Guberniurnnak
ezen Rendelését ki hirdették a kihirdetés után három Hónapok eltelése után ne talán fel
allitando Sátorokot ki hányatván azokboI minden butorokot, minden haladék nélkü'
öszve égettessék, és ezen kivül ezen Sátorosok tulajdonossait megátalkodott engedetlen-
ségekért érdemben testi büntetés alá vetni elmulhatatlan Kötelességekk esmerjék.

SÁLvt Fond 8 Nr. 3326.l.Iap

214.
SÁTOROZÓKRÓL

Étfalva - 1824. december 4.

TapasztaIván ezen K. Gubemium, hogy az új parasztok minden lehetséges módokon
valo megtelepittések aránt már több izben és közelebbröl tavalyi December 118.82.szám
alatt ki botsátott kerülő rendelései mely által ki hámoztatik az uj parasztoknak csopor-
tonként sátorokkal együtt valo koborlása, hejendő passualitások elegyes meg nem tartá-
sa, hogy ezen koborlásoknak ugy szintén az ujj parasztok által el követni szokott ... és tol-
vajságok ellent állani lehessen az illető fő elöljáro Tisztekk felelettyek terhe alatt köte-
lességekké tétetik ezennel kegyelmeteknek, hogyakegyelmetek ... kerületibe levő uj pa-
rasztok ... kihirdetés által arra utassittani el ne mulassak mely szerént 3rom Holnap is Ter-
minust adni sannak eltelése után akár hol... ezen Nagy fejedelemség fel allando Sátorok
minden kifogás nélkül fognak égettetni Mellyhez képeset kegyelmetek az illető tisztek-
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hez olyan rendeleteket tegyenek hogy a nagyon káromkodo kemény büntetés terhe alatt
minek utánna a Guberniumnak ezen rendeletti a kihirdetés után 3rom Holnapok eltelése
után ne talán fel állitando sátorokot kihanyitván azokboi minden bonumokot minden ha-
ladék nélkül azonnal égessék s ezen kivül ezen sátorok tulajdonossait megátalkodott en-
gedetlenségekért tett. .. büntetés alá vetni kötelességekk ...

SÁLvt Fond 364 Étfalva iratai 4.szám 14.Iap

215.
EGERPATAKI DÉNES ISTVÁN VALLOMÁSA VASVILLA FERENCRŐL

Egerpatak - 1825. június 16.

A Szabo, alias [igazi nevén] Gyertyás Istvánnak meg ölettetéséről annyit tudok,
hogy ugyan szemeimmel nem láttam, de arra mutatnak minden környülállások, hogy
nem másnak kellett őtöt meg ölni, hanem valoságosan ide valo Czigány Ujabb Vasvilla
Ferinek, mert edgyik az: hogy eleitől fogva a Gyertyás István életében is a ki egy bet-
sületes együgyű paraszt ember volt a nevezett Czigány Annak feleségihez járogatott, az-
zal tilalmas életet élt, a mint az egész falu tudja, de másik az: hogy azon éjszaka a mikor
a Szerentsétlen Gyertyás István meg öletett a falusi legények tánczok lévén a többiekkel
edgyütt Vasvilla Feri is meg volt Musikásnak fogadva, már pedig igaz az, hogy ő ezen
Estve a Tánczra nem ment mint egy II órakorig, a melly idő alatt kellett Gyertyás Ist-
vánnak meg ölettetni, s következőleg mint aki a megölettetett feleségével Titkos ...

Vasvilla Feri akkor ért oda Nagy Lélekszakadva és elváltozva, ugy, hogy még czim-
balmozni sem tudott, hanem tsak mint egy meg dühödve tanczolt.,

Isák Antal mondotta nekem hogy egy kisség megszünt, ki ment az ajtoba, s ottan azt
mondotta egy valakinek, hogy én ugyan busulok, s kérdette az az ember hogy miért
busulna, s azt mondotta, hogy nem mondom meg senkinek, de erőssen nagy bum va-
gyon.

Ez előtt régebben Márk János uramot minden ok nélkül a mint mondá a Kányádi Ist-
ván házánál erőssen meg verte volt; ezen kivüli ugyantsak a közelebbi edgyik esztendő-
be meg akarván egy erdő pásztorunk őtet erdőn zállogolni, aztot is keményen meg ver-
te, továbbá ugyan az edgyik esztendőbe Bede Antal commissarius [kormánybiztos] Urat
is maga tulajdon házában meg tanálta, melly ezen vérengző indulattyain kivül még azon
gonosz tselekedeteit tudom, hogy talám azért, mivel a Szabo István meg ölettetésit reá-
ja tartottuk, nem régibe most valami egy hete a kertemet is bizonyoson nékie kelletett fel
gyujtani, mellyre a környül állása annyival inkább reája mutat - hogya gyúlás előtt egy
fertálynyi idővel látta ... Maxai Ferenc ötöt a kertem tövibe bojogni, s még mutatta az én
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szolgálomnak is, mellyet, hogy Vasvilla Feri észre vette tsak hamar el ment onnan ... s az
után nem sok idővel meg is gyult kertem; effelett nem régiben most mint egy két hete éj-
szaka hasonlóképpen meg gyulván a kertem, és akkor valami 10 öl és a szomszédomnak
8 öl el is égvén - ezt ugyan nem látta senki, hogy ő gyujtotta volna meg.

SÁLvt Fond 28. Nr. 2/618.87-88.Iap

216.
EGERPATAKI BEDE ANTAL VALLOMÁSA VASVILLA FERENCRŐL

Egerpatak - 1825. június 16.

Tudva aztot, hogya szerentsétlenül meg holtnak felesége gyanus életet élt Vasvilla
Ferivel mellyért mind az Ecclesia mind Tiszt urak által meg intetett sok rendbe, s még is
az előtt valo csütörtökön, hogy Gyertyás vagy Szabo István meg öletett már Jánosné
Vasvilla Ferivel edgyütt tanálta az ágyba beszélgetni Szabo Istvánnér s mondotta hogy
hát itt kendtek igy, hátha a gazda meg tudgya, mellyre azt felelték, ha meg, bizony ne-
künk annyi... Tselekedete Vasvillát gyanuba tartsa előttem a meg holt halálára nézve any-
nyival inkább, hogy a meg ölettetése Ejszakáján Ámbár Musikálni meg volt fogadva
Isák Istrása mester házához több társaival edgyütt, az igaz hogya Providus[jobbágy]
Isák Pál házátol hat orakor el ment, s mégis II ora tájban ment musikálni a mint Modi
Ferencztől, Nemes Konya Istvántol s gyalog katona Bartha Lajostol hallottam s tehát a
környülállás szerint gyanakodhatni hogy azon idő alatt ő ölte meg Gyertyás Istvánt.

Az ő gonoszságát ProtokulIum [jegyzőkönyv] nélkül elő sem tudnám számlálni, mi-
vel ritka esztendő volt azután hogy fel nőtt, hogy a Király Biro Ur elébe nem kisértetett,
Huszár Márk Jánost, az erdő pásztort, Bodola Gyurkát és Providus Simony Eleket ez
elötti Esztendőkbe tudom hogy meg verte; s egyszer reám is fejszét fogván bé akart az
életembe jőni, hogy egybe vagdallyon, mellyért az Tetes Törvényes Széken engedtem
meg a Keresztes Joseff ur kérésére; ezen tselekedete ellenem azért volt, hogy a tiszt urak
parantsolatyaibol akkori katonai fogdosásker el fogatván, de tsak ugyan fogai kihúzatta-
tása miattel szabadittatván abbeli el fogattatásába engemet okozott; ezen kivül Providus
Maxai Ferencztől hallottam, hogy Vasvilla Feri a Dénes István kertye meg gyujtása előtt
kevessel ottan bojgott s erre nezve is gyanu alatt van.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/618.89.Iap
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217.
EGERPATAKI HUSZÁR MÁRK JÁNOS VALLOMÁSA VASVILLA

FERENCRŐL
Egerpatak - 1825. június 16.

Amelly éttzaka osztán megöletett a Bátyámtol járván a Brassai utam aránt vala be-
szélgetés végett, midőn onnan a Szomszéd Gyertyás István ablakja alatt mentem haza
láttam, hogy az ablakján valaki tolvajkadni ment oda Midőn a kapuhoz értem, hát Gyer-
tyás István a kapun belől, meg kérdém hogy kendé Gyertyás, s azt mondá: én vagyok a
komámmal. Már pedig néki kedves komája nem volt Vasvilla Ferinél s mint hogy Vas-
villa Feri a Gyertyás feleségivel ez előtt is gyanus életet élt, gyanithatni, hogy mivel ak-
kor éppen együtt tanáltattak, ő ölte meg - az előtt nem sokkal is edgyütt voltak azon
estve, és mulattak Isák Pálnál - ölettetett meg Vasvilla Feri a Dullo felé nevezetü
hellyen, melly ide mintegy fertály orányi távolságu helly.

Ezen kivül roszsz indulatu, és mind tolvajságba mind verekedésbe esmeretes ember
Ő, nevezetesen ez előtt mint egy 7,8 Esztendővel az ide vala Malombal egy köböl
Rosornot el lopta volt Bibo Istvánnal a mint ennek a felesége ki is vallotta volt; annak
utánna nem sokkal én itt a szomszédba lévén a hol akkor Kányádi István lakott oda jöve
Vasvilla Feri, s hogy igazán reá fogtam a Rosom el Lopattatását egy hasáb fát fel kapott,
s azzal a fejemet mind bé hasogatván el szaladt, az után panaszoiván ugyan a Dullo
Urnak, de következőleg sok kérésére aztán meg engedtem - az utánis egy rendbe fe-
nyegetett a mikor ujra el akartam menni panaszra a Királly Biro Urhoz, de le vettek rolla,
hogy ha annyit panaszolak, egyszer fel gyujt, ugyan tsak akkor tájba láttam a szemern-
mel hogya Molnárnakk egy Inassát... ugy megverte hogy elig mehetett haza.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/618.90.lap

218.
A MEGGYILKOLT FELESÉGÉNEK VALLOMÁSA - A KIGYÚLT PÉNZ

Egerpatak - 1825. június 16.

Engem hivnak Szőts M ... vagyok ide vala Egerpataki 37 Esztendős kálvinista vallá-
su házas vagyok, mert férjhez mentem volt a Néhai férjemhez Szabo Istvánhoz a kit nem
régen meg öltek.

Az én férjemet a jövő csütörtökön éjszaka 15 hete lessz hogy agyon verték.
Az Egerpataki Erdőn a Dellő ... nevezetü hellyen az erdő szélin egy tisztás pusztasá-

gon az hol a fák le voltak vágva.
Honnan tudod, hogy az általad meg nevezett helyen ölték meg a férjedet?
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Onnan tudom, hogy a halála előtt azon helly körül az hol meg öletett a férjem sokat
járván a fiammal mondották, hogy ottan pénz gyult volna ki s ekkor estve én éppen
Gusallyasba lévén Kitsid Andrásnénál midőn haza mentem láttam hogy az áso, fejsze,
arato kapa, és Lapát nintsen oda haza, s ebből gondoltam hogy oda pénz ásni mentek.

Abbol tudtam és gondoltam hogy mikor haza mentem Gusajasbol, kerestem, nem
volt oda haza, s mint hogy akkor estve Modi Györgyné kereste Anyám asszony tol egy
fél ejte! Pálinkát vitt a mint a Márk János uram akkor a Kortsmában volt szolgája nékem
mondotta és a mint más nap reggel egy Palatzkunkba Pálinkát is tanáltam, gondoltam
hogy bizonyoson meg részegedett és vagy Nagy Borosnyora ment s ott agyon ütötték,
vagy pedig az Erdőn a farkasok meg ették s ennek következtébe ugy hiv tam Bodola
Györgyöt e! magammal, hogy az Erdőn keressük meg a férjemet, s a midőn sokáig ke-
restük volna edgyik s másik Árokba, végre ugy tanáltuk meg neveztem árokba melly
hellyre engemet ugy vitt utollyára Bodola György én mondottam hogy talán pénz ásni
lett volna, s kértem hogy vigyen azon hellyre az hol pénz szokott ki gyúlni, s ugy vitt
oda s ott is kaptuk.

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/618.86.1ap

219.
CIGÁNYOK MESTERSÉGRE ÉS FÖLDMŰVELÉSRE SZOKTATÁSA

Ikafalva - Gubernium - 1825.október 25.

Ikafalvi nemes Lászlo Jozsef az iránt kérvén rendelést tétetni, hogy mivel a néhai
édes attya által még 1762be 100 mft [magyar forint] vásárI ott egy három fias Czigány
maradékai, mind a néhai attyának mind pedig a könyörgőnek is ... szokott szolgálaty-
tyokat már mintegy 5 Esztendőtől fogva meg tagadták; a melly illető Tisztelet ezeknek
1: a kik már 9 párra fe!szaporodtak :1 szolgálatra avagy taxa fizetésre valo szoritása vé-
gett meg tanál, az illető segedelmét tölle meg ne vonnyák, meg hagyatik ezennel Kegyel-
meteknek, hogy az örökös jobbágyság felszabaditásáral szolIo articulus hasznával a
Czigányok tsak azon szerbe élhetvén ha már megtelepedtek, és vagy mezei munkát vagy
házi mesterséget folytatnak; különben ugyan azon articulus 9ik paragrafusa szerént... a
Czigányokot a Földes Uraknak vissza adni tartoznak, és ezek kötelesek azokot lassan-
ként mesterségre vagy föld rnivelésre szoktatván megte!epiteni Kegyelmetek is, tehát a
jelen valo esetbe kötelességek az érdeklett articulus értelme szerént bánni, és a nemes
Statusok és Rendeknek a Czigányok megtelepittésében kinyilatkoztatott igyekezettyeket
magok részéről a lehetőségig elősegiteni.

SÁLvt Fond 8 Nr. 3448.1. Iap
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220.
TANDOR ÁDÁM VALLOMÁSA

Sepsiszentgyörgy - Uzon -1827.március 6.

Uzoni. Tandor Ádám 56 esztendős, edgyesült görög vallású, házas. Üst foltozásboi
élődtem, Nem vagyok senkinek cselédje.

Uzonban ki keze alatt laktál ?
Lovaskatona Molnár Josef Házába ...
A mult Pünkösdtől fogva, akkor mentem oda Szatsvárol. Gyalog Katona Sztojka Bá-

linttal fél esztendeig, s ott is Kézmívességet dolgoztam s a vásárakat gyakoroiván Lovai
kereskedtem, s ezekbó1 tartottam fel éíetemet...

Szatsvára mentem Zabolárol ahol két télen laktam: egy Télen Méltoságos Horváth
Farkasné aszszony Házába, a második Telet a néhai Méltoságos Groff Mikes Sigmond
Ur eő nagysága keze alatt lévő Ujj Paraszt Kosi Jantsival, a Zabolán lakásom körül lévő
nyári napokban Sátorral jártam, Nemes Orbai és Kézdi Székben, a Császári Királlyi fel-
ség adoját mindenkor Uzonba fizettem meg ...

Hévízen laktam két télen Tekintetes Retyi Bálint urtol bírtam egy Házat Taxa fize-
tés mellett az élelmemet Szerzettem meg Réz mívesi mesterségemmel.

Az ötödik kérdésre tett vallomásodba azt mondod, hogy Nemes Orbai és Kézdi
Székben nyári napokba sátorral jártál amelly abbol is világos, hogy Hazitz, hogya fel-
sőbbség által aSátorral valo járás már rég eltiltatott és azt a Tisztviselő Urak meg nem
szenvedték volna. Vald meg igazán Nyári naponként külső földeken hol, kikkel lappan-
gottál, minemű gonosz tselekedeteket gyakoroltál?

A mint fennebb meg vallottam nyári napokba Sátorral jártam ithon Három Széken,
Sohol külső földön semmi gyanus társaságba magamot nem elegyitettem ...

SÁLvt Fond 28 Nr. 2/506. 15-16. lap
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