COMITATUL SOLNOCULUI MIJLOCIU UNIT CU CRASNA
CHIOAR ÎN VREMEA RĂSCOALEI LUI HOREA (1784).

ŞI

Ridicarea la luptă a ţăranilor iobagi români din Transilvania sub
conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan în anii 1784-1785 constituie un
moment semnificativ în istoria Ţărilor Române. Răscoa'la ţărănească din
toamna anului 1784 continuă şirul răscoalelor şi mişcărilor ţărăneşti
împotriva asupririi feudale desfăşurate de-a lungul evului mediu, cu
intensitate deosebită în Transilvania. Ea reprezintă forma superioară de
luptă în care s-au canalizat nemulţumirile ţărănimii aservite din diferite părţi ale Transilvaniei. Perioada istorică în care avea loc această
răscoală este cea de sfîrşit al evului mediu, al feudalismu'lui în genere,
ceea ce a făcut ca programul răscoalei să fie unul mai radical, lucru
prin care - spre deosebire de mişcările ţărăneşti anterioare - era
periclitat edificiul feudal în totalitatea lui1. In acelaşi timp, răscoala
iobagilor români din Transilvania se înscrie în cadrul mai larg al luptei
ţărănimii aservitte din C€ntrul şi răsăritul Europei pentru înlăturarea
regimului exploatării feudale 2 •
Structura socială a Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVIIllea demonstrează polarizarea societăţii astfel: marea nobilime împreună cu clerul, dregătorii etc. reprezentau 14,60/o din totalul populaţiei, iar ţărănimea iobagă
41.780/o, Îllll.preună cu jelerii (17,610/o), ţăranii liberi (21,380/o) şi tîrgoveţii, orăşenii
(4,590/o) alcătuiau un procent de 85,380;0 de familii contribuabile, neprivilegiate, în
Transilvania anului 17873.
Marea majoritate a ţărănimii, şi cu deosebire a celei aservite, era românească, în timp ce nobilimea era în mare măsură de origine maghiară sau maghiarizată. Asupririi sociale i se suprapunea cea naţională. De aceea, după iz'Jucnirea răs-coalei lui Horea în zona Munţilor Apuseni, în planu·rile de preîntîmpinare şi măi;urile de zăgăzuire a răscoalei, autorităţile provinciale şi imperiale, nobili1mea vizată direct de ridicarea ţărănească, îşi îndreptau atenţia mai
ales înspre zonele mas:v româneşti, supravegl:ind satele româneşti răsfirate în
1 D. Prodan, Răscoala lui Horea, în Ist. Rom., III, Bucureşti, 1964, p. 7H791; Idem, Supplex libellus Valachorum, Bucureşti, 1967, p. 264-280; Idem, Răs
coala lui Horea. II. Bucureşti, 1979, p. 703-714.
2
Şt. Pascu, în AIIA, 1965, 8, p. 40-42; Şt. Pascu, V. V. Mavrodin, B. F.
Porschnev, I. G. Antelava, Mouvements paysans dans le centre et le sud-est de
l'Europe du XV-e au XX-e siecle, în XII-e Congres International des Sciences

Historiques (Viena, 1965). Rapports. IV. Methodologie et Histoire contemporaine,

p. 211-235.
3 Şt. Pascu, în
1972, p. 68.

Populaţie

şi

societate. Studii de demografie

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

istorică,

I, Cluj,

N. EDROIU -

346

L. GYEMANT

toate văile şi pe toate dealurile transilvane. Juzii şi juraţii satelor sint instruiţi
de comisarii de plasă (procesuali) să îndemne pe locuitori la păstrarea ordinii
şi liniştii, sA supravegheze atent orice fapt care ar denota un început de răzvri1tire. Sint antrenaţi şi preoţii români - de către autorităţile de stat şi bisericeşti
deopotrivă în \BCea~tă ac:ţiune de potolire şi oprire a extinderii răscoalei.
Cercetările istorice din ultimele patru-cinci decenii, bazate pe material de
arhivă inedit, au reliefat frămîntările şi mişcările ţări1neşti ce aveau loc concomitent cu răscoala de pe domeniul fiscal al Zlatnei, din comitatele Hunedoarei,
Zărandului, Albei, sub influenţa acesteia în aproape întreaga Transilvanie. Ţă
rănimea din celelalte comita te şi districte >transilvănene !ie mişcă, îşi arată făţiş nemultumirea faţă de ·tratamentul la care era supusă de către stăpînii de pămînt.
Răscoala se extinde în comibatele Cluj şi Turda\ într-al Aradului 5 şi Bihorului 6 ;
ecouri adînci străbăteau pină în Banat7 • Sint atestate frămîntări ţărăneşti in
centrul Transilvaniei, în părţile Sighişoareie, pe Tîrnave9, ln scaunul Mureş 10 ,
în răsăritul Transilvanieill. Sînt cuprinse de suflul răzvrătirii satele româneşti de
pe domeniile nobiliare mai ales, dar nu numai acestea; în satele mixte, cu populaţie românească-maghiară sau românească-'Săsească, îşi arată nemulţ\lflllirea în
faţa exploatării feudale şi ţărănimea maghiiară sau săsească12. Horea ori trimişi
de-ai lui erau aşteptaţi să sosească în mai multe părţi ale Transilvaniei, cu care
prilej urmau să se răscoale ţăranii localnici, cel puţin în aceşti termeni ei ameninţau pe stăpînii de pămint şi autorităţile locale.
Ecoul acestor frămîntări răzbate înspre norduJ Transilvaniei, spre comitatul Solnocului Dinlăuntru13 , părţile NăsAudului şi Bistriţei14, atin·ge Mar~ureşul,
unde ţărănimii i se alătură minerii şi lucrătorii de la ocnele. de sare de aici1'.
In nord-vestu~ Trian5ilv:aniei tulburări locale se înregistrează în vremea răscoalei
din Munţii Apuseni in comitatul Sătrriar1s.
Asemenea direcţie de investigare îşi are începuturile în istoriografia românească după primul război mondial, o etapă nouă fiind deschisă în anul 1938,
Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, Bucureşti, 1938.
Scurtă cunoştinţă a lucrurilor Dachiei, în Izvoarele răscoalei lui
Horea. Seria B. Izvoare narative, II, Bucureşti, 1983, p. 200-210.
6 Hurmuzaki, vol. XV/2, p. 1749-1761; 1775-1779; N. Firu, Revoluţia lui
Harea. 1784-1185. Date nouă culese din archiva jud. Bihor, Oradea, 1925; ed.
11....a, Date noi referitoare la revoluţia lui Horea, 1783-1785, culese din arhiva
4

5

D. Prodan,
I. Monorai,

jud. Bihor, Oradea, 1937; M. Dan. P. Bona, in AIIA, 1972, 15, p. 443-450.
7 I. Boroş, în Tran.~ilvania, 1922. 53, p. 8-14; Idem, în An. Ban., 1931, 4,
1, p. 90-98; A. Ţintă, în Studii, 1960, 13, 4, p. 221-230; I. P. Munteanu, în Apulum, 1967, 6. p. 441-449; C. Feneşan, în Apulum, 1972, 10, p. 765-771l.
e N. Edroiu în Studia, 1966, 2, p. 47-60.
9 C. Suciu, în Cultura creştfaă, 1937, 17, p. 352-362; I. Bratu, în Lucrări
ştiinţifice,

Seria B, Oradea, 1969, p. 315-326. Vezi şi: M. Dan, C. Gollner, J.
Pataki, în Forschungen, 1964, 7, 1, p. 62-66.
10 D. Teleki, A Hora tamadtis tl>rtenete, Pesta, 1865; Tr. Popa, Documente
privitoare la trecutul românilor din vechiul scaun al Mureşului, I. Tîrgu Mureş,
1925, p. 82-115; Idem, Monografia oraşului Tfrgu Mureş, Tîrgu Mureş, 1932, p.
134-140; I. Ranca, L. Moldovan, în Studii, 1968, 21, 2, p. 273-288; I. Ranca, în
Studii şi materiale (Tîrgu Mtţreş), 1967, 2, p. 109-119.
11 C. C~mpeanu, în Studii şi articole de istarie, 1962, 4. 55-71; 1. Ranca,
L. Moldovan, op. cit.; M. Dan, C. GOl!ner, J. Pataki, op. cit.
12 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda; P. Binder,
C. Cîmpeanu, în Forschungen, 1963, 6, p. 152-158; M. Dan, C. Găllner, J. Pataki,
op. cit.
13 I. Bratu, în Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1967, l, p. 65-72.
14 V. Şotropa, în AIIN, 1928-1930, 5, p. 159-174.
1s Şt. Pasc~ în Studii, 1957, 2. p. 127-136; I. Sabllu. în Revista arhivelor,
1962, 5, 1, p. 178-193.
rn I. Sabău, op. cit.; N. F.droiu, în Studia, 1981, 26, 1. p. 47-54.
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cind istoricul David Prooan îşi susţinea într-un mod strălucit teza de doctorat
la Universitatea din Cluj cu tema Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda11, prima abordare materialist-istorică a marii ridicări ţărăneşti din Transilvania din anul 1784 şi totOOată o cercetare zonală a 1mişcării. Profesorul Ioan
Lupaş, conducătorul ştiinţific al tezei, remarca de altfel faptul în raportul prezentat în şedinţa de susţinere: „E o cercetare conştiincioasă de istorie locală, în
care autorul îşi propune să urmărească, pe baza infol"maţiei mărunte culese din
actele păstrate în arhive judeţene, nu numai felul cum s-a desfăşurat răscoala
în regiunile aceste, ci şi efectul ce a produs în sate neangiajate la luptă împotriva
nobilimii impilatoare" 18. ln acelaşi timp, istoricul I. Lupaş, el însuşi unul din cercetătorii recunoscuţi ai răscoalei lui Horea, in5ista pentru lărgirea ariei cercetării
i&torice viitoare prin cuprinderea problematicii din entităţile administrativ-politice,
care nu au făcut parte din scena propriu-zisă a desfăşurării răscoalei, entităţi în
care s-au luat atitudini diferenţiate faţă de răscoală, de la cele de solidariziare
cu acţiunile răsculaţilor, în cazul ţărănimii iobage, şi pînă la cele care au dus la
insurecţionarea (mobilizarea = ridicarea la luptă) no':>ilimii \!Ilaghiare, temătoare
în faţa spectrului răscoalei înspre aceste părţi. ln mod explicit, istoricul clujean
recomanda cercetarea materialului din Sălaj şi Crasna „spre a ul"mări măsurile
de pază luate din partea oficialităţii ca să împiedice satele a se alătura la tabăra
răsculaţilor"1 9
Astăzi avem convingerea că I. Lupaş avea cunoştinţă de materialul arhivistic
provenit din fondurile Solnocului Mijlociu, al Crasnei şi districtului Chioar, edificator tocmai pentru măsurile luate de nobililme şi autorităţile comitatense în
scopul zăgăzuirii extinderii răscoalei înspre aceste părţi.
Materialul arhivi&tic în discuţie n-a putut fi consultat de cercetători decît în
ultimul timp, ca urmare a donării acestuia Arhivelor Statului din Cluj-Napoca,
unde se află depozitate, de altfel, şi fondurile arhivistice ale acestor unităţi administrativ-politice. Ele vin să întregească chiar monografia de amplă reconstituire
istoriografică a acad. D. Prodan din 1979, oare n-a putut beneficia de informaţia
arhivistică în discuţie, suplinind-<> totuşi prin cea oferită de corespondenţa nobiliară păstrată în original sau copii în fonduri particulare20 •
Sălajul, Crasna şi Chioarul au fost şi ele cuprinse de frămîntări ţărăneşti la
sfîrŞitul anului 1784, cind în Munţii Apuseni, în ZArand şi pe Valea Mureşului,
ca şi în Haţeg, &e desfăşura marea răscoală ţărănească. Aceleaşi condiţii de stare
materială şi juridică generau aici aceleaşi nemulţumiri în rindul ţărăni\lllli aservite ca şi în aria rAscoalei sau în celelalte cornitate transilvănene. După reîmpăr
ţirea administrativ~teritorială efectuată la începutul anului 1784 din ordinul împăratului Iosif al Ii-lea, aceste părţi ale Transilvaniei sînt cuprinse în comitatul
Solnocul Mljiociu unit cu Crasna şi Ctioarul (comitatus Szolnok Medii cum
Kraszna KlW<ir untH, inter se uniti). Conscripţia ordonată de Curtea din Viena în
1785 ln vederea reglementării relaţiilor urbariale înregistra şi în aceste părţi
situaţia dificilă în care se găsea go1:.podăria ţăranului iobag, obligaţiile care grevau asupra ei. Sistemul iobăgesc de exploatare atit a gospodăriei ţărăneşti cit şi
a re?.iervei senioriale, antrenată acum tot mai imult în producţia agricolă şi animalieră pentru piaţă, a menţinut renta ln muncă predominantă. Ro':>ota sau zilele
de slujbă devenise obligaţia cea mai grea a ţăranului aservit prin cuantumul ci,
deloc reglementat, precum şi prin varietatea forimelor (muncilor) sub care era
solicitată de către stăpinul de moşie pentru a fi împlinită. Curtea din Viena încercase încă ln vremea împărătesei Maria Tereza să stabilească numărul zi;Jelor de
ro':>ot.4 (cu vitele &au cu braţele), dar n-a reuşit să fixeze în mod eficient cuantu-

P Publicată în AIIN, 1936-1938 7, p. 223-411 şi Extras, Bucureşti, 1938,
206 p.
18 Arh. Stat. Cduj-Napoca, Arh. Universităţii, Fond I. Cutia 107, Dosar nr.
133, f. 96-97.
11

Ibidem.

20
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Bucureşti,

1979, p. 552-554.
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mul muncii ce trebuia efectuată de membrii fiecărei gospodării iobăgeşti, rămînînd
un spaţiu larg de manifestare a bunului plac şi abuzurilor stăpînilor feudali.
Exemplificînd prin datele înregistrate de conscripţia urbarială .din 1785 în
părţile Crasnei, întîlnim abateri de la încercarea de reglementare oficială şi diferenţe notabile de la un domeniu la altul. ln satele Boghiş, Borla şi Bo'zieş cei mai
mulţi iobagi prestau trei zile de robotă pe săptămînă, ea fiind ceva mai mare în
satele Badon, Cerişa, Guruslău, Stîrciu. ln Borla, iobagii lui Losonczi Banffy
Gyi.irgy prestau trei zile de rabotă pe săptămînă, dar în acela")i sat, iobagii lui
Teleki Adam lucrau la vie în funcţie de suprafaţa acesteia 21 • Răscumpărarea în
bani a ro'Jotei deschidea altă pos'ibilitate de abuz din partea nobililor. Solicitarea
efectuării, de către iobag a robotei venea pentru perioada agricolă a anului, cînd
zilC'le de robotă erau comasate şi efectuate la depărtare de casă, cu vitele proprii
şi pc cheltuială proprie, deplasarea nefiind socotită de stăpîn în cuantumul robo.tei. Domnii de pămînt recurgeau apoi la practica de a pretinde şi obliga la acelaşi număr de zile de robotă pe toţi iobagii, fără a-i diferenţia pe cei cu sesii
întrl'gi de cei care aveau numai fracţiuni de sesii (astfel era cazul iobagilor din
Fizc~). Ţăranii iobagi ajunşi la ananghie acceptau un împrumut din partea stăpî
nului domenial obligîndu-se, în schimb, la zile de muncă suplimentare, care se
adăugau celor în contul robotei, cum făceau începînd din 1782 irnai mulţi iobagi
din Bozieş 22 •
·
Aceeaşi conscripţie înregistra greutatea obligaţiilor iobăgeşti în satele din
jurul Zalăului, in Crişeni, pe domeniile no'Jililor Andrâsi Kâroly şi Bethlen Gergely, în Moigrad unde stăpînea acelaşi Andrasi Kâroly, în Meseşenii de Sus, unde
dintre cei 11 stăpîni de moşie, care aveau părţi de domenii aici mai inuman se
comporta cu supuşii văduva nobiluJ.ui Szentmarjai Lăszl6, precum şi în Bozna,
Cristur, Caşei, Firminiş, Hereclean, Poptelec, Fetindia. Iobagii din Creaca ai baronului Wesselenyl Mikl6s mărturiseau în faţa conscriptorilor: „noi iobagii, şi cu
boii şi cu ghialoghia, în trei zile slujim, iar iobagii fără Joc de cimp, una zi; şi
lipitorii una zi slujim [ ... ] Fără aceasta am dat la dqmn în tot anul, patru găini,
treizeci de ouă şi de la o vacă cu viţel mic un fărtai de unt. Şi lipitorii tot aşa
au dat untul cum noi iobagii. De cînd dăm untul este şaptesprezece ani de atunci;
lipitorii ouă dau cincisprezece şi două găini. Fără aceasta tot gazda a tors şase
sprezece par>me [... ] în tot anul am dat o jilă de fin; şi pari de vie am făcut
fără slujbă iobagii în tot anul, cincizeci, lipitor:i, douăzeci şi cinci. Iar pe hotarul
Jiboului, pe seama mînzilor. am făcut patru stînjeni de gard; lipitorii numai doi
stînjeni" 23 •
Urmau, deci, <laturile în muncă ce variau, de asemenea, de Ja un dOtIDeniu
la altul; apoi daturile în natură (numite de ţăranii din aceste părţi „dajdii\',
,.daţii"), unele răscumpărate în bani, precum şi dijmele din toate produsele agricole şi animaliere obţinute în gospodăria ţăranului iobag, convertibile 11i acestfila
în bani. Ba mai mult: dijma devine, în unele Jocuri, a noua parte, aşa cum înregistrează conscripţia de la Borla.
Intrarea domeniilor feudale în circuitul comercial, al relaţiilor de schimb
marfă---.'Jani şi al circulaţiei monetare, determină nu numai convertirea unor obligaţii în muncă sau natură în bani, ci creşterea rentei în bani însăşi. Dacă \,a
Cerişa şi Stirci este predominantă răscumpărarea în bani a daturilor, la Boghiş,
Bozieş şi Fizeş este răscumpărată dijma; în toate aces:te sate însă este în creştere
ren ta în bani.
Un tablou complex de raporturi feudale în care tendinţa Jocală, a domnului
de pămînt, este de cele mai multe ori mai tare decît reglementarea oficială, preconizată de la Viena. O situaţie încordată şi în aceste părţi deci în mQITie.ntul
dec1anşării răscoalei lui Horea, nemulţumirile individu.ale ale ioba.gilor sau colective ale satelor putînd duce uşor la frămîntări ţărăneşti şi chiar la răscoală. O
21
22

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond comitat Crasna, Fasc. 2046/1785.
Ibidem, Fasc. 2050, 2053, 2054 şi 2060/1785. Ţăranii iobagi din Stîrciu declară că în timpul verii fac cite 3-4 săptămîni de slujbă fără întrerupere.
23 I. Ardeleanu senior, în Zalău! pe treptele istoriei, Zalău, 1975, p. 28-33.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Sălajul

fn vremea

răscoalei lui Horea

349

p!îngere colectivă a sătenilor şi orăşenilor din 22 de localităţi ale comitatului
Crasna împotriva „no':>ilului comitat şi a nobililor", a obligaţiilor iobăgeşti grele
la care erau supuşi şi a abuzurilor, fusese dusă de o delegaţie ţărănească la Viena
încă în toamna anului 1773, după prima vizită a lui Iosif al II-lea în Transilvania.
Curtea din Viena dispuse cu data de 23 octombrie 1773 ca Guberniul Tram>ilvaniei
să întreprindă cercetări asupra situaţiei „prin înfăţişare, dar fără a pedepsi pe
cei ce aduc şirul de jalbe"24 •
Vestea izbucnirii răscoalei în munţi la începutul lunii noiembrie 1784 s-a
extins cu repeziciune în toate comitatele din Transilvania şi înspre cele din Ungaria. Autorităţile locale sînt dezorientate în primele imomente, apoi, după mijlocul lunii noiembrie 1784, trec la executarea dispoziţiilor sosite din partea Guberniului Transilvaniei, nelipsindu-le nici iniţiativa proprie, mai ales privind
informarea lor asupra, stărilor din comitat şi din cele învecinate. Ordinul Guberniului din Sibiu din 11 noiembrie, adresat tuturor comitatelor, prin care sînt precizate măsurile ce trebuiesc luate pentru liniştirea ţărănimii răsculate, este primit
de comitat în 21 noiembrie şi luat în discuţie a doua zi2 5. Cam în acelaşi timp,
comitatul Solnocul de Mijloc pri)lllea o adresă din partea comitatului Tîrnava unit
cu scaunul Mureş, datată 17 noiembrie 1784, pe care - după luarea la cunoştinţă
- o transmite comitatului Sătmar; ea exprima teama nobilimii în faţa răscoalei.
încunoştinţa despre intenţia ţărănimii de a se răscula peste tot şi de a se uni
pentru „a şterge nobilimea de pe faţa pămîntului"2 6 . In faţa acestei situaţii, nobilimea din Tîrnava şi Mureş este hotărîtă să meargă împotriva răsculaţilor, dar
sorţi de izbîndă nu ar avea decît o acţiune comună a nobiUmii din Zărand, Hunedoara, Bihor, Sălaj etc., altfel ea va rămîne în permanentă primejdie2 7 •
In cel mai înalt grad se alarmează nobilimea din comitatele ce se învecinau
cu aria răscoalei. Ca şi în alte părţi, în SolnocuJ de Mijloc, Crasna, nobilimea,
care se vedea ameninţată, nu găseşte decît două posibilităţi de acţiune. Să fugă
din timp în locuri mai îndepărtate de aria răscoalei, unde se putea simţi mai în
siguranţă, părăsind cotmitatul. După cum reiese din scri&oarea judelui nobililor
din comitatul Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar, Iosif Bolonyi, adresată
vicecomitelui de Sătmar, Ladislau Szuhănyi la 25 noiembrie 1784, mulţi nobili din
Solnocul Mijlociu fug de teama riiscalei dincolo de graniţele comitatului2a.
A doua alternativă consta în insurecţionarea nobilimii comitatense. Dreptul
nobilimii la insurecţie fusese demult anulat; Iosif al II-lea mai cu seamă socotea
o asemenea acţiune nobiliară duş,mănoa~ă statului, neîngăduind decît armatei imperiale şi miliţiei grănicereşti dreptul de a constitui braţ armat. Speriată de ră~
coala ţărănească, în mai multe comitate transilvănene nobilimea se autoinsurecţio
nează, ridică comandanţi proprii, cel mai adesea în persoana comiţilor şi vicecomiţilor de comitate. astfel în comitatul Hunedoarei şi Tîrnavei unit cu scaunuil
Mureş, al Sătmarului, cea mai bună organizare pri\ffiind-o însă insurecţia nobiliară
de la Cluj 29 • Jn acţiunea lui de a lua contact cu comitatele învecinate, comitatul
Cluj !>·crie încă în 16 noiembrie comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi
Chioar încw1oştinţîndu-l de primejdia răscoalei, de intenţia ţărănimii de a nimici
nobilimea şi neamul unguresc, de măsurile proprii luate (în primul rînd insurec24
Bibi. Astra Sibiu1 Fond Colecţie de documente, mss. nr. 9508/1773; P. Abrudan, în Acta MP 4, 1980, p. 439-474.
25 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa I.
20 I. Sa'Jău, op. cit., p. 184.

21
28

Ibidem, 1. cit.

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond comitat Satu Mare, Fa!>'C. 6111784, nr. 1904;
I. Sabău, op. cit., p. 182-183.
29 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, p. 178-185;
Idem, Răscoala lui Horea, I. p. 547-550. Hotărîrea de insurecţionare a nobilimii
din comitatul Cluj a fost luată în adunarea comitatului din 12 noiembrie, la 15
noiembrie nobilii înarmaţi fiind deja adunaţi în oraşuJ Cluj. Despre insurecţio
narea nobili!lllii din comitatele Transilvaniei vezi mai pe larg: D. Prodan, Răs
coala lui Horea, I, p. 535-568.
23 -
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din Cluj), cerindu-i

5ă

procedeze

degrabă

în mod:

In comitatul Solnocul de Mijloc cu Crasna şi Ohioar insurecţia nobi.Hmii a:
fost ordonată de către comitele suprem şi judele no'Jili.lor în urma unei l:otărîri
luate la Cehul Silvaniei in 19 noiembrie 1784. In aceeaşi zi, comitele suprem
Sigismund Kornis porunceşte vicecomitelui substitut Alexandru Csak să dea dispoziţii vicejuzilor nobiliari şi comisarilor cercuali pentru ca în secret, fără zarvă,.
nobilimea cQmitatului să se înarmeze şi să fie pregătită, paza in comitat să fie
a!:.igurată zi şi noapte, iar în localităţile de margine să fie postaţi cercetaşi cu
misiunea de a supraveghea orice mişcare spre a se evita un atac ţărănesc pl'
neaşteptate.

Asemenea zvonuri aici nu erau deloc lipsite de temei. După mai multe măr
turii provenite din tabăra răscu1aţi!or, exista intenţia acestora de a extinde răs
coala înspre nordul Ardealului, înspre Să1aj31. Horea însuşi plănuia să apară
împreună cu oamenii lui la tîrgul din Huedin din 25 noiembrie 32 •
Din raportul trimis de vicecomitele Alexandru Csâk în 22 noi€1lllibrie comitC'lui suprem, se pot reţine mai multe lucruri privitoare la stările din comitat. Dup<i.
ce îl informează că a luat toate măsurile cu care a fost insArcinat, U încunoştin
ţează că în districtul său (raportul e scris în Zăuan) a putut să constate „inclinaţia spre sprijinirea răsculaţilor, nu aUt printre români, cit în rindul ţărănimii
maghiare" 38• Comisarul cercual din Crasna, Ki:ipetzi Sigmond, e inspăimîntat dl'
prezenţa unor persoane suspecte (hoţi? răzvrătiţi?) la marginile dim.pre apus, can'
ar putea ataca; a mobilizat 24 de nobili înarmaţi pentru a putea interveni. Noh:limea însă nu răspunde peste tot solicitării comitatului. şi, mai ales, nu are arme,.
ele fiindu-i confiscate; ar trebui să intervină comitele suprem pentru a fi I"€;5tituite cel puţin celor consideraţi fideli din rîndul nobililor34 •
Din acelaşi text al i-aportului. rezultă că vicecomitele amintit a scris şi comitatului Bihor in problema răscoalei., primind din Negreni, de la vicejudele nobiliar
al acelui comitat, ştirea că acolo se află deja armată. Corespondează cu căpitanul
ce comanda escadronul din regimentul Berlichingen aflat la Aluni.ş, lingă Huedin,
prin care se info1'1Il1ează reciproc a!.Upra situaţiei. din fiecare zonă, asupra intenţiilor previzi:bi.le ale răsculaţilor, ale ţărănimii. in general. Orioum, la marginea
dinspre S a comitatului, in .grupuri de cite zece, militarii barează accesul şi stau
de pază ziua şi noaptea, fiind aşteptată sosi.rea unor noi unităţi. Vicecomitele
Csâk comunică de asemenea că a hotărit, în faţa ştiri.lor înfricoşătoare care sosesc
atit din marele principat al Transilvaniei cit şi din părţile apusene, să rămînă pe
loc, în districtul său, pentru a lua in continuare măsurile corespunzătoareas.
Dar cel mai l'Jine ne este prezentată acţiunea nobilimii din comltatul Solnocul:
de Mijloc cu Cra&na şi Ohioar de către însuşi comitele suprEIIJJ, contele Sigismund:
Kornis, in scrisoarea adresată soţiei sale, Cristina Gyulai, aflată la Tăşnad.
scrisoare datată in 24 noiembrie 36• Comitatul nu, era pe nimic sigur: după
„ştafeta expresă" sosită de Ia Cluj cu informaţia că „românLmea răsculată s-ar fi
tras în Munţii Gilăului şi s-ar fi observat că are tendinţa de a ataca Sălajul", a
acţionat, nobilimea adunindu-se şi trăgînd un cordon de pază pe sub Rez şi Meseş. Alături de escadronul de la Aluniş a pus şi el santinele nobiliare pînă la
30

I.

Lupaş,

în An. Acad. Rom. Mem.

Secţ.

Ist., seria III, t. XVI, 1935, p.

285-286.

1 O ascultare din 22 noiembrie a cîtorva ţărani din Someşul Cald dezvăluie
răsculaţilor de a pătrunde şi în Sălaj: „ ... referetur praeterea tUIIIlultuantes eo e5se animo, ut versus Sylvaniam eruptionem attentent". Arh. Stat.
Cluj-Napoca, Prot. oecon., 1784, p. 93; D. Prodan, în AIIN, 1936-1938, 7, p. 277
a2 D. Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, p. 280.
33 Arh. Stat. C!Ui.i-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat.
3

intenţia

3>

35

Ibidem.
Ibidem.

Arh. Stat. Cluj-Napoca, col. Mike, Az Olcihokr6l, p. 323-326; 329-332; 335.
Vezi Anexa IV.
36
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Huedin, trimiţînd acolo un comisar,
mişcările răsculaţilor, asupra cărora

pe Iosif Gentsi. pentru a supraveghea paza şi
trebuia să informeze urgent. Pe asesorul Baroti îl trimise la Cluj pentru a aduce „ceva veşti imai sigure". Un delegat al comitatului Sătmar a sosit la Zalău pentru a se „informa asupra stărilor agllate de
acum şi pentru a duce veşti mai sigure comitatului său"; pentru aceasta a trebuit
să plece şi el la Cluj. Chiar în ziua în care scria că a 5osit în Zalău şi a tras în
faţa sediului Tablei comitatense, nobilul Wesselenyi Miklâs „cu tot dichisul, călare,
înarmat, cu 18 5·01daţi călări, înarmaţi şi ei, frumos îmbrăcaţi, ... ] [era gata să meargă rn soldaţii săi împotriva răzvrMiţifor, pentru apărarea comitatului, aşteptind doar
porunca". După modul în care a fost tratat de către co.mitele suprem pentru
acl'astă iniţiativă personală deducem că acţiunea comitatului respecta un anume
cadru legal şi era în conformitate cu ordinul Guberniului care interzicea portul
de armă şi uniformă. La întrebarea comitelui suprem asupra acţiunii sale, Wesse1lenyi răspunde că el ,.a venit cu soldaţii săi ca no'Jil comitatens pentru a merge
împreună cu ceilalţi nobili împotriva românilor răsculaţi", după care părăseşte
oraşul Zalău, reşedinţa comitatului, precizînd că va trimite în scris Guberniului,
prin intermediul Ta'Jlei comitatului, .,cererea sa şi motivele pentru care nu poate
îndeplini porunca împăratului în vremurile de acum". Situaţia era încordată în
Zalău. „Aşa lume r.uruţească e acum pe aici continl.liă comitele suprem în
fata locuinţei mele zilnic se instruiesc două-trei sute de nobili, care cu bite, care
cu securi, fiecare cu ce are". Tabla comitatului însăşi era în şedinţă continuă,
de dimineaţa de la ora şapte pînă seara pe la şapte-opt, 5fătuindu-se „cum să
ducem lucrurile cit mai bine". Sper - opin,ia comitele - că sfînta maiestate a
lui Dumnezeu ne va consola pentru toate" 37 •
Ştiri dintre cele mai alarmante continuau însă să sosea5·că la Zalău din păr
ţile învecinate, îndeosebi dinspre Călata, Huedin, comitatul Clujului, dar şi din
alte comHate; ştiri pe care conducerea comitatult1ii le insera în scrisori pe care
le expedia altor comitate, îndeosebi Sătmarului, spre N. Astfel, la 25 noil'mbrie,
încunoştinţa stările comitatului Sătmar a5Upra faptului că ţăranii răsculaţi au
.ajuns la Călata şi de aici vor să pătrundă în comitatele vecine; propune colaborarea dintre rele două comitate; de altfel, nobilimea din Solnocul de Mijloc şi
Crasna era deja pregătită să pornească împotriva răsculaţilor dacă ei s-ar ivi la
marginile sudice ale ro.mitatului 38. ln aceeaşi zi. judele nobiliar din comitatul Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar, Iosif B1:il0nyi, îl informează printr-o
·srrisoare pe Ladislau Szuhanyi, vicecomite de Sătmar, că în comitatul său, în
faţa primejdiei extinderii răscoalei înspre N, s-a ordonat insurecţia nobililor 39 .
Printr-o altă scrisoare, comitatul Sătmar era încunoştinţat de conducerea comitatului Solnocul de Mijloc r:u Crasna şi Chioar că răsculaţii, arum în număr de
l:J.000, făceau pregătiri pentru a pătrunde în comitatul Sătmar, intenţionînd să
.atace casa Fiscului din Baia Mare 40 .
Asupra insurecţiei nobilimii împotriva ţărănimii române răscu)atc stăruia
tncă la 15 ianuarie 1785 Adam B611:inyi în scrisoarea pe care o trimitea din Zalău
-cumnatului său 41 • Iar spre sfîrşitul lui decembrie 1784, dinspre comitatul Clujului
sosea ştirea despre intenţia lui Horea şi a lui Cloşca de a fugi înspre părţile Solnocului de Mijloc şi Crasnei 42.
37

Ibidem.
Arh. Stat: Cluj-Napoca, Fond comitat
<ip. cit„ p. 183-184.
a9 Arh. Stat Cluj-Napoca, Fond. comitat
1. Sabău, op. cit„ p. 182-183.
40 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond comitat
-op. cit„ p. 181-182.
4 1 N. Densuşianu, Cercetări istorice în
<ilr Transilvaniei, Bucureşti, 1880, p. 70.
42
Arh. Stat. Cluj-Napoca, Prot. oecon„
A.IJN, 19:16-1938. p. 295-296; :115.
38

Satu Mare, Fasc. 61/1784; I. Sa bău,
Satu Mare, Fasc. 61/17b4, nr. 1904;
Satu Mare, Fasc. 6111784; I. Sa bău,
arhivele

şi

bibliotecile Ungariei

24 decembrie 1784:
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Un val de agitaţie a stirnit în comitatul Solnocul de Mijloc, Crasna şi Chioar·
publicarea patentelor de liniştire; tipărite în limbile română (cu chirilice), maghiară şi germanii, aceste patente imperiale date de Guberniul din Si'Jiu în numele lui Iosif al Ii-lea sînt expediate de urgenţă cornitatelor, unde, după luare la
cunoştinţă, sînt Îil(IllÎnate pretorilor de plasă (processualis commissarius) însărci
naţi cu publicarea lor în 5atele plăşilor respective. Era adunat cu acest prilej
satul, în sunet de trîmbiţă şi clopot, preotul român fiind însărcinat cu citirea textului patentei, în prezenţa pretorului. Ţăranii erau întrebaţi, după lectura fiecărui
paragraf, dacă i-au înţeles conţinutul, preotul repetînd punctele în mare după ce
încheia citirea textului. Apoi, preotul român iscălea de publicare, uneori singur,
alteori împreună cu juzii, juraţii şi bătrînii comunităţii săteşti (ei înşişi, de cele
mai multe ori fiind de condiţie lobagă) 43 •
Din textul patentelor ţărănimea şi fruntaşii satelor au putut afla despre gravitatea faptelor din zona răscoalei, neliniştea şi teama autorităţilor în faţa spectrului ei. In 1multe locuri patentele împărăteşti sînt ascultate şi primite cu neîncredere de către ţărănime, aceasta declarînd că ele sînt opera nobilimii şi nu a
Îlll1păratului, care nobilime vrea să-i înşele încă odată.
După ce Guberniul Transilvaniei, în acţiunea lui de pacificare, emise o patentă cu text şi în limba română adresată tuturor locuitorilor principatului, la 11
noiembrie 1784, în cuvinte binevoitoare şi conţinut cu totul general44, e&te nevoit,
în faţa continuării acţiuinilor ţărăneşti, să revină cu o nouă patentă, emanată la
18 noiembrie, prin care încerca să obţină predarea căpitanilor răscoalei şi a „instigatorilor", fixînd o l:'ecompemă de 30 florini de fiecare. Patenta se încheia cu
ameninţarea că dacă vreun sat ,.va primi în mijlocul său pe un astfel de amăgitor
şi se va uni cu răsculaţii, atunci primarul comunei şi trei locuitori dimpreună
cu <linsul, fără speranţă de a.graţiare, au să fie traşi în ţeapă"45.
Ni s-au păstrat textele create în legătură cu publicarea acestei patente în
cercurile Hodod, Sîllfll1ihaiul Eriului şi Şomcuta Mare ale comitatului Solnocul de
Mijloc unit cu Crasna şi Chioar, comitat situat el în&uşi la extremitatea nordvestică a Marelui Principat al Transilvaniei. Patenta gu':>ernială de liniştire din
18 noiembrie 1784 a fost publicată de comisarul cercual Bânyai Janos in cercul
Hodod 46 după cum urmează: la 24 noiemlbrie în Mîneu (semnează preotul român
Popa Constantin şi cel reformat, Kovâcs Gergely, judele primar sătesc Lakatos
Janos şi notarul Bikfalvi Ferencz, 4 juraţi şi 5 locuitori), Leleiu (preotul reformat
Simon Jozsef, juzii săt~ti Marta Kis Jă.nos şi Kisvârdai Istvan şi 9 juraţi), Giurtelecul Şimleului (Popa Ioan, judele 5ătesc Pop Iuon şi 10 locuitori), Oarţa de Jos
(diacul Precup, judele sătesc Rob Dumitru şi 3 juraţi), Orttţa (Popa Ioan, judel~
sătesc Zaharia Gheorghe şi 10 locuitori), Oarţa de Sus (popa Gabor şi judele sătesc
Nedeie Gavrilă cu 7 locuitori); în 25 noiembrie la Hodod (semnează, în absenţa
preotului, Ioan Szekelly, rectorul şcolii reformate locale, apoi predicatorul german
Georg Bruckner, judele primar Zorgo Gyorgy şi 10 juraţi), Sălăţig (preotul reformat Debretzeni Mikl6s, p1·eotu1 român Pop Grigore, judele Kovâcs Gyorgy şi
8 juraţi), Coşeiu (predicatorul refOr!Iliat Dalo Iswan, judele sătesc Râtz Ferentz şi
9 juraţi), Bocşiţa (judele Alszegi Peter şi 4 juraţi), Archid (judele sătesc Gal lstvlm şi 6 juraţi); în 26 noiembrie la Chilioara (judele sătesc Sajto& Jânos şi 5 juraţi), Dioşod (notarul jurat Gyulai Sigmond, judele sătesc Kovâts Gergely şi 7 juraţi), unde se încheie „seria" publicării ei in acest cerc.
43
Asupra modalităţii de publicare a patentelor de liniştire vezi şi D. Prodan, în AllN, 1936-1938, p. 295-296.
44
Textul patentei Ia N. Densu11ianu, Revoluţiunea lui Horea în Transi'Zvania
şi Ungaria 1784-1785, Bucureşti, 1884, p. 252-253.
45 Ibidem, p. 253.
46 Arl:. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa V. Pentru
istoria localităţilor respective vezi Petri Mor, Sziltiqy vdrmegye monogrciphiâja,
III-IV, Budapesta, 1902; D. Stoica, I. P. Lazar, Schiţa 11Wnografică a Sălajului,
Şimleu Silvaniei, 1908.
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ln cercul Sînmihaiul Eriului al comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna
Chioar publicarea aceleiaşi patente era făcută de comisarul cercual Gabriel
Keiiver, în zilele de 26-28 noiembrie 47 • Activitatea acestuia a început în Căuaş,
în 26 noiembrie, ajutat fiind de comisarul Tass Istvan (aici semnează pentru luare
la cunoştinţă preotul român Dimitrie, judele prijmar Balica Petru împreună cu
4 bătrîni, 3 juraţi şi 7 alţi locuitori), a continuat în Cig (semnează protopopul
Gorgan, judele primar Chereşi Marian şi 5 juraţi), Săcăşeni (Popa Gavril, judele
primar Deăk Jănos, .rectorul şcolii Szalai Andras şi 5 juraţi), Unimăt (preotul
român Ion. judele primar Borhidi Bogy şi 4 juraţi), Aciş (predicatorul reformat
Keresztes Mihaly, judele primar al satului Szabo Istvan, 6 juraţi şi 2 bătrîni),
apoi în 27 noiembrie în Giungi (preotul fiind absent •semnează judele Borbola
Simon, 4 juraţi şi un bătrîn), Supuru de Jos (parohul locului „nu a apărut", semnează judele pr~mar Curtian Lupui şi 5 locuitori), Periş (preotu~ e absent şi aici;
semnează judele Kis Jănos cu 8 juraţi şi 6 bătrî'.ni sau locuitori de rînd), Mihăieni
(predicatorul Hajdu Janos, judele primar Vajda Ferentz, 7 juraţi şi 3 bătrîni),
Ţeghea (preotul locului absent, semnind judele primar Szilăgyi Gergely şi 6 juraţi), Satul Mic (preotul absent, semnează judele primar Pălyinkăs Liirintz şi
7 juraţi), Supuru de Sus (unde e prezent şi semnează numai judele săte5c Mono
Imre, puţi~i locuitori din părţile aparţinînd Transilvaniei nefiind găsiţi acasă"),
Craidorolţ (semnează Lakatos Gyorgy, predicatorul bisericii reformate şi Lipcei
Gheorghe din partea bisericii româneşti, judele primar lmre Demeter, 5 juraţi şi
3 bătrîni), Eriu-Sîncrai (Makodi Mihfl.ly, predicatorul bisericii reformate, preotul
ortodox Vasilie, judele prlimar Boros Mil:aly, 5 juraţi şi 6 bătrîni), Ghirolţ (parohul e absent, semnează judele Mezei Gligor şi 5 juraţi), iar în 28 noiem':Jrie în
Mesentea (Mathias Balasi, preotul bisericii romano-catolice, Ştefan B5sziirmenyi,
preotul bi5ericii reformate şi preotul român Ioan Miele, judele primar Păkos
Gabor, 6 juraţi şi 2 bătrîni) 4 s.
Aceeaşi patentă a fost publicată in cercul Şomcuta Mare al Chioarului începînd cu 26 noiembrie, de comisarul cercual Teodor Kis 49 • Din raportul înaintat
de acesta Tablei continue a comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi
Chioar, la care este anexată şi lista preoţilor, juzilor şi bătrînilor care au 5emnat
in numele locuitorilor, rezultă că publicarea patentei s-a făcut aici în ordinea
următoare: Duruşa (semnează popa Simeon, judele Mărieş Dwnitru, 1 jurat şi
2 mici nobili români), Stejera (popa Toader cel bătrîn, judele Buia Gheorghe,
2 iobagi şi 1 jeler), Curtuiuşu Mare (popa Teodor, judele satului Avram Petre, 2
juraţi şi 10 iobagi români), Ferice (Popa Vasile, judele sătesc Lazăr Chifor, 4 juraţi şi 3 iobagi, cu toţii români), Gaura (Popa Teodor cel tinăr, judele Moroşan
On, 4 juraţi, 6 mici nobili şi 1 iobag, români), Buciumi (popa Ioan Nemiş, judele
satului Trif Lup, 2 juraţi, 5 iobagi şi 3 mici no':Jili români), Ciolt (popa Ilie, ju,dele
Borbel.Y. Gheorghe, un jurat şi un mic nobil român). Hovrila (Popa Petru, judele
satului Achim Urs, 2 juraţi şi 3 iobagi, cu toţii purtînd numele de Achim), Şom
cuta Mare (Popa Gabor, judele sătesc Bumb Indrei, 3 juraţi şi 6 mici nobili români). Satulung (Popa Grigorie, judele Cordoş Lup, 2 juraţi, 2 nobili şi 2 iobagi,
cu toţii români), Mogoşeşti (preoţii români Gheorghe şi Timofie, judele nobiliar
Pop Costan. judele săte!.c Groson Onu, 3 juraţi, 1 nobil şi 1 iobag, români), Pribileşti (Popa Procopie, judele satului Anghelan Iacob şi 6 juraţi români). Fersig
(Popa Procopie, judele sătesc Timbuţ Demian, 2 juraţi, 7 nobili şi 1 iobag, români),
Dăneştii Chioarului (preotul Prie, judele sătesc Chiş On, 1 jurat şi 2 io':Jagi români), Lucăceşti (popa Dumitru Vaida, judele sătesc Buciuman Vas şi 4 iobagi
români), Tulghieş (popa Grigore, judele Buciuman Moisi şi 3 juraţi români), Mireşu Mare (preotul Ioan Florea, judele sătesc Pop Vasalie, 2 juraţi, 4 mici nobili
şi

47

Ibidem; Anexa VI.

48

Tot în 28 noiembrie 1784, la încheierea publicării patentei in cercul Sînmihaiul Eriulu,i, comisarul cercual Gabriel Keii'Ver întocmeşte un raport pentru
a-şi linişti superiorii, precizînd că nu a constatat nimic deosebit în timpul indeplinrii misiunii sale cf. P. Abrudan, în Acta M, 5, 1981, 413.
49 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa IX.
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2 iobagi români), Remeţi (Popa Irimie, judele Bob Gligor şi 4 juraţi români),
(Popa Fodor, judele sătesc Pioneli On, 4 nobili şi 5 iobagi români) şi Iadăra
(preotul absent, semnează nobilul Fatul Flore, judele sătesc Fatul Simion, 2 juraţi
şi 1 iobag, români).
Reaprinderea răscoalei după 20 noiembrie 1784, în condiţiile neîmplinirii
cererilor ţărănimii expuse cu prilejul celor patru armistiţii „înşelătoare", a insurecţionării nobilimii şi intrării armatei imperiale în acţiune, a determinat Guberniul Transilvaniei să emită alte patente de „liniştire", expediate tuturor comitatclor din principat pentru a fi şi acestea publicate. Ni s-au păstrat rapoartele
comisarilor din cercul Chieşdului şi al Chioarului, cu semnăturile de luare la
cunoştinţă ale reprezentanţilor satelor.
In părţile Chioaruhli patenta gubernială din Sibiu cu data de 23 noiembrie
1784 (nr. 10944) este pu':>licată în cele 20 de sate ale cercului în care fusese cu
citeva zile l!nai înainte publicată patenta din 18 noiembrie. Dată în numele împă
ratului Iosif al II-lea, patenta fixează premiul de 300 de galbeni ce urmează „~ă
i se dea la unul ca a<:ela, care pre unul, sau pre altul dintre corifei, adecă dintr-aceia care sint căpetenii şi îndemnători acestiia răutăţi [rAscoale], îl va prinde,
şi prins îl va da înainte" 50 • Comisarul ceroual urmeazA aproape aceljşi itinerar:
începe însă în Curtuiuşul Mare (nu în Duruşa) şi încteie la Şomcuta Mare. D~
data aceasta, mai expeditiv, comisarul cercual pune să semneze de luare la cunoştinţA şi angajare pentru menţinerea liniştii în sat doar pe preotul român din
loc. Cu unele deosebiri acu.m: la Mogoşeşti nu mai apare preotul Timofie alAturi
de popa Gheorghe; la Lucăceşti nu semnează popa Dumitru, ci Petre; la Şomcuta
Mare alături de popa Gabor „parochus unitus", semnează şi popa Ştefan; la Iadăra,
unde mai înainte preotul lipsl&e, acum semnează popa Ursu, prezent 51 •
ln cercul Chieşd, comisarul Gheorghe Barabas publicA patenta din 23 noiembrie împreună cu ordinele guberniale din 21 şi 22 noiembrie acelaşi an. Pe lingă
1·ecompensa de 300 de galbeni pentru prinderea şi predarea conducătorilor principali, patenta transmitea ordinul imperial de a se proceda imediat, fără nici o
cruţare şi cu asprime, împotriva oricărui răzvrătit. Guberniul dăduse cu o zi mai
înainte (în 22 noiembrie) dispoziţia sa în privinţa limitării extinderii răscoalei, a
zvonurilor răzvrătitoare şi pentru oprirea actelor de nesupunere ale ţărănimii din
comitatele situate în afara ariei răscoalei faţă de oficialii locali şi stăpînii de
pămînt. Se prevedeau de asemenea pedepse aspre pentru refuzul îndeplinirii prestaţiilor feudale, locuitorii găsiţi vinovaţi în a.!itfel de delicte urmînd a fi executaţi
imediat prin tragere în ţeapă sau spînzurătoare. Prin aceleaşi dispoziţii guberniale
se interziceau sinoadele şi alte adunări ale preoţilor români fără ştirea Tablei
comitatense şi a episcopului, fiind oprită totodată ţinerea tirgurilor de ţară 52 •
Comisarul cercual Gheorghe Barabas a pu':>licat patenta şi ordinele gubernlale
în 17 sate ale cercului: în Giorocuta (semnează judele prhmar Labonţ Marc, popa
Vasilie, 5 juraţi şi 3 bătrîni), în Derşida (judele Borgan Ion, popa Dimitrie, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Sărmăşag. (judele primar Dobai Janos, preotul reformat Alexandru Kiss, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Chieşd (judele primar Nicoară Ion, popa VasiVăleni

50 lmpăratul losil al II-lea, înclltlloştinţat asupra izbucnirii răscoalei din Tranşi extinderea ei, ordonă din Viena la 15 noiembrie 1784 să se aplice o
procedură sumară înpotriva aţîţătorilor la răscoală şi instituie un premiu de 300
de galbeni pe capul conducătorilor cf. N. Densuşianu, Cercetări istorice .. p. 20.
nr. 39. Patenta Guberniului Transilvaniei în acest sens a fost dată în 23 noiembrie
1784 cu nr. 10944 şi expediată autorităţilor comitatense spre publicare. Exemplarul care a circulat în Chioar se păstrează la Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D.

silvania

„

Braharu, nenumerotat; Anexa III.
s1 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa III.
5 2 Am folrn;it copia patentei şi dispoziţiilor guberniale care au fost publicate
în cercul Chieşd şi se păstrează la Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond D. Braharu, nenumerotat; Anexa XI.
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juraţi şi 3 bătrîni), Sighetul Silvaniei (judele Timoc Ion, popa Irimie, 7 juraţi şi 3 bătrîni), Curitău (judele primar Banciu Gheorghe, popa Ioan, 7 juraţi şi
2 bătrîni), Mocirla
Valea Pomilor (judele primar Kibedi Mihai, preotul reformat Martin Sarkany, preotul român Ion, 8 juraţi şi 3 bătrîni), Şamşud (judele
Bănt6 Pal, preotul bisericii reformate Mihai Di6szegi, 6 juraţi şi 5 bătrîni), Ser
(judele Kovâts Ferentz, preotul ab!ient, 5 juraţi, 1 bătrin şi 1 curator), Nadişu
Hododului (judele pri\mar Vintze Janos, preotul Iosif Balog, 6 juraţi şi 3 bătrîni),
Oarţa (judele era plecat la moară lipsind de la publicare, au semnat popa Dimitrie
şi diacul Ion, 2 juraţi şi 3 bătrîni). Corneşti (judele But Toader, popa Filip, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Ciuta (judele Chiş Petre, diacul locului, 4 juraţi „ceilalţi absenţi
fiind la slujbă domnească" şi 2 bătrîni). Babţa (judele primar Gliguţa Filep, popa

lie, 6

=

Isaie, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Bogdand (judele primar Nagy Lăszl6, preotul Gheorghe Kis, 6 juraţi şi 3 bătrîni), Corund (judele Gheorgte Gligor, popa Nicolae,
3 bătrîni).
La încheierea misiunii, comisarul Gheorghe Barabas întocmeşte la Sărmăşag,
în 13 decembrie 1784, raportul către vicecomitele substitut Ludovic Donath. La
6

juraţi şi

copia adresei guberniale

anexează

semnăturile

juzilor primari,

preoţilor

români
cele 17 localipublicarea pacercului Chleşd.
Comisarul Gheorghe Barabas precizează chiar la începutul raportului său că
dispoziţiile guberniale „le-a publicat personal în toate satele cercului, chiar cu
primejdia vieţii". Pe lingă procedura de semnare din partea reprezentanţilor satelor, comisarul i-a pus să jure cu mina pe cruce, ceea ce a putut obţine în
„satele mai supuse". In două 51ate, Sj.ghetul Silvaniei şi Curitău, reprezentanţii
ţăranilor au refuzat să jure „şi î'n batjocură, pe ascuns, între ei, rîdeau şi şuşo
teau că aceasta nu e o poruncă a regelui, ci numai a domnilor", prin refuzul lor
„dovedindu-şi înclinaţia spre nesupunere efectivă", spre „răzvrătire şi rebeliune''.
ln faţa acestor stări de lucruri, comisarul cercual se informează de la alţi
oficiali, de la nobilii Kemeny din Sămtăşag şi Chieşd, „care cunosc spiritul acestor două localităţi româneşti, le-au văzut şi le-au constatat faptele". El pri\ffieşte
din partea celor consultaţi confirmarea tensiunii exi!itente aici. De fapt, comisarul
însuşi „şi-a dat seama din privirile lor că e de crezut cu siguranţă că dacă ar fi avut
cea mal mică ocazie. dacA ar fi sosit în mijlocul lor doar doi-trei rebeli din Transilvania, îndată s-ar fi sculat toţi, ar fi apucat bite, arme şî în primul rînd ar fi
prădat curţile şi domeniile din Sărmăşag şi Chieşd". El propune în consecinţă
luarea de măsuri severe, de pedepsire drastică a celor turbulenţi, aplicîndu-se
tntocmai dispoziţiile guberniale de pedepsire a răzvrătiţilor, „ba chiar în mijlocul
satului să ~e ridice ţeapă şi spînzurătoare". Nu trebuie manifestată nici un fel
de indulgenţă în această situaţie, continuă cdmisarul, fiindcă „dacă fapta lor de
acum se iartă, atunci şi de-acum înain't:e vor nesocoti orice ordin şi pe oficiali ii
vor lua în batjocură".
Rezultatul publicării acestor patente a fo~. în multe sa.te din comitat, contrar intenţiilor autorităţilor; luind cunoştinţă de acţiunea ţărănească din aria răs
coalei, locuitorii din aceste părţi sălăjene încep să-şi manifeste pe faţă nemulţu
mirea faţă de exploatarea şi abuzurile stăpînilor de pămînt, mai ales în satele
iobăgeşti şi româneşti. Cazul satelor Curitău şi Sighetu! Silvaniei este edificator.
Spiritul de r0voltă a cuprins şi cercul Tăşnad al comitatului, dovadă tonul
alarmant, plin de teaimA, al scrisorii de răspuns adresată de contesa Gyulai Krisztina soţului ei, Sigismund Kornis, comitele suprem de Solnocul Mijlociu cu
Crasna şi Chioar. Persista zvonul că răsculaţii ar intenţiona să pătrundă în Si!.laj: „poporul de pe aici de pe Crasna, ctiar şi maghiarii, i-ar aştepta cu bucurie.
Doar domnul Dumnezeu 5ingurul ştie ce să facem". Dacă ar avea certitudinea
că în Ungaria ar fi în siguranţă, s-ar refugia la Pesta, dair nu ştie dacă va găsi
şi acolo linişte"sa.

şi maghiari, juraţilor şi bătrînilor, popular „fu-unitea sawlui", din
tăţi. Informează totodată asupra modului în care !:i-a desfăşurat
tentei şi dispoziţiiilor guberniale, asupra stării de spirit din satele

sa Ibidem; Anexa VII.
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Pentru a avea oarecare siguranţă, locuitorii tîrgului şi cercului Tăşnad sînt
puşi, la începutul lunii decembrie 1784, de către autorităţile locale şi comitatense
să presteze jurămint de credinţă faţă de împărat. La 2 decembrie, jurămîntul era
prestat de „locuitorii nobili şi de rînd, din iruteriorul şi exteriorul comunităţii tirgului Tăşnad", actul ojmagial fiind semnat de 160 de locuitori, în frunte cu judele
suprem 54 • Pînă la 9 decembrie au prestat jurămîntul de credinţă şi preoţii, nobilii
şi locuitorii de rînd ai cercului Tăşnad, actul fiind semnat în BZajea de 20 locuitori, în Sărvăzel de 29, în Bobota, de 25, in Zalnoc, de 22, în Dumuslău, de 15, în
Silvaş de 20, în Săuca de 30, în Sudurău de 20, in Hotoan de 23, în tîrgul Santău,
unde prestarea jurămîntului se menţionează cA s-a făcut în 1 decembrie 1784 de
52 de locuitori, iar la Valea Morii de 9, în total 265 de semnături 55 •

Nici această acţiune însă nu a decurs aşa cum se aşteptau autorităţile şi
nobilimea. La Santău, de pildă, aşa cum rezultă dintr-un raport al judelui primar
Lengyel Mitai, la publicarea dispoziţiei de a reînnoi jurămîntul de credinţă faţă
de împărat „în urma zaverei ce s-a produs în Ardeal", locuitorii au semnat, dar
apoi s-au agitat „crezind că este vorba de a fi stingheriţi în exercitarea cultului
lor religios", incit comisarul cercual s-a văzut nevoit să mSJi explice odată despre
ce este vorba 56 • Raportul judelui devine, de fapt, o plingere, o cerere, pentru eliberarea ţăranului Romitan Ion, revenit in toamna acelui an din Ardeal şi care
a spus mai multe lucruri celorlalţi locuitori, fiind din ace~t motiv arestat57
Dăm
acţiunile

în anexa studiului de faţă textul documentelor care înfăţişează
întreprinse de autorităţHe oficiale şi nobilime în comitatul Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar în luni'le noiembrie şi decembrie 1784 pentru a preîntîmpina extinderea răscoalei înspre aceste
părţi, precum şi starea de spirirt a ţăranilor din satele unor cercuri ale
comitatului. Ele vin să întregească imaginea pe care istoriografia noastră încearcă să o realizeze, la două secole de la răscoală, asupra stărilor
de lucruri din întregul principat al Transi'lvaniei odată cu izbucnirea şi
desfăşurarea răscoalei lui Horea.
Documentele pe care le publicăm acum, pentru prima dată, constituie, totodată, o contribuţie la realizarea corpusului de izvoare istorice
referitoare la marea răscoală ţărănească din 1784, care a marcat începutul destrămării edificiului feudal din Ţările Române.
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Ibidem; Anexa VIII.
Ibidem; Anexa X.
P. Abrudan, in Acta Musei Porolissensis, 1981, 5, p. 414-415.
Ibidem, 1. cit.
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ANEXE:
1. 1784 noiembrie 11, Sibiu.

Guberniul Transilvaniei către Tabla continuă a comHatulUii Solnocul Mijlociu unit cu Crasna şi Chioar, prin care se comunică măsurile preconizate pentru potolirea tulburărilor ţărăneşti din Transilvania.
1784 noll'\ffibrie 11, Sibiu
10500

Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Maiestatis Archiducis Austriae Magni
Principis Transilvaniae et Siculorum Comitis, Domini Domini Nostri Clementissimi Nomine Tabulae Comitatus Szolnok, Kraszna et Kovâr inter se uniti intimandum.
Ad sedandas Plebis Vallachicae tumultuationes in nonnullis Comitatus Hunyad cum Zărând uniiti, ut et Albae Infer. Locis erumpentes, et atrocissimas violen tias post &"e trahentes Regium Gubernium id quoque necessarium invenit; ut
medio advolutarum Patentalium inter Plebem disseminandarum, singuli super eo
serio admoneantur, ut omne1:; animorum motus deponant, tranquilli in
pace et obsequio semct contineant, querelas, si quas ha'Jent in ordine
suis Instantiis et Officialibus exhibeant, medelamque iustitiae consonam
ab iis prae&tolentur tumultui enim excito obsequlo si se se commiterent, gravem animadver&"ionem experientur; et quia porro relatum fuisset Regia Gubernio,
quod in aliquibus locis erumpentis tUJ!Ilultuationis authores ipsimet Pagorum Judices et Jurat! fuissent, Regium GuberniU1111 id quoque hac occasione statuendum decrevit, ut sicubi in posterum tales anLmorum motus observat! fuerint,
atque per Judlce& et Juraitos concernentibus Officialibus ibido detecti haud fuerint,
ipsiml'l judices et iuratl in pro meritam poenalitatem irremissibiliter attrahentur.
Ad partcs prolnde dorarem pertinebit instituta in suo circula necessaria publicatione, praemissorUJm, et editarum in substrato dispositlonum effectum, suii> propria responsabilitate quam accuratissime procurare. E Regio M. Principatu&· Transilvaniae Gu'Jernio Cibinii die 11 Novembrie 1784.
David Szekelly can<cellarius>
Anton Horvâtt secr<etarius>

B. Sam Brukenthal.

<Verso:> 10500
Adresa: Tabulae C<ontinuae> Comitatus Szolnok, Kraszna et
inter se unit! Consignandum.
Ex Officio. Urgentissime.
<Rezoluţia

Kavăr

Zilahy
Szilagy Cseh

de primire:>

Nro 1510
Pub.: 21a Novembris 1784
Lect. in commis. 22 Novembris ejmld€1ID.
Patentales quae de sedanda Plebe .tumultuante adveberatur, scriptae modalitate publicari praeclpientur.
NB.

Dominis Substitutls Comitibus communicatae sunt publieandae.
Orig. ln Arh. Stat. Cluj, fond

Donaţia D. Braharu,
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2. 1784 noiembrie 22, Ziiuan (Şimleu),
Vicecomitele Solnocului Mijlociu, Alexandru Csâk, raportează comitelui suprem despre măsurile luate in vederea pregătirii nobilimii din comitat pentru
prelntimpinarea răscoalei în Sălaj, solicitind înarmarea nobililor.

Illustrissime Domine Comes Camerarie et Supremus
Comes Domine Domine Mih.i et Patrone Gratiosissime!
Sz<ilâgy> Csehbol de 19a Mensis et Anni labentium hozzăm utasitani meltoztatott Parantsolattyât Nag<ysăg>odnak, tegnapi napon estveli a ora tăjban
alăzatos tisztelettel vettem.
Valamint a Sz. Csehi Conclusurn szerent haza erkeze&emmel a szii..kseges
precautiokat rnegtettem, ugy mostan is a Nemesseg kesziilete irant (ămbâr e mi
circulusunk reszirol azokl'Jan !gen keves securitast re(menlhetni) a Rendelest, olly
circumspectioval hogy a Paraszttsăgnak hirevel ne Iegyen, V. Szolga Birăk es
prC'cessualis Commissarius Urarnaknak, Nagod Parantsolattya vetelivel haladek
nelkill ki-adtam, 's az ejjeli nappall strasalăs irănt elebbi Rendeleseimet is megujjitottam, es a veg Hellyekre exploratorokat ne hogy inopinate opprimaltassunk
ăllittattam.

Meg eddig circulusomban nem annyira az olâhsăg, mint a magyar parasztsag kozt, a părtolăsra kl tettzo hajland6săgnâl egyeb (melly ugyan a mostanl
circumstanciăkhoz eleg rossz) casus nem adta ele magat; hanem a Krasznal Jă
răsban a Strâsăltatâsra vigyăz6 commissarius Kopetzi Sigmond uram szinte ma
referălă, hogy a Tlszăn most ujra lăttattak volna azon het Tolvajck, kik ez elott
egy nehăny hetekkel ottan lappangottak vaia, jelentven hogy ha nem prevenialtatunk, a mint eszre vett szandekjokat, minden 6răn arra a reszre b2 i.itnek.
Ezeknek perscintiojăra emlitett Kopetzi Uram melle rendeltem holnapra 24 Fegyveres Nemes Embert; mire mehetnek, Nagodat fogom iranta tudositani.
Az efele casusokban az ele kelo nemesseg nem oromest advan rea magât,
mint hogy keves ls talâltatlk arra vaio, szoktis volt az egyhazi nemeseket, kik
eommlssariusi szC'lgalatot tettek adhlbealni, de minthogy ezeknek is nagyobbâra
fegyverek el-szedetett, azoknak a kik hlvsegekrol esmertettek, talân j6 volna fegyvereiket vissza adatni melt6ztasson Nagysăgod irânta parantsolni.
Magyarorszagr61 is rossz hlrek hallattak ltten; a napokban irtam Bihar Vitrmegyebe irănta, de meg tud6sltăst nem vettem. Hanem tegnap vevek Fekete T6r61 egy levelet, Bihar Varmegyei V. Szolgablr6 irja hogy ott vagyon pro securitate
a katonasăggal. Ma ismet vevek Szeplakr61 tud6sitast, ottan vagyon a Berlichingiana regimentbol egy Esquadron negyed naptol fogva, a kapităny tudakoztatta
tolem az erdelyi circumstanclăkat, levei ăltal a menylben relâti6kb61 erthettem,
tud6sitottam, az jo-e beljebb vagy tsak ott marad pro securitate, meg eddig erthettem. Irtam rola ugyan a kapitânynak hogy mitsoda ordele legyen? engemet
tud6sitson, s mikor szinte măs materiâra akarek lepnl irăsomban, akkor vevem a
kapitany vălaszszat mellyben irja, hogy valameddig parantsolatot nem veszen,
mind addlg Szeplakon fog maradni; ker mindazonăltal, hogy mihelyest a haramiăknak mozdulâsokr61 s erre fele kozelitesekrol valamit veszek eszre, azonnal
tudosittsam; melly requisiti6jăra a Kapitâny Urnak mlndjârt vălaszoltam is. Ezek
a katonâk ltt a Szeleken az utakot mlnd el fcgtăk tizedenkent, ts ejjel nappal strâsăt ăllanak, ezekben ltt a szelen ml ls valaml securltăst remenlhetiink.
• Remenlven a mostanl circumstantlăkra vegre Mllitiânak jovetelet, de killănben is parantsolatunk leven mlnden esztendore modo provisorio hogy Naturalek lrănt repartiti6t tegyiink; hogy csonkulăs e reszben is ne legyen, addig is
mlg Nagod parantsolattyat vennem repartialtattam ezen Circulusbeli Helys&gekre
Tiz Ezer kenyer es ugyan annyi Zab es Szena porti6kat, mellyek efective keszen is vagynak. Mennyire fogja Nagysăgod rneghatăroznl ezen Circulus obtln-
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gentl6jât? vârom Nagysagod parantsolattyât, en ugyan a proportioni Circuli elegendonek itelem.
A Sz. Csehi Conclusum szerent Somly6n a Toml<>tz mellett a TomH>tztarton
kiviil megtartottam ruirom hajdut, edjet lsmet titulo obequltatorio magam mellett. Intertenti6j6kr61 is a rabcknak provldealtam. Mitevo legyek tovabba velek,
altal kiildjem-e a rabokat Zllajra 's Causajokat akiknek meg nem revidealtatott
mikent revldealtassam? Nagysâgod parantsolattyat ez erant is varom.
A melly Krasznan elfogatott M. Madarasi Szalai MiMly nevii ember fel61
Nagysagod leveleben melt6ztatik parantsolni, azt minthogy elottem magat M.
Madarasi J6szâgos nemes embernek lenni legitimalta, es a mostanl rosz Cir·
cumstantiâkra nezve klfele szandekoz6 uttyâr61 leteven, elhagyott gyermekeihez
vissza fordulni vâgyal6dott, hazaja fele 20-a presentis cum declaratlcne clrcumstantiarum ipsius represualtattam. Mindezek irânt szemellyesen kivantam volna
Nagysâgodnak alâzatossan udvarolni, mâskent is a que Regiae Comissariusnak kelletven mostan Zilahon tartando Partialis Synodusan papjainknak a Felseges
Rendelesek szerent jelen lennem, de a tudva levo felelimes kornyill âllâ·sokra nezve, mind Erdely mind Magyar Orszag fel611 veszedelmes hirek hallattatvân, nem
bâtorkodtam ottan ottan Magyar Orszag fel6ll is hozzâm j<>vo Ccrrespondentiâkra
nezve is fogja tâvol !etern miân az administratlo hibazzon, Circulusomb61 kimozdulni. Caeterum Gratiis et Patrociniis Illustritatls Vestrae me commendo, et jugi
venerationis cultu persevero.
Illustlitatis Vestrae
Humillimus servus
Alexander Tsaâk mp.
S. V. Comes
Zovâny, 22 ncvembris
1784
Orig. în Arh. Stat. Cluj, fond

Donaţia

D. Braharu, (nenumerotat).

Traducere:
Prea ilustre

domn conte

camerar

şi
ţios

comite suprem,
patron!

stăpinul

meu

şi

preagra-

In ziua de ieri în jurul orei 8 seara am primit cu supusă stimă porunca
Domniei Voastre pe care aţi binevoit să mi-o adresaţi din Cehul Silvaniei in
ziua de EJ a lui11ii şl anului curent.
După cum în urma sosirii mele acasă am luat precauţiile necesare conform
hotărirli de la Cehul Silvaniei, tot astfel şi acum am emis fără întîrziere, după
primirea poruncii Domniei Voastre, dispoziţia către dO\lllnil vicejuzi nobiliari şi
comisari cercuali în privinţa pregătirii nobilimii (deşi din partea di&trictului nostru prea puţină securitate se poate spera de la aceasta) avind grijă ca ţărănimea
să nu afle. Am înnoit de asemenea dispoziţiile anterioare privind paza zl şl noapte,
iar în localităţile de margine am aşezat cercetaşi ca nUt cumva să fim atacaţi pe
neaşteptate.

Pină

acum în districtul meu
nu atît printre români, cit
(deşi în circujrru;tanţele actuale şi
misar Kopetzi Sigmond, care are
că pe Tisa au fost văzuţi iar cei
&Aptămîni in urmă. El arată că
ţilor,

altceva decît înclinaţia spre sprijinirea răscula
in rindul ţărănimii maghiare, nu s-a constatat
aceasta e destul de rău); in schimb domnul coîn grijă paza din cercul Cra&na, a raportat azi
şapte hoţi care se ascundeau pe-acolo cu citeva
dacă nu vom preveni aceasta, după cum le-a
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observat intenţiile, sînt gata în orice clipă să atace acele părţi. Pentru nim1c1rea
lor amintitul domn Kopetzi a mobilizat pentru miine 24 de nabili înarmaţi; vă voi
informa despre ceea ce au reuşit să facă.
In astfel de cazuri no~ilimea de vază nerăspunzînd cu plăcere la apel şi fiind
puţini cei apţi, obicei era să se utilizeze nobili cu o casă din cei care au îndeplinit slujba de comisari. Intrucît însă anmele acestora în cea mai mare parte
au fost confiscate, poate ar fi bine ca Domnia Voastră să binevoiască a porunci
să se restituie armele celor cunoscuţi pentru fidelitatea lor.
Şi din Ungaria s-au auzit pe-aici veşti proaste. In aceste zile am scris în
acest sens comitatului Bihor, dar încă n-am primit nici o informaţie. In schimb
ieri mi-a sosit o scrisoare de la Negreni, în care vicejudele nobiliar al comitatului Bihor scrie că se află acolo cu armata pentru siguranţă. Azi am primit
iarăşi o relatare dela Aluniş că acolo se află de patru zile un escadron din regimentul Berlichingen. Căpitanul se interesează de la (mine asupra împrejurărilor din
Transilvania. L-am informat printr-o scrisoare în măswa în care ştiam şi eu din
rapoarte. Dacă acesta va veni mai aproape sau va rămine doar acolo pentru
siguranţă, n-am reuşit să aflu pînă acum. I-am scris însă căpitanului să mă
înştiinţeze ce ordine are? Insă cînd vroiam să trec în scrisoarea mea la un alt
subiect am primit răspunsul căpitanului în care1mi scrie că pînă cînd nu va
primi poruncă va rămîne la Aluniş; mă roagă totuşi să-l informez de îndată ce se
observă ceva despre mişcările tîlharilor şi apropierea lor. La care cerere i-am
şi răspuns imediat domnului căpitan .Aceşti militari, cite zece, au, barat drumurile aici în ţinuturile de margine şi stau de pază zi şi noapte. Prin aceasta putem spera şi noi aici în margini ceva siguranţă.
Sperînd că în ~mprejurările actuale va veni armată, dar şi altfel avînd
poruncă să facem o repartiţie provizorie anuală a produselor în natură pentru armată, ca să nu fie nfci o vătămare în aceasta privinţă, pînă cind voi primi
dispoziţia Domniei Voastre, am repartizat asupra localităţilor din acest cerc zece
mii de porţii de pîine şi tot atitea porţii de ovăz şi fîn, care au şi fost adunate. Aştept porunca Domniei voastre prin care să stabiliţi obligaţiile acestui cerc,
eu lnsă com;ider cele de mai sus suficiente în raport cu mărimea cercului.
Conform hotărîrii de la Cehul Silvaniei, la Ş~mleu, pe lingă închisoare, am
pll.strat în afarll. de temnicer trei dărll.banţi, iar pe unul ca şi călăreţ pe lingă jmine.
M-am îngrijit şi de întreţinerea celor închişi. Aştept porunca Domniei Voastre
ce să fac pe mai departe cu ei: să trimit oare pe cei arestaţi la Zalău şi cum să
revizuiesc procesul celor al căror proces îndl nu s-a revizuit?
In ceea ce priveşote cele ce-aţi binevoit a-mi porunci în scrisoarea Domniei
Voastre în legăturii. cu omul numit M. Madarasl Szalai Mihâly, intrucit M. Madarasi s-a legitimat în faţa mea drept un nobil cu domeniu, care în actualele
imprejurări proaste a renunţat la intenţia de a pleca şi şi-a exprimat dorinţa
de a se întoarce la copiii săi părăsiţi, in ziua de 20 a lunii prezente l-am trimis
acasă cu luarea în considerare a circumstanţelor. Referitor la toate acestea aş
fi dorit să relatez cu umilinţă personal Domniei Voastre şi aşa urmînd să fiu
prezent în calitate de comisar regesc conform poruncii Maiestăţii Sale la sinodul
parţial al preoţilor noştri de la Zalll.u; dar avind în vedere cunoscutele împrejurări înfricoşătoare, auzindurse veşti primejdioase atît dinspre Transilvania, cit
şi dinspre Ungaria, n-am îndrll.znit să mă mişc din distriotul jmeu ca nu cumva
din cauza absenţei mele să sufere administraţia mai ales în privinţa corespondenţelor care~mi sosec din cînd în clnd şl dinspre Ungaria. In rest, mă recomand
graţiei şi patronajulu.i IlustritAţii Voa~tre şi mă menţin în cuvenitul cult al veneraţiei.

preaumil servitor
Alexander Tsaâk m..p. vicecomite
substitut.
Zău,an,

22 noiembrie 1784.
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3. 1784 noiembrie 23, Sibiu-districtul Chioar.
Guberniul Tram;ilvaniei expediază spre publicare Paten.ta imperială prin care
se instituie premiul de 300 galbeni pentru prinderea căpeteniilor răscoalei. Exemplarul publicat în satele districtului Chioar: Curtuiuş, Dumbrăviţa, Ferice, Şte
jeru, Gaura. Hovrila, Ciolt, Buciumi, Satulung, Pribileşti, Dăneşti, Fersig, Mogoşeşti,

Lucăceşti,

Mireşti,

Tulgheş,

Văleni,

Rîmeţi,

Iadără,

Şomcuta.

10944.
Noi a prea o sfinţitei Chesaro Crăeştii şi Apostoliceştii Măriri al Domnului
Domn IOSIV' al Doilea, din mila lui Dumnezeu ales împăratului Rimleanilor pururea preapodobnlcă, CraiuluJ. Ţărilor Nemţeşti, Ungureşti şi al Boheimii, al Marelui prinţip al Ardealului şi a şpanului săcuilor, în marele prinţipat acesta al Ardealului Crăesc Gubernium tuturora. şi fieşte cărora răzvrătitorilor Rumâni. şi
celorlalţi, cărora să cuvine, şi cărora aceasta să va vesti, pace şi milă împărătească
v~tim.
După ce au înţăles
acea fărădelege şi plină

prea o sfinţita chesaro crăiască şi apostolicească Mărire,
de răutate turburare, ce s-au făcut tn unele locuri prin
oarecare dintre rumâni, aşijderea şi alte forte greale silnicii, şi răpiri, precum
milostiveaşte au poruncit că fără de zăbavă, şi fără de nici o milă pe unii tuirburători ca aceia să-i pedepsească, aŞa prea cu mare milă au hotărit, ca trei sute
de galbeni cinste, sau cum se zice colac, să i să dea la unul ca acela, care pre
unul, sau altul dintre corifei, adecă dintr-aceia care sînt căpetenii şi inde;mnători
aceştiia răutăţi, îl va prinde, şi prins îl va da înainte.
Această dară prea milostivă a înălţatei înpărăţii, rezoluţie sau hotărîre din
porunca înpărăţii sale crl!.escul gu,bernium, prin acest Pateanş, tuturora cărora sA
cuvine vrut-au a face de ştire. Dat în S:hiu 2:1 zile noiemvrie, Anul 1784.
B. Samuiel de Brukenthal Gubernator m. pr.
L.S.

David Szelrely Cancellarius m pr.
Adamus Veres Secretarius mpr.

<Pe verso:>
Kovar. 105-784.
<cu chirilice:>
Popa Theodor de la Curtuiu.şu am înţeles poruncile.
Popa Simion de la Duru<sa> am inţăles poruncile.
Popa Vasalie Ferice am înţe<le>su poruncile.
Popa Todoru di l'a Stejeru am înţeles poruncile.
Popa Theodor de la Gaură am inţăles porucile.
Popa Petre de la Vovrila au înţeles porucile.
Popa Ilie din Ciolt am înţelesă porucile.
Mădărasu popa Ion nemişu am înţelesu. <!Buciumi>
Seri eu popa Grigore din Husufălă precum di am cetit porucile.
Eu popa Procopie de la Preblleşti am înţeles comişaole.
Eu popa Prie de la Dăneşti văzuiu comisău am înţelesu.
Popa Procopie de La Firslg am înţeles comişaole..
Popa Gheorghe de la Mogoşeşti comişiulu 1-amu înţelesu.
Popa Petre de la Lucăceşti alm înţeles poruncile.
Popa Ioan de la Mireş am înţeles poruncile.
Popa Grigorie din Tulgheş am <în>ţeles comişie.
Şi eu popa Feodor din Văleni am <tn>ţăles poruca.
Şi eu popa Iri<,mie> din Rim<e>ţi amu cetitu.
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Şi eu popa Ursu de la ladără am înţilesu porunca.
Aceasta mi ~au vestiit că l-am citit eu popa Gabor parocus ui11itur; de
cuta Mare
Eu popa Ştefan de Şu<n>cuta mi-su vestitu.
Eu popa Gabor din ŞAncuta am înţeles poruncile ..

Orig. in Arh. Stat. Cluj, fond

Donaţia

Şom

D. Braharu (nenumerotat). ·_

4. 1784 noiembrie 24, Zallu

"Iii
Scrisoarea lui Sigismund Kornis, comitele suprem al comitatului Solnocul
de Mijloc unit cu Crasna şi Ohioar, adresată familiei, în care sînt descrise fră
mîntările ţărăneşti din Sălaj
şi acţiunile nobilimii care se instruia în cete si teroriza satele.

Edes Kincsem.
Melly nagy orommel vettem Tasnadrol irtt leveleidet ki ncm modhatom,
mikcr az elsore akartam volna valaszolni, akkor meg erkezven a lovakkal, a mă
sodikat îs kaptam. A mostani allapotokrol semmi egyeb bizonyost nem irhatak,
hanem a Kolosvari Expressus meg erkezven, az oda vaio Tabla asztat irta, hogy
a fel tamadott olâsâg a Gyalai Hegyekre huszta volna rneg magat, es ugy vettek volna eszre, hogy ide a Szilâgysâgba akarnânak be i.itni, itten ugyan meg
eddig csendessegbe vagyunk, a Nemesseg gyiildeget be, irnmar a Rez alatt, es a
Meszes alatt Cordont-is huzattunk velek. Szeplakan-is az egy Scâdrcn Katonasag nagy vigyazâssal vagyon, az Ordinantziâkat-is ki allitattuk egeszen Banffi
Hnnyadig oda hellybe rendelti.ik Gentsi Ioseffet, hogy mindenekre vigyazassal leven, leg kisebb rnozdalâsokrol a tolvajaknak ejel nappal sietve tudositsan. Itten a hire, hogy Horât a vezerjeket el fogtâk volna, eppen a 1TTiai Postâval-i!.
gyiltt a Guberniumtol Commissio, hcgy aki Horat el fogja a Csaszartol 300 Arany
Discretiot a tobb tolvajak el fogăsăert pedig harmincz forintat mindenikert ki.ilănosen a ki pedig Salist fogja el 100 aranyat kap. Az a parancsolatunk-is gyiltt.
hogy a kik a Rebellis Olâhok kozi.il el fogattatnak, azokra Katona Wrvenyt, az
az Standrechtet tarcsunk es mingyărt Exequaltassuk; az en el menetelem meg
nem eppen bizonyos, att61 filgg, hcgy Banffi Hunyadr61 az Ordinaciăk mi hirtt
hoznak; Banffi Hunyadan vagyon haram szâz nemesseg a Banffi Gyărgy Commendaja alatt, mas trup Fenesen vagyon Csakival a harmadik egyebiltt Macskâsi Pallal, Kolozsvarra-is menyen holnap Baroti Uram az Assessor az-is hoz
valami bizonyos hirt, remenlem, hcgy ket haram napok alatt bizonios tudositâst kapunk, addig ne-ls igen mozdullyatak Tasnâdrol, hanem Isten segedelmivel
vârakozzatok ottan, itten minyajan biztatnak, hogy ottan bitorsâgba lehettek, es.
Kârollyt-is kozel kapjatok, ott meg bâtorsâgosabb, mert ma itten leven Szathmar
Vârmegyenek egy Deputâtussa hcgy itten tudakozogyek, ezen mostani lârmas ăl
lapotokrol es bizonyos Relatiot vigyen a Varmegyenek, az is aszt mongya, hogy
Kârollyba egesz bâtorsăggal lehet az Em'Jer, mert a Varmegye Nemessegei-is:.
fegyverbe keszen allanak oltalmakra; ma el ment innet ez a Deputatus Kolosvarra, meg igirte hogy erre gyilven neki.ink-is hoz hirt, Tasnâd fele fog ki menni.
lesessetek fel, es beszellyetek vele. De addig-is foglak tudositani, tsak kerd Huszart hogy Hidvegre dly parancsolatot agyan, hogy ide minden măsod nap gyi.ijen be egy ember, a ki âltal tudosithassalak, ha ugyan csak valami sieto, vagy
veszedelmes hirt hallok, vagy magam menyek ki, vagy egy lovas legeny altal
sietve tudositlak, azert ujra-is irom, hogy ne siessetek el Tasnadr61, hanem vâr-
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Jâtok ott tudositâsomat; a Pej lovak hellyett lciildom a feketeket, azokkal ha
·szilkseg lesz tovâbb menni, l.ronyen el mehettek, mert mindeniltt teren mennek,
tsak tartsâtok jol a Lovakat, inkabb minden mâsod nap fogasd be, es jărtassăk
meg, hogy inkabb szokjanak a huzăshoz.
Ha pedig csendes, es bekesseges hirt halhatak, magam Te deum laudamust
.enekelven menyek el6tekbe, es orommel visza foglak kisirni. Veres Tornyi 40.000
emberrol azota semmit hirt nem hallottam.
G. Gyulai Ioseff minek el6tte levelemet vette volna be indultt Kolosvărra,
<t's a mint hallom, arra-is follytatta utjât, minei hamarebb foggok neki irni.
Eppen ma mikor a Tablân lettilnk volna Veselenyi Miklos egesz Pârâdevel
Lohâton fegyveresen, 18 fegyveres, Lovas, szepen fel tsinositatt katonăval a
Tabla Haz eleibe ăllatt, es fel izent hogy jelen, es keszen vagyon a katonâival
.a Vărmegyc oltalmazâsăra a Tolvajak ellen menni, hanem vârja a mi parantsolatunkat. Arra mii aszt izentilk, hogy magât Szivesen · 1atyuk fel a Tâblâra, de
ncm akart felgyiini, hanem aszt izente, hogy izenyilk le a feleletiinket, de a meg
tanâcskoztu:ik, egy kevesse hoszasatskân, talan felt az el fogâst61 az alalt meg
forditatta a Katonăit, es el vitte 6ket a Gergelly Szolga Biro Hâzâh0z, aszt
i;~enven neki.ink, hogy oda el vârja a Tabla feleletit; ebed ideje leven ki ki haza
ment a Szâlâsâra ebedelni, 6 pedig az alatt mind Lovan voltt a Katomiival.
Delutân ket Deputâtusokatt killdottem hozzilja Katona Mihâlly, es Hatfaludi Urakat, a kik kerdettek, hogy mi a szăndeka hogy anyi fegyveres emberrel gyiltt
be, €s jelentven a Gubernium paranc5olatyât el fogattatâsa irănt kertek, hogy
<'ngedelmeskegyek az O Felsege parantsalatyănak. De nem akartt, hanem aszt felelte, hogy 6 a Katona:val azer.t gyiltt be, hogy mint Vărmegye beli nemes, a tă-bb
nemesekkel egyiltt a Rebellis olâhok ellen menyen, a mi pedig el fogattatâsât
i!leti, magât most imeg nem agya, l:anem haza menven, maga keresit, es okait
mert nem tellyesitheti a Csăsz.ăr parancsolatyât a mostani ildokben, ir.ăsba fogja
tenni, es a Tăb!JlJ.nak be ki.ildi, s keri a Tâblât hogy a Guberniumnak be killgye,
a Deputătu5ak-is nem merven el fogatni, ne hogy valami lârma, es veszedelem
legyen a vege. VeseJe.t:iyi-is rendbe szedven a Katonait Haza fele rukkoltt szep
•csendesseggel, immăr .nil be varjuk az irâsăt, es :magunk Representationk 1mellett
killgyilk a Gu':>erniumba lăssâk mit tsinllllyanak, en magamat, 's mas-is mag.it
senki veszedelemre ki nem teszi. Illyen kurucz viJa.g vagyon itten, az en smllă~m
elott-is minden nap ket hărom szăz names ember exerciroz ki bottal, ki fejszevel,
kinek mivel csak lehet. Huszârekot tsokolom a portekăit be hosztâk, es az enyimmel egyiltt lbe tetettem a PJebânos kamarâjilba.
Imrenek-is vettem levelit, mellybe aszt irja hogy most-is tsak folly az o!ahok
lârmâja, de nem igaz hogy meg oltek volna Bartsainet, haneim C5"iszărt meg
·Oltek, a Felesegit nem. A Gubernia.tor szâjăbol pedig aszt hallotta, hogy măr eddig
til faluba· 140 udvarhâzat el pusztitottak, 28 nemes emlbert meg oltek, de remenlik,
hogy mentol hamarâbb csendeseg lesz a hazâban, esztet irta Imre, agya a Menyrendbeli igen kegye5" Resolutiojăt vette a Gubernium, egesz bizadalamba vadnak,
hogy mentol hamarabb csendeseg lroz a hazăban, esztet fot,'l Imre, agya a Menybeli Ur Isten, hogy igaz Iegyen.
Asztat-is irja, hogy Devan a Papiros imalmat el rontottak es semmive tettek,
a Gyenerâlisek-is meg becsillhetetlen kart vallattak, merit mind Dedătsot, mint
Lunkăt egeszen el pusztitottâk bizonyosan, es Tresztiiărol sints kiilornb remensegek, .ambar bizonyast onnet meg nem vettek.
Immăr eleget irtam, agya az Ur Isten, hogy me.g jobbakat, es vigasztalobbakart irhassak.
lgnatz ko5'z1int minyâjatokat, ugy fel hogy majd el szarja magat. De imâtkozik-is eleget, talan minket-is meg tartt az imăcsâgaval, mert en nem sokat
imădkozhatom, mivel het oratol fogva reggel ket, es harom oră-ig delutân mind
Ta'Jlazunk, akkor e.szeim a mit ehetem, azutăn megint egybe gyillilnk, es het es
nyolcz oraig mind tanâcskozunk, hogy vihetnck a do1got leg jobban, 's remenlem
<iz Isten O Szcnt Felsege vigasztalonk lesz mindenekbe.
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Mind ezen dolgaim kozott meg-is rollatak el nem felejtkezem, es kercm az
Ur lstent, hogy legyen mind nekem, mind nektek az 6 Szent teczese szerint oltalmazatak, es vezerlotek, mellyek utan tegedet Ki~ Jankommal egyiitt 1000 csokollak, es vagyok Edes Kincsem
Zilah, 240 Novembris 1784
igaz hivtarsad
Kornis Sigmond
Copie in: Arh. ist. a Fil. Cluj-Napoca a Academiei.
Col. Mike, Az Olcihokr6l, p. 323-326, 329-332, 335.

Traducere:

Comoara mea

dragă,

E imposibil să-ţi redau cu ce mare bucurie am primit scrisorile tale scrise
de la Tăşnad. Tocmai cind vroiam să-ţi răspund la prim.a, au sosit cu caii şi am
primit cea de-a doua. Despre 5tările de acum nu pot scrie nimic sigur, decît că
sosind ştafeta expresă de la Cluj, Ta'Jla de acolo scrie că românimea răsculată
s-ar fi tras în Munţii Gilăului şi s-ar fi observat că are tendinţa de a ataca Să
lajul. Aici noi încă sîntem în linişte, nobilimea se adună încetul cu încetul şi
deja pe sub Rez şi Meseş am şi pus să se tragă un cordon. La Aluniş armata, în
efectiv de un escadron, e cu mare grijă. Am pus santinele pînă la Huedin. L-am
trimi~ acolo pe Gentsi Iosif să aibă grijă de toate, să ne inforttneze urgent, zi sau·
noapte, de5pre cea mai mică mişcare a tîlharilor. Aici se zvoneşte că pe conducătorul lor, Horea, l-ar fi prins. Chiar ou poşta de astăzi a venit adresa de la
Guberniu că cel care-l prinde pe Horea primeşte de la împărat 300 de galbeni
răsplată, pentru prinderea celorlalţi hoţi cite 30 de florini, iar cel care-l prinde
pe Salis 100 de galbeni. A mai venit şi porunca să-i judecăm pe cei prinşi d!ntn·
românii rebeli prin dreptul statarial şi să-i executăm imediat; plecarea mea încă
nu e sigură, depinde ce veşti aduc cei trimişi la Huedin. La Huedin sînt trei
dl•taşamente nobiliare su'J comanda lui Banffi Gy6rgy, altă trupă la Floreşti cu
Csaki. iar a .treia ln altă parte cu, Macskâsi Pal. Miine pleacă la Cluj dQ!1lnul
Baroti, asesorul, şi va du.ce, sper ceva veşti mai sigure. Nădăjduim că în două
trei zile vom primi informaţii exacte. Pînă atunci să nu vă prea mişcaţi de la
Tăşnad, ci cu ajutorul lui Dumnezeu să aşteptaţi acolo. Aici toţi mă incurajează
că acolo aţi fi în si·guranţă şi sinteţi aproape de Carei, unde e şi mai mare siguranţă. Azi fiind pe-6iCi un delegat al comitatului Satu Mare ca să se informeze
asupra stărilor agitate de-acum şi pentru a duce veşti sigure comitatului, ne spunea şi el că la Carei se poate merge în deplină securitate deoarece nobilimea
comitatensă e gata înarmată pentru apărare; azi delegatul a plecat de-aici la
Cluj şi ne-a promis că la întoarcere ne aduce şi nouă veşti. Ei va pleca spre Tăş
nad, pindiţi-1 şi vorbiţi cu el. Dar şi pînă atunci eu te voi informa, numai roagă-l pe Husmr să trimită poru,ncă la Măerişte ca să vină lncoace un om la două
zile prin care să te putem anu,nţa dacă într-adevăr se aude vreo ve5te urgentă sau
primejdioasă. Eventual voi merge eu însumi sau te voi anunţa în grabă printr-un
călăreţ. De aceea repet să nu vă grăbiţi cu pleoarea de la TAşnad, ci aşteptaţi-mi
acolo veştile; în loc de caii bălani ţi-i trimit pe cei negri. Dacă va fi nevoie să
plecaţi cu ei veţi put.ea \Il)el'ge mai uşor, că merg pe5t.e tot cu povarl. NUiITiai să
ţineţi bine caii, mai bine si-i pui să-i lnl:ame la două zile şi să-i pună să umble
ca să se obişnuiască cu trasul.
Iar dacA voi putea afla vreo veste de linişte şi pace, eu ms.urni clntind T~
deum laudamus vă voi întimpina şi vă voi însoţi la întoarcere cu bt1ţurie. Despr~
·cei 40000 de oameni de la Turnu Roşu de-atunci n-am mai auzit nici o veste.
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Contele Gyulai Josef, înainte de a-ml primi scrisoarea, a pornit spre Cluj
cite aud şi-a continuat drumul într-acolo. li voi scrie cit mai curînd.
Azi tocmai cind craim la Tablă Weselenyi Miklos cu tot dichisu.I, călare,
înarmat, cu 18 soldaţi călări, înarmaţi şi ei, frumos îmbrăcaţi, s-a prezentat în
faţa reşedinţei Tablei şi ne-a trimis vorbă că a venit şi e gata să meargă cu soldaţii săi împotriva ră5culaţilor, pentru apărarea comitatului, aşteptindu-ne doar
porunca. La care noi i-am răspuns că-l primi1m bucuroşi la Ta'Jlă, dar n-a vrut
să urce, ci ne-a cerut să-i comunicăm răspunsuJ. Dar în timp ce noi ne sfătuia\ffi,
un pic poate prea îndelung, temindu-se probabil de arestare, şi-a luat soldaţii şi
i-a dus la casa judelui nobiliar Gergelly, comunicîndu-ne că aşteaptă acolo răs
punsul Tablei. Fiind om mesei, fiecare ne-am dus pe la casele noastre să luăm
prînzul. iar în ace!'!t timp el a stat călare cu soldaţii săi. După-amiază i-am trimis
doi delegaţi, pe domnii Katona Mihillly şi Hatfaludi, care l-au întrebat ce intenţii
are de a venit cu atîţia oameni înarmaţi şi, anunţîndu-i porunca Guberniului de
a-l aresta. l-au rugat să se supună ordinului '.\taiestăţii Sale. Dar el n-a vrut, ci a
răspuns că a venit cu1 soldaţii săi ca nobil co1mltatens pentru a merge împreună
cu ceilalţi nobili împotriva românilor răsculaţi. ln ceea ce priveşte arestarea lui,
el acum nu se predă, ci plecînd acasă îşi va aştc-rnc în scris cererea sa şi motivele
pentr;u care nu poate îndeplini porunca împăratului în vremurile de-acum. Va
trimite acestea Tablei ~i o roagă să le expedieze Guberniului. Delegaţii ncîndrăznind să-l ar~steze pentru a nu se ivi vreo agitaţie sau. primejdie pînă la
urmă, Weselenyi şi-a pus soldaţii în rînd şi a plecat spre casă în linişte. Noi îi
aşteptăm acum scrisoarea pe care o vom trimite cu rapo!'tul nostru Guberniului
să vadă ce trebuie să se facă. Eu însumi şi nici alţii nu sînt dispuşi să se expună
pr~mejdiei. Aşa lume cu;ruţească e acum pe-aici. ln faţa locuinţei mele zilnic ;,e
instruiesc două-trei sute de nobili, care cu bite, care cu securi, fiecare cu ce are.
Salutări familiei Huszâr. Lucrurile lor au sosit şi le-am pus împreună cu ale
ml'le în cămara plebanului.
Am primit şi scrisoarea li.Iii Imre în care scrie că şi acum continuă răscoala
românilor, dar nu c adevărat că ar fi omorît-o pe soţia lui Bartsai. In schim':>
Csiszăr a fost ucis, 5oţia sa nu. A auzit chiar din gura guvernatorului că pînă
acum în 61 de sate au fost distruse 140 de conace, iar 28 de nobili au fost omorîţi.
Se speră însă că numărul acestora nu va spori, pentru că de cind Guberniu~ a
pri.mit două rezoluţii deosebit de graţioase ale împăratului ei sînt cu totul încredinţaţi că în ţară va fi cit de curînd linişte. Aşa scrie Imre, să dea Domnul Dumnezeu din ceruri să fie adevărat.
El mai scrie că la Deva au di5trus CI.li totul moara de hîrtie. Familia generalului a suferit pagube inestimabile pentru că în mod sigur au distrus atît Riscaria cit şi Lunca, ia•r asupra celor de la Trestia n-au speranţe mai mari, deşi
încă nu s-a aflat nimic sigur de acolo.
De-acum am scris destule, să dea Domnul Dui111nezeu să pot scrie lucruri
mai bune şi m·ai consolatoare.
lgnatz vă salută pe toţi, &e teme foarte tare. Dar se roagă mult şi poate şi
pe noi ne salvează cu rugăciunile sale. Eu nu prea mă pot ruga că de la ora şapte
dimineaţa pină pe la două-trei după-amiază ţinem Tablă. Atunci mănînc ce pot
şi iar ne întrunim sfătuindu-ne pînă pe la orele şapte-opt cum să ducem lucrurile cit mai bine. Sper că Sfinta Maiestate a lui Dumnezeu ne va consola pentru toate.
Intre 1oate aceste treburi nu uit de voi şi-l rog pe Domnul Dumnezeu să ne
fie, atît mie cit şi vouă, după voinţa lui sfîntă, protector şi îndrumător, după care
te săMJit de o mie de ori împreună cu micul Janko şi sînt, comoara mea dragă.
credinciosul tău soţ
şi după

Zalău,

24 noiembrie 1784.

24 - Acta Mvsel Porolisoensis -

Korn:s Sigmond
voi. Vlll/1984
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5. 1784 noiembrie 24-26, Mîneu, Leleiu, Giurtelecul Şimleului, Oarţa de Jos,
Oarţa de Sus, Hodod, Sălăţig, Bocşiţa, Coşeiu, Archid, Chilioara, Dioşd
(plasa Hodod).
Comisarul procesual Ioan Banyai publică patenta expediată de Guberniul
din Sibiu la 18 noiembrie 1784 in problema răslcoalei ţărăneşti din Transilvania.
Ortiţa,

MenylJ

A Melt6sagos Kiralyi Gubemium Die 18a Curentis Mensis Novembris 1784
kegyelmes parancsolatyat a Csoportoz6 Tolvajok irant minekilnk alabb meg
irtaknak Processualis Comissarius Banyai Janos uram e6 kegyelme praesentâlta,
meg olvasta, es ertesi.inkre adta.
Die 24 Mensis Novembris 1784. Lăttam, olvastam. Menyoi reform.ătUţ; pap
Kovăts Gergely m.p.
1784 noevre 24 vămt-.au poru<n>ca. Scris-am eu popa Costan din M<in>iu.
Die 241a Novembris 1784. A. Melt6săgos K. Gubernium parancsolattyăt; lâttuk, olvastuk, megertettilk, a Tolvajok irant .
.. ,~·
Menyoi Falus Nagy Bir6
Lakatos Janos +
Eski.itt Tărsai
Monar Dt,meter +
Lung Gyorgyi +
Hordo Flora +
Argyelan Simon +
Helyseg lakossi
Boda Gabor +
Pap Istvan +
Orosz Pintye Olah Ecclesiae
curator +
Szirb Mihăly +
Filip Togyer +
En elottem Helyseg Notarius
Bik:falvi Ferencz m.p.
kălt

Lele Gyl5rtelek.

A Nagy Erdely Ors:ziăgi Melt6săgos Kirălyi Guberniumnak tava M. Novembrls
1784 kolt kegyelmes Parancsolatjat a csoport6z6 Tolvajok es azokhoz hitegetok
irAnt mineki.ink alăhb meg irtaknak Processualis Comissarlm; Bănyai Janos Uram
o kegyelme praesentalta, meg olvasta es ertesi.inkre adta Anno 1784 die 24 M.
Novembris.
Simon J6sef, Lelei Ref. Pap
m. propria.
Die 24ta M. Noveim.bris 1784. A. Mlgos Kirălyi Gu,bernium parantsolatjăt
tuk, olvastuk, meg ertetti.ik a Tolvajok es azokhoz Hitegetok i:rănt.

Iăt

Marta Kis Janos Lelei Falus Biro m.p. e&
Klsvardai Istvan Lelei Falus Kis Biro +
Eski.itt Târsai Deăk Mihâly +
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Id. Martha K'iss Ferentz +
Doba Ferentz +
Somodi Sâmuel +
Deăk Istvan +
Tsomos Andras +
Kozma Vonul a Leleben levi:i
keves olăhok Curatora +
Filep Sandor Egyhazfia +
Pin tye Aleksza +
1784 24 noevre
tAll: arilor.

văzut-am

eu Popa Ion din Giurtele puru<n>ca de rî<n>dul
Pap V6n +
Filep Pintye Curator +
Pap Ursz Curator +
Ku.ts6 Filep +
Popa V 6n Aeditus +

Gyorteleki Falus Bir6
Kuts6 Tyifor +
Atyim Nutz +
Kozma GavriUa +
Zojkas Tyirilla +
Horinka& Gligorie +

Als6 es

Kozep

V cirtza

1784 noevri 24 văzutu poru<n>ca scris-am eu diiac Precup din Oarţa
de Jos.
A Vartzai Biro Rob Dumitru +
Eskutt Tarsai Kriszte Ko&ztantye +
Moldovan Szăv +
Marjas Vaszali Curator +
A.1784 24 noevrie am văzut porunca de rîndu tălharilor dată. Eu Popa
Ioan din Oarţa den Jos.
Kozep Vartzai Biro Zahari Gyiirgy +
Marosăn Toma +
Pogyina Mihaly +
Bota Mikula +
Bota Gavrilla +
Geges Gligorie +
A&'Ztalos Lukats curator
Z·ahari Simon +
Marosan Gyorgy +
Pintye Gabor +
Popa Ştefan +

+

Fels/j Vartza. Hadad.

din

A . .1784 24 noevrie aim văzut porunca de rîndul
de Sus.
F. Vartzai Bir6 Nyegyele Gavrilla +

tălharilor.

Oarţa

Jăkos Szimjon +
Ta;masân Ignat +
Markutz Marian +
Tarba Matye +

Zahari Prekup curator
Zahari Petre +
N'yegyele Stefăn +
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Hada<l Die 25ta Curentis Mensis Novembris 1784 A. Mlgos Kirâlyi Gubernium parantsolatjat a Csoportozo Tolvajok irânt lattam, olvastam, meg ertetem.
In absentia Parochi Ioannes Szekelly
Reotorus Scholae Ref. Hadadensis
Die 25 Novemlbris haben das& unter dem 18 Novembris hochlobllchen Gubernialbefehl gesehen, gelesen und verstanden
Georg Brui::kner Deutscher Prediger
Hada<li Nagy Bir6 Zorgo Gyorgy +
Eskiitt Târsai Balog Andrâs +
lfju Veniger Gyorgy +
Peter Gyorgy +
Szasz Mârton +
Toma Peter +
Marosân Pintye +

Oreg Veniger Gyorgy
Koltsâr Ferentz +
Balogh Istvan +
Takats Bălint +

+

Szilcigyszeg. Magyar Baksa.
Szilagv Szeg Die 25 Currentis Mensis Novembris 1784 A. Melt6&Agos Kir·âlyl
Guberniurrl parantsolattyât a Csoportozo Tolvajok irant lâttam, olvastam, meg
ertettern.
Szilagy Szegi Re.formatus Parochus
Debretszeni Miklos.
Die 25 Novembris A. 1784 porunca I. Cr. Gubernium despre tilhari ce
o am văzut, o am cetit, şi înţeles.

să

aut,

Pop Grigorie Parohul Salaglulut.
Szilagy Szegi Nagy Biro
Kovâts Gyorgy +
Eskiidt Târsai
Kovăts Mit:aly +
Lazăr Gâbor +
Blaga Prekup +
Magyar Biro Alszegi Peter +
Eskiitt Tarsai Vonyigâs Simon
Pernyes Gabor +
Pintye Sândor +
Breban Togyer +

Petran Vaszil +
Hoszszu Togyer +
Lung Paszkuj +
Szolăsi Janos cu,râtor +
Gornyil Makave aedirtum 'f"

+

Kusaj, Erked.
Die 25a Novembris Anno curentis a Fe1seges Kirăllyi parantsolatot a tsoportozo Tolvajok iriânU Lâ1:tam, olvastam, meg ertettem.
Dalo l!.tvan Kusalyl Ref. Praedika/tor m.p.
1784 douAzece de zile noevrie văzut-amu cetit-amu poru<n>ca de rîndu Ullharilor e<u> popa Gligorlu de la Cuşer.
Kusalyi Falus Blr6 Râtz Ferentz
Eskiitt Târsai Kiis RAtz Istvan +

+
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Kis Istvan curator +
Gontzi Lăzăr aeditum
Pakular Ilyes

Mtz Mihllly +
Keresi Ursz +
Bogdan Mari +
Krisân Ursz +
ArgyeM.n Luka +
Erkedi Falus Bir6 Oreg Gal Istvan
Eskiitt tarsai Varga Marton +
Gal Janos +
Pap Janos+
Debretzeni Samu +
Szant6 Pal +
Gal Sigmond +

lui Horea

+

Kirva. Diosad

1784 26 noiembrie. Văzuta <m> peru<n>ca leu <po>pa Ionu di Tilioara
Kirvai Falus Bir6 Sajtos Janos +
Eskiitt tarsai Pakular Gligor +
Szurdukan Ilie +
Szab6 Stefan +
Szabo Ignat +
Talpas Irimi +
A<nn>o 1784 Dle 26t.a Novembris. A Melt6sagos Kiralyi Gubernium a
Tscportoz6 Tolvajok irant val6 parantsolatjat mai napon lattam, olvastam, meg
ertettem, Diosadi Hiites Notarius Gyulai Sigmund.
Diosadi Falus Bir6 Kovats Gergelly +
Eskiidt tarsai Elekes Istvan +
Nemeti Janos +
Szant6 Andrâs +
Elekes Mihaly +
Kultsăr Mihâly +
Loke Marton +
Rusz Markuly +
Finita praesentis Publicationis Series die 26ta Novembris 1784 in Possessione
Diosad per Ioannem Bânyai m.pr.
Process. Hadadiensis Comlssariu11.

<La

sfîrşitul actului:>
A tsoportoz6 tolvajok d6lgaban kolt Mlgs. Klrâlyi Gubernlum Patentalissanak publicati6jâr61 val6 Recognitlonali&· Hadadi Processusban.

Meny/5

Lele. Gy/5rtelek.
Als6 es Kozep Vartza
Felso Vartza. Hadad.
Szilagy szeg. Magyar Bara
Kusaj. Erked
Kirvâ Di6sad.
Orig. în Arh. St. Cluj, fond. Donaţia D. Braharu, nenumerotate.
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Traducere:

Mîneu

Domnia sa domnul comisar cercuaD. Bănyai Janos ne-a prezentat, citit şi
explicat nouă, celor subscrişi, porunca graţioasă a !naltului Crlesc Guberniu datată
din ziua de 18 a lunii curente noiembrie 1784 cu privire la ho~i adunaţi.
In ziua de 24 a lunii noiembrie 1784. Am citit şi am vAzut Preotul reformat
din Mineu, Kovâts Gergely m. p.
178~ noevre 24 văzut-au porunca. Scris-am eu popa Constan din Miniu.
In ziua de 24 noiembrie 1784. Am văzut, am citit şi am înţeles porunca
!naltului Crăiesc Guberniu în privinţa hoţilor.
Judele ,nare sătesc din Miniu
Lakatos Janos +
Juraţii
Monar Demeter +
Lung Gyorgyi +
Hordo Flora +
Argyelăn Simon +
Locuitorii
Boda Găbor +
Pap Istvan +
Orosz Pintye curator al bisericii

+

româneşti
Szirb Mihăly

In

prezenţa

mea, notarul

localităţii,

+

Filip Togyer +
Bikfalvi Ferencz m. p.

Leleiu, Giurtelecul

Şimleului.

Domnia sa domnul comisar cercual Bânyai Janos ne-a prezentat, citit şi
explicat nouă, celor subscrişi, în ziua de 24 a lunii noiem':>rie a anului 1784 porunca graţioasă a Inaltului Crăesc Guberniu al Transilvaniei datatA din 18 a lunii
noiembrie 1784 cu privire la hoţii adunaţi şi la cei care îndeamnă la alăturare
către aceştia.

Simon J6&ef. Preot reformat din Leleiu m.
propria.
ln ziua de 24 a lunii noiembrie 1784. Am văzut, am citit şi am înţeles pOrunoa Inaltului Crăesc Guberniu cu privire la hoţi şi la cei ce îndeamnă la ală
turare către aceştia.
Marta Kis Janos jude sătesc din Lelelu
m.p.
şi Kisvardai Istvan jude mic sătesc din
Leleiu +
Juraţi

Deăk Mihăly

+

Martta Kiss Ferentz senior +
Doba Ferentz +
Somodl Sâlllluel +
Deăk Istvan +
Tsqmos Andras +
Kozma Vonul curatorul puţinilor români
din Leleiu +
Filep 58.ndor dascăl +
Pintye Aleksza +
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Pap V6n

+

şi Ortiţa.

porunca scris-am eu diiac Precup din

Rob Dumitru,

JuNtţii

Anul 1784 24 noevrie am
Ioan din Oarţa den Jos.
Judele din

lui Horea

eu Popa Ion din Giurtelec purunca de rindul tll-

văzut-am

Judele sAte&c din Giurtelecuj].
Kuts6 Tyifor +
Atyim Nutz +
Kozma Gavrilla +
Zojkâs Tylrilla +
Horinkas Gligorie +
Pap V6n +
Fllep Pintye curator +
Pap Ursz curator +
Kutso Filep +
Popa V6n cl.ljrator +

1784 noevri 24

răscoalei

văzut

+

Krisztye Kosztântye +
Moldovan Szâv +
Mărjil..s Vas:1'Jlllli curator

porunca de rindu

de Jos.

+

tălharilor dată.

Zahari Gyorgy +
Marosan Toma +
Pogyina Mihâly +
Bota Mikula +
Bota Gavrilla +
Geges GILgorie +
Asztalo~ Lukăts curator
Zahari Simon +
Marosăn Gyorgy +
Pintye Gabor +
Popa Stemn +

Ortiţa

Oarţa

Eu Popa

+

Oarţa de Sus. Hodod.

din

Anul 1784 24 noevrie am
de Sus.

Oarţa

Judele din

Oarţa

văzut

porunca de rindul

de Sus Nyegyele Gavrilla

tălharilor. Eu

popa Galbor

+

Szimjon +
Taimasân Ignat +
Markutz Marian +
Tarba Matye +
Zahari Prekup curator
Zahari Petre +
Nyegyele Stefan +
Jăkos

+

Hodod. Io ziua de 25 a lunii curente noiembrie 1784. Am vtzut, am c1tit şi
am înţeles porunca Inaltului Crllesc Guberniu în privinţa tnharilor adunaţi.
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In absenţa parohului, Ioannes Szekelly, rectorul şcolii reformate din Hodod.
In ziua de 25 noiem':>rie am văzut, am citit şi am înţeles preaînalta porunci
gubernială din 18 noiembrie.
Georg Bruckner predicator gerirnan.
Judele mare din Hodod Z6rg6 Gyorgy +
Balog Andres +
Veni.ger Gyorgy junior
Peter Gyorgy +
Szilsz Mârton +
Toma Peter +
Marosăn Pintye +
Veni.ger Gyorgy senior
Kol tsăr Ferentz +
Balog Istvân +

Juraţi

Takăts Bălint

+

+

+

Sălăţig. Bocşiţa.

Sălăţig,

în ziua de 25 a lunii curente noi€flllbrie 1784, am văzut, am citit şi
porunca !naltului Crăesc Gubea-niu în privinţa tllharHor adunaţi.
Parohul reformat din Sălăţig, Debretzeni Miklos.
In ziua de 25 Noiembrie a anului 1784 porunca I. Cr. Gubernium despre
ttlhari ce să aut o am văzut, o am cetit şi înţeles.
Pop Grigorie parohul Sălagi ului

am

inţele&"

Judele mare din

Sălăţig

Kovâts Gyorgy

+

+
+
Blaga Prekup +
Petrân Vaszil +
Hoszszu Togyer +
Lung Paszkuj +

Juraţi

Kovăts Mihâly
Lăzăr Gă:bor

Szol6si Jânos curator +
Gornyil MakB.ve dascăl +
Alszegi Peter +
Vonyigas Simon +
Pernyes Gabor +
Pintye Sândor +
Breban T6gyer +

Judele maghiar
Juraţi

Coşeiu.

Archid.

In ziua de 25 noiembrie a anului curent am vAzut, am citit şi aim înţeles
Inalta pOr\lflcă RegeascA ln privinţa tilharilor adunaţi.
Dalo Istvan predicator reformat din Coşeiu m.p_
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~;ătesc
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Coşeiu Rătz

din
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Ferentz
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tălha

+

Kis Rătz Istvân ~
Rătz Mihăly

+

Keresi Ursz +
Bogdan Mari +
Krisăn U rsz +
Argyelăn Luka +
Kis Istvan curaitor +
Gontzi Lă:zilr dascăl
PakuM.r Ilyes
sătesc

Jadele

din Archid Gal

Istvăn

Juraţi

senior +
Varga Mărton +
Găl Janos +
Pap Janos +
Debretzeni Samu

+

Szănto Păl
Găl Sigmond

Chilioara.

1784 26 noievrie
sătesc

Judele

Văzutam

+

+

Dioşod.

porunca ieu popa Ionu di Tilioara.

din Chilioara Sajtos

Juraţi

Jănos

+

Pakular Gligor +
Szurdukan Ile +
Szabo Ste:llan +
Szabo Ignat +
Talpa~ Irimi +

Jn anUl 1784 ziua de 26 noiembrie am văzut, am citH şi a1m înţeles porunca
lnaltului Crăesc Guberniu în privinţa tîlharilor adunaţi.
Dioşod

Notarul juT'at din
Judele

sătesc

Gyulai Sigmond.

Dioşod Kovăts

din

Juraţi

Seria
posesiunea

pu'Jlicării
Dioşod

de

prezentului act

Gergely +
Elekes Istvan +
Nemeti Jănos +
Szanto Andrăs +
Elekes Mihaly +
KuJ.tsăr Mihaly +
Loke Miârton +
Rusz Mărkuly +
terminată

în ziua de 26 noiembrie 1784 ln

către

Ioannes Bănyai m.p.
Comisar al cercului Hodod.
<Ia

sfirşitul

actului:>
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Actul de recunoaştere a publicării în cercul Hodod a patentei Inalltului
Guberniu dată în problema tîlharilor adu,naţi.

Crăesc

Mineiu.
Leleiu. Giurtelecul Şimleului.
Oarţa de Jos şi Ortiţa.
Oarţa de Sus. Hodod. ·
Sălăţig. Bocşiţa.

Coşeiu. Archid.
Chilioara. Dioşod.

5. 1784 noiembrie 26-28, plasa Sînmihaiul Eriului.
Comi&arul procesual Gabriel Kovâri publică în satele plasei Sînmihaiul Eriului patenta Guberniului Transilvaniei din 18 noiembrie 1784 pentru liniştirea ţă
răni,mii răscuJate.

RecognHio Possessionum in processu Ermellyek.iensi existentium, circa publicationem et explicationem patenta1ium e Regio M. Principatu&" Transsylvaniae Gubernio, Cibinii Die 180 Novembris, Anno 1784. Ratione TUimultuationes et Plebb
Rusticae in tranquillo statu existenti ad fidelitatem suae Majestatis sacratissimae
et Conservationis Patriae compo&itionis emanatarum. Et quidem

Possessio Kavas recognoscit in Sequentibus
Mi kik ide alabb neveinket tulajdon kezeinkkel fel irtuk es kik k.ezeink;
keresztvonasaival corroboraltujk, recognoscaUyuk, hogy mi a Fel..seges kirallyi Gu';>erniU/lllnak a fellazadott rebelli!'i olah parasztok erant es az azok ellen magunk!
vise!l.eserol kolt kegyelmes parantsolattyât szorul szora meghallottuk es elottilnk
băvsegessen megis magyiaraztatvân, annak szorosan lejendo megtartâsâra magunkiat praesentibus obligâljuk: Sig. Die 26a Novembris 1784, in posses&ione Kavas.
Tass Istvân K.Biztos:
V. k
ene

Rătz J·ânos keze
Bir6 Gâibor
Târsa Abraham
Na·gy Sândor

+

vonâs

1

Togya Gyurka
eskilttek Szatmâri Togyer
{ Pergya Lorintz
Popa Dimitrie, parohusul din
Feo Biro

"

Kavaş.

Balika Peter keze X
Kiss Gyorgy
Holhos Peter
Orosz Mikl6s
Vis6 T6d6r
Brurnăz Danila
Rătz Peter
Far Jâno&

vonăsa
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Possessio Csog recognoscit taliter:
Mi Cs0gi Birak es Hellysegbeli lakosok kOzănsegesen praesentibus recognos<::allyuk, l:ogy a Felseges Kirăllyi Guberniull11Ilak a rebe11a11tak irant kolit Kegyelme.s Parantso1'atyat, Proce&SUalis Comjmissarius Ur Ei:i Kegye~me elotti.ink sz6rol
sz6ra atolvasva, annak minden punctumairt veliink elegsegesen megertette; melly
szerint mi is oblig8.Uyuk magu,nkat arra: hogy a meg nevezertt parantso'latba va16
regulakat hivsegessen megtartyuk es mindenekben ahoz fogjuk magunlmt alkalmaztatni, mellynek nagyobb bironysăg·ăra ezen Recogniti6nkat tulajdon \[Dagunk!
kezi.ink irâsâval vagy keresztvonasăval meg is er0sitetti.ik. Sig. Die 26a Novem'Jris
1784 in Po!>5essione Cs0g.
Feo Bir6 kepe Keresi Marjăn keze + vonăsa
Am înţeles

>

poru<n>ca}
Gobernoli u şi
Eski.ittek

Cră <e sculi
stal'sAnă împărat

Protopop
Gorgan

Keresi Opra
Szab6 Lăszl6
B6kes Monaszka
Bentze Urszully
Boldăn Mihally

I

Possessio Szakdtsi recognoscit in sequentibus
Alâibb subscribâlt Szakatsi Birak es lakosok praesentibus recognoscallyuk a
Felseges Ki~ăllyi Guberniumnak azon parantsolattyăt, mellyet a fel zendi.ilt rebellis
parasztoknak tovăbbi gyarapodăsuk es szellyelebb va16 ki terjedesek ellen hozănk ki.ildeni 1melt6ztatott, Processualis Commissânm· Ur Eo Kegyelme kozotti.ink
fel olvasvăn, azt boven is meg imagyarăzta. Mellyhez kepest mi is mindenekben
hogy azon kegyelme&' Parantsolathoz fogjuk magunkat alkalmaztatni; keziink iră
săval, vagy kereszt vonăsaval, ezen recogniti6nlrat meg is erosittyi.ik. Sig. Szakâtsi.
Die 26-a Novembris 1784.
Feo Bir6 kepe Deâk
Popa Gavril
auzit porunca impără
te<a>sc<ă> de la cinstitul
Gubt>rniu

am

Jănos

keze

+

vonasa

Erdellyi btvan
Farkas Janos
Sid6 Andrăs
Maxim Tamăs
Moga Lă·szl6

Szalai Andras Osk.Rectora m.p.
a Papnak tăvol lete'Jen.

Possessionis Ujnemet Ii. Recognitio:
Al'ăibb subscribâ1t Ujnemeti Birak es lakosok praesentibus recognoscallyuk:
hogy ezen Processusbeli Comjmissarius Ur, a Felseges Kirallyi Guberniumnak a
rebellâltak ellen jott kegyelmes Pariantsolattyât elottunk felolvasvăn, a2'lt bi:ivsegesen meg is magyarazta es ertesiinkre adta. Mi ~s ereM: egesz hiise,gi.inket offerallyuk, a mellynek bizonyitasara tulajdon keziink keresztvonăsăval rneg is erositettilk ez~n Recogn1tionkat. Sig. 26-a Novembris 1784 in Posse&Sione Ujnemeti.
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Borhidi Bogy
Borl:idi T6gyer
Csuts Peter
Birai Andrăs
Erdei lgnât

keze

+

vonăsa

Venek kozill senki seim volt.

Possessio Akos recognoscit in praesentibus
Mi alâbb irt Akosi Birâk es lakosok kozonsegessen, praesentibus recognoscallyuk: hogy a rebeHalt sokasăgoknak tovăbbi lehetO terjedese ellen kOlt kegyelmes Parantsolattya a Fel&eges Guberniumnak Processualis Commissărius Ur âltal
felolvastatvân, bOvsegesen meg is magya.âzltatott; melly szerint mi is azon Kegyelmes rendeleseknek effectuatiojâra magunkat tokelletesen obligâlvân, a tulajdon magunk kezilnk irăsăval vagy kezilnk kereszt vonăsăval is megerosi~.ettilk.
Sig. 26-a Novembris 1784 in Possessione Akos.
K&esztes Mihâly Reformatus Predicator
manu propria

A venek koziil
Oreg Nyiri Andrâs
keze + vonâsa
Szekelly Istvan „ +

Feo Biro
Eskilttek
vonăsa

Szabo Istvan
Kuki Mihâly
Sebestyen Mâ!'ton
Molnar Gergelly
Kăsa Andrâs
Virâg Jănos
Jambor Peter

keze

+

vonasa

Possessionis Gyongy Recognitio
Mi Gyongyi Birăk es lakosok kozonsegessen tulajdon kezilnk kereszt vonă
meger0sitettett Recognitionkat adjuk: hogy mi a Felseges Kirallyi Guberniumnak a roszak ellen kolt parantsolatyat Processualis Commissarius Ur âlltal
bOvsegesen megertven, mi is hogy azon Kegyelmes Parantsolatnak mindenekben
alllza:tossan subscri'Jalunk praesentibus recognoscallyuk. Sig, Die 27-a Novembris
1784 in Possessione Akos.
săval

Absente Popa

Feo Biro Borbola Simon
Eskiittek Szilâgyi Jănos
Mirasan Kirilla
Orha Demeter
C&aba Lăszl6

A venek kozill
Balkos Gergelly keze

+

keze

+

vonâsa

vonâsa

Possesionis Also Szopor Recognitio:
Mi alăbb meg kt Alsa Szopornak azon resze )ffielly vagyon az Erdellyi Orsziâghoz tartoz6 Kozep Szolnok vărmegyeben; tulajdon kezilnk kereszt vonăsâval
megerosittetett Recognici6nkiat adjuk arr61: hogy a Felseges Kirallyi Guberniumnak a roszak megzabolaztatâsok erănt kolt kegyelmes parantsolattya a Processua-
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lis Commissarius Urunk altal bovsegessen megertettiik es mi is mindenekben azon
kegye'.lmes Parantsolathoz fogjuk magunkat alkalmaztatni. Sig. Akos. Die 27-o
Novembris 1784.
Parochus hujus Possessionis in Partibus Comitatus Szathmariensis residens,
non comparuit.
Feo Bir6 Kurtyân Lupuj keze
Peres Tivadar
Szkurt Dumitru
Monyi Simion
Pap Lukajr:;
Mărkus Jânos

+

vonasa

Possessionis Peres Recognitio:
Mi alâbb meg irt Peresi Birak es Iakosok kownsegesen recognoscallyuk: hogy
a Felseges Kirallyi Guberniurmnak azon Kegyelmes Parantsola<ttyat melly a fel
lazadott paraszt hadnak meg gâ:tola&ara czeloz, Processualis Commissarius Urunk
âltal 1':>0vsegesen rneg ertettiik; melly szerint mi magunlmlt is Praesentibus azon
Kegyelmes Parantsolatnak szoros megtartăsâra obligaUyuk. Sig. Akos. Die 27-a
Novembris 1784.
Burjany Peter

Feo Bir6 K.is Janos keze
Kiri Mihaly
„
Kala Mikl6s
SziMgyi Gyorgy
Daroczi Istvan
Csata Jano&
Katona Andras
Tagl6 Janos

+

vonasa
u

N.B. Parochus hujus Possessionis absens.
A venek es kozonseges lakosok koziil is
Csata Mihilly
Csă.ki Pal
Bunnăny Mil:aly
Kata Andra~
Peter Andrăs
Balog Janos

keze

+

vonasa

„

Possessio Kraszna M.Falva recogniscit taliter:
Alabb subscribălt Kraszna Mihăllyfalvi Birak es Iakosok Praesentibus recognoscallyuk: Hogy a Fel&eges KiraJ.lyi Gubea-niumnak, a Rebellis oszve tsoportozott sokasâgnak tovabbi gyarapodâsoknak me.ggâtiasara tzeloz6 Parantsola•tttyat
Processl.Ji8.liS Commissarius Urunk elăttiink fel sz6val el olvasta es bovsegesen
meg is magyarazta, melly Kegyelrnes Parantsolatnak effectuatiojăra ·tulajdon keziink ir~âval, vagy kereszt vonasâval meg erositetebt obligatoriankat is adjuk. Sig.
Kraszna M.Falva Die 27--0 Nove>mbris 1784.
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Hajdu Janos A Kraszna Mihalyfalvi Reformata
dikatora mk.

Eklesiănak

Fe-0 Biro Vajda Ferentz
Eski.ittek Szekelly Istvan keze
Kis Janos
"
Kosa Ferentz
Paputza T6gyer
Orosz Lâszl6
Petok Janos
Kolosi Janos

+

mostani fungens Pre-

vonasa

„

"

A Venek Irozi.ii
Balasi Marton
S6s MihăHy
Juhăsz Gyorgy

keze

+

vonăsa

Possessionis Czegeny Recognitio
Praesenti':>us recognoscallyuk a Czegenyi Birăk es lakosok: Hogy Processualis Commissarius Urunk a Felseges Kirăllyi Guberniumnak azcn Kegyelmes
Parantsolattyă't, melly a Rebelliseknek meg gă't1asokria tzeloz elOtti.ik fel olvasvlm, bi:ivsegesen meg magyară:z:ta: mellyri:il adjuk ezen kezi.ink kereszt vonă
săval meg erosittetett Recogniti6nkat.
Sig. Kraszna M.Falva. Die 27-o Novembris 1784.
Fei:i Bir6 Szilagyi Gergelly keze + vonăsa
Fejervari Janos keze + vonăsa

Parochus Absens
Eski.ittek

Kovăts

Istvan keze
Kosâr Peter
Pap SLmon
Dti Istvan
Illyes T6gyer

+

vonăsa

Possessionis Kisfalu Recognitio
Praesentibus recognoscallyuk Kis falusiak: Hogy a Felseges K'irăllyi Guberniumnak a Rebellis parasztsăgnak meg zabolaziăsaria k.Olt Kegyelmes paren.twlattyât Processualis Commissarius Urunk elotti.ink felolvasvăn bovsegesen meg
is magyarâzta: melly szerent mi is azon Kegyelmes Parantsolatnak engedelmeskedni ker>zek vagyunk. Sig. K.M.falva 27-o Novembris 1784.
Lippai Jakab
Mad6k Demeter
Til'll'âts Ignat
Tatar Simon
Parochus Absens

keze

+

vonăsa

Feo Bir6
Eski.ittek

Pălyinkă&

L0rintz
Povor Janos
Mod6k Mihălly
Nukla Mihâlly
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Ex Possessione Felso Szopor solus Judex Primarius Pagensis comparuit, si
quis paucis in hac parte Transylvanlca residentibus incolis domi non repertis.
Cum itaque solo Primari Judici huic Patentales perlectae publicataeque essPnt;
ipsus recognoscit tallter: En Felsi:i Szopri Feo Bir6 attestalom .')ana fide hogy en
a Felseges Kirallyi Gubemiumnak azon Kegyelmes parantsolattyat mellyet a Rebellisek meg zabolaz.isâra hoz.ănk 'killdeni me1t6ztatO'tt bOsegesen meg ertettem
es igereim arra magamat, hogy mind magam azon kegyelmes parantsolatot megtartom, roind pedig azokkat i!i, a kik tavo! letek miatt vellem a parantsolt helycn
meg nem jelenhettek, elegendo keppen vellek megertettem es observaltatom is.
Sig. K.Mfalva, Die 27-o Novembris 1784.
Feo Birâ Monâ Imre keze

+

vonasa

Possessionis Kircilly Dar6tz Recognitio

Mi alăbb meg irt Kirally Darâtzi Birăk kozi:insegessen es lakosok praesentibus recognoscallyuk; hogy a meg b6dult rebelli!i sokasâgnak dilhoskădese meg
zabolaztatasa vegett kolt Kegyelmes Parantsolatya a F'elseges Kirâlyi Guberniumnak Processu,alis Commissarius Urunk ăltal kOzottilnk sz6rul sz6ra felolvastatvăn annak minden punctumai elegseges keppen magyarăztattak is; rnelly szercnt
mi i!i azon lregyelmes parantsolatnak minden reszben val6 hilsegessen lejendo
szoross megtartăsăra ezen tulajdon magunk kezilnk irăsâval, vagy kezilnk kereszt
vonasaival megerosittetett Obligatoria Recognitionalisunkban magunkat koteIezziik. Sig. K.irally Dar6tz. Die 27-o Navembris 1784.
Lakatos Gy0rgy a Kirally Dar6tzi Reformata Eklesianak Predikătora m. k.
Lipcsei Gyorgy, a k. Dar6czi ola Ecclesi.ânak
A venek k6ziil

Gardos Simon keze x
Nemet Andres
PetOk Andras

vonăsa

Fe0 biro lmre Dejmeter keze x
Eskilttek Sajtos Demetter
„
Czigâny Petl
Dan Janos
Lupsor Găbor
Gytilrgy Peter

vonă~a

"

Possessionis Er Szent Kirrily Recognitio

Mi alab'J meg irt Er Szent Kiralyi biriik kozOllsegessen es lakosok praesentibus .recognoocallyuk hogy a megbodrult rebellis sokassăgnak di.ihoskodese megzabolitztata.s:a vegett klOlt kegyelmes parantsolatya a felseges kirallyi guberniumnak
processualis cornissarius urunk altal kOWbtilnk szorol szora felolvastatvăn, annak
minden punctumai elegseges keppen magyaraztattak is; melly szerent mi is azon
kegye]jmes parantso1atnak minden reszben val6 hilseges&en leendo szoross megtartasâert ezen tulajdon magunk kezilnk irasăval V1Bgy kezilnk keresztvonasaval megerOs.ittetett recognitionălisunkban magunkat szorosan obligăl,lyuk. Sig. Er Szent
Kirâlly, die 270 Novembris 1784.
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Makodi Mihaly Er Sz. Kirălyi Reformata Sz. Ekklesia predikatora rn.k.
Popa Vaselie paroou ecli5ii neunite de la Sîncraiu.
A venek kozii.l

Kosarka Janos keze x
Kuvari Latzko
Kis T6gyer
Filep Demeter
Kopasz Kostin
Kisfalvi Lupuly

Fă

v6nă.&a

Eskuttek

I

bir6 Boros Mihăly keze x
Mezei Demeter
Keresi Miklos
Opra Flora
Csobăny Peter
Gulyăs Imre

vonăsa

·

Possessionis Girold Recognitio
Mi Giroldi Birăk kozonsege5sen praesentibus recognoskallyuk: l:ogy a felsekirăllyi guberniumnak azon kegyelmes parantsolaUya mellyett a rebelliseBI
megza'Jolăztatăsa vegett kozinkben kikUldetni meltozfatott, e10ttlink felolvastatvrân
bovsegesen meg is magyarăztatott; melly szerent mi is azon kegyelmes parantsolatnak effectuatiojăra magunkat obligălyuk. Sig. Mindszent, die 270 Novembris
ges

1784.
Parohus absem;

Biro Mezei Gligor
Hordos Lupu
Volăr Timotheus
keze
Bota Toma
Rob Paskuly
Piskurăn Gyurka

Feă

EskUdtek

+

keze

+

vonăsa

"

vonăsa

Possessionis Mindszent recognitio
AMbb subscriMlt Mindszenti birăk k0zonsege5sen es lakosok is praesentlbus recognosk:allyuk: hogy a felseges kirallyi guberniumnak azon kegyelmes parantsolattya mellyet a rebellisek megzabolaztatăsa vegett k5zink'Je kUldeni meltoztatott processualis commissarius urunk e!OttUnk felolvasvăn, elegendo keppen meg is magyarăztak; mellyhez kepe5't mi is magunkat azon kegyelmes parantsolatnak minden reszben lejendo szoros observatiojăra praesentibus obligăllyult.
Sig. Mindszent, die 280 Novembris 1784.
Mathias Balăsi, ecclesiae romano-catholicae parochus loci eiusdem m.p.
Stephanus B05zăJilllenyi, ecclesiae reformata mind!izentiensis parochus m.p.
Ioan Miele, parohuşuJ. din Minţeritău
Feă

A venek kozill

Bogya Stephan keze
Pap Irimia

+

vonăsa

biro Pakos Gabor keze
Fekete Mihâlly
Talpas Ll:irintz
Prinyi Tamas
Kivoran Gyurka
Bires Janos
Pallyinkăs Lukăt&

+

vonăsa

"

Praecitatus excelsi regii gubernii Transsilvanici patentales per me publicatus Psse recognosco. Sig. in possessione
Kavas, die 280 Novem'bris 1784.
In comitatu Szolnok mediocri, cum Kraszna et Kovar uniti processu5· Ermellyekensis commissiarius Ga'Jriel Keăver m.p.
Orig. în Arh. Stat. Cluj, fond.

Donaţia
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Traducere:

posesiupile existente in plasa Slnm~haiul Eriului a
patentei emise de Guberniul Crăesc al Marelui Principat
al Transilvaniei în ziua de 18 noiembrie a anului 1784 din Sibiu cu privire la
răscoale şi la determinarea poporului ţărănesc aflat în linişte la fidelitate faţl
de Maiestatea Sa prea&acră şi la apărarea patriei. Şi anume
Recunoasterea de

publicării

şi

către

explicării

Posesiunea

Căuaş reci.noaşte

în

următoarele:

Noi cei care ne-am scris mai jos numele cu mîinile noastre şi cei care am
trasat semnul crucii cu mîinile noastre recunoaştem că aim ascultat cuvînt cu cuvint porunca graţioasă a !naltului Crăesc Gubernlu in privinţa ţă!"anilor români
rebeli răsculaţi şi a atitudinii pe care trebuie s-o luăm împotriva lor şi prezenta
poruncă fiind explicată îndeajnA.s în faţa noastră, ne obligăm prin prezenta
si
o respectăm cu stricteţe. Sig. Ziua de 26 noiembrie 1784, în posesiunea Căuaş.
Tass Istvan comisar regesc.
Râtz Janos
semnul + cu mina sa
Biro Gabor
Torsa Abraharn
Nagy Săndor
Juraţi:
Togya Gyurka
Szatmari Togyer
Pergya LOrintz
„
„
Popa Dimitrie, parohuşul din Kavaş.
Jude suprem Balika Peter semnul + cu mina &a
Kiss Gy5rgy
Holtos Peter
Orosz Miklos
Visa T6d6r
Brumăz Danila „
Mtz Peter
Far Jănos
Bătrîni:

"

Posesiunea Cig

recunoaşte

astfel:

Noi juzii din Cig şi locuitorii în general recunoaştem prin prezenta cA
Domnia Sa domnul comisar cercual citind cuvînt cu cuvînt în faţa noastră porunca graţioasă a !naltului Crăesc Gubemiu în privinţa răscu,laţilor, ne-a f!Cllt
să înţelegem corespunzător fiecare punct; drept care şi noi ne Obligăm: ~ă re&pectăm cu credinţă regulele din nllj!Ilita poruncă şi să ne conformăm întrutotul
acestora, ca dovadă şi mai tare întărindu-ne aceastA recunoaştere prin semnlltura mîinilor noastre sau prin trasarea semnului crucii. Sig. In ziua de 26 noiem1lrie 1764 în posesiunea Cig.
Am înţeles porunca Crăescului Guberniu şi împărat. Protopop Gorgan.
Ca jude suprem Marjăn semnul + cu mina sa
Juraţi:
Keresi Opra
Szab6 Laszlo
Boke&' Monaszka „
Bentze Urszully „
„
Boldan Mihally
25 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. Vlll/1984
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în

Săcăşeni recunoaşte

următoarele:

Subscrişii juzi şi locui1ori din Săcăşeni recunoaştem prin prezenta că Domnia Sa domnul comisar cercual citindu-ne porunca !naltului Crăesc Guberniu
pe care a binevoit să ne-o trimită împotriva creşterii m.Jjmărului şi a răspîndi
rii ţăranilor rebeli răsculaţi, ne-a şi explicat-<J pe larg. Drept care şi noi în toate
ne vom conforma acestei graţioase porunci; ne întărim această recUjll.oaştere prin
scrisul mîinilor noastre sau prin trasarea crucii. Sig. Săcăşeni, în ziua de 26
noiembrie 1784.
Popa Gavril am auzit porunca împărătească de la cinstitul Guberniu.
Ca jude !>Uprem Deâk Janos semnul + cu mina sa
Juraţi:
Erdellyi Istvan
Farkas Janos
Sido Andras
Maxim Tamas
Moga Laszlo
Szalai Andrâs rectorul şcolii m.p. în absenţa preotului.

Recunoaşterea

posesiunii

Unimăt:

Su.bscrişii juzi şi locuitori din UnÎ!l11ăt recunoaştem prin prezenta că domnul CQmisar al acestui cerc citind în faţa noastră porunca graţloa5ă a Inaltului
Crăiesc Guberniu împotriva răsculaţilor, ne-a şi explicat-o pe larg şi ne-a făcut
s-o înţelegem. Drept care şi noi oferim întreaga noastră credinţă, pentru a cărei
dovadă am întărit recunoaşterea noastră cu ~mnul crucii trasat de mîinile noastre. Sig. 26 noiembrie 1784 în posesiunea Unimăt.
Parohu popa Ionu de la' Unimătu.
Jude suprem Borhidi Bogy semnuJ + cu mina sa
Juraţi:
Borhidi Togyer „
„
Csuts Peter
„
Birai Andras
Erdei Ignat
Dintre bătrîni n-a fost nimeni.

Posesiunea

Acîş recunoaşte

prin prezenta.

Noi subscrişii juzi şi locuitori din Aciş recunoaştem prin prezenta că domnul comisar cercual citindu-ne porunca graţioasă a Inaltului Guberniu împotriva
posibilei răspîndiri mai largi a mulţimilor răr>cu.late, ne-a şi explicat-o pe larg;
drept care şi noi ne obligăm întrutotul ~ă efectuăm aceste dispoziţii graţioase;
ceea ce întărim prin semnătura mîinilor noastre sau prin trasarea semnului
crucii. Sig. 26 noiembrie 1784 in pose5iunea Aciş.
Keresztes Mihâly predicator reformat manu propria.
Jude suprem Szabo Istvan semnul + cu mina sa
Juraţi:
Kuki Mihâly
„
Sebestyen Marton „
Molnar Gergelly
"
Kâsa Andras
Virag Janos
Jambor Peter
Dintre bătrîni: Nyiri Andrâs senior semnul + cu1 mina sa
Sz~kelly Istvan
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posesiunii Ciungi.

Noi juzii şi locuitorii din Giungi dăm cu toţii recunoaşterea noastră întă
prin trasarea semnului crucii cu mîinile noastre că inţelegind pe larg prin
<lomnul comisar cercual porunca !naltului Crăesc Guberniu împotriva răilor şi
noi ne vom &~une cu umilinţă în toate acestei graţioase porunci, ceea ce recunoaştem prin prezenta. Sig. In ziua de 27 noiembrie 1784 in posesiunea Aciş.
Popa absent.
Jude suprem Borbola Simon semnul + cu mina sa
Juraţi
SzHagyi Janos
Mlrasan Kirilla
Orha Demeter
Csaba Laszlo
Dintre bătrini: Balkos Gergelly semnul + cu" mina sa.
rită

Recunoaşterea

posesiunii Supurul de Jos:

Noi, subscrisa parte a Supurului de Jos care &"e află în comitat1.1il Solnocul de
Mijloc care aparţine Transilvaniei, dăm recunoaşterea noastră întărită prin trasarea
semnului crucii cu mîinile noastre că prin domnul comisar cercual am înţeles
pe larg porunca graţioasă a lnaltului Crăesc Gu':>erniu în vederea stăvilirii răilor
şi noi ne voon conforma întrutotul acestei porunci graţioase. Sig. Supurul de Jos,
în ziua de 27 noiembrie 1784.
Parohul acestei pose&"iuni, care locuieşte în părţile comitatului Satu Mare, nu a
apărut.

Jucl1· suprem Kurtyan Lupuj SPmnul
Peres Tivada1·
Szkuil'l Dumitru
Monyi Simion
Pap Lukajs
Mârkus Janos

+

Recunoaşterea

Noi

subscrişii

juzi

şi

locuitori din

cu mina sa

posesiunii

Periş.

Periş recunoaştem

cu

toţii că

am

înţeles

pi· larg prin domnul comisar cercual porunca graţioasă ·a Inaltului Crăesc Gu-

bl·rnlu ln vederea stăvilirii oastei ţărAneşti răsculate; drept care şi noi prin prezenta ne obllgAm la respectarea strictă a acestei graţioase porunci. Sig. Akos. In
ziua de 27 noiembrie 1784.
Jude suprem Kls Jănos semnul + cu mina sa
Kirl M'ihăly
Kala Mikl6s
Szilăgyi Gyorgy
„
Daroczi l&tvân
Csata Janos
Katona Andrăs
Tagl6 Jânos
Burjany Peter
N. B. Parohul acestei posesiuni este absent.
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Dintre bAtrini şi locuitorii de rtnd:
Csata Mihaly semnul
Csaki Pâl
BUl!lnany Mihâlly „
Kata Andras
Peter Andras
Balog Janos

Posesiunea

+

L. GYEMANT

cu mina sa

„

Minăeni recunoaşte

astfel:

Noi subscrişii juzi şi locuitori din Mihăeni recunoaştem prin prezenta cA
domnul comisar cercuial a citit în faţa noastră cu voce tare şi ne-a explicat pe
larg porunca Inaltului Crăesc Guberniu îndreptat! spre st!vilirea înmulţirii ln
continuare a oastei răsculate. Drept care ne obligăm prin semnătura mîinilor
noastre sau prin trasarea semnului crucii să efectuă(m aceast! poruncă graţioa~A.
Sig. Mihăeni, în zilua de 27 noiembrie 1784.
Hajdu Janos predicator în funcţie a bisericii reformate din
Jude suprem Vajda Ferentz.
Juraţi:
Szekelly Istvăn semnul + cu mina sa
Kis Janos
Ko&a Ferentz
„
Paputza T6gyer „
Orosz Laszlo
PetOk Janos
„
Kolosi Janos
Dintre bAtrini:
Balasi Mârton semnul + cu mina sa
,,
„
S6s Mihally
Juhâsz Gyfugy

Recunoaşterea

posesiunii

Mihăeni

m.p.

Ţegnea.

Juzii şi locuitorii din Ţeg>hea recunoaştem prin prezenta cA domnul comisar cercual citind în faţa noastrA poru.nea graţloasA a Inaltului CrAesc Gubernlu care e indireptatA spre stAvilirea rAsculaţllor, ne-a şi explicat-o pe larg;
despre care ne dAim acea$1A recunoaştere lntAritA cu semnul crucii trasat cu
mlinile noastre. Sig. Mihăeni ln ziUta de 27 noiembrie 1784.
Jude Suprem Szilagyi Gergelly semnul + cu minai sa.
Fejervari Janos
Juraţi:
Kovats Istvan
„
Kosar Peter
Pap Simon
„
Dti Istvan
"
Illyes T6gyer
Parohul e absent.
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posesiunii Satul Mic.

Cei din Satul Mic recUiiloaştem prin prezenta că domnul comisar cercual citind in faţa noastră porunca graţioasA a !naltului Crăesc Guberniu pentru stAvilirea ţărănimii ră&culate, ne-a şi explicat-o pe larg; drept care şi noi sîntem
gata să ne supunem acestei graţioase porunci. Sig. Mihăeni, 27 noiembrie 1784.
Jude suprem Palyinkas Lărintz sEm"1nul + cu mina sa.
Juraţi:
Povor Janos
„
Mod6k Mihally
"„
Nuka Mihally
Lippai Jakab
„
Mod6k Demeter
Tilvats Ignat
„
„
Tatar Simon
Parohul e absent.
Din posesiunea Supurul de Sus a apărut numai judele suprem, puţinii locuitori din părţile aparţinînd Transilvaniei nefiind găsiţi acasă. Aşadar patenta
a fo~t publicată şi citită numai judelui suprem; aceasta a recunoscut astfel:
Eu judele suprem al Supurului de Sus mărturisesc cu bună credinţă că am
înţeles pe larg por\li11ca graţioasă pe care !naltul Crăesc Guberniu a binevoit să
ne-o trimită pentru stăvilirea răsculaţilor şi mă angajez atit la respectarea acestei graţioase porunci de către mine însumi cit şi să-i fac pe cei care din cauza
a'Jsenţei lor n-au putut apare cu ttnine la locul poI"llncit să o înţeleagă corespunzător şi &A o respecte. Sig. MihAeni, in ziua de 27 noiembrie 1784.
Jude suprem Mono lml'C seimnul + cu mina sa.

Recunoaşterea

posesiunii

Craidorolţ.

Noi subscrişii juzi şi locuitori din Craidorolţ recunoaştem cu toţii prin prezenta că domnul comisar cercu.al citind in faţa noastră cuvînt cu cuvint porunca
graţioasă a !naltului Crăesc Guberniu dată in vederea stăvilirii prădăciunilor
mulţimii rebele amă.gite, ne-a şi explicat indestUiiăttor toate punctele acesteia;
drept care şi noi ne obligăm prin acest act de recunoaştere şi obligaţie întărit
prin semnătura mîinilor noastre sau prin trasarea S€$J1nului crucii cu mina noastră să respectăm întrutoate cu stricteţe această graţioasă poruncă în toaite prevederile sale. Sig. Craidorolţ. ln ziua de 27 noiembrie '1784.
Lakatos Gyorgy predicatorul bisericii reformate din Craidorolţ m. p.
Lipcsei Gyorgy din partea bisericii româneşti din Craidorolţ.
Jude suprem Imre Demeter semnul + cu mina sa
Juraţi:
Sajtos Demeter
Czigany Peti
Dan Janos
"
L~sor Gabor
"
Gyorgy Peter
Bătrîni:
Gardos Simion
N~eth Andres
Petok Andras
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Recunoaşterea

L. GYEMANT

posesiunii Eriu-Sîncraiu.

Noi subscrişii juzi şi locuitorH din Eriu-Sîncraiu recunoaştem cu toţii prin
prezenta că domnul comisar cercual, citind nouă cu,vînt cu cuvînt porunca graţioasă a !naltului Crăesc Guberniu dată în vederea stăvilirii prădăciunilor mulţimii rebele amăgite, ne-a şi explicat corespunzător toate
punctele acesteia;
drept care şi noi ne o'bligăm cu gj;ricteţe prin actul nostru de recunoaştere întărit cu semnătura mîinilor noastre sau prin trasarea semnulu,i crucii să respectăm întru toate cu credinţă acea poruncă graţioa&ă. Sig. Eriu-Sîncraiu, în ziua
de 27 noie~mbrie 1784.
Makodi Mihaly predicatorul 'Jisericii reformate din Eriu-Sîncraiu m.p.
Popa Vaselie parocu eclisii neunite de la Sîncraiu.
Jude suprem Boros Mihâly semnul + cu, mina sa
Juraţi:
Mezei Demeter
Keresi Miklos
Opra Flora
Csobany Peter
Gulyâs lmre
Bătrîni:
Kosârk.a Janos
Kovari Latzko
Kis T6gyer
Filep Demeter
Kopasz Kosztin
Kisfalvi Lupuly

Recunoaşterea

posesiunii

Ghirolţ.

Noi juzii din Ghirolţ recunoaştem cu toţii prin prezenta că citindu-se în
porunca graţioasă a Inaltului Crăesc Guberniu pe care a binevoit sl
ne-o trimită în vederea stăvilirii răsculaţilor, ne-.a fost explicată pe larg; drept
care şi noi ne obligăm la efectuarea acelei porunci graţioase. Sig. MeSC'ntea, în
ziua de 27 noiembrie 1784.
faţa noa&tră

Parohul e absent.
Jude suprem Mezei Gligor semnul
Hordos Lupu
Juraţi:
Volar Timotheus
Bota Toma
Rob Paszkuj
Pislrurăn Gyurka

+

cu irnina sa.

Recunoaşterea

posesiunii Mesentea.

Subscrişii juzi şi locuitori din Mesentea recunoaştem cu toţii prin prezenta
domnul comisar cercual citindu-ne porunca graţioasă a !naltului Crăe&c Guberniu pe care a binevoit să ne-o trimită în vederea stăvilirii răsculaţilor, ne-a
fost explicată corespunzător; drept care şi noi ne obligăm prin prezenta la respectarea strictă întrutotul a acelei porunci graţioase. Sig. Mesentea, în ziua
de 28 noiembrie 1784.
Mattias Balâsi, parohul bisericii romano-catolice din acest loc m.p.
Stephanus Boszormenyi, parohul bisericii reformate din Miesentca m.p.
Ioan Miele parohuşul din Minţentău.

că
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Jude suprem Pâkos Gabor &emnul
Fekete Mihâly
Talpas Lorintz
Prinyi Tamas
Kivoran Gyurka
Bires Janos
Pallyinkâs Lukats „
Dintre 0ătrîni: Bogya Stephan
Pap Irimia

+
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cu mina sa.

„

Recunosc publicarea de către mine a 81111inti·tei patente a !naltului Crăesc Guberniu al Transilvaniei. Sig. in posesluinea Căuaş, in ziua de 28 noiembrie 1784.
Comisarul cercului Sînmihaiul Eriulul din comitatul Solnocul de Mijloc unit
cu Crasna şi Chioar, Gabriel Keover m.p.

7. li84 noiembrie 28,

Tăşnad.

Scrisoarea Cristinei Gyulai către soţul ei, Sigi$lllund Kornis, de5pre posibilitatea extinderii răscoalei ţărăneşti in SAlaj. Anexează o scrisoare din Debreţin
despre ecourile răscoalei în Ungaria şi Polonia.

Edes szivem,

Ujaban is csokallok ălelek eszerszer es kerlek tudosics mivel meg csak egy
leveledet vettem, en pedig mar az ătediket irom remelem veted oket, mik csak
a nagy Felelemel es retegesel vagyank csak az Isten tugya mit csinaljunk en inet
ircm Vaji uraktol ezen levelet mivel itten ebedelven vacsarara is meg maraszlotak, de ltten is csak a sok Felelmet es rebegest haljak mindennek jăn a levele de csak a sok rosz hirek csak egyedi.il az ur Istennek szent kegyelme ha
meg tart beni.inket mas semisem; ezek a Kalvinistak azt rebeggetek hogy Selmicz Banyanal Magyar orszagot szasz ezer nemeseg volna fegyverben es az O
Felsege Banyajat fel vertek volna es magok veretnek penzt de ezek nem olnek
senklt, ezekr61 azt velhetti az ember 'az O Felsege elen volminak. Telekl Lajosne azt irta a lanyanak hogy ugy hajok hogy a Szilagyblan szandekoznanak a
tolvajok es az ide vaio Kraszna meljeki nep meg a magyarsag is oremel varja,
az egy ur Isten tugya mit csinaljunk. K.'emeny Farkas azt irta Teleki I.ajcsnak
hogy a Katonasag is gojobes es seret hejet Korpaval toltik a puskajakat csak ugy
vertek 6ket. Huszar es vet Debreczenb61 az volt minoritajânak levelet azt is le
irva ki.ildem, ha M'agyar orszagat bâtorsag volna csak leg job volna nekem P'estre
menni, de nem tugyak ara is batorsagose.
Teleki Lâ]osek vetek levelet hogy hazagsag a Barcsai Lajosne hal<ila. Devan vagyon, az ur Isten el ne hagyrn beniinket csak azon kerjiik tudoslcs edes
kincsem hogy mi velOk legyi.ink es minden leg kiseb tudositast kfu:eled veli.ink.
Talam meg job let volna nekiink Kolosvarra menni, Kemeny Farkas nem ir
semit, hogy Szebennel 40.000 ember volna. Kemeny Farkasek is meg Kolosvart
vanak azt is irta Kemeny Farkas mind hogy mostan Kolosvârra az urasagok a
Portekajokat be vitetek, a parasztak azt mereszeltek mondani jol teszek az urak,
vitesek, mivel otan egy csoportban kapjâk a tolvajok.
Az Ur Isten âgyon meg edes kincsem es vezerelyjen az O Szent akarattya
szerint es az Ur Istennek minden âldâsa legyen veled es veliink is es mlnyajunkal ha tobet nem lattok meg bocsâs is ha en halak elob. Imatkozal erettem,
meljel az urnak szent oltalmâban ajallok es vagyok
!gaz szivi.i hivf tarsad
Edes kincsem
Gyulai Kristina
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Ebol a minorita levelebol mi nem sokat ertetilnk mivel C'ljan zavarva van
irva.
A Haramiaknak cgy spionyat 21 meg fogtak a placzon sok nyelveket tud,
fechtmaister a ki kemnek lciildetet vagy vane katonasâg, pedig alig van 12 :mert
mlnd el mentek Zarand varmegyeben, es hogy Wbeket es verba valjon vonna~
pedig 11.000 mar minden fele nemzetsegb51, sott a Borgastol ls fii vezerek valami Baranyaji, a ki az el mult habaraben Kaszeroztatak, igy valat az Belikum
examen'ben vagy 8000 mondjak hogy mar Bakonbol el hajtot sok serteseket az
haramiak a kik kozet 600 vagyon a Pilsp0kladanyi Dominiumjâbol a ki Kameralis joszag a kivel magom is beszellettem es hogy a Zarand varmegyei szolga
bironak keszet labat el vagtak. Lengyel orszagbol hallatak hogy O Felsegenekl
irtak volna a lengyelek hogy O Felsege venne Id az C't vaio nepet mert kiilomben
ha valami tOrtenek O Felsege maganak tulajdonicsa a midon O magoknak kiraj t akarnak valosztani.
A tobbi ujsâgokat magom szemeljem szerint mentol hamarabb el fogom
hoszni.
Debreczen 23 Novembris.
Orig. în Arhiva ist. a Fii. Cluj-Napoca a Academiei, Col. Mike, Az
oltihokrol, p. 339-345.

Trad~ere:

Dragul meu,

Din nou te sărut şi te îmbrăţişez de o mie de ori şi te rog să-mi trimiţi
pentru că ţi-am primit doar o singură scrisoare, iar eu ţi-o scriu deja a
cincea. Sper că le-ai primit pe toate. Noi sîntem aici in mare teamă şi groază,
numai D\lllllnezeu ştie ce &ă facem. Eu îţi scriu această scrisoare de la domnii
Vaji, unde am luat prînzul şi ne-au oprit şi la cină. Şi aici se aude doar despre
frica şi groaza multă. Toţi primesc scrisori, dar numai CUi veşti proaste. Doar
sfînta graţie a Domnului Dumnezeu ne va salva, altceva nimica; aoeşti calvini
ziceau că la Schemnitz in Ungaria ar fi luat armele o sută de mii de no'::>ili, ar
fi prădat mina MaiestAţii Sale şi ar bate ei înşişi monedă. El însă nu omoar4.
pe n~meni, deşi s-ar putea crede despre ei că sînt împotriva Maiestăţii Sale. Soţia lui Teleki Lajos i-a scris fiicei sale că &-a auzit cum că hoţii ar intenţiona
s-o ia spre Sălaj şi cA poporul de pe-<alcl, de pe Crasna, chiar şi maghiarii, i-ar
aştepta cu bucurie. Doar Domnul Dumnezeu singurul ştie ce să facem. Kemeny
Farkas i-a scris lui Teleki Lajos că armata ln loc de gloanţe şi alice lşi încarcă
armele cu tărîţe şi se lasă bătută. Huszâr a primit o scrisoare a fostului său că
lugăr minorit din Debreţin. O trimit şi pe aceea în copie. Dacă în Ungaria ar fi siguranţă, poate ar fi mai bine pentru mine să merg la Pesta, dar nu, ştiu dacă şi
acolo e linişte.
Familia Teleki Lajos · a priµiit o scrisoare după care ar fi o minciună
moartea soţiei lui Bara.ai Lajos. Ea este la Deva. Domnul Dumnezeu să nu ne
părăsească. Noi te rugăm doar, comoara mea scumpă, să ne comunici ce să facC'Al
şi noi îţi vom scrie despre cea mai mică veste pe care o aflăm. Poate ar fi fost
mai bine să mergem la Cluj. Kemeny Farkas nu scrie de loc că la Sibiu ar fi
40000 de oameni. Familia Kemeny Farkas e la Cluj, Kemeny Farkas mai scrie
că toţi domnii şi-au dus acum lucrurile la Cluj, iar ţăranii au îndrăznit să spună
că ':line fac domnii, sA le ducă, mAcar hoţii le vor gAsi la un loc.
Domnul Dumnezeu, 5ă te binecuvinteze comoara mea dragă şi să te călău
zească după Voinţa Sa Sacră. Toată graţia Domnului Dumnezeu să fie cu tine şi
veşti

1
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cu noi, cu toţii. Dacă nu ne-am mai vedea să mă ierţi că am murit .înaintea ta.
te rogi pentru mine. Cu care te încredinţez protecţiei sfinte a Domnului şi
sînt, comoara mea dragă, tovarăşa ta fidelă, cu inima dreaptă

Să

Gyulai Kristina.
Din această scrisoare a minorituluJ noi n-am
atît de încuroat.

înţeles

prea mult fiind

scrisă

In ziua de 21 au prins un spion al tilharilor în piaţă. El ştie 1multe limbi
a fost trimis ca spion &ă vadă dacă e armată. Dar de-abia sint 12 soldaţi pentru că toţi au plecat în comitatul Zarand. El voia sA recruteze pe mai mulţi, deşi
sint deja llOOO din diferite neamuri, ba chiar şi de la Borgas. Conducătorul lor
principal e un oarecare Baranyaji, care a fost recrutat în rA:ziboiul trecut, dUiPă
cum a declarat 1a ancheta militară. Se zice că din Muinţii Bakony tilharii au şi
luat vreo 8000 cle porci, intre care 600 din domeniul PUsp0kladăny, care e un
domeniu cameral. Eu inswni am auzit că au tăiat miinile şi picioarele judelui
nobiliar din cqmitatul Zarand. Din Polonia se aude că polonezii i-ar fi scris Maiestăţii Sale să scoată armata de acolo, pentru1 că altfel, dacA se intimplă ceva,
Maiestatea Sa sA şi-o reproşeze sieşi. Ei vor să-şi aleagă rege.
Celelalte noutăţi le voi aduce per&onal cit mai curînd.
şi

Debreţin,

în 23 noiembrie.

8. 1784 decembrie, 2,
lntărirea

Tlşnad.

jurămîntului

locuitorilor tirgului

de

credinţă

faţă

de

impăratul

Iosif ca al II-lea al

Tăşnad.

Mi Nemes Kra&sna es Kovarral egyesUlt K&zep Szolnok Varmegye es Tasmid Mezo Varosi kozonseges bels& es killso rendbeli nemes es Irozrendbell lakosak az kik ide alabb neveinket irjuk, vagy imi nem tudvan kezelnk kereszt
vonasaval az publicalt dolgot recognoscaljuk ezen irasunk alta! vallyuk hogy valamint ennek elotte es mostan is dlcsosegesen uralkod6 Felseges Mlisodlk Josephus Csaszarunkhoz, orok0s Fejedelmiinkhez O Felsegehez, nemes hazank tarvenye szerlnt Homagiumunkat le tettUk es magunkat hittel az O Felsege hUsegere lekotelezziik, ugy most is abba egesz elet:iink 1neg maradasăig allandoul
meg maradunk, lekotellezilk magunkiat, allandoul mostan is ajanljuk.
Zalanyi Bajta Samuel
Tasnadi Reformata Eklesianak Ministere
Popa Vasilie paroh rumânesc
Bak6 Janos Tasnadi Refonnatus Scholae Rector m.p.
Ta.snâdi Refonmat'll6 organista
Szava Mihaly
Hatvani Andras ministrand. m.p.
Darpeneck m.p. Ecksch <?> m.p.
Sulzencck m.p.
Schenk m.p. Karpf Kristel m.p.
Ferencz Abraham
Tasnad Mezo Varosa F'Obiraja
A. Szabo Mihaly m.p.
Hadnagy
Mik Joseff m.p.
EskUtt Szalontai Mihaly m.p.
Eskiitt Pop Istvan +
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Eski.itt Tonko Mihaly +
Eski.itt Szasz Mihăly +
Eski.itt Erd6s Mihăly +
Eski.itt Sz616si Gyorgy +
Eski.itt Szilagyi Janos +
Eski.itt Fiirtos Istvan m.p.
Eski.itt Ifju Simon Istvan +
Eski.itt Molnar Gyorgy +
Eski.itt Szenksi Ferencz m.p.
Joseph Szecsi als
Richter
Joseph Kehl m.p. Geschwchrener
Johanes Burdst m.p.
Honnes Lehrer +
Chonrath Friedrich m.p.
Antonius Gossner m.p.
Martin Dohler als Geschworner
Joseph Leit m.p.
Franz Ferenbacher Geschworen
Matthiass Schoss Gerichtsmann
Hans Jerg Kossler m.p.
Antreas Schuller m.p.
Szegedi Sigmond m.p.
Tanzer Josef +
Magyar Varosbeli Nepi.ink nevei:
N. Arasz Istvan m.p.
N. Dakfalvi Symon +
Barabăs Mărton

N. Asztalos Gyărgy +
Papai Istvan +
·
Ozvegy Kerszekhl Istvan +
Ozv. K0vacs Irnre +
Balku Gylirgy .· m.p.
Boros Gylirgy m.p.
Farago Ferericz m.p.
Xersszteli Jai:ios m.r
Farago Andrăs rn.p.
Kovacs Janos+·
Fejes Janos +
Homoki Janos + ,,
Komaromi Imre +
Fekete Mihăly +
Bir6 Janos +
Xassai Istvan +
Almasy Mlhăly +
Beretz Janos +
Kovats Jozsef +
Szab6 Stephan m.p.
Pod Szab6 MIM.ly m.p
Jăszfalvl Ki.itz +
Fekete Imre +
Hossu Mlhăly +
Bom Janos +
Vig Gyorgy +
Desi Mihăly +
Pap Andres+
Fejo Gyorgy +
Kakusi Jăn0s +

L. GYEMANT
Idian Janos +
Nyuhri Laszlo +
Pal. Janos +
Bir6 Mikl6s +
Ededy Laszlo +
Pap Gabor +
Nyuzo Zslgmond +
N. Szabo Mihăly +
Paladi Ferencz +
Die Nahmen
Joseph Schreiber +
Christian Biro m.p.
Varga Gyfuogy +
Gyalai Istvan m.p.
Albu Bela +
Molnar Gyorgy m.p.
Olah Antal+
Pal Andrăs +
Kolosi Janos +
Fazekas Gyorgy +
Szabo Zsigmond +
Vekony Istvan +
Csom Gyorgy +
Tot Andras +
Raknya Janos +
Csala Janos +
Vekony Jancsi +
Szabc Jozsef +
Prisu Jozsef +
Nyesi Mihaly +
Tornyi Andras +
KQza Andrăs +
Sos Janos +
Deak Janos +
Huszar Laszlo +
Locse Peter +
Dan Simon +
Nagy Mihăly +
Buda Jănos +
Baran Jos. +
Foldi Kovacs +
Jussu Samu +
Rakote Janos +
Gaius Justei +
Matheis Stlrr +
Gaspar. Schmidt +
Josef Woser m.p.
Jorg Betz +
Andoni Mi.iller m.p.
Johannes Binder +
Andreas Moser +
Jacob Lindenmann m.p.
Rathmus Biro m.p.
Joseph Mascher m.p.
Antonius Mi.ihle m.p.
Joseph Juschke m.p.
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Mathias Lupuleţ +
Antonius Dischler +
Jacob Burghardt m.p.
Thomas Engel +
Mathias Burghardt m.p.
Llirintz Lacher +
Andreas Roth Mayer +
Josef Gofert +
Sebastian Umher +
Friedrich Thoma +
Lucas Gross +
Mathias Binkler m.p.
Adam Sumer +
Josef Kneble +
Johannes Glatz +
Mathias Wohnh +
Paul Merkher +
Matheis Witz +

în vremea

răscoalei

lui Horea
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Matheis Stilrmenger
Lorinz Gozer m.p.
Conradt Binder +
Johannes Dodto +
Simon Valtzer +
Lorentz Stirner +
AndC'ni Mii:isch +
Sebastian M6sch +
Frantz Dorner +
Conrath Thomo +
Joseph Lang +
Xaverii Messer +
Jacob Mellau +
Frantz Horn +
Andoni Merchle +
Andoni Siebner +
Melchior ~iimerling

+

+

Melly e szerint tett magunk alazatos homagiali kotelessegiink, magunk es az
egesz Tasnad Mezo VS.ros Communitas neve, akaratja arant adjuk ezen Varosunk egyenlO akarattal kOlt es usualis pecsetiinkel megcrositett leveliinket fide
nostra mediante.
Tasnad Die 2-a Mensis Decembris 1784
Tasnadi fobiro A Szabo Mih0.lly
es az egesz Varosi Communitas
m.p.
L.S.
Per Morar Mcyzen Beregszasz m.p.
Orig. în Arh. Stat. Cluj, fond. Donaţie D. Braharu (nenumerotat).

Traducere:

Noi, locuitorii nobili şi de rînd, din interiorul şi din exteriorul comunităţii
tîrgului Tăşnad şi din comitatul nobiliar Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi
Chioarul, care ne scriem mai jos numele noastre sau neştiind carte recunoaştem
lucru.I publicat prin trasarea semnului crucii cu mîniile noastre, prin aceastA
scriere mărturisi1m că precum înainte şi acum am depus omagiul nostru, conform
legilor patriei noastre nobile, către Maiestatea Sa, împăratul nostru şi principele
ereditar Iosif al doilea şi ne-am obligait prin jur.li.mint ca să-i f.im credincioşi
Maiestăţii Sale. Ne angajăm şi promitem acum să rămînem în credinţa acea&ta,
pe toată durata vieţii noastre, nestrămutaţi.
Zalanyi Bajta Sămuel, preotul bisericii reformate din
Popa Vasilie paroh rumânesc.
Bako Janos rectorul şcolii reformate din Tăşnad m.p.
Szăva Mihăly organistul reformat din Tăşnad
Hatvani Andrlls capelan m.p.
Darpeneck m.p.
Ecksch <?> m.p.
Sulzeneck m.p.
Schenk m.p.
Karpf Kristel m.p.
Ferencz Abraham judele suprem al tîrgului Tăşnad.
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A. Szabo Mihâly m.p. ductor.
Mik Joseff m.p.
Jurat Szalontai Mihaly m.p.
Jurat Pop Istvan +
Jurat Tonko Mlhăly +
Jurat Erdos Mihăly +
Jurat SziO!Osi Gyorgy +
Jurat SzUflgyi Jânos +
Jurat Filrtos Istvan m.p.
Jurat Simon fatvan junior +
Jurat Molnăr Gyorgy +
Jurat Szenksi Ferencz m.p.
Joseph Szecsi ca jude.
Joseph Kehl m.p. jurat
Johanes Burdst m.p.
Honnes Lehrer +
Chonrath Friedricl: m.p.
Antonius Gossner m.p.
Martin Dohler jlJil"at
Joseph Leit m.p.
Franz Feren·'lacher jurat.
Matthlass Schoss judedltor.
Hans Jerg Kossler m.p.
Antreas Şchuller m.p.
Szegedl Sigmond m.p.
Tanzer Josef +
Numele celor din oraşul maghiar:
Nobil Ara&z Istvan m.p.
Nobil Dăkfalvi Symon +
Barabăs M4rton +
Nobil Asztalos Gyorgy +
Pâpal Istvan +
VAd. Kerszekhi Istvân +
VAduv Kovăcs Imre +
Balku Gyorgy m.p.
Boros Gyărgy m.p.
Farago Ferencz m.p.
Keresztell Janos m.p.
Farago Andrăs m.p.
Kovâcs J ânos +
Fejes Jânos +
Homokl Janos +
Komâromi Imre +
Fekete Mihâly +
Blr6 Janos +
Kassal Istvân +
Almă&Y MlihAly +
Beretz Janos +
Kovats Jozsef +
Szab6 Stephan m.p.
Pod Szab6 Mihâly m.p.
Jaszfalvi Kliltz +
Fekete Imre +
Hossu Mihâly +
Bom Janos +
Vig Gyărgy +
D~si Mlhăly

Pap Andrâs

+
+
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Fej6 Gyiirgy +
Kakusi Jănos +
Idian Janos +
Nyuhri Lăszl6 +
Pâl Janos +
Bir6 Mikl6s +
Ededy Laszlo +
Pap Gâbor +
Nyuzo Zsigmond +
Nobil Szabo Mihâly +
Paladi Ferencz +

Numele.

Joseph Schreiber +
Christian Biro m.p.
Varga Gyorgy +
Gyalai Istvan m.p.
Albu Bela +
Molnâr Gyorgy m.p.
Olah Antal +
Pal Andras +
Kolosi Janos +
Fazekas Gyorgy +
Szabo Zsigmond +
V ekony Istvan +
Csom Gyorgy +
Tot Andras +
Raknya Jancs +
Csala Jânos +
Vekony Jancsi +
Szabo Jozsef +
Prisu J ozsef +
Nyesi Mihaly +
Tornyi Andras +
Koza Andras +
Sos Janos +
DMk Janos+
Huszar Laszlo +
Locse Peter +
Dan Simon +
Nagy Mihâly +
Buda Janos +
Baran Jos. +
Foldi Kovacs +
Jussu Samu +
Rakate Janos +
Gaius Justei +
Matheis Stlrr +
Gaspar Schmidt +
Josef Woser m.p.
Jiirg Betz +
Andoni Milller m.p.
Johannes Binder +
Andreas Moser +
Jaccb Lindenmann m.p.
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Rathmus Biro m.p.
Joseph Mascher m.p.
Antonius Milhle m.p.
Joseph Juschke m.p.
Mathias Lupuleţ +
Antonius Dischler +
Jacob Burghardt mo.p.
Thomas Engel +
Mathias Burghardt m.p.
Lorin tz Lacher +
Andreas Roth Mayer +
Joseph Gofert +
Sebastian Umher +
Friedrich Thoma +
Lucas Gross +
Mathias Binkler m.p.
Adam Sumer +
Josef Kneble 7
Johannes Glatz +
Mathias Wohnh +
Paul Merkher +
Matheis Witz +
Matheis Stilrmenger +
Lorinz Gozer m.p.
Conradt Binder +
Johannes Dodto +
Simon Valtzer +
Lorentz Stirner +
Andoni Mosch +
Sebastian Mosch +
Frantz Dorner +
Conrath Thomo +
Joseph Lang +
Xaverii Messer +
Jacob Mellau +
Frantz Horn +
Andoni Merchle +
Andoni Siebner +
Melchior Kilmerling +
Drept care dăm această scrisoare a noastră in privinţa depunerii jurămin
tului omagial cu supunere conform voinţei şi sub numele nostru şi a întregii
comunităţi a tir.gului Tăşnad, scrisoare elaborată din voinţa comună a acestui ora~
şi întărită cu pecetea noastră obişnuită.
Tăşnad

în ziua de 2 a lunii decembrie 1784.
Judele suprem al Tăşnadului A. Szabo Mihâly
şi întreaga comunitate a oraşului m.p.
L.S.

Prin Morar Moyzen Beregszasz m.p.
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Şomcuta

395

Mare.

Raportul comisarului procesual Teodor Kis către Tabla continuă a coonitatului SolnocuJ Mijlociu unit cu Crasna şi Chioar, prin care l!'elatează publicarea
patentei de liniştire a răscoalei în satele cercului Şomcuta Mare.
Inclita Tabula Continua ludiciaria!
Domini Domini Patroni Gratiosissimi Collendissimi !
De dato 22da Novembri& Zilahon a Patentalis mellett Jrolt Nagysagos Tabla
Parancsolatyat 25ta de1'utan 4. orakor vottem alazatosson, melly parancsolatot
legotton mas nap ugy mint 26ta a Nagy Somkuti Processus'Ja meg indultaim, falurol falura menven publicaltam, meg magyarastam, es a Patentalisban kolt
punktumokat a nepel megertettem, mely dolog hogy nagyobb modalitasal ment
legyen veghez, ezen relatiomban includalt papirosra, az olah papok magok sajat
kezek subscriptiojokal recognoscaljak hogy a Patentalisban lOOlt pupktumokat
meg ertettek, az birak e& venyei kezek kerest vonasakal. ln reliquo expertls favori bUtS et gratiis me enixe comendatu~; persista.
Inclitae Tabulae Continuae Judiciariae
humillimus servus
Theod<orus> Kis m.p.
Processualis Co,mmissari us
<Pe verso:>
Adresa:
Ad Inclitam Tabulam Continuam ludiciariam lncliti Comitatus Szolnokl
Medii cum Kraszna Kovar uniti, Domini& Dominis Patronis Gratiossimis Collendissimis.
<~zoluţia

de primire;>

Orig. hîrtie, pecete

. 310. Pu,b. 9a Decembris 1784
inelară

în

ceară neagră,

aplicată

pe verso.

Specificatio

parochum, judicum et senium in drculo Kovar
in processu Nagy Somkut pagatim serie sequentu111.

In possessione Durusa
Eu popa Simeon mi s-au vestitu comişie tmpărAtească şi o am
Falus biro inq <uilinus> Meries DQPDitru keze kerest von·asa
Falu eskutye Dancs Mikulas +
N <eme>s Durus Vaszelika +
Nob<ilis> Duru& Simeon judex +
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ln possessione Steser
E<u> popa Toder cel bătrln
Falus ·':>iro Buja Gyorgy +
Iob<agio> Triff Onn +
In<qUiilinus> Kodran Tanaszije
Io<bagio> Buja Krecsiun +

+

ln possessione N. K6rtvelyes
Eu popa Theodor amu înţelesu
Falus biro Avram Petre +
Eskilt Tunsz V.aszalie +
Item Stilnik Nyikita +
lob<agio> Atyim Nutz +
Iob<aglo> Tun&'Z Stefan +
Io<bagio> Petran Gyorgy +
Io<bagio> Dan Petre +
Io<bagio> Matyas Pintya +
Io<bagio> Finb Zakarie +
Io<bagio> Matya Danila +

comişie

Translatus
Io<bagio> Atyim Petre +
Io <bagio> Toma Onu +
Io<bagio> Avram Ilie +

ln Possessione Fericse
Popa Vasile Ferice vlzlnd comişeu am
Falus blro Lazar Kifor +
E.slrlit Utza On +
Item Toma lrlimle +
Item Toma Mlhaly +
Item Lazar Mark+
Io<bagio> Lazar Gevrilla +
Io«'Jagio> Lazar Mitru +
Io<bagio> Utza Vaszly +

lnţeles.

'
ln Possessione Gaura
Popa Theodor cel tin<Ar> comişie o-am
Falus biro Morosan Onn +
Es.kilt Szlma Todor +
Item Szlma Vanya +

lnţeles
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în vremea

ltem Szima Gligorie +
Item Kosztin Togyer +
N<obilis> Mogos Gligor +
N <obilis> Lupsa Kostan +
N<obilis> Timar Gyorgy +
lo<bagio> Alb Vaszalie +
N<obilis> Szabojan Mihaly
N <obilis> Vajda Ursz +
N<obilis> Bob Prckup +

răscoalei

lui Horea

+

In Possessione Torokfalva
Madarasu popa Ioanu, Nejllliş cetindu
Falus biro Triff Lup +
Eskiitek Kozma Nyi!>tor +
Item Indre Ursza Iuon +
lob<agio> Indre Gyorgy +
Nob<ilis> Vesze Ursz +

comişeul

l-am

<Translatus Torokfalva>
N <obilis>
N <obilis>
lo<bagio>
lo<bagio>
lo<bagio>
lo<bagio>

Petyer Gligor +
Vesze Togyer +
Kozma Gligor +
Ko:z;ma Onu +
Lupsa Onu +
Meries Ursz +

In Possessione Csolt.
Popa Ilie celind comişeulu I-amu
Falus biro Borbelly Gyorgy +
Eskiit Borbely Ignat +
Nob<ilis> Koszte Timofie +

înţelesu.

ln Possessione Hovrilla
Popa Petru cetendu cOmişeulu1 1-amu
Falus 'J:ro Atyim Ursz +
Eskiit Atyim Lukacs +
Item Atyim Petre +
lo<bagio> Atyim Petre senior +
lo<bagio> Atyim Dumitru +
lo<bagio> Atyim Tanaszije +
26 - Acta Mvsei Poroliesensis -

înţelesu.

voi. VllI/198•
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In Possessione N <ag>i Somkut
Eu Popa Gabor am înţeles comişie
Falus biro Dumb Indreyi +
Eskiit Mik Onu +
Item Marinkas Vaszalie +
Idem N <obilis> Mec!> Todor +
N <obilis> Mlk Lup +
N <obilis> Dragos Petre Ursz +
N <obilis> Mecs Onu +
N <obilis> Buda Ianos +
N<obilis> Mecs Vasalie +
N <obilis> Butyan Palko +

că

o am

înţeles.

ln Possessione Hoszufalva

Pr<e>cu<m> eu popa Grigo<r>e
tesc l-am <in>ţelesu.
Falus biro Kordos Lup +
Eskiit Pop Irimie +
ltem Szakats Petre +
N <obilis> Mlkle Avram +
Ott Gevrilla +
N <obilis> Kordos Lup +
lo<hagio> Bole Dumitru +
lo<bagio> Manga Indrej +

văzînd

şi

ceti<n>d

In Possessione Magos falva

Popa Georgkie văzîndu comisău I-amu
Popa Timofie am înţeles comişeu
N <emes> biraja Pap Kosztan +
Falus biro Grossonn Onu +
Eskiit Buja GUgor +
Item Maczak Gligorie +
Item Gulas Gligor +
N<emes> Pap Stefan +
lo<lbagio> Grossonn Togyer +

înţelesu.

In Possessione Pribikfalva
Popa Procopie văzind comlşie om
Falus biro Angyelan Iacob +
E&kut Szusza Petre +
Item Busekan Onu +
Item Zajka Szamollla +
Item Morosan Ursz +
Item Sztan Onu +
Item Sztan Alexa +

lnţeles.
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In Possessione Fejerszek
Popa Procopie cetii comişeul am înţeles.
Neme6 Denucz Illyes +
Falus Biro Timbucz Demjân +
Eski.it Marosan Vâszi
lobb<agio> Ionucz Ursz +
Nemes Denucz Gavrilla +
Nemes Denucz Szimjon +
Nemes Gicz Vonn +
Nemes Horia Vonn +
Kantor Andron Szimjon +
N emes Voqye Du.mi tru +
Nemes Denucz Gabor hadnagy +

In Possessione Danfalva
Pr. Prie văzuiu comişeu 1-amu
Falus biro KiS6 Onn +
Eski.it Bolos Dumitru +
lo<bagio> Maxim Onn +
lo<bagio> Bretye Lup +

înţelesu

+

In Possessione Lukatsfalva.
Eu Popa Dumitru Vaida de la Lucăceşti a.m cetit comişAul şi am tnte1es.
Falus biro Butsuman Vasz. +
Io <bagio> Kiytan Ştefan +
lo<bagio> Butsuman Onnu +
lo<bagio> Koza Dumitru +
Io <bagi o> Koza Vaszalie +

In Possessione Tolgyes.
Eu Popa Grigore am cetit c0tmişău şi am înţeles
Falus biro Butsuman Mojszij +
Eski.it Szelecsan Gligor +
Item Pap Stefan +
Item Zagon Lup +

In Possessione N <ag>i Nyires.
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N <emes> Krlsan Vaszalie +
N <eines> Moroşan Lup +
N <emes> Marinkas Ghioszi +
Io<bagio> Marias Ursz Sen.
Io<bagio> Bonatz Gyorgy +

L. GYEMANT

+

In Possessione Gyukeres
Eu Popa Irim<i>e din RLmeţi
Falus blro Bob Gligor +
Eskut Gedrucs Onn +
Item Suiam Todor +
ltem Kozma Ursz +
Item Kozma Lup +

văzînd comi~u

am

înţeles

+

In Possessfone Somkut pataka
Şi

eu Popa Fodor din Văleni am
Nob<ilis> Szocs Vaszilia +
Falus biro Pioneli <? > On +
lo<baglo> Luputz Gyorgy +
Item Kosztin Tanaszje +
Item Hagan Gavrilla +
N <eines> Stefutz Flora +
N <ernes> Guz Kirilla +
N <emes> Dan Von a Vasz. +
Io<bagio> Petrus Pask +
Io <bagi o> Kareban Togyer +

<în>ţăles-o

ce s-au citit.

In Possessione Iader
Cum absunt Parochi.
N <emes> Fatul Flore +
Falus blro Fatul Szlmion +
Eskilt Fatul Iuon +
Hem Fatul Tommas +
Io<bagio> Borota Petre +
Orig. în Arh. Stat. Cluj, Fond

Donaţie

D. Braharu, (nenumerotat).

Traducere:
InaltA Tablă Continui Judiciară!
Domnilor, patronilor preagraţioşi

şi aleşi!

Am primit cu ~upunere în ziua de 25, după-amiază la orele 4, porwica Inaltel Table datată de la Zalău din 22 noiembrie împreună cu Patenta, care poruncă, pomlnd imediat a doua zi, adică în 26, în cercul Şomcuta Mare, o am
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publicat-o mergînd din sat în sat, am explicat-o şi am făcut poporul sA înţeleagă
punctele din Patentă. In ce priveşte modul în care s-.a. efectuat acest lucru,
preoţii români recUtDOSC prin semnătura propriilor miini, iar juzii şi bătrinii prin
!iemnu,I crucii trasat pe hîrtia alăturată raportului aneu, că au înţeles punctele din
Patentă. In rest, recomandîndu-mă cu toată strAdania favorurilor şi graţiei recun0~cute. rAmin sluga supusă a Inaltei Table Continue Judiciare
Theod<orus> Kis m.p.
Co.misar cercual.
<Pe verso:>
Adre!ia:
Inaltei Table Continue Judiciare a Nobilului Comitat Solnocul Mijlociu unit
cu Crasna şi Cl:ioar, Domnilor Patronilor preagraţioşi şi aleşi.
<Rezoluţia

de primire:>

Urmează

310. Pub. 9-a Decembrie 1784.

Lista parohilor, juzilor

şi

bAtrinilor din cercul

Şomcuta

Mare a

Chioarului, în ordinea satelor.

In posesiunea

Duruşa.

Eu popa Simeon mi s-au vestitu comişie împărAteascA
Judele satului inq <ilinus> Meries Dumitru s~nul crucii +
Juratul satului Dancs Milrulas +
N <obil> Duru!i Vaszelika +
Nob<il> Du.rus Simeon jude +

1n posesiunea Stejera.

E<u> popa Toder cel bătrîn
Judele satului Buja Gyorgy +
lob <ag> Triff Onn +
In<quilin> Kodran Tanaszije +
Io <bag> Buja Krecslun +

1n poseriunea Curtuiuşul Mare.

Eu popa Theodor amu înţelesu
Judele satului Avram Petre +
Juratul Tunsz Vaszalie +
Idem Stilnik Nyiklta +
Io'J <ag> Atyim Nutz +
Iob<ag> Tunsz Stefan +
lob<ag> Petran Gy0r.gy +
Io<bag> Dan Petre +
Io<bag> Matyas Pintya +
Io<bag> Finb Zakarle +
Io <bag> Matya Danila +

comişie.
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Io<bag> Atyim Petre +
Io<bag> Toma Onu +
lo<bag> Avram Ilie +

1n posesiunea Fericea.
Popa Vasile Ferice văzînd comişeu am
Judele satului Lazar Kifor +
Jurat Utza On +
Idem Toma Irimie +
Idem Toma Mihâly +
Idem Lazar Mark +
Io <'bag> Lazar Gevrilla +
Io <ba·g> Lazar Mitru +
Io <bag> Utza Vasziy +

înţeles.

ln posesiunea Gaura.
Popa Theodor cel tin<ăr> c0imişie o am
Judele satului Morosan Onn +
Jurat SzLma Todor +
Idem Szima Vanya +
Idem Szima Gligorie +
Idem Kosztln Togyer +
N <obil> Mogos Gligor +
N_<obil> Lupsa Kosztin +
N <obil> Timar Gy&gy +
Io<bag> Alb Vaszalie +
N <obil > Szabolyan Mihaly +
N <obil> Vajda Ursz +
N <obil> Bob Prekup +

înţeles

1n posesiunea Buciumi.
Modarasu popa Ioanu Nemiş cetindu-1
Judele satului Triff Lup +
Juraţi Kozma Nyisztor +
Idem Indre Ursza Iuon +
Job <ag> Indre Gyorgy +
No':><il> Vesze UrSz +
N <abil> Petyer Gligor +
N <abil> Vesze Togyer +
Io <bag> Kozma Gligor +
Io<bag> Kozma Onu +
Io <bag> Lupsa Onu +
Io<bag> Merie&" Ursz +

comişeul

l-am

1n posesiunea Cfolt.
Popa Ilie cetind comişeulu 1-amu
Judele satului Borbelly Gyorgy +
Jurat Borbely Ignat +
Nob<ll> Koszte Timofie +

înţelesu.
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In posesiunea Hovrila.
Popa Petru cetindu comişeulu I-amu
Judele satului Atyim Ursz +
Jurat Atyim Lukacs +
Idem Atyim Petre +
Io<bag> Atyim Petre senior +
Io<bag> Atyim Dumitru +
Io <bag> Atyim Tanaszije +

înţelesu

In posesiunea

Şomcuta

Eu Popa Gabor am înţeles comişie di. o am
Judele sătesc Dumb Indreyi +
Jurat Mik Onu +
Idem Marinkas Vai;zalie +
Idem N <obil> Mecs Todor +
N <obil> Mik Lup +
N <o':>il > Dragos Petre Ursz +
N <obil> Mecs Onu +
N <obil> Buda Ianoş +
N <obil> Mecs Vaszalie +
N <obil> Butyan Palko +

Mare

înţeles.

In posesiunea Satulung.
Precum eu popa Grigore văzind
Judele sătesc Kordos Lup +
Jurat Pop Irimie +
Idem Szakats Petre +
N <obil> Mikle Avram +
Ott Gevrllla +
N <obil> Kordos Lup +
Io<bag> Bolc Dumitru+
Io <bag> Manga Indrej +

şi

cetind

In posesiunea
Popa Georghie vAzind1.1i comişAu l-<amu
Popa Timofie am inţele& C<l\lllişeu
Judele nobiliar Pap Kosztan +
Judele sătesc Grossonn Onu +
Jurat Buja GligOl" +
Idem Maczak GUgorie +
Idem Gulas Gligor +
N <obil> Pap Ştefan +
Io<bag> Grossonn Togyer +

comişeu

lmpArAtesc l-am

MogoşeştL

înţelesu.
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ln posesiunea
Popa Procopie văzînd comişie om
Judele sătesc Angyelan Iacob +
Jurat Szusza Petre +
Idem Busekan Onu +
Idem Zajka Szamoilla +
Idem Morosan Ursz +
Idem Sztan Onu +
Idem Sztan Alexa +

Pribileşti.

înţeles.

ln posesiunea Fersig.
Popa Procopie cetii comişeuJ. am înţeles.
Nobil Denucz Illyes +
Judele sătesc Titmbucz Demjân +
Jurat Marosân Vâszi +
Iob<ag> Ionucz Ursz +
No'Jil Denucz Gavrilla +
Nobil Denucz Szimjon +
Nobil Gicz Vonn +
Nobil Horia Vonn +
Cantor Andron Szimjon +
Nobil Vonye Dumitru +
Nobil Denucz Gabor ductor +

ln posesiunea
Preotul Prie văzuiu comişeu 1-amu
Judele sătesc Kiss Onn +
Jurat Bolos Dumitru +
Io<bag> Maxim Onn +
Io <bag> Bretye Lup +

Dăneştii

+

înţelesu

ln posesiunea
Eu Popa D1llillitru Vaida de la
Judele sătesc Butsu.rnan Vasz. +
Io<bag> Kiytan Ştefan +
lo<bag> Butsuman Onnu +
lo<bag> Koza Dumitru +
Io<bai> Koza Vaszalie +

Lucăceşti

Chioarului.

Lucăceşti.

am cetit

comiş4ul

ln posesiunea Tulghlef.
Eu Popa Grigorie am cetit comişău1
Judele sătesc Butsuman Mojszij +
Jurat Szelecsan Gligor +
Idem Pap Ştefan +
Idem Zagon Lup +

şi

am

înţeles.
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ln posesiunea
Eu Popa Ioan Florea am cetit comişAu
Judele sătesc Pap Vaszalie +
Jurat Benc&e Vaszalie +
Idem Dregan Vaszalie +
N <obil> Marinkas Mojszej +
N <obil> Krisan Vaszalie +
N <obil> Morosan Lup +
N <obil> Marinkas Ghioszi +
Jo<bag> Marias Ursz Sen. +
Io <tag> Bonatz Gyorgy +

1n
Eu Popa Irimie din Rîmeţi văzlnd
Judele sătesc Bob Gligor +
Jurat Gedrucs Onn +
lden Sulam Todor +
Idem Kozma Ursz +
Idem Kozma Lup +

şi

Mireşul

l-am

lui Horea

Mare.

înţeles.

posesiunea Rîmeţi.
comişeu

am

lnţeles

+

ln posesiunea Văleni.

eu Popa Fodor din Văleni am înţăles-o ce s-au citit.
Nob <il> Szocs Vaszilie +
Judele sătesc Pioneli <?> On +
Io <bag> Luputz Gyorgy +
Idem Kosztin Tanaszje +
Idem Hagan Gavrila +
N<c,bil> Stefutz Flora +
N <obil> Guz Kirilla +
N <obil > Dan Von a Vasz. +
lo<bag> Petrus Pask +
Io <bag> Kareban Togyer +

Şi

I n posesiunea Iadăra.

In absenţa parohului.
N <obil> Fatul Flore +
Judele sătesc Fatul Szimion
Jurat FatuJ. Iuon +
Idem Fatul Tommas +
Io <bag> Borota Petre +

+
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Tiişnad.

credinţă faţă

de

împăratul

Iosif al Il-lea al locui-

Tăşnad.

Tasnddi Proc.essusbeli Papok, Nemesek es
Koz Rendbeli Lakosok homagiuma.

Mi Nemes, Krasznaval es Kovarral mcg egyesiilt Kozep Szolnak Varmegyeben az alăbb irt helysegekben residealo es comorâlo szemellyek magunk kik ide
alabb neviinket leirjuk, irattyuk es a publikălt dolgot keziink kereszt vonasa meg
erositesevel recognoskâljuk ez leveli.ink rendiben hiteles vallast teszilnk arrol,
hogy V·alamint ennek eli:itte Ditsosr;egesen uralkodo Felseges Mâsodik Josef Csâszarunkhoz es Orokos Fejedelmiinkhez Nemes Hazânk Torvenye tartăa szerent
Hommagiumunkat le tettilk es mag1Ji11kat hittel az 6 Felsege hilsegere le koteleztilk ugy cz utăn is abban egesz eletiink meg .maradăsâig le kotelezzilk es
ajjânljuk

In Possessione Baldshdza.

Popa Ioan de la Blaje paroh.
Samuel Buzar; Notarius
F6 biro Orosz Janos +
Orbai Janos +
Hirscher Georg +
Stantzki Kosztan +
Avajni Mikl6s +
Durkos Peter +
Pap Măte +
Pop Laszlo +
Uglai Găbor Ns
Berkovan Togye +

Uglai Stefan Nemes
Uglai Janos Ns +
Uglai Togyer Ns +
Uglai Peter Ns +
Majeu Ilyes +
Pop Andre +
Stantzki Ignac +
Avaji Lorincz +

+

In possessione T. Szarvad

Joannes Ujvăror>i m.p.
Az Olah Pap nincs ithon
Michael Horvatt:
Michael Sza'Jo Rectorus
Gal Istvan m.p. Gondviseli:i
lllyes Lorincz Judex primarius
Todoran Gabor +
Dallos Ferentz
Mikle Togyer +
Szilagyi Laszlo +
Avastan Lukacs +
Szekelly Mihăly +
Igirovan Laszlo +
Szakar~ 3abor +
Szabo Mihăly + N-:!mes Szemely

Santza Mikl65 +
Silti FP.rentz +
Otvos Gyorgy +
Tyare Janos +
Turo Janos tKirăly Illyes +
Sălian Peter +
Czibak Simon +
PetriJ:vis Janos +
Moldovan Janos tGyori 15.tvlm +
Major Togyer +
Sajgo Gyorgy + Nemes Szemely
Tarpai Janos +
Sztupar Gyorgy +
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In Possessione N. Dersida
Popa Simion paroh de Bobotă.
Popa Tomă.
Fo Bir6 Fejer Gyorgy +
Eskilttek Muszka SLmion +
Baksăn Gligor +
Fejer Peter +
Molnar lrimie +
Uj Nemesan Mikl6s +
I.asa Gyorgy +
Oregek Mârkos Simon +
Bolos Gâbor +
Buda Gabor +
Nemes Mezei Janos +
Mârkos Gabor +

Fazakas Gâbor +
Varszân Gyorgy +
Muszka Kozma +
Muszka Vasilie +
Mw;zk.a Sandor +
Uj Nemesân Gabor
Fejer Lupuj +
Balint Mihaj +
Muszka Togyer +
Muszk.a Peter +
Fejer Ignat +

+

In possessione Zcilnok
Pop<a> Petre Paroh de Zanoc m.p
Fo Bir6
Opre Lupa +
Bratis Onu +
Csintsân Georgye +
Mâkâri Demeter +
Râk6tzi Thogyer +
Farkas Stefan +
Hulpas Philep +
Kintses Peter +
Csurko Stefân +
Vok Gyorgy +

Vajda Thogyer +
Papp Janos +
Pap Demeter +
Erdei Laszlo
Bulgerjăn Mitra +
Thodor Jannos +
Kontrâs Thogyer +
Kevarân Lupu +
Koska Peter +
Brătiş Dănila

+

J\iâdarâszân Peter

+

In possessione Domoszl6
M!agyak Onu +
M!agyăk Ieremia +
Borkov·ân Jânnos +
Kis Mikl6s +
Turz6 Thogyer +
Mlagyak Ieremia +
M!âgyok Mitra +

Eu Popa Niculae di la Dumuslău
Fo Bir6 Markas Gyorgy +
Kis Thogyer +
Erdellyi lllye +
Kis Thomas +
Mlagyâk Jozsef +
Szabo Onye +
Csurtsc Samuilâ +

In possessione Szilvas
Popa Stefan din Silvaş.
Fo Bir6 Avasan Danila
Eslrutek Cso~ăn Gligor

+

Lazăr Laczko +
Filimon llles +
Marinkai Găbor
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Oregek

Hanik Ur5z +
Argyelan Ignât +
Filimon Simon +
Borokan Laszlo +
Pap Janos+
KUtPas Mikl6s +
Brahanka Kira +

Magyar Lorincz
Gavrai Lâszl6
Gavrai Jânos +
Lazar Simonka +
Kosok Alexa +
Moka Dohăn +
Erdei Makari +

ln possessione Szodemeter
Franciscus Doczy Reformatorum Pastor m.propria.
Popa Simion paroh din Slunad m.p.
Fo Bir6 Far Gâbor

+

Szabo Janos +
Linguly Jânos +
lfiu Murguly Janos
Kosolo Janos +
Krisan Mil:âly +
Szabo Ko5ztân +

Szabo Mikl6s +
Avasân Danila +

+
Ns. sz.

Eskuttek
Oregek Buda Laszlo +
Sza'Jo Gyiran +
Ns. sz.
Murguly Janos +
Bogâti Peter +
Talpas Prekup
Dellk Jânos +
Ns szemely Avasan Laszlo +

Bratya Kratson +
Csorba Lup +
Szilagyi Mihâly +
Buth Janos +
Pastyan Togyer +
Mate Toma+
Bocz J·anos +
Szabo Gyorgy +
Szabo Mihaly +
Dohâny Janm; +
Szânfira Illyes +
Szasz Istvan +

In possessione Er Szodero
Franciscus GOde de Csikszereda Minister
Ecclesiae quodam Szodorokusiensis
Popa Toaderu paroh de Suderu.
Petru Erdei Scholae Rector Ref.
Ga'xiel Darabant Szodor Cantor
Fo bir6 Praja Janos +
Sze!es Janos +
Pap Demeter +
Pusztai I.mre +
Nagy Pal +
Trifan Sandor +
Todor Janos +
Kratson Kira +
Orosz Laszlo Beteg

Tolnai Silndor +
Farkas Andrâs +
Kalapos Laszlo Beteg
Kozma Gergely +
Szodorai Oregek
Filep Peter +
Jorkuly Mihllly +
Pal Janos +
Pal Mihaly +
Nobilis Persana
Zutori Jozsef +
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In possessione Er Hatvan

Josephus Furou, Port.5almi Pastor Rtae Ecclesiae
Popa Mihaiu

paroh din Hotvan.
Fobiro Garday Tamâ& +
Varga Gergely +
Bandula Togyer +
Ezek Eski.ittek
Kopasz Jănos +
dregek Koszt.an Demeter +
Pap Demeter +
Togyicska Peter +
Butzuj Janos +
Hajdu. Flora +
Fogas Lâszl6 +
Buttyan Janos +
Meszâros U rszuly +
Kosztâny Janos +
Kavasân Lupuly +
Pap Gabor +
Borsa Laszlo +
nemiş,

Potrovitza Tivadar +
Liptsei Peter +
Prâla Togyer +
Dara')ăny Janos +
Potrovitza Găbor +
In Oppido T. Szant6 dle 1-a Decembris Anno 1784
Petrus Ungur mp. ArchidiaconuiS Districtus
T. Szantoiensis
Joannes Bodai Eccler>iae Reformatorum
in T. Szânto Parochus
Popa Ion Căplan de Santo
Feo Biro Lengyel Mihăly +

Eskilttek nevei

Sânta Gâbor +
Kovari Koszta +
Szakâts Ferencz +
Kosztanyi Miklos +
Papp Gyorgy +
Az oregek koziil vaio
Osztatyi Laszlo +
Szabo Jănos +
Toth Gyorgy +
Nyit Janos +
Lemâk Istvan +
Botth Istvan mp.
Orosz Bâlint +
Tovarân Janos +
Sokajda Jănos +
Kiminyicz Gergely +
Vere!.s Lupuly +
Acs Demeter +
Morossan Kirilla +
Prekup Janos +

Muntyan Jâkob +
Kalaposs Mă.te +
Porteleki Laszlo +
Zimbru Togyer +
Veress Mikloss +
Teglâ.s Koszta +
Ujjfalusi Janos +
Mik Jâkob +
Szilagyi T6gyer +
Morossân Mikl6s +
Rogyij Janos +
Gombru Janos +
Czigla Gâbor +
Zimbruj Jânos +
Hodorog I&tvan +
Orosz Demeter +
Gerhegy Jânos +
Morossăn Sâmuel +
Mirnu Markuly +
Fekete Janos +
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Andron Gyorgy +
Kukuta Simon +
Kukuta Gyorgy +
Brusztu,răn Lukâcs +
Oberajter +
Szabo Lupuly +
Molnar Gyiirgy +
Marosăn Lâszl6 +
Argyelăn Todor +

<La

sfîrşit:>

310 Prp. 9a

In Possesssione MaZomszeg
Fii bir6 Pintye Gligor +
Eski.ittek Bulbukl Lupuj +
Argyelăn Togyer +
Hâra Filimon +
Marosăn Simon +
Bosar Lup +
Szimilujan Matye +
Moldovan Mihâly +
Ruszân Simon +
Xbr:is

1784.

Arh. Stat. Cluj, fond.

Donaţie

D. Braharu (nenumerotat).

Traducere:
Omagiul

preoţilor,

nobililor

şi

locuitorilor de rînd din cercul

Tăşnad.

Noi, persoanele domiciliate statornic în localităţile însemnate mai jos ale no''Jilului com1tat Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioarul, care ne semnăm cu
numele nostru aici mai jos sau care punem să ni se scrie numele şi recunoaştem
lucrul publicat prin întărirea semnului crucii trasat cu mîinile noastre, prin această scrisoare a noastră depunem mărturie autentică asupra faptului că după cum
înainte ne-am depus omagiul conform legilor patriei noastre nobile către Maiestatea Sa împăratul şi principele nostru ereditar Iof>if al Doilea care domneşte cu
glorie şi ne-am obligat prin ju,rămînt să-i fim credincioşi Maiestăţii Sale,
astfel şi după aceasta ne obligăm şi oferim să rămînem în tredinţă pînă la stlrşitul vieţii noastre.

In posesiunea

Bălan.

Popa Ioan de la Blaje paroh.
Samuel Buzas Notar.
Judele suprem Orosz Jănos +
Orbai Janos +
Hirscter Georg +
Stantzki Kosztan +
Avajni Mikl6s +
Durkos Peter +
Pap Mate+
Pop Lăszl6 +
Uglai Gâbor nobil
Berkovan Togye +
Uglai Ştefan nobil +
Uglai Jăno6 nobil +
Uglai Togyer nobil +
U glai Peter nobil +
Majeu Ilyes +
Pop Andre +
Stantzki Ignâc +
Avaji Lorlncz +
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In posesiunea Sărvăzel.

loannes Ujvarosi m.p.
Preotul român nu e acasă.
Michael Horvath
Michael Szabo rector
Gal Istvan m.p. curator
Illyes Llirincz jude primar
Todoran Gabor +
Dallos Ferentz +
Mikle Togyer +
Szilagyi Lâszl6
Avastan Lukacs +
Szekelly Mihaly +
Igivoran Laszlo +
Szakara Gâbor +
Sza~6 Mihaly + persoană nobiliarA.
Santza Mikl6s +
Siiti Ferentz +
Otvos Gyorgy +
Tyăre Janos +
Turo Janos +
Kirâly lllyes +
Sâliiln Peter +
Czibak Simon +
Petrikas Jănos +
Moldovan Janos +
Gyori Istvan +
Major Togyer +
Sajgo Gyorgy + persoană nobiliară.
Tarpai Janos +
Sztupar Gyorgy +

1n

posesiunea Bobota.

Popa Simion paroh de Bobotă.
Popa Toma.
Jude suprem: Fejer Gyorgy +
.Turaţi: Muszk.a Simion +
Baksăn Gligor +
Fcji'r Peter +
Moln<ir Irimie +
U.J Nc•niesăn Mikl6s +
Las.a Gyorl(y +
Bătrini: Mnrkos Simon +
Bolos Gtibor +
Buda Gnbor +
Nobil Mezel Janos +
Mărkos Gabor +
Fazakas Găbor +
Var!:.zăn Gy6rgy +
Muszka Kozma +
MUiSzka Vaszille +
Muszka Sandor +
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+

In posesiunea Zalnoc.
Popa Petre paroh de Zanoc m.p.
Jude suprem Opre Lupa +
Bratis Onu +
Csintsan Georgye +
Măkari Demeter +
Râk6tzi Thogyer +
Farkas Steflm +
Hulpas Philep +
Kintse5 Peter +
Csurko Stefăn +
Vok Gyorgy +
Vajda Thogyer +
Papp Janos +
Pap Demeter +
Erdei Lăszl6 +
Bulgerjăn Mitra +
Thodor Janno~ +
Kontras Thogyer +
Kevarân Lupu +
Koska Peter +
Brătis Dan ila +
Madărăszan Peter +

1n posesiunea Dumusll!u.
Eu Popa Nicu.lae di la Dumuslău.
Jude suprem Markas Gyorgy +
Kis Thogyer +
Erdellyi Illye +
Kis Thomas +
Mlagyak Jozsef +
Szabo Onye +
Csurtse Samuilă +
Mlagyak Onu +
Mlagyâk ler<'mia +
Borkovăn Jan~os

+

Kis Mikl6s +
Turz6 Ttogyer +
Mlagyak Ieremia +
Mlăgyok Mitra +
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fn vremea r/1scoalei lui Horea

1n posesiunea
Popa Ştefan din Silvaş.
Jude suprem Avasan Danila
Juraţi: Csoban Gligor +
Lazar Laczko +
Filimon llles +
Marinkai Gabor +
Hanik Urst +
Argyelan Ignat +
Filimon Simon +
Borokăn Lăszl6

Silva.ş.

+

+

Pap Janos +
Kupas Mikl6s +
Brahanka Kira +
Bătrîni: Magyar Uirincz +
Gavrai Llszl6 +
Gavrai Janos +
Lazar Simonka +
Kosok Alexa +
Moka Dohan +
Erdei Makari +

1n posesiunea

Săuca.

Franciscus Doczy preot reformat m. propria.
Popa Simion paroh din Săunad m.p.
Jude suprem Făr Gă':>or +
Juraţi:
Szabo Janos +
Linguly Janos +
Murguly Janos junior +
Kosolo Janos +
Krisan Mihâly +
Szabo Kosztân +
Bătrîni: Buda Laszl6 +
Murguly Janos +
Szabo Gyiră.n +
Bogati Peter +
Talpas Prekup +
Deak Janos +
A vasan Laszlo + persoană nobiliari.
Szabo Mikl6s +
Avasan Danila +
Bratya K'ratson +
Csorba Lup +
Szilagyi Mihaly + persoană nobiliari.
Buth Janos +
Pastyan Togyer +
Mate Toma +
Bocz Janos +
Szabo Gyorgy + persoană nobiliari.
Szabo Mihâly +
Dohâny Janos +
Szânfira lllyes +
Szasz Istvan +
27 - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. VIII/1984
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In posesiunea Sudurău.

Franciscus GOde de Csik&zereda preot al bisericii din
Popa Toaderu paroh de Suderu.
Petru Erdei rectorul şcolii reformate.
Gabriel Darabant cantor din Sudurău.
Jude suprem Prâja J4nos +
Szeles Janos +
Pap Demeter +
Pusztai Imre +
Nagy Pal+
Trifân Sândor +
Todor Janos +
Krat5-0n Kira +
Orosz Laszlo bolnav.
Tolnai Săndor +
Farkas Andrâs +
Kalapos Laszlo bolnav.
Kozma Gergely +
BAtriilii din Sudurău: Filep Peter +
Jorlruly Mih4ly +
Pal Janos +
Pal Mihâly +
Zutori Jozsef + persoană nobiliară.

1n posesiunea Hotoan.

Josephus Furou preotul bisericii reformate din
Popa Mihaiu nemiş, paroh din Hotvan.
Jude suprem Garday Tamas +
Bangyula Togyer +
Kopasz Janos +
Pap Demeter +
Bu,tzuj Janos +
Fogas Lă~zl6 +
Meszâros U rszuly +
Kavasân Lupuly +
Borsa Laszlo +
Varga Gergely +
Aceştia sint juraţi.
BAtrini: Kosztân Demeter +
Togyicska Peter +
Hajdu Flora +
Buttyan Janos +
Kosztăny Janos +
Pap Găbor +
Potrovitza Tlvadar ~
Liptsel !>eter +
Prâla Togyer +
Darabăny Janos +
Potrovltza Gabor +

Porţ.
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In tirgul Santău in ziua de 1 decembrie a anului 1784.
Petrus Ungur m.p. protopopul districtului Santău.
Ioannes Bodai parohul bisericii reformate din Sant4u.
Popa Ion cAplan de SantAu.
Jude suprem Lengyel Mihaly.
Numele ;uraţilor: Sânta Gabor +
Kovari Koszta +
SzakAts Ferencz +
Kosztanyi Miklos +
Papp Gyorgy +
Dintre bA·trîni sînt: O&ztatyi Lasz16 +
Sza':>o Janos +
T6th Gyorgy +
Nyit Janos +
Lemak Istvan +
Botth Istvan m.p.
Orosz Balin t +
Tovarăn Janos +
Sokajda Janos +
Kiminyicz Gergely +
Veress Lupuly +
Aos Demeter +
Morossan Kirilla +
Prekup Janos +
Muntyân Jakob +
Kalaposs Mlăte +
Porteleki Laszlo +
Zimbru Togyer +
Vere&s Mikloss +
TegJas Koszta +
Ujjfalusi Janos +
Mik Jakob +
Szilagyi T6gyer +
Morossan Miklâs +
Rogyij Janos +
Gombru Janos +
CzigJ.a Gabor +
Zimbruj Janos +
Hodorog Istvan +
Orosz Demeter +
Gerhegy Janos +
Morossan Sâmuel +
Mirnu Markuly +
Fekete Janos +
Andron Gyorgy +
Kuklllta Simon +
Kukuta Gyorgy +
Bruszturan Lukacs +
Obera.jter +
Szabo Lupuly +
Molnar Gyorgy +
Marosan Lăszl6 +
Argyelan Todor +
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1n posesiunea

Brăişor.

Jude suprem Pintye Gligor +
Juraţi: Bulbuk Lupuj +
Argyelân Togyer +
Bară Filimon +
Marosăn Simon +
Bosâ.r Lup +
Szimilujan Matye +
Moldovan MiMly +
Ruszăn Simon +
<La sftrşit:> 310 prp. 9 decembrie 1784.

11 .. 1784 decembrie 13,

Slrmăşag.

RaportuJ comisarului procesual Gheorghe Barabaş către vicecomitele substitut al comitatului Solnocul Mijlociu, Ludovic Donatt;, despre publicarea patentelor de liniştire ale Guberniului Transilvaniei, din 21, 22 şi 23 noiembrie 1784.
in satele cercului Chieşd.
Spectabilis ac Generosc Domine Vicecomes
Domine mihi humilime colendissime!
Az ide accludalt kiralyi parantsolatokat, etiam cum discrimine vitae prccessusomnak minden faluiban magam szemelyesen publicaltam, magyar es olab
papokkaI subscribaltattarn, az engedelmesebb faluknak biraji es venjei, vulgo:
fruntye szatuLui, magok kezek kereszt vonasalkkal corroboralt.afak is. Hanem
Okorito es Sziget valamint a legelsoben publicalt olăh nyelven levi:i Patentalisok
meghallâsăr61 es megerteserol valo recognitiojokat kereszt huzassal nem roboraltak, hanem meg tsufoskeppen alattom egymaskomtt nevettek es azt sugdostak,
hogy az nem kiralyi parantsolat, hanem tsak az urake. Ennelfogvâst az ket helyseg egyben tsatolvăn magăt, az mostani kiralyi parantsolatokrol valo recognitiojokat sem kereszteztek, melyel valosagos engedetlensegeket es az părtiitesre, rebelliora valo keszsegeket mutattak meg.
SOt az melt6sago& Kemeny urak o Nagysăgok Sarmasâ gi es Kovesdi tisztjei s
mas hiteles emberek is, akik ezen ket olăb helysegekben geniussokat kitanultăk,
tselekedeteiket lăttăk s tapasztaltak s magam is a szemek forgasăb61 is kinezhettem, szentiil el lehet hinni fe!olli:ik, hogy tsak legkise'.>b alkalmatos&âgok lett volna,
tsak ket harom Erdelyi tolvaj erkezett volna <a> koziekbe, legotton mind talpon ăllott volna, botra, fegyverre kapott volna es legels0benis az Sarmasăgi e!>
Kovesdi Melt6săgos udvarokat, j6sza.gokat felpredăltak volna, s0t az egesz ;magyar
falut felgyujtottak volna.
Melyre nezve az mostani felelmes es &zomoru1 circumstantiăkl:oz keppest in
exemplum aliorum, tam ad praesens, quam ad futurum tem.pus deserviturum ezen
nyakas es sziiletett tolvajok melto biinteteseket elvegyek s e reszben is a felseges
k.parantsolatok complementumot sortialjanak, igen sziikseges, wt az falujok kozepere nyărs es akasztofa erigaltassek. Ha pedig mostani tselekedetek elengedOdik,
ez utanis akarmit parantsolatot fel se veszik, a tiszteket tsufnak tartjak.
Quibus gratiis humilime comendatus &Um et persista. Spectabilis Domini
Vicecomitis.
humilimus servus
Sarmasag 13fa Decembris 1784 I. ColllJTlissarius Georgius Barabas
<Pe verso:>
0
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Spectabili ac Generoso Domino, Domino Lodovico Donăth, lncliti Comitatus
Szolnok Medii cum Kraszna et Kovăr uniti, circuli Szolnokiensis Sub!.tituto Vicecomiti, Domino mihi humilime colendissimo
Ex officio
Zilah
Sarmasăgi, Lo.mpedi es Ballai magyar helysegek birăi ezen levelet az rabokkal egyiltt sietve es j6 vi.gyllzat alatt killdjek sub pena statuta.
Commissarius Barabas Gyărgy
310. In processu Kovesdiensi

<Orig., hirtie, pecete
<în interior:>

inelară

în

ceară roşie, aplicată

pe verso>

lo. Copia Commissionis Gubernialis

Felseges Csăszari es Kiralyi Fcjedelmilnknek erteserc esven, hogy nemely
helysegekben, mely artalmas es meg veszett indulatbol szarmazott fel hăboru
dă&a legyen az olăh parasztsagnak, es ugyan ezen olăh nep altal minernu irtozăsra melto eroszakok es meg fosztatatâsok vitettenek eddig is vegben; valamint
ezen csâszarl es kiralyi felseg arrol kegyelmesen rendelest tenni meltoztatott, hogy
az ilyen haborusăgos szemelyek ellen minden kedvezes nelkill valo kemenyseggel
es gyor&asaggal kellessek bânni, ugy az irfmtis hasonl6 kegyelmes rendelest tett,
hogy valaki ezen zenebonanak elOljărojat, vagy mast, aki ennek fObb inditojanak,
Gyarapitoj.ânak cs vezerenek talâltatik, el fogja, es szemellyesen illendo helyre
altal adja, mint annak tudnia illik, a ki az elăljârot. mind pedig azokk, a kik
a tobbi fobb inditokat fogva elă adhattyak, 300. arany juw1mok leszen. Annak
okâert, a k. Gubernium ezen kegyelmes rendeleset felseges urunknak, ugyan 1i
felsege parantsolatjăbol ezen Patentalis Levelnek ereje mellett mindencknek, a
kiknek illik, tudtâra adni es koz0nsege&Se tenni kivânta. Kolt az Erdelyi Nagy
Fejedelemsegbeli Kirâlyi Gu':>erniumbol Nagy Szebenben 23a Novembris 1784dik
esztendoben.
20 Kedvetlenill ertette a k. Gubernium, hogy nemely l:elysegekben az olăh
m'p .âltal irto:lltato gonosz eroszakok llllellett, tamadott zenebonânak hire mindenfelc terjedven, nemely helysegeknek lakossi az helysegek tisztyeinek es fOldes
uralmak nem engedelmeskednek, az hazank torvenyevel es kirălyi rcndelesekkel
meg egyezo szolg.âlatokat ell tagadjak, e!.· az engedetlensegeknek jeleit mutatni
mereszlik. Arra nezve a k. Gub.ernium mindyajokat, a kiket illeti Felseges urunk
neveben kemenyen inteni kivănnya, hogy nem tsak bekessegben es tsendessegbcn az elebbeni ki'botsăto'tt Patentalis Levelnek ereje szerint tartoztassăk magoknt, t'·s <lZOkbanis fel tett bilntetes alatt az zene'Jonât inditokhoz magokat adni,
vni.iy azokat 'Jc fogadni ne mereszeljek; hanem az helysegek tisztyeihez es fOldP.s
uruihoz 1•ngPdelmesck lenni, ugy hogy az haza tOrvenye es kiralyi rendelesek
szt•rint vulo praestatiokat, es szolgalatokat azoknak meg tenni semmikeppen el
ne muluss<'1k, ki"ilomben nagy biintetest varhatnak. E.R.M. Principatus Transilvaniae
Gubcrnio Ciblnij 22" Novembris 1784.
311-0 Fcbegcs urunk ezen hazăban dilhoskodo tolvalyoknak fel zendolt parasztsăgok !>Ok Proszakos es Verengz{i tselekedeteit kegyelmesen szivere veven es
melto haragra fel ger]edven, ezen lefolyo holnapnak 12dik napjăn Betsbol kolt
es a Meltosagos K. Gubernium ăltal 2ldik napjân az emlitett holnapban ezen
Titkos Nagysăgos ToUaval kozlOtt szentseges parantsolatja âltal vegezni meltoztatott; hogy a mely lakos Pzen Praedalokkal es felzendillt paraszttokkal egyet
erteni, vagy tzimborălnl talaltatnek annalis inkabb a f1ild nepet ezen partiltesre
fel inditană, minden torveny lătâs es kegyelmeze!.· nelkill tiistent es hevenyiben
katona torvenye szerint karo, nyars, es akasztofa alta!, eletet veszesse.
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4to Az ollih papoknak Synodussa s almrmely gyillekezete a Meltosagos klralyl Gubernlu.m parantsolatja szerlnt a Tltkos Tâbla es a ptispok hire nelktil celebraltatni tllalmaztatlk igen kemenyen. Nem ktiUSnben
5to Orszâgos vasărok sehol sem engedtetnek meg esni.

In Girokuta publicatus.

ludice prim. Labontz Mark +
Iuratls: Kotyetz Gergely +
Krâjnyik Gligor +
Krâjnyik Vaszalia .+
Vonitz Simon +
Kornyân Lazar +
Senlores: Krâjnylk Peter +
Lu.ng Togyer +
Trufâs Togyer +
Popa Vaselie de la Giulucuta.

In Kis Derstda

ludice Primarius Gorgan Von
Iuratis
Argyelan Von +
Balog Von +
Mark Janko +
Gor.gan Filep +
Gorgan Vaszalia +
Balota Petre +
Senlores ~alog Von senior +
Gavla Gyurka +
Pap Mik.los +
Eu J'opa Dimitrie.

+

In Sarmasdg.

ludice primarius Doba! Jânos +
Iuratls Keresztes Andras +
Gyarmati Istvan +
Kis Andrâs +
Darai Laszlo +
Doba! Gyorgy +
Bagoly Tamas +
Seniores Davl Lâszl6 +
o.•-i Josef +
Bogoly Jânos +
Coram me Alexandro Kiss Ecclesiae Retor. Sarmasagiensi v. Dni Minlstro
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In Kooesd
ludice primarius Nyikora Von
Juratis: Pap Gyerman +
Babtzan Vaszalia +
Marosân Aleksza +
Csoka Gyurtsa +
Ember Von +
Boldan Vaszalla +
Seniores Meszesan Gabor +
Boka Petre+
Labontz Togyer +
Popa Vasilie dinu Chivejdu.

+

In Szfget
ludice primarius Tyimok Janos
l't.11ratis: Catena Petre
Meszesăn lrimie.
Dants Janos
U rsz Stefan.
Is tres Dants Togyer.
modo Mesz.esân Gligorie.
&unt in Nyekse Gyorgyi.

servi-

tio dominali
Popa lrimie din.
Item seniores Nyekse Paskuj
Sztăna Pâskuj
Dants Păskuj.

In OkiJrito.
ludice prlmarius Bants Gyorgy
Iuratis 'l'ot Tivadar +
Van tsa Dani.
Nyek&e Gyorgy.
Guszân Mlhâly
Râkotzi Mikl~
Vantsa Latzko.
Meszesan Lazăr
Seniores Fati MlhAly.
Fati Ga'Jor
Popa loanu
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In Motsolya.

ludice primarius Kibedi Mihăly
Iuratis: Lorinczi Ferencz +
Veress Ambrus +
Veress Gyorgy +
Katona Janos +
Tuszăn Mate +
Filep Samuel +
Monostori Janos +
Mătyăs Istvan +
Seniores Kiatona Janos +
Egri Mihilly
Lakatos Ferentz +

+

Coram me Martino Sarkany m.p. Ecllesiae Refor. Motsolya Parocho.
Popa Ion.

In Sdmsud.

ludice Primarius Banto Păll
Iuratis Balog Peter +
Nagy Ban.to Istvan
Frigy Lăszlo +
Hulubăn lrimie +
Szeles Marton +
Dersan Aleksza +
Seniores Bănto Andrăs +

+

Bănto Bălint
Bănto Gergely
Dersă.n Vaszuj
Hidăn Jănos

+

Cor.am me tilichaele
nlstro m.pr

+

+

+
+

Dioszegi

Ecclesiae

Reformat.

In Szer.

ludice primarius Kovăts Ferentz
Iuratis Antal Ferentz +
Antal Gyorgy +
Mih.ăly Janos +
Nagy lstvăn +
Mihăly Gergely +
Sen. et Curat. Nagyszegi Vonuly
Bodonya Von +
N.B. Parochus absens.

+

+
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Magyar Nadasd

ludice primarius Vintze Janos +
Iuratis Sipos Ferentz +
Vintze Janos +
Kosz.ta Mihâly +
Szabo Peter m.p.
Ko~zta Feren tz +
Vintze Mihăly +
Seniore!t Vintze Laszlo +
Balla Ferentz +
Koszta Istvan +
Coram me Josepho Balog
Locis parochus.
Apatza. Judex absens in molendine.
Juratus Balas Vonuly +
Monya Togyer +
Seniores Tamas Mitru +
Domll(tza GAbor +
Balăs Măte

+

Popa Dimitrie de la Oaţă
Diacu de la Orţe Onu

In Btkdtza
ludice primarius Nyegre Von +
Iuratis Tarba Vony +
Mojsza Togyer +
Bogdan Jăkob +
Hodor Gavrilla +
Nemes Andreka +
Nyegre Dumitru +
Seniores Horinkâr Gyerman +
Szasz Moj!iza +
Mojsza Mihflly +
Popu Ionu

In Somos
Juclicc primilrius But Togyer +
Juratis Marosăn Mark +
But Petre +
- KUik Gyorgyi +
Loco patris But Joszlp a Vaszalli
Kckes Von +
Kekes Petre _+
Seniores Bota Szimjuon +
But Nyikora +
Marostn Togyer +
Eu popa Filipu <?>

+
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In Nyires

Judice primarius Kis Petre +
Juratis Domutza Kirilla +
Szalasăn Petre +
Cl::impojăs Irlmie +
Chimpojas Petre +
Caeterum absentibus in servitio dominali exlstentibua.
Seniores Pap Miklos +
Demjăn Lup +
Eu diiacu de la Ciuta.

ln Babtza

Judice primarius Gli.gu.tza Filep +
Juratis Gligutza Gavrilla +
Argyelăn Toma +
Vonutz Mitru +
Fedi Togyer +
Domutza Mitru +
Atigyelan Vaszalia +
Seniores Gligutm Zakaria +
Diăk Von +
Andrekutz Gllgorle +
Pop Isaie din Baţa amu văzut porunca

şi

am primitu.

In Bogdand praesentibus

Judlce primarius Nagy Lă.&'Zlo +
Juratls Hajdu Josef +
Do':>ai Samuel +
Kurti Ferentz +
Hajdu, Mihâly +
Sărând! Gy6rgy +
Dul Istvan +
Seniores Nagy JAnos +
Ferentz Janos +
Pall Istvăn +
CoMm me Georgio Kls, Loci Minlstro m.prla.

In Korond

Judice primarius Gy6rgy Gllgor
Juratis Godor Von +
Orosz Tamăs

+

+

Juhos Simon +
Bosăn Kosztin +
Klmpăn Nylsztor +
Gy&gy Zaltarla +
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Orig. în Arh. Stat. Cluj, Fond.

Donaţf.a

D. Braharu (nenumerotat).

Traducere:

SUmat şi generos domn vicecomite
Domnul meu stimat cu supunere!
Poruncile regeşti anexate aici le-am publicat personal în toate satele cercului meu, chiar cu primejdia vieţii. Pe preoţii maghiari şi români i-am pus sA
semneze, iar juzii şi bătrînii, popular: fruntea satului, din satele mai supuse au
fost puşi să pună cruce cu mina lor. Insă în Curitău şi Sighetul Silvaniei n-au confirmat prin punerea cr~ii că au auzit şi au înţeles patentele publicate prima dată
!n limba română, ci în batjocură, pe ascuns, între ei, rideau şi şuşoteau că
aceasta nu e o poruncă a regelui, ci numai a domnilor. Ca urmare cele două
localităţi s-au aliat şi n-au confirmat prin cruce luacea la cunoştinţă a poruncilor
r.egeşti de acum, prin aceasta dovedindurşi înclinaţia &pre nesupunere efectivă,
spre răzvrătire şi rebeliune.
Mai mult, oficialii şi alţi oameni de încredere ai domniilor lor, domnii Kemeny din Şărmăşag şi Chieşd, care cunosc spiritul acestor douA localităţi româneşti, le-au văzut şi le--au constatat faptele. Eu însumi mi-am dat seama din privirile lor că e de crezut cu siguranţă că dacă ar fi avut cea mal mică ocazie,
dacă ar fi sosit în mijlocul lor doar doi-trei rebeli din Transilvania, îndată s-ar
fi sculat toţi, ar fi apucat bite, arme şi în primul rînd ar fi prAdat Clltl'ţile şi
domeniile din Şărmăşag şi Chieşd, ba chiar ar fi dat foc la lntreaga comună
maghiară.

Drept care, este deosebit de necesar ca în condiţiile actuale înfricoşătoare
şi triste, spre a servi ca pildă altora atit în prezent ctt şi pentru viitor, aceşti
hoţi înnăscuţi, încăpăţinaţi, să-şi ia pedeapsa meritată, poruncile maiestăţii regeşti
sA se aducă la îndeplinire şi in această privinţă, ba chiar în mijlocul satului sA
se ridice ţeapă şi spinzurătoare. Iar dacă fapta lor de acum se iartă, atunci şi
de-acum înainte vor nesocoti orice ordin şi pe oficiali ii vor lua în batjocură.
ln ale cărui favoruiri mă recomand cu umilinţă şi rămîn al stimatului domn
vi('ernmite u.milită slugii
Şilnni\şag 13 decembrie 1784.
Comisar Georgius Barabas.
<P<· verso:>
Stimatului şi generosului Domn, domnul Ludovic Donath, vicecomite substitut al cercului Solnoc al Inclitului Comitat Solnocul Mijlociu UDit' cu Crasns
şi Chioar. Domnu.lui meu stimat cu &Upunere
Din oficiu
Zallu.
Juzii localităţilor magl:iare ŞArmAşag, Lompirt, Boda sA expedieze urgent
şi sub pază 'Jună această scrisoare împreună cu cei arestaţi, altfel fiind paslblll
dP pedeapsa legalii.
Comisarul Barabăs G~rgy.
310. Jn cercul Chieşd.

<in interior:>
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1-o. Copia adresei guberniale.
Principele nostru maiestatic cezaro-crăiesc aflînd în ce agitaţie vătămătoare,
dintr-o pornire turbată, se află ţărănimea română în unele localităţi şi
acest popor românesc ce violenţe şi prădăciuni îngrozitoare a săvîrşit; această
maie&tate ce2J8ro-crăiască a binevoit a dispune în mod graţios ca împotriva unor
astfel de persoane răzvrătite să se acţioneze fără nici o cruţare, cu asprime şi
repeziciune. De asemenea se porunceşte graţios ca cei care ar prinde pe conducătorul acestei răscoale sau pe altcineva care s-ar dovedi iniţiatoru! principal,
propagatorul sau comandantul ei şi l-ar preda personal la locul cuvenit, acestora,
adică celor care-l pot preda pe conducător şi pe ceilalţi iniţiatori principali, să
le fie recompensa 300 de galbeni. De aceea, crăiescul Guberniu a dorit să publice
şi ~ facă cunoscută tuturor cărora li se cuvine prin această patentă, din ordinul
Maiestăţii Sale, porunca graţioasă a stăpînului nostru maiestatic.
Dat de Guberniul Regesc al Marelui Principat al Transilvaniei, Sibiu, în 23 Noembrie a· anului 1784.
2-o Guberniul regesc a aflat cu neplăcere că în unele localităţi, răspîndindu-se
pretutindeni zvonul răscoalei iscate de către poporul român cu violenţe groaznice
şi înfricoşătoare, locuitorii nu se supun oficialilor locali şi stăpînilor de pămînt,
refuză prestaţiile corespu,nzătoare legilor ţării şi poruncilor regeşti şi îndrăznes::
să. manife&te semnele nesupunerii. Drept aceea, Crăescul Guberniu doreşte să
avertizeze cu asprime în numele stăpînului nostru maiestatic pe toţi cei în cauză
că nu numai să se comporte în linişte şi pace conform puterii Patentei precedente
şi sub pedeapsa amintită să nu îndrliznească a se alătura iniţiatorilor răscoalei
sau a-i ascunde pe aceştia, ci în nici un caz să nu uite su.punerea ilaţă de oficialii locali şi faţă de stăpînii de pămînt şi să-şi îndeplinească slujbele şi preo;taţiile faţă de aceştia conform legilor ţării şi poruncilor regeşti, altfel se pot
aştepta la o mare pedeapsă. Din Guberniul Crăesc al Marelui Principat al Transilvaniei, S1':>iu, 22 Noembrie 1784.
3-tio. Stăpinul nostru maiestatic preagraţios, întristîndu-se datorită faptelor violente şi sîngeroase ale ţăranilor răsculaţi şi hoţilor care 'bîntuie în această ţară
şi Indignat în mod îndreptăţit, a binevoit a dispune prin porunca sa sfinţită publicată cu propria preaînaltă pan!, datată din Viena în ziua de 12 a lunii în cur.>
şi publicată prin Inaltuil Guberniu Crliesc în ziua de 21 a pomenitei tuni: ca acel
locuitor care ar fi gă&it în înţelegere sau părtaş cu iaceşti prădători şi ţărani răs
culaţi sau mai mult ar îndemna poporul la răscoală, să fie executat imediat, fără
judecat! şi fără graţie, conform sta'tariului, prin ţeapă, sau spînzurătoare.
4-to. Conform poruncii Inaltului Cră-esc Guberniu se interzice cu stricteţe celebrarea sinodu,J.ui şi a oricărei alte adunări a preoţilor români făn'i ştirea Tabld
Secrete şi a episcopului. De asemenea
5-to. Se interzic pretutindeni tirgurile de ţară.
izvorîtă

Publicat fn

Giorocuţa .

. Judele:primar Labontz Mărk +
Jur<1ţi:
Kl'âjnyik Gligor +
Krâjnyik Vaszalie +
Vonitz Simon +
Kornyân Lăzăr +
Bâtrînl: Kotyetz Gergely +
Krajnyik Peter +
Lung Togyer +
Trufăs Togyer +
Popa Vaselie de la Giulucuta.
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Derşida.

Judele primar Gorgan Von +
Argyelan Von +
Balog Von +
Mark Jank6 +
Gorgan Filep +
Gorgan Vaszalia +
Balota Petre +
Bătrlni: Balog Von Senior +
Gavla Gyurka +
Pak Miklos +
Eu Popa Dimitrie.

Juraţi:

1n

Şărmăşag.

Judele primar Dobai Jănos +
Juraţi Kfresztes Andras +
Gyarmati Istvan +
K.is Andras +
Darai Laszlo +
Dobai Gyrogy +
Bagoly Tamas +
Bătrîni Davi Llszl6
Davi J6sef +
Bogoly Janos +
ln prezenţa mea, Alexandru Kiss, preot al bisericii reformate din Şlrmlşae.

1n

Chieşd.

Judele primar Nyikora Von +
Pap Gyerman +
Babtzan Vaszalia +
Marosăn Aleksza +
Csoka Gyurtsa +
Ember Von +
Boldan Vaszalia +
Bătrlni Meszesăn Ga':>or +
E\pka Petre +
Labontz Togyer +
Popa Vasilie dinu Chivejdu.

Juraţi:

!n Stghetul Stlvaniet.

Judele primar Tyimok Janos
Juraţi: Katona Petre
Dants Janos.
Meszesân Irimie.
Ursz Ştef;in.
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slujbă domneacă

Dants Togyer
Meszesen Gli1orie
Nyekse Gyorgyi.

Popa Irimie din .
De asemenea bAtrinii Nyek&e Pâskuj
~- Sztâna Paskuj
Dants Pâskuj.

1n Curitău.

Judele primar Bants Gyorgyi.
Juraţi
Tot Tivadar +
Vantsa Dani
Nyekse Gyorgy.
Guszân Mihăly.
Râkotzi Miklos
Vantsa Latzko.
Meszesân Lâzâr.
Bătrîni Fati Mihaly.
Fati Gâbor.
Popa loanu.

1n Valea Pomilor.
Judele primar Kibedi Mihăly
Juraţi: Lorinczi Ferencz +
Veress Ambrus +
Veress Gyorgy +
Katona Janos +
Tuszân Măte +
Filep Samuel +
Nlonostori Jănos +
Mătyâs Istvăn

+

+

&trini Katona Janos +
Egri MiMly +
Lakatos Ferentz +
In prezenţa mea Martin Sarkany paroh al bisericii reformate din Valea
Pomilor.
Popa Ion.

ln

Şamşud.

Jude primar Bânto Pall + .
Balog Peter +
Nagy Bănt6 Istvan +
Frigy Lâszl6
Hulubân Irimie +
Szeles Marton +
Dersen Aleksza +

Juraţi
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Bânto Andras +
Billint +
Gergely +
Dersân Vaszuj +
Hidăn Janos +
In prezenţa mea Mihai Dioszegi,
m. pr.
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Bătrîni

Bănt6
Băn to

-şud

preot

al blserlcll

ln Ser.
Jude primar Kovats Ferentz
Antal Ferentz +
Antal Gyorgy +

+

Juraţi

Mihăly Jănos

+

Nagy Istvan +
Mihăly Gergely +
B!trîni şi Curatori Nagyszegi Vonuly
Bodonya Von +
N.B. Parohul e absent.

Nadişul

+

HododuluL

Jude primar Vintze Janos +
Sipos Ferentz +
Vintze Janos +
Koszta Mihăly +
Szabo Peter m.p.
Koszta Ferentz +
Vlntze Mlh6.ly +
Bltrînl Vintze Lă&'Zlo
Balla Ferentz +
Koszta Istvan +
In prezenţa mea Iosif Balog parohul loculul.

Juraţi

Oarţa

Judele absent, la moară.
Bală!; Vonuly +
Monya Togy,ţr +
BAtrlni Tamas Mitru +
Domutza Gâbor +
Balăs Mate +
Popa Dimitrie de la OaţAş
Diacu de la Orţe Onu
Juraţi
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ln Bicaz.
Jude primar Nyegre Von +
Juraţi
Tărba Vony +
Mojsza Togyer +
Bogdan Jakob +
Hodor Gavrilla +
Nemes Andreka +
Nyegre Dumitru +
Bătrini Horinkar:Gyermân ~
Szasz Mojsza +
Mojsza Mihăly +
Popu Ionu.

1n Corne,H.
Jude primar But Togyer +
Juraţi Marosân Mark +
But Petre +
Kuk Gyorgyl +
In locul tatălui său But Ioszip a Vaszalli
Kekes Von +
Kekes Petre +
Biitrini Bota Szimjuon +
But Nyiklra +
Marosân Togyer +
Eu popa Filipu <7>

+

ln Ciutei.
Judele primar Kls Petre +
Domutza Klrilla +
Szalasăn Petre +
Chimpoja& Irlmle +

Juraţi

Cl:impojăs

Petre

+

Ceilalţi absenţi,

fiind la sluj'll domneascl.
Bltrlni Pap Mik16s +
Demjân Lup+
Eu diiacu de la Ciuta.

ln

Babţa.

Jude primar Gligutza Filep +
Gligutza Gavrilla +
Argyelân Toma +
Vonutz Mitru +

Juraţi
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Fedi Togyer +
Domutza Mitru +
Argyelan Vaszalia +
Bătrîni Gligutza Zakaria +
Diak Von +
Andrekutz Gligorie +
Pop Isaie din Baţa amu văzut poruca
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lui Horea
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am priimitu.

ln Bogdand în prezenţa

Judelui primar Nagy Laszlo +
Hajdu Josef +
Dobai Samuel +
Kilrti Ferentz +
Hajdu Mihăly +
Sărandi Gyorgy +
Oul Istvan +
Bătrîni Nagy Janos +
Ferentz Janos +
Pall Istvan +
ln prezenţa mea Gheorghe Kis, preotul locului m. pr.•
Juraţi

ln Corund.

Jude primar Gyorgy Gligor
Juraţi
Godor Von +
Orosz Tamas +
Juhos Simon +
Bosan Kosztin +
Kimpân Nyisztor +
Gyorgy Zakaria +
Bătrini Kimpân Gyurka +
Tomojan Mihăly +
Bosăn Petre +
Popa Niculae.

+

12. 1785 decembrie 6, Sibiu •

. ,-:-if#,

Guberniul Tran::.ilvaniei către Tabla continuă a comitatului Solnocul Mijlo
răspuns la petiţia înaintată de nobilime la 10 noiembrie 1784 in problema rAscoalei ţAranilor români.
9424.
Sacrae Cesareo-Regiae Apostolicae Majestatis. Archiducis Austriae, Magni
Principis Transilvaniae, et Siculorum Comitis, Domini Domini no~tri Clementissimi Nomine, Tabulae Comitatus Szolnok Medi(){'ris intimandum.
Exemplum B. Rescripti Regii ad preces nobilium per proximum tumultum
Vallahichum damnlficatorum Augusto Throno substratas sub lOl mensis Novembris anni labentis emanatum in advoluto comunicatur cum Dominis pro congrua

ciu, drept

28 - Acta Mvsei Poro:i1sen1is - voi.

VIII/1984
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notitia, et debito Altissimae voluntatis procurrando effectu, committiturque eisdem, ut in conformitate B.l:ujus resolutionis Nobilitatem de clementia Suae Majestatis Sacratlssimae, et Paternis erga eandem affectibus altlssimo nomine adsecurare, certamque, et quietarn reddere, simuJ. tamen de eo quoque edocere non
intermittant; Sacratissimam quippe Suam Majestatem uberlus, et a propriori pensitatis singulis ad praeteritum tumultum Vallachicwn influenHbus circwnstantlis, ad conservandam, et &tabiliendam publicam quietem praeprlmis necessarium
invenisse, ut simultates, et diffidentiae, quae ne fors adhuc inter Dominos Terrestres, et Colonos superessent, e pectoribus penitus eradicentur; velleque bine
eandem altefatam, ut quaecunque sub lapsu infelicis illius tempori& contigerunt,
altissimo silerutio, veloque perpetuae oblivionis tegantur; nec ratione praefati
tumultus contra illius complices deinr.eps novae quaepiam investigationes, vel
examina, et incaptivationes, eo minus vero paenalitates decerni, et institui admittantur. E R<egio> Magni Principatus Transilvaniae Gubernio Ci1')inii die 63. Decembri& 1785.
Carolus C. Telekl

David Szekelly cane.
Stephanus Nopcsa secr.

<Pe verso
adresa:>
Ta'l<ulae>

Continuae l<nclltt>

Comitatus Szolnok Mediocri

consignan-

dum.
Zilah.

Ex officio

Publ. 20a Decembris 1785
Lect. eadem. Nr. 1876.
Arh. Stat. Cluj, Fond

Donaţia

D. Braharu (nenumerotat).

DAS MIT DEN GEBIETEN CRASNA UND CHIOAR VEREINIGTE KOMITAT
MITI'EL-SZOLNOK ZUR ZEIT DES HOREAS-AUFSTANDES (1784)

(Z u s a mm e n f a s su n g)
Ole rumănlschen Ge&chlchtsforscher haben, insbesondere in den letzten
Jahren, aus AnJass der 200-Jal:rfeier des Horea-Aufstandes, die lnformationsbasis
liber dleses Erelgnis verbreitert und zahlreiche Urkunden a us jener Zeit entdeckt. Forschungen wurden auch unternommen, dami·t die Bauernunruhen aus
den Komitaten, die mit dem Ausbreitungsgebiet des Aufstande& benachbart waren, untersucht werden. Auf diese Welse wurde aucll der dem Archiv des Komltats Mlttelsolnok einverleibte Urlrundenbestand ausgemacht, welcher aufschlussrefoh ist O.ber die Lage, dle in diesem Raum wăhrend des Aufstandes geherr!.cht
hat.
Die im Anhang veroffentlichten Urkunden widerspiegeln die Stirnmung der
Adligen und der Beamten des Komitats und ihre Handlungen zwecks Eindămmung
der Ausdehnung des Aufstandes in dieses Ge'liet. Es werden in den Dorfern die
kaiserlichen und gubernialen Patente bekanntgemach·t, die zur Ruhe aufrufen;
aus diesem Anla&S glng hervor, class die Bauernschaft mit der Behandlu,ng durch
die Grundherren tief unzufrieden war und gespannt auf die Ankunft von Aufstiindiscllen im Gebiet von Sălaj wartete. In einigen Dorfern wie Curitău, und
Sighetul Silvaniei im Kreis Chieşd lehnen es die Bauern offen ab, weiter feudale Lelstungen zu erbringen; sie sind zu,m Aufstand bereit. Dieselbe Spannung
1
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herrscht wăhrend des Aufstandes auch im Sărmăşag und im Kreis Tăşnad, so
dass die Behorden &chwer Herr der Lage bleiben.
Die Massnahmen des Komitatsadels betreffen die Konfiskation aller W<iffen
von den Bewohnern der Dorfer und Marktflecken, die strenge trberwachung der
Dorfer und die Bewaffnung der Adligen im Rahmen des allgemeinen Adelsaufgebots des Fi.irstentums Siebenbi.irgen. Das Ergebnis ist, dass !>ich der Aufstand
nicht auch in dlese Gebiete aus':>reitet und die Bauernschaft auch nach der Niederschlagung des Aufst<lndes streng i.iberwacht wird.
Das im Anhang vorgelegte Urkundenmaterial ergănzt also das Bild der allgemeinen Unruhe von der Siebenbi.irgen im Herb&t des Jahres 1784 erfasst worden ist mit mel:rere Angaben i.iber die Lage im mit den Gebieten Crasna und
Chioar vereinten Komitat Mittelsolnok.
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comitatului Solnocul de Mijloc unit cu Crasna şi Chioar (1784) . în care s-au constatat
şi tulburări în timpul ră sco al ei
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