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ÎNCEPUTURILE MISCĂRII RĂKOCZIENE ÎN VALEA
MURESULUI. CĂDEREA ORĂSTIEI ÎN LUMINA UNOII
IZVOARE INEDITE (DECEMBRIE 1703 - MARTIE 1704)

de
ANTON E. DORNER
a doua jumătate a secolului al XVII-iea imperiul otoman a reluat, cu preţul unei
ofensiva sa în Europa. După unele succese obţinute prin cucerirea Cretei,
Cameniţei şi Ucrainei de vest, au urmat un şir neîntrerupt de înfringeri, de la asediul Vienei
(1683) şi pînă la pacea de la Karlowitz (1699). Deblocarea Vienei de către poloni, aliaţii
austriecilor, a dat un nou imbold cuceririlor teritoriale ale Austriei. Imperialii nu se mai
limitau acum numai la lărgirea sferei de influenţă asupra teritoriilor sud-estului european, ci
încercau să le transforme în regiuni proprii. În planul de expansiune ale Casei de Habsburg
un rol important trebuia să-l joace Transilvania. La rindul ei, Polonia, care se găsea în
rivalitate cu imperialii pentru stăpînirea perimetrului carpatic, a intreprins o serie de măsuri
pentru stabilirea controlului asupra Transilvaniei şi Moldovei 1• Faptul a fost sesizat de
austrieci care ştiau că nu se bucură de o popularitate deosebită 2 , şi au căutat să soluţioneze
problema pe cale diplomatică. În acest scop, în luna februarie a anului 1685, iezuitul
Antidie Dunod a fost trimis cu misiunea de a convinge pe autohtoni să realizeze o alianţă cu
Ţara Românească sub autoritatea împăratului şi să accepte prezen1a trupelor imperiale în
Transilvania3. Cu toată iscusin!a prelatului, tratativele au. avansat anevoios din cauza
nobilimii care a încercat să obţină cît mai multe avantaje de pe urma schimbării militare4 • În
condiţiile amintite rosteşte Dunold memorabilele cuvinte "Nolentes, volentes, proteget vos
Sua Maiestas", ce exprimau deschis intenţiile vieneze 5. Ca o dovadă imediată a planurilor
Curţii, o parte din armata imperială a trecut din nordul Ungariei în Transilvania pentru
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Virgil Zaborovschi, Politicu externă II celor trei principule Ţaro Romiineoscă, Tr11nsilv11ni11 şi
Moldova de la osediul Vienei (1683) pînă la moorleo lui Şerban Cantacuzino şi suirea pe tronu lui
Constontin Brîncoveunu (1688), Bucureşli, 1925, p.86-89
Szadeczky Bela, Erdely visszocsatoliisiinok tortenete u becsi hudjiiruU61 u gubernium kezdeteig, în
Erdelyi Muzeum, XVIII, 1901, p.484
Szasz K:iroly, Syllogo tructutuum ... , Cluj, 1833, p.3-R
Monumentu Comitiulio Regni Trunsylvuniu, XVIII, Budapesta, 1895, p.329-3:14
Nugyujtai Cserei Mihiily historiiiju, Pcsla, 1852, p.149
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iernat. Supuşi unor presiuni repetate, reprezentanţii Transilvaniei au semnat, la 28 iunie
1686, tratatul hallerian 6 • Din cele 21 de puncte ale înţelegerii, paragraful al 19-lea preciza
că, drept garanţie, austriecii urmau să instaleze garnizoane la Cluj şi Deva. Principele şi
stările au amînat ratificarea acordului, mai mult, Transilvania nu a rupt legăturile sale cu
Poarta, căreia îi trimitea, pe mai departe, tributul obişnuit7. Succesele armatelor habsburgice
din Ungaria au dus la intensificarea acţiunilor militare şi în Transilvania. Toate acestea au
făcut să crească şi mai mult pretenţiile Austriei. În toamna anului 1687, Carol de
Lotharingia a primit ordin să pătrundă cu trupele sale în Ardeal şi să oblige, prin puterea
forţei, ca stările să semneze un nou tratat. Confonn paragrafului 24 din capitolul 2 al
Convenţiei din 27 octombrie 1687 de la Blaj, au fost încartiruite trupe în 12 localităţi ale
Transilvaniei printre care şi Orăştie 8 . Stipulaţiile acordului au constituit, în fapt, ocupaţia
militară a principatului.
Dacă clasele privilegiate au fost relativ rapid atrase prin favoruri, funcţii, titluri etc., cu
atît mai greu apăsa noul regim asupra maselor populare, prin fiscalitate, întreţinerea armatei,
sau altor felurite obligaţii, precum reparaţiile de dmmuri şi poduri, cărăuşie, îngrijirea
cetătilor.

Contribuţia financiară a scaunului Orăştie în a doua jumătate a secolului al XVII-iea a
suferit unele modificări faţă de perioada anterioară. Sistemul de impunere se tăcea în raport
cu număml de porţi a cărei evoluţie era destul de contradictorie, oscilînd între 36 şi 58
unităţi de impozit. Dacă pînă în anul 1663 teritoriul era consemnat cu 57 de porţi, în urma
distrujerilor suferite prin incursiunea turcească din 1661, cifra se reduce la 41 în anul
1663 . După un deceniu se va reveni la situaţia dinainte, respectiv 57 de porţi 10. În numerar
Orăştie administra în anul 1670 conducerii de la Sibiu suma de 562 florini 50 denari 11 , iar
scaunul aparţinător 3405 florini 50 denari 12 . Odată cu instaurarea dominaţiei austriece,
obligaţiile în bani cunosc o linie ascendentă. Cu toată situaţia deosebit de grea sub aspect
economic şi social a scaunului de la sfirşitul veacului, imperialii au încercat să mărească din
nou numărul de porţi la 58 13, ceea ce era în totală contradicţie cu realitatea istorică din
zonă. În urma repetatelor petiţii ale magistratului local, adresate principelui Transilvaniei,
prin care se prezentau dificultăţile economice ale oraşului şi scaunuluk factorii responsabili
au redus impunerea la 36,8 porţi 14, iar mai apoi fiind fixat la 38 1 , ceea ce reprezenta
aproape 3% din suma administrată austriecillor de întreaga Transilvanie. În hani cifra
diferea în funcţie de ani. Între anii 1666-1687, perioadă pentru care dispunem de date mai
complete, teritoriul scaunului plătea 7380 florini 35 denari 16 , ceea ce reprezenta cu 54%
mai mult decît cu un deceniu în urmă. în ultimii ani ai secolului Orăştie achita suma de
1322 florini 19 denari 17 , în timp ce stalele aparţinătoare 4614 florini 68 denari 18 ;
comparativ, în anul 1702 doar la o singură impunere se achita 6539 florini 40 denari 19 •
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Szasz Karoly, op.cit., p.11-17
Diplomalarium Alvinc1.ianu111, voi.I, Pesta, 1870, p.46
Szasz Karoly, op.cit., p.24-25
f-iliala Arhivelor Stalului Sibiu, U.VI., nr.1908
r-iliala Arhivelor Stalului Cluj, 11ondul Primăriei oraşului Histri\a, mml 1676, nr.18(1
f-iliala Arhivdor Stalului Cluj, Fondul oraşului Orilşlie, nr.117
Ibidem, nr.98
f-iliala Bibliotecii Academiei Cluj, Colcc\ia Mike Sandor, mss.A 441, p.125
f-iliala Arhivelor Stalului Cluj, Fondul Orilşlici, nr.53
f-iliala Arhivelor Statului Sibiu, Fondul magistralului oraşului şi scaunului Sibiu, anul 1702
Filiala Bibliotecii Academici Cluj, Colecţia Mike S., mss A 441, p.120
r-iliala Arhivelor Sialului Cluj, Fondul Orăştie, nr.103
Ibidem, nr.104
f-iliala Arhivelor S1atului Sibiu, Fondul magistralului oraşului şi scaunului Sibiu, anul 1702, p.51
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Extrem de grea era şi obligatia de întretinere a armatelor imperiale de pe cuprinsul
scaunului. Lipsind cazărmile, trupele trebuia~ cantonate în casele locuitorilor. Îndatorirea
constituia o sarcină deosebiră în conditiile în care, încă din vara anului 1686 satele
scaunului se confruntau cu rriari greutăţi, numeroşi locuitori fiind siliţi să-şi părăsească
vetrele20 . În urma plîngerilor repetate ale autorităţilor Orăştiene la principele Transilvaniei,
în februaire 1687 dieta dispunea uşurarea scaunului de o serie de obligaţii pînă la redresarea
situatiei sale economice21 . Cu toate acestea, în toamna aceluiaşi an au fost cantonali soldatii
regi~enn1Iui de dragoni condus de contele Magni, compus din 965 de pedestraşi şi 747 de
călăreţi2 2 , fapt ce va creea noi probleme privind aprovizionarea în timpul iernii. Pentru
subzistenţa militarilor, dieta din Făgăraş solicita maselor producătoare locale o serie de
obligaţii în plus precum: 442 1/2 cîble făină, 289 1/2 măji de came,_ 48 butoaie cu vin, 1484
cîble de ovăz şi 1780 măji de fin, alături de 5936 snopi de paie23 . Din datele arhivistice
rezultă de fapt o cifră de impunere mult mai mare 24 . Aşa cum era de aşteptat, administraţia
Orăştici n-a pun,t achita decît o parte din dări datorită greutăţilor economice pe care le
întîmpina. Faptul nu a fost luat în consideratie de puterea centrală, cînd, în anul um1ător, au
procedat la noi impuneri în produse şi bani 15 . Numai obligaţia din urmă se referea la uriaşa
sumă de 11660-florini.
În principiu, proviziile şi dările trebuiau colectate de organele locale, practic însă erau
strinse de armată prin fornrile ei proprii. Sol~aţii făce11u tot felul de fraude, iar Jăranii erau
mereu în restanţe, se încărcau de datorii. Impotriva abuzurilor de tot felul autorităţile
orăşeneşti adesea făceau plîngeri la organele centrale. Aceştia trimit în martie 1688
reprezentanţi la Orăştie să ancheteze faptele. În discuţiile purtate cu contele tv1agni,
comandann1I trupelor staţionate aici, s-a promis să se ia măsuri ce se impun pentru curmarea
fărădelegilm26 . Din rapoartele comisarilor rezultă că numai în satul Vinerea pagubele se
cifrau la 2000 de florini, sumă contestată de reprezentanţii militari 27 . În anul 1690 în ţinun1I
scaunului au fost dislocate pentru o perioadă de timp unităţile generalului Boland 28 .
Prezenta acestora impunea alte cantităti de alimente şi furaje, ceea ce împovăra şi mai mult
sarcina' locuitorilor şi a dat loc la noi 'excese. În luna februarie a anului 1700, din cele 12
companii ale regimentului Hannoverian, două şi jumătate au fost cantonate pe teritoriul
scaunului 29 , iar jumătate dintre ei în san1I Pricaz. Unităţile soseau direct de la Sibiu şi erau
comandate de căpitanul Gtirger. În acelaşi an apar şi alte 4 companii din regimentul lui
Gltickesperg, ce au fost încartiruite în spatele Balomir, Şibot, Vinerea şi Turdaş, precum şi
2 1/2 companii ale regimentului Herberstein. Abuzurile regerate ale soldaţilor imperiali
comise acum au fost aduse la cunoştinţa forurilor superioare3 .
O obligaţie ~semănătoare constituia asigurarea mîinii de lucru pentru construcţiile cu
caracter militar. ln primăvara anului 1700, guvernul transilvănean se adresa Orăştici ce1înd
ajutor pentru continuarea acţiunilor de reparaţii a podului de la Oarda şi a stăvilarului de pe
apa Sebeşului, importante obiective militare. Autorităţile locale manifestă reticenJă faţă de
ordinul primit, drept pentru care, la începutul lunii aprilie, s-a făcut un nou apel din partea
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Monumenta Comitialia, XVIII, p.523
lbidem,XIX,p.116
Diploma Alvinczianum, li, p.235
Ibidem
riliala 8iblio1ccii Academici Cluj, Fondul Mike S.,mss A 441, p.216-217; 222-22]
Diploma Alvinczianum, 11, p.255
Monumenta Comitialia, XIX, p.45
Ibidem, nr.352
Tiirlrncli Lapok, 1875, p.662
riliala Arhivdor Starului Cluj, llondul Mike S., nr.1676
riliala Arhivelor Stalului Cluj, l•'ondul oruşului Orăşlic, nr. I
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guvemului 31 . Întrucît magistratul orăştian nu a rlispuns nici acum favorabil ordinului primit,
determină forurile centrale să se adreseze în termeni mult mai duri, ameninţînd pe cei
responsabili cu o pedeapsă exemplarii în cazut'în care apa Sebeşului ar distruge podul aflat
şi aşa în mare pericot 32 .
1n funcţie de nevoile militare, locuitorii scaunului au fost supuşi şi la alte îndatoriri,
printre care şi strîngerea recoltelor din plirţile Devei, faţli _de .care autorităţile orăştiene
manifestli aceeaşi reţinere şi se ling chiar comite lui sibian Harteneck, solicitînd ajutorul
acestuia în acest nou caz de abuz 3•
Cea mai apăsătoare îndatorire o constin1ia, fără îndoială, efectuarea clirăuşiei pentru
armată. Pentru a ilustra povara pe care o reprezentau ar fi suficient de edificator
menţionarea doar a acelora din anii 1688-1689. Astfel, în vara lui 1688 se dispune prezenţa
a 70 de care la Deva pentru a efectua fiecare cite două transporturi cu direcţia Caransebeş 3 ".
În toamnă, se pretind alte zeci de căruţe cu ovăz la Deva, iar în caz că nu se terminau
livrările la timpul prescris, transporturile urmau a fi efecnmte pînă la destinaţia lor35 . Tot în
localitatea din urmă se preconizau alte 1000 de căruţe cu fin pentru iarnă, şi pentru a efectua
transporturi din comitalele Hunedoara, Zarand şi scaunele Orăştie, Sebeş şi Miercurea36 . În
primăvara anului 1689 se solicitau 70 de care pentru livrarea finului din Haţeg în Banat 37 .
Prin dispoziţie dietală, în vară, Orăştia era impusă cu 200 de care pentm livrări de grîu în
Banat38 ; la fel şi în toamnă 39 . Exemplele ar putea continua.
Toate însumate au dus la minarea economică a întregului ţinut şi 1;1 nemulţumirea
maselor producătoare. Situaţia dezastruoasă în care se afla scaunul rezultă şi dintr-o sinmţie
întocmită de autorităţile orăşeneşti către forurile din Sibiu în anul 169040 •

f

Localitatea

Case pustii

Orăştie

74

Pricaz
Turdas

8
-

Castău

21
22
12
24
15
21
20
15

Beciu
Sereca
Sibisel
Romos
Vaidei
Vinerea
Sibot

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Datorii în
florini

1700
1575
800
1591
1920
1100
710/30
1827
2395
1550
849

Dobînzi pentru datoriile lor
Bani/fi.
Vin/butoi
Grîne/ cîble
dună 700 fl. dau 50 fl.
10
40
245

100
135/1
194
275
-

266
112
190
212/1

-

-

296
280

38

-

555
575
266
-

-

426
36/25
253
8
-

Ibidem, nr.2
Ibidem, acrul din 16 iunie 1700
Filiala Arhivelor Stalului Sibiu, flondul magistrutului oraşului şi scaunului Sibiu, anul 1702, nr.20
Monumentu Comitiulia, XX, p.140-141
Ibidem, p.140
l!>idem, p.147
Torteneli Lupok, nr.22, 1874, p.344
Monumentu Comitialia, XIX, p.246

Ibidem, nr.288
Filiala Arhivelor Sialului Sibiu, 1-'ondul mugistrutului oruşului şi scuunului Sibiu, U. VI, nr.1663
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Balomir
Cuj!;ir
Romosel
Total

22
40
18
312

1000
5000
1290
23307/30

75
82/2
67/2
1954/2
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4430

559
7000

195
45
53/40
1114/65

Plîngerile înaintate autorităţilor fiind lipsite de rezultat, au început acţiunile de
împotrivire, care au îmbrăcat forme variate: fuga, strămutarea, refuzul de a presta obligaţiile
de tot felul, sustragerea şi ascunderea animalelor de Ia numărătoarea oficială, răscoala.
Toate aceste forme pot fi urmărite şi în spaţiul orăştian încă din ultimul deceniu al secolului
al XVII-iea. Acţiunile de revoltă au implicat pînă şi magistratul orăşenesc; astfel, la 30
aprilie 1689, vicecolonelul Johannes Antonius de Herberstein informa principele
Transilvaniei despre uciderea unui soldat austriac în Orăştie, acţiune în care a fost implicat
şi judele Joca1 41 .
Magistratul orăşenesc se opune şi cererilor repetate în legătură cu diferite alte prestări 42 .
Agitaţiile şi frămîntările sînt neîntrerupte, fuga a luat proporţii de masă, haiducia devenind
o formă de luptă deosebit de răspîndită. Primele grupuri de aşa zişi "hoţi" apar consemnaţi
documentar deja în anul 1702 în ţinutul de munte din junii Seheşului. Aceştia erau de fapt
ţăranii nemulţumiţi de pe cuprinsul scaunelor Sebeş şi Orăştie care au înceract o rezistenţă
activă43 . În acelaşi an, sfatul din localitate a întocmit o petiţie în opt puncte prin care cereau
Universităţii Săset ajutor grabnic şi concret pentru remedierea situaţiei economico-sociale
a întregului ţinut4 . Ca răspuns, generalul Rabutin dispune trimiterea unor noi forţe militare
care să restabilească ordinea. Trupele sosite în vara lui 1703 din comitatul Hunedoara s-au
instalat în cetate unde au sechestrat toate bunurile alimentare ale locuitorilor din Orăştie
depozitate acolo 45 . Comanda a fost încredinţată lui Csulai Balas. Zelul lor iniţial a fost
evident, dar şi frica de nesiguranţa ce domnea în jur. Autorităţile locale infom1au, încă în
luna fehmarie, pe comitele de la Sibiu că închisoarea lor era plină cu elemente
indezirahile46 . Aşa se explică de ce armata nu permitea accesul locuitorilor în cetate nici
pentru slujha duminicală.
În cadrul Filialei Arhivelor Statului din Cluj se păstrează un set de acte inedite redactate
de reprezentanţii Orăştici şi Hunedoarei din care se poate reconstitui desfăşurarea
evenimentelor militare din Valea Mureşului pe ~arcursul a trei luni (ianuarie-martie, 1704),
desere care există informalii destul de lacunare 4 .
1n toamna tîrzie a an'ului 1703 revolta se extinde pe cuprinsul văii Mureşului. În
decembrie un grnp compact de 6-700 de răsculaţi acţionau în jurul satului Geoagiu, de unde
atacau sistematic aşezările de pe cuprinsul scaunului Orăştie. Aceştia aşteptau întăririle lui
Andrei' Csaki 48 . Cei mai mulţi dintre răzvrătiţi erau din ţinutul Beiuşului, printre ei
atlîndu-se două căpetenii cunoscute: Ştefan din Brad şi Marcu Haţegan.
Cum era de aşteptat, la mijlocul lunii ianuarie 1704, Orăştie a fost atacată. Armata a ieşit
în întîmpinarea rebelilor cu unităţi de cavalerie, dar au fost învinşi, trehuin'd să se retragă şi
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Monumentu Comitialia, XX, p.234-235
riliala Arhivelor Sliltului Cluj, Fondul oraşului Orllştic, nr.2, actele din 9 aprilie şi 16 iunie 1700
Vărkonyi Âgnes, A Râkoczi szabadsâgharc kibontakozâsa Erdelyben (1703-1704,julius), în
Szâzadok, nr.88, 1954, p.31
Filiala Arhivelor Statului Sibiu, Fondul magistratului oraşului şi scuunului Sibiu, anul 1702, nr.39
lbidcm,anull703,nr.l4
Ibidem, nr.23
Filiala Arhivelor Statului Cluj, l;ondul Mike S., anul 1704
Ibidem, al·tul din 13 ianuarie ·( 704
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se baricadeze în cetatea din jurul bisericii. Localitatea a fost incendiată, pierderi suferind
ambele tabere. Fortăreaţa însă nu a putut fi cucerită. Sfatul oraşului solicita ajutoare din
partea guvernului întrucît numărul răsculaţilor sporea mereu 49 , iar capacitatea de apărare a
aşezării scădea. Profitînd de situaţia creată, mulţi dintre soldaţi au fugit din tabăra imperială
şi s-au alăturat rebelilor. Comandantul militar al Orăştici cerea explicaţii din partea
guvernului în legătură cu fugarii capturaţi. Răspunsul factorilor responsabili a venit promt:
toţi să fie spînzuraţi 50 . Pentru îndeplinirea în mod exemplar a misiunii sale, guvernatorul a
ridicat salariul lui Csulay la 50 florini, primind şi recompense alimentare. Toate acestea au
fost însă teoretice, căci, nici una dintre dispoziţii nu au putut fi executate din cauza
vremurilor tulburi 51 .
Cu forţe diminuate, la sf'rrşitul lunii ianuarie, Csulay a încercat dispersarea răsculaţilor
care staţionau în Jeledinţi, aşezare situată la aproximativ 10 km de Orăştie. Acţiunea a
rămas fără succes. La 31 ianuarie s-au primit informatii despre un grup de circa 800 de
rebeli concentraţi la Sîntandrei, din apropierea Devei. fn urma intervenţiei comandantului
cetăţii de aici, răsculaţii s-au refugiat peste Mureşul îngheţat 52 . Malul dreţt, pînă la Ilia se
afla sub controlul lor, numeric au ajuns la aproximativ 2000 de oameni 3 . La Orăştie au
parvenit veşti despre intenţia acestora de a ataca ţinutul Haţeg 54 . În faţa unui pericol
crescînd, Csulay a dispus măsuri de fortificare grabnică, solicitînd guvernului praf de puşcă
şi muniţie pentru nmuri.
În seara zilei de 5 februarie, Csulay trimite o scrisoare autorităţilor de la Sibiu prin care
informa despre mişcările adversarilor care au prădat Brănişca din comitatul Hunedoara,
precum şi despre prezenţa în Valea Mureşului, a unui contingent mai numeros sub comanda
lui Orlay Mihai 55 . Acelaşi înscris oferă informaţii şi despre acţiunile intreprinse de rebeli în
cuprinsul scaunului Orăştici. Potrivit acestuia, la Şibot au luat în captivitate atît pe preotul,
cît şi pe judele satului pentru a căror răscumpărare au solicitat 30 de florini 56 . Acţiunea
militară a comandantului Orăştici nu se soldează cu rezultate concrete, poate şi din cauza
numărului mic de soldaţi (30) de care mai dispunea la acea dată. Un ajutor va primi din
partea sătenilor din Aurel Vlaicu care au capturat şi predat pe unul din rebelii participanţi la
atacul din Sibot57 .
La nu~ai cîteva zile de la evenimentele menţionate, un alt gmp de răsculaţi s-a abăn1t
din dmmul lor spre Vinţ, ameninţînd că li\ întoarcere vor trece Orăştia prin foc şi sabie58 .
Cu o situaţie tulbure erau confruntate şi autorităţile comitalului Hunedoara. Aflaţi sub
ameninţare permanentă, ei solicită retrocedarea trupelor staţionate pe banii lor la Orăştie,
problemă în care au luat deja legătura cu comandann1l Csulay 59 . Guvernul nu acceptă acest
transfer, cu atît mai mult cu cît, în acele momente Orăştia era ameninţată de trupele lui
Orlay. Prezenţa lor o consemna judele satului Turdaş în noaptea de 14 februarie în aşezarea
de peste Mureş, Rapolt<,O_ Veşti îngrijorătoare sosesc şi din Romos, localitate vecină
Orăştici, unde un alt grup de rebeli au prădat aşezarea61 .
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60

Ibidem, actul din 14 ianuarie 1704
Ibidem, aciui din 30 ianuarie 1704
l,oc.cil
Ibidem, actul din I fehruarie 1704
Ibidem, aciui din 15 februarie 1704
Ibidem, actul din 5 februarie 1704
Ibidem, actul din 5 februarie 1704
Ibidem, actul din 11 februarie 1704
Loc.cil.
Ibidem, actul din 15 februarie 1704
Ibidem, actul din 15 februarie 1704
Ibidem, actul din 15 februarie 1704
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La sfirşitul lunii februarie, conducerea Transilvaniei a solicitat în mod repetat şi
autorităţilor orăştiene transportul cotelor alimentare la Sebeş şi Sibiu. Magistratul orăşenesc
a invocat nesiguranţa drumurilor şi a adus exemplul sătenilor din Şibot care şi-au pierdut
carele încărcate cu ovăz ce se îndreptau spre localităţile respective, în favoarea

răsculaţilot'2 • Pentru remedierea situaţiei, guvernul dislocă o unitate de cavalerie la Orăştie

cu scopul de a asigura transporturile de alimente pe ruta Hunedoara-Sibiu, ceea ce a
împovărat sarcinile locuitorilor orăştieni 63 . Curînd s-a ivit o nouă problemă legată de lipsa
vitelor de jug pe care ţăranii le-au ascuns, fie în munţi, fie în Muntenia64 .
La începun,J lunii martie, Csulay atacă cu întăririle primite tmpa rebelă staţionată la
graniţa satului Aurel Vlaicu. Aceştia nu numai că I- au ucis pe judele san,lui, dar ţineau în
captivitate şi pe comandantul detaşamentului militar din Dobra pentm a cărui răscumpărare
au solicitat 600 de florini 65 . Întrucît tru&ele adversarului primesc întăriri, Csulay se vede
nevoit să se reîntoarcă în cetatea Orăştici 6 .
Pînă la mijlocul lunii, flacăra răscoalei a cuprins întregul ţinut al Haţegului 67 . Din
teritoriul scaunului doar Orăştia a mai rezistat atacurilor mulţimii. În atari condiţii, guvernul
Transilvaniei dispune retragerea unităţilor din Orăştie în direcţia Alba Iulia, unde să se
alăn1re companiei conduse de Sava Mihai 68 . Din întreg detaşamentul militar compus din
180 de soldaţi dislocat la Orăştie în august 1703, au mai rămas doar 25 de călăreţi şi 14
69
pedestraşi . Retragerea a început la 29 martie, dar nu pe drumul indicat de baronul Tige, ci
pe o cale ocolitoare, prin muntii Sebeşului. Csulay a lăsat în urma lui în cetate numai pe cei
14 pedestraşi ai săi, pe care ă'-a pus sub comanda lui Nagy Sigismund 70 . Pe traseul către
Alba Iulia soldaţii lui Csulay se răzvrătesc, în apropierea satului Vinerea; după ce şi-au
imobilizat comandantul, mercenarii l-au deferit răsculaţilor. Din cîte se pare această acţiune
a fost de fapt o înscenare. Există mărturii după care Csulay ar fi dorit să treacă de partea
rebelilor încă de pe vremea cînd trupele lui Orlay se aflau în apropierea Orăştiei 71 . De fapt,
nu reste multă vreme a figurat printre ofiţerii lui Rak6czi 72 .
În primele zile ale lunii aprilie, cetatea Orăştie cădea în mîinile cumţilor, puţinii soldaţi
rămaşi nemaiputînd face faţă atacurilor. în scurtă vreme ştirea căderii Orăştici a ajuns şi la
Sibiu. În jurnalul său, Wesselenyi Istvan consemna în dreptul datei de 13 aprilie
următoarele: " ... Orlay ... trece Mureşul pe la Vinţul de Jos cu corăbii şi cucereşte Orăştia cu
întregul său ţinut, comitan,I Hunedoara, precum şi Haţegul" 73 . De fapt doar atît s-a ştiut în
istoriografia noastră despre situaţia Orăştici din primăvara anului 1704. Actele de arhivă
depistate îmbogăţesc datele privitoare la desfăşurarea evenimentelor militare din perimetrul
sud-vestului transilvănean din perioada lunilor ianuarie-martie 1704.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Loc.cil.
Ibidem, actul din 2 martie 1704
I.oe.cit.
Ibidem, actul din 2 manie 1704
Loc.cil.
Ibidem, actul din 5 manie 1704
Ibidem, actul din 19 manie 1704
Ibidem, actul din 29 manie 1704
Loc.cil.
Ibidem, actul din 30 martie 1704
Varkonyi Agnes, op.cil., p.61
l11ali Kâlman, Az erelyi kurucz hudcrii lets-,âmu 1704-bcn, în lludtiirtenclmi kiizlcmenyck, XXXIX,
1896, p.7
Wesselcnyi Istvan, Sanyaru vilâg, I, Bucureşti, 1983, p.79
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ANEXE

1.

1703 decembrie 30, Orăştie
Hogy Isten Nagysâgotokott szegeny hazânknak javâra es boldogsâgâra mind szemelly
szerent mind ktiztinsegessen boldog elettel megâlgya kivânnyuk szivtink szerent.
Alâzatosson kenszerittettilnk a Meltosâgos Regium Guberniumott meg talâlnunk, mivel
a sok fete vaio administratiora vaio Assignatiok ottan erkeznek, mellyeknek suppleâlasâra
tellyesseggel tehetetlenek vagyunk noha mint eddig is, ennek utanna is az ti Felsegehez vaio
hilsegiinkben es a Meltosâgos Regium Gubemium parancsolattyâban vaio
engedelmessegben semmit nem discilculunk, stit hittinkett es ti Felsegehez vaio
ktitelessegiinkett eletilnk fogytâig meg tartyuk, mindazonâltal alâzatosson a Meltosagos
Regium eltitt instâlunk, Istenes consideratioban veven dolgunkott, meltoztassek Istenesen
disponalni hogj eronk felet vaio naturâleknak administratiojaval ne terheltessiink, jo
emlekezetiben lehet a Meltosâgos Regium Gubemiumnak, Augustustol fogva menyi szenât,
zahot, kellet nekilnk az ti Felsege Militiajanak administralnunk, ugj annyera, hogj mivel
egesz szektink âlvân tizenharom falukbol es az egy vârasbul, titt faluk alkalmatlannâ
tetetven, lsten s a Meltosâgos Regium Gubemium itelesire bocsatyuk, mikeppen
sufficiâlhassunk annyira, es annyifele, Szâszsebesben proxime kelletven administrâlnunk
150 szeker szenât, azt percipialtak ket szekeret edgjben, edgj reszet hârom szekeret
ketttiben, vettenek, melly mi a sok restantia maradott, az itt vaio Militianak is pro Decembri
naturâlekott administrâlvân, pro Ianuario et Februario is kivânunk, Hunyad Vânnegyei
soldos Uramek is neha eddig szenânkal szalmankal tartottuk, most is neha resz szerent
penzeken kivannyâk de penzen is honnan szenât zabot adhassunk nincsen; ha a Nemes
Vânnegyeriil ti Kegyelmekre provisio nem leszen, mert hogj Fejervârra, Szaszsebeshen
Dobrâra, s az itt vaio Militiara is sufficialhassunk lehetetlen, stit csak a Nemet Militianak is
insufficiensek vagjunk, zabunk es szenânk ez esztendtihen nem teremven, ha a Meltosâgos
Regium Gubemium irântunk Jstenesen nem provideal lehetetlen hogj mi annyi fele
sufficialhassunk, nem hogj szenât de meg csak szalmât is a Militia itt nem talâl; rtivid nap
mikor ti Excellentiâja a Hadakkal Devâra le jiit volt, csak akkor is azokis ketszâz huszonhat
szeker szenât kellet adnunk, mellyet mia szenât kivâlt csak honnan adgyunk nincsen. Ezzel
ajânlyuk Nagysâgotokott Isten oltalmâban, maradunk alâzatos szolgâi
A Szâszvârosi Tisztek es Tanâcs
Szâszvâros, Die 30 Decembris Anno 1703.
[pe verso adresa] Excellentissmis et Illusttrissimis Dominis Dominis Jncliti Regni
Transilvaniae Regy Guhemy Ordinibus (cum plene Dignitan1m Eminentiaeque Tittulo).
Dominis nobis Gratiossimis. Cibini.
[o altă mînă] 30-a Decembris 1703. Szâszvârosi Magistratus Informaticja.
Traducerea:
Dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvînteze cu viaţă fericită pe Domniile
Voastre în folosul ţării noastre sărace.
Smerit am fost obligaţi să ne adresăm prea înaltului Guhemiu regesc întrucît sosesc de
pretutindeni multiple consemnări de livrare pentm a căror îndeplinire sîntem complet
neputincioşi, cu toate că la fel, ca pînă acum.şi de acum înainte rămînem supuşi deciziilor
Maiestăţii Sale şi a prea înaltului Guhemiu regesc, fără de care nimic nu vom face, mai mult
chiar, credinţa noastră în datoria faţă de Maiestatea Sa o vom păstra pînă la sfirşitul vieţii;
cu toate acestea implorăm prea înaltul Gubemiu regesc, ţinînd seama de problemele noastre,
să binevoiască să dispună creştineşte ca să nu fim constrînşi să livrăm obligaţiile în natură
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peste puterile noastre; poate îşi mai aminteşte prea înaltul Gubemiu regesc cît fin, ovăz a
trebuit să administrăm cu începere din luna august pentru armata împărătească, încît din tot
scaunul nostru, compus din 13 sate şi un oraş, cinci sate au ajuns la mină; lăsăm la
latitudinea lui Dumnezeu şi-a prea măritului Gubemiu, în ce fel putem satisface toate
pretenţiile; de curînd trebuind să trimitem 150 de care cu fin la Sebeş, acestea au fost
recepţionate două care drept unul şi o altă parte trei căruţe ca două, motiv penim care au
rămas multe restanţe; şi armatei rămase aici am livrat obligaţiile în natură pe decembrie şi
intenţionăm acelaşi lucru pe ianuarie şi februarie; i-am întreţinut pînă acum şi pe mercenarii
din comitatul Hunedoara cu fin şi paie, ne solicită şi acum acestea pe bani, dar nu mai avem
de unde le mai da fin şi paie. Dacă nu vor fi provizii în milostivul comital pentru Domniile
lor, va fi imposibil sl!. îndestulăm trupele din Alba Iulia, Sebeş, Dobra, ca şi pe cele de aici;
mai mult chiar, sîntem deficitari chiar şi numai în întreţinerea armatei germane, întrucît
ovăz şi fin anul acesta nu s-a făcut; dacă prea înltul Gubemiu nu se îngrijeşte creştineşte de
noi va fi imposibil să-i îndestulăm pe toţi nu numai cu fin, dar nici cu paie; numai cu puţin
timp în urmă cînd excelenţa Sa a venit cu trupele sale le Deva, a trebuit să dăm 226 căruţe
cu fin, drept pentru care nu mai avem de unde să mai livrăm fin. Cu acestea lăsăm pe
Domniile Voastre în paza lui Dumnezeu, rămînînd sluji supuse,
Oficialităţile şi

sfatul din Orăştie
1704, Decembrie 30, Orăştie

2.
1704 ianuarie 13, Orăştie
Hogy Isten Nagysâgototott e szegeny hazanak jovăra es boldogsâgâra boldogul eltesse
szerent!
Alazatosson a Meltosâgos Regium Gubemiumnak akarok jelenteni, hogy a kohorlo
hadakk.al tegnap 12 Ianuaris a Nemes Vâmegye soldossainak leven valami keves
altercatiojok, mint hogy a Vărrnegye emberei kevesen voltanak a Kurucz[s)âg penig feles
leven a vărosra he nyomultak; ma ujjaban azon Kurucsâg a Maroson âltal csapvân a
szekilnkben Romosz nevii faluban sok kârokott tettenek, keves jovocskâjokbul egeszen ki
forgattak, minden marhâjokott el hajtottâk a szâsz kâplânt îs maggokal el vittek, mostanis
Gyogyon commoralnak hat vagy het szâzan levei Fonâczi elăljârok, Bradi Sândor es
Heczegan Markul is kozottok vagyon; A mint hallatik Tsâki Andrast varjâk meg magokhoz
ketszâz lovassal es ketszâz gjalogokkal, a mint hallatik ide igyekeznek mi reank, ejjel
nappal nagy felelemmel fegyverben vagyunk magunkis mikeppen suhsistalhassunk nem
tudgyuk tartvân hogy nekiinkis minden marhâinkott el hajtyâk, mint hogy fenyegetodznek
is reânk erossen hogy fel egetik vărosunkott, ugy gondollyunk Tsulai Balas Uram eo
kegyelmeis bovebben fogja Nagysâgotokott tudosittani tovâbra aj,ilnv,1.11 Nagysâgotokott
Isten gonviselese ala maradvân alăzatos szolgâi,
Szâszvâros, Die 13 Ianuaris Anno l 704
A Szâszvărosi Tisztek es Tanacs
[pe verso adresa] Excellentissimis ac Illustrissimis Dominis Dominis lnclyti Regy
Guhemy Transilvaniae ordinibus (cum pleno dignitah1m eminentiaeque Tittulo) etc.
Dominis nobis Gratiossimis. Szeben. Cito. Cito. Citi. Citissime.
[ o altă mînă] 13 aJanuar[is] 1704. Szâszvâros.
kivănnyuk

Traducerea:
Dorim din toată inima ca Dumnezeu
săracei noastre ţări!

să vă ţină

în

viaţă

pe Domniile Voastre în folosul
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Supus vreau să relatez prea măritului Gubemiu regesc că ieri, 12 ianuarie, trupele de
mercenari ale nobilului comitat au avut cîteva altercaţii cu cete rătăcitoare şi întrucît
oamenii comitatului erau în număr mic, iar curuţii multi aceştia au invadat oraşul. Azi din
nou curuţii au trecut Mureşul, au provocat multe pagube în satul numit Romos din scaunul
nostru, unde i-au deposedat de puţinele bunuri pe locuitorii săi, vitele lor au fost mînate,
ducîndu-1 cu ei şi pe capelanul sas;şi acum staţionează acolo şase sau şapte sute, printre ei
fiind şi comandantul Bradi Sandor şi Marcul Haţegan. Din cîte se aude, aşteaptă şi pe cei
200 de călăreţi ale lui Csâki Andrâs, care, din cîte se mai zice, se pregătesc să ne atace; cu
mare frică, dar sîntem pregătiţi zi şi noapte; cum vom supravieţui, nu mai ştim, întrucît vite
nu mai avem, toate ne-au fost mînate, iar ameninţările că oraşul nostru va fi incendiat sînt
puternice; Cred că domnul Csulai Balas vă va raporta mai pe îndelete Domniilor Voastre.
Las pe mai departe pe Domniile Voastre în paza lui Dumnezeu, rămînînd slugile prea
supuse,
Sfatul

şi oficialităţile

din

Oră.5tie

3.
1704, Ianuarie 14,

Orăştie

Meltosâgos Regium Gubemium nektink mindenekben nagy jo Uraink Fautorink!
Alâzatosson Nagysâgotoknak es szomomsâggal jelentytik ma a Kurucsâg benniinkett
ostromolvân a Varmaegye lovas hadai elejekben ki menven a meztiben edgymâst meg
probălvân es ellenkezven mint hogy a Kurucsag feles volt a varosra a lovast benyomtak, a
vârosrul a kastellyhan, a zâszlokott a kastelly kapuig be hoztâk, a kastellybul resistalvan
keves ltivti szerszâmainkal a varmegyevel edgjtit hâtra nyomtuk, es egyeb boszszut most
edgyszer nem tehetven a Varasunknak egy reszet meg gjutâk, es mostan eg vârasunknak
edgy resze, mint ket reszrtil estenek is el, mellyhez kepest azon kurucsâg a mint hallatik
szaporodik ha Nagysâgotok segedseggel fellytil nem leszen lehetetlen subsistalnunk eti
Excellentiâjât is Nagysagotok informâlhattja ezekriil, Gtirtig Peter Uram htivebben
mindenekriil Nagysagotokott informalhattya. Ezzel ajâlyuk Nagysâgotokott az Ur gondgja
viselese ala maradvân alâzatos szolgai a szaszvârosi Tanacs es Tisztek.
Szaszvâros, Die 14 Ianuaris Anno 1704.
[pe verso adresa] Excellentissimis ac lllustrissimis Dominis Dominis lnclyti Regy
Gubemy Transilvaniae ordinibus (cum Dignitatum Eminentiaeque Tittulo) Dominis nohis
Gratiosissimis. Cihini. Cito. Cito. Cito.
[o altă mînăJ 14-a Januaris 1704, Sz,iszv,iros.
Traducerea:
Prea înaltul guberniu regesc, apărătorii noştri în toate!
Prea umil şi trist raportez Domniilor Voastre că astăzi curuţii ne-au asediat, trupele de
cavalerie ale comitalului au încercat să-i retină în tinutul de şes, dar din cauza numărului
mare al avdersarului nu s-a reuşit şi astf~l aceştia şi-au împins călăreţii în perimetml
oraşului şi de aici în cetate, aducîndu-şi steagurile pînă la porţile fortăreţei; în cetate am
rezistat cu puţinele mijloace şi împreună cu trupele comitalului i-am respins şi întrucît o altă
răzbunare a oraşului acum nu pot face, la o parte i-au dat foc, o porţiune mai arde şi acum;
din ambele tabere au fost pierderi; din cîte se aude numărul curuţilor sporeşte mereu, iar
dacă Domniile Voastre nu se îngrijesc de ajutor, nu ne va sta în putinţă să subzistăm;
Domniile Voastre pot să înştiinţeze şi pe Excelenţa Sa despre acestea; de toate însă poate să
vă informeze pe Domniile Voastre domnul Gortig Peter. Cu acestea Dumnezeu să vă aibă în
pază rămînînd sluji le supuse,
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4.
1704, Ianuarie 14,

Orăştie

Meltosagos Regium Gubemium!
Tartozo koteles szolgalatomnak tellyes ajanlâsa utan lsten Nagysâgotokat orvendetes
sok jokkal szeresse kivanom.
Mennyi ellenkezo hirek forogjanak ide le kotelessegem szerint Nagysagotoknat meg
imom illendonek sot kivantat dolognak itilem az Kurucsag ujjabban az Maros melylyeki
falukon szellyel koborolvan hozak hireket hogy a mult ejjel 9 zâszloval Losadira s tob
egynehany falukra iitottek volna de bizonyosan nem n1dhatom; mely ha ugy vagyon s meg
fognak benniinketis it latogatni kevesed magammal leven tartok az veszedelemtiil, mind az
altal hiszem Istent ide konnyen be nem jii; a mint en fejem fen ,illâsâig veghez vihetek
tokeletes szivel ha killomben nem, veremmel is contestâlom a mi Kegyelmes Urainak az
igaz hive vagyok, Nagysagotokat becsiiletes szolgaja; minnyit Nagysagotokat irot
levelemben emlekezetem vaia az kezem alat levă elegy belegy soldosok dolgârul, ezek
mind kedvesen vadnak s s mind ha kik volnanokis szoknek; Nagysâgotok parancsolattyat
az ollyakrol nem vehetem mi tevo legyek azokkal a kik a seregbol el szoknek s haza
mennek; ha Nagysagotoknak azon megedgyezo akarattya leszen meltoztassek valami
sucursusrol providealni mert ideje leszen egyszer, ha eleb nem az jelen folyo hetnek egyik
napjan mivel hogy fenyegetidnek az atkozot partosok varva Nagysâgotok jo vâlaszât
maradunk Nagysagotok Kegyelmes szolgaja,
Szaszvâros, 30 Ianuaris 1704,

Csulai Balas m.pria

[pe verso adresa] A Meltosâgos Losonczi Banffi Gyorgy Umak Nemes Hazank
Meltosagos Gubematorânak Kegyelmes Umak eo Felsege Erdelyorszagi Perssonalissânak
es az Meltosagos Regium Gubemiumnak alazatos engedelemmel szolgâlando jo Uraimnak
[aceeaşi mînă] Ezen levelem le pecsetelese utan erkezek az Kuruczok levele mellyet
Nagysâgotoknak in specie el kiildoue·m
[o altă mînă] 30-a Januar, Csulai Balas 1704.
[pe margine o altă mînă] Repplica erre ez hogj az văros valami victualekkal
succurrallyon Josika Umak hogj adassanak fl.50 egy holnapra Csulai Urnak, es az mihol
lehet naturalekalis segillyeg az soldosokat elo allicsak az dispozitio szerent az el sokotteket
fel akasztassak.
Traducerea:
Prea înaltului gubemiu regesc!
Doresc ca Dumnezeu să fericească prin dragostea Sa pe Domniile Voastre, recomand
umil serviciile mele.
·
Despre cîte zvonuri sosesc aici consider potrivit, mai mult, de datoria mea, să le aduc la
cunoştinţa Domniilor Voastre; mai nou au sosit veşti cum că curuţii se află răspîndiţi în
Valea Mureşului, că în noaptea trecută ar fi pătruns în Jeledinţi şi în alte cîteva sate, dar cu
siguranţă nu vă pot confirma; dacă este aşa ne vor căuta şi pe noi şi, întmcît sîntem puţini,
întrezăresc pericolul, dar uşor aici nu o să pătrundă pînă trăiesc, rămîn adevărata slugă
supusă a Domniilor Voastre cu inima şi dacă trebuie cu sîngele meu; în scrisoarea mea
adresată Domniilor Voastre v-am relevat despre soarta pestriţei trupe de mercenari a cărui
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comandant sînt, aceştia fiind puţini dezertează continuu; aştept instrnqiunile Domniilor
Voastre despre felul în care să aqionez faţă de cei ce dezertează şi plecă spre casele lor.
Dacă ajungeţi la vreun consens să binevoiţi a-mi da un ajutor concret chiar în una din zilele
din cursul acestei săptămîni, întrucît afurisiţii de rebeli ne ameninţă. În aşteptarea
răspunsului înţelept, rămîn sluga preasupusă a Domniilor Voastre.
1704, Ianuarie 30,

Orăştie

Csulai Bahis m.pria

[aceeaşi mînă] După închiderea scrisorii a sosit de la cumţi o scrisoare pe care l-am
trimis Domniilor Voastre.
[pe margine de o altă mînă) Riispunsul la acestea este ca oraşul să fie ajutat cu ceva
provizii; domnul Josika să dea 50 de florini pe lună domnului Csulai şi de unde poate să fie
ajutat cu naturafo; mercenarii dezertori să fie prinşi şi, după dispoziţiile în vigoare, să fie
spînzuraţi.

5.
1704 februarie 1, Orăştie
Excellentissime Dominae
Illustrissimi, ac Magnifici Domini mihi colendissimi obsequierum meorum semper
commendationem
Meltosagos Regium Gubemium alazatosan akamam Nagysagotokat rovid irasommal
udvarolnom es sokra vigyazo szemeit Nagysagotoknak terhelnem, minemti indisposite
legyenek ezeknek az kezem alat levă soldosoknak mind limitatiojok s mind it letek
egynehany rendbeli Nagysâgotoknak alâzatosan irot levelemben meg irtam; ezekben az
napokban Losadiban leven felesen az Kuruczok ki mentem volna reajok,de az szem
lâtomast vaio veszedelemre keves vitezimet nem vihettem, mely faluban nyavalyâs egy
kezem alat levo kaplar lengyel nemzet haza tekinteni fordulvan az kuruczok szellet
konczoltak; tegnap az Partosok nyolcszazan Deva koriil Szent Andra.,; nevii falunal
koborolvan Devai Commendans Uram kUldot ket kapitannyit Zichi es Banhazi Uramekat
ellenekbe az Pârtosokban hatot elevenen bevittek az Devai vârban s az tobbi âltal
nyomultak az Maroson, minthogj măr az jegis bomlik nem tarthatok tollek mivel szabados
passusok nem lehet ha az soldosok mind' el jonenek tovâbis az minapi velitasio szerint ki
mennek koteles tisztem kivanvan, meltoztassek Nagysagotok ez irant dispozitiot tenni, a
mit en vekony erom s tokeletes hi.isegem szerint vitezimmel veghez vihetek fejem fen
allasaig el kovetem quas de reliquo Excellentiam Illustrissimas ac Magnificas Domines
Vestras Deo recommando et maneo Excellentissime et Illustrissime Vestras servus
obligatissimus
Szaszvaros l Februaris 1704.

Csulay Balas m.pria

[pe verso adresai Excelentissimo Domino Domino Comiti Georgio Banffi de Losoncz
Regni Transilvaniae Guhematori Incliti Comitatum Colos et Dohoka Comiti supremo nec
non Illustrissimis ac Magnificis Gubernia Regio Inclitis sacratissimae Transilvanico
Dominis mihi gratiosissimis colendissin'lis. Cibiny
[o altă mînă] l-a Februaris 1704. Csulai Balas.
[o altă mînă] Csulay Balas levele 3 f. itt Szebenbe el olvastatot 1704.
Traducerea:
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Prin scurta mea scrisoare vreau să salut în mod respecn1os prea înalnil Gubemiu regesc,
supun atenţiei Domniilor Voastre situaţia mercenarilor aflaţi sub comanda mea atît pentrn
numărnl lor mic, cît şi pentm starea lor, precum am mai scris în cîteva rînduri cu smerenie
Domniilor Voastre; în zilele acestea fiind în Jeledinţi un număr mare de curuţi, aş fi vrnt să
întreprind o acţiune contra lor, dar din cauza numămlui mic al soldaţilor mei, nu am putut;
am trimis în schimb în satul nenorocit un polonez aflat sub comanda mea ce domiciliază
acolo, însă curuţii plecaseră deja; ieri 800 de afurisiţi hoinăreau în jurul Devei, pe la satul
numit Sîntandrei, împotriva cărora domnul comandant din Deva a trimis pe cei doi căpitani
ai săi, pe domnii Zichi şi Banhazi; şase au fost prinşi de viu şi duşi în cetatea Devei, resn1l
au trecut Mureşul şi întrucît gheaţa se topeşte nu i-au putut urmări; Rog pe Domniile
Voastre să dispună ce să întreprind cu credinţa mea statornică şi cu puţinele forţe de care
dispun,
1704, Febmarie 1,

Orăştie

Csulay Bal{L<; m.pria

6.
1704 februarie 5,

Orăştie

Meltosagos Regium Gubemium!
Azt kivanvan Kegyelmes Koronas Kiraly Uramhoz es Nagysagotokhoz tartozo
homagialis kotelessegem hogy Isten Nagysagotoknak igaz hiisegel ha mi ellenkezo hireim
erkeznek sietve meg irjam im most erkezek hirem hogy hat zaszlo allya kurrucsag
Branyickâra erkezven az ot maradt bort lisztet el vinni szândekoznanak ennekfeletle
Kotardgye koriil, Vladest fele egyenesen Bradra es az Keresre hozak hiret Orlai Umak eo
Nagysagânak kiis Torok orszag felol negy zaszlo allya magyaral megyen azonban ezt
kovettek hat zaszlo allya magyarok mellyek lenni mondanak Csaki Andrassal; Barcsai
Gergely Uram penig igy mondanak Rakoczitol meg jtiven minden partosoknak
Commandasava tetetet volna a Ribiczei Laszlo Uram penig Halmagy kortil es Zarand
vârmegyeben fo Ispanyi hivatalban forogana; a midon ily ellenkezo hireim erkeznenek
Meltosagos Regium Gubemium en it az en Kegyelmes Koronas Kiralyom eo Felsege
nyilvanyos ellenseginek tellyes rontasokat kesz szivel noha kevesed magammal vagyok a
mint Nagysagotok ez utan is nekem tartozo tisztem szerint papancsol a tevo lenni el nem
mulatna ajalvan Nagysagotokat Isten oltalmaban maradok Nagysagotok koteles szolgaja,
Sz,iszv,iros 5 Februaris 1704,

Csulay Balas m.pria

[pe verso adresa) A Meltosagos Losonczi Banffi Gyorgy Umak Nemes Hazank
Meltosagos Gubematoranak Kegyelmes Urunk eo Felsege Personalissanak es az
Meltosagos Regium Gubemiumnak nekem nagy jo Uraimnak
[o altă mînă] 5-ta Februaris Csulay Bal as 1704
[o altă mînă] Csulay Balas levele 7 Febmar 1704; lectae Cibiny
[o altă mînă) Tudosicsam ezutanis veresse Taraczk golyobist mind os mind az văros.
Traducerea:
Prea înaltul Gubemiu regesc!
Printre atribuţiile mele de a servi cu adevărată credinţă pe milostivul împărat şi pe
Domniile Voastre este şi să vă transmit zvonurile care îmi parvin; chiar acum a sosit vestea
cum că şase steaguri de ct,ruţi au sosit la Brănişca şi au în intenţie să ducă cu ei vinul şi
făina rămasă; în afară de aceasta au sosit veşti la Brad şi Criş din Kotardgye ('!) prin
Vlădeşti cum că Domnia Sa Orlay vine dinspre Turcia cu patm steaguri de unguri pe care îl
urmează alte şase steaguri ale lui Csaki Andras; se zice că domnul-Barcsai Gergely a sosit
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de la Rak:6czi unde a fost numit comandant al rebelilor, iar domnul Ribiczei Laszlo ar fi în
juml Hălmagiului şi în comitalul Zarand, unde ar fi fost numit în funcţia de comite suprem;
în timp ce vin asemenea zvonuri, cu puţinii mei credincioşi sînt gata să provoc cu dragă
inimă pagube adversarilor preaînaln1lui Gubemiu regesc şi Excelenţei Sale regale şi să
dispună, în continuare, ce urmează să fac, rămînînd sluga supusă a Domniilor Voastre,
1704, Februarie 5,

Orăştie

altă mină] Să

ţinut

[o
cit

fie

la curent

Csulay Balâs
şi

de aici înainte,

să facă muniţie

pentm tunuri atît el

şi oraşul.

7.

1704 febmarie 5, Orăştie
Meltosâgos Regium Gubemium!
Minthogy az en szoros kotelessegem azt kivanya hogy az ujjab hirekriil Nagysâgotokat
hiisegesen tudisicsam erre nezve irhatom Nagysâgotoknak, ma hajnalban jilvenek hozzâm
be Tordâsi emherek kiktill leven az Maroson heszelik Rapolton volt harmincz kurucz kiktiil
ertetek hogy egesz Illyeig rakva volna Partosokal mind tiszve volnanak ket ezeren, illyen
szândekban vadnak a mint az emlitet emberek ertettek hogj az Maroson tul mennyenek fel
Vâradgyaig ot az hidon alta! koltozven egyenesen Hazeg videkere czeloznânak; mely hirek
igy legyenek es valosagal nem tudhatom mert a mit ez Parasztsâg hiriil ide behoz noha az
faluk mind hiittistik eti Felsegehez a szerint kel Nagysagotoknak meg imom, ennekfelette
emlekeztem volt Nagysagotoknak valami Puska Porrolis es Taraczk Golyobisokrol
meltoztassek'Nagysagotok az irant valami provisioval lenni mert porunk igen keves van;
ezeket akarom Nagysagotoknak ktitelesen meg imom ha mi bizonyossab hirem erkezik
arrolis Nagysagotokat tudositani el nem mulatom ajanlvan Nagysâgotokat Isten oltalmâban
maradok Nagysagotok ktiteles szolgâja,
Szâszvaros, 5 Februaris 1704,

Csulay Balas m.pria

, P.S. ezen hirbiil azt itilhetem en hogy csak arra nezve ktilttittek azon hirt hogj annal
batorabban eledhessenek n,I az Maroson, avagy azis meg lehet hogy Vinz vârâra
igyekeznek, Devan van az it vaio Taraczkokhoz golyobisok ha Nagysagotok akar onnan
meltoztatik erriil porrol providealni.
[pe verso adresa] A Meltosagos Losonczi Banffi Gytirgy Umak Nemes Enlelyorsz,ig
Meltosagos Gubemâtoranak Kegyelmes Urunk eti Felsege Personalissanak Nemes Colos es
Doboka Vârmegyek Fti Ispanyok es az Meltosagos Regium Gubemiumnak alâzatos
engedelmessegel szolgiilando jo Urunknak Szeben.
[o altă mînă] 5-a Febmaris 1704, Csulai Balâs.
[o altă mină] Csulaj Balâs levele 7 februaris lectae Cibiny 1704.
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Îndatoririle mele o cer ca să vă înştiinţez conştiincios pe Domniile Voastre despre noile
ştiri; azi în zori au venit la mine oameni din Turdaş de la care am aflat că se vorhe:,.te cum
că la Rapolt, pe Mureş, au fost 30 de cumţi, de la care ei au înţeles, că pînă la Ilia sînt plini
de rebeli, circa 2000; aceştia au în intenţie, din cîte au înţeles oari1enii menponaţi, să meargă
în susul Mureşului pînă la Oarda, să treacă podul de acolo cu scopul să se îndrepte spre
ţinutul Haţegului, dacă este drept sau nu eu nu pot să ştiu, deoarece din cîte am aflat de la
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tărani acele sate sînt toate credincioase Înăltimii Sale; în afară de acestea am ammt11

Domniilor Voastre să se îngrijească de praf d~ puşcă şi munitie pentru tunuri pentru noi,
întrucît praf de puşcă avem foarte pufin; dacă mai sosesc ştiri noi, în baza obligafiilor mele
le voi aduce la cunoştinta Domniilor Voastre; rămîn sluga supusă a Domniilor Voastre,
1704, Febrnarie 5,

Orăştie

Csulai Balâs

P.S. Din cîte pot eu deduce, ştirea a fost astfel ticluită ca să ne abată atenţia ca ei să
cuceri probabil cetatea Vint; muniţia noastră pentru tunuri se află la Deva, Domniile
Voastre să se îngrijească de praf.
poată

8.
1704 februarie I I,

Orăştie

Excellentissime Domine! lllustrissimi, ac Magnifici Domini gratiosissimi
Az mi Kegyelmes Koronâs Kirâly Urunkhoz eo Felsegehez tartozo homagialis
kotelessegem es Nagysagotokhoz illo hi.isegem tisztinek tellyes vâlosaga kivânya hogy az
ide le meg fordulo ellenkezo hireket Nagysagotoknak szorgalmatossâgal meg irjam, melyre
nezve irhatam Nagysâgotoknak, ma erkezven hireim az Pârtosoknak ki.ilomb kiilomb szines
formakba allo dolgai irant, azok kozot hozâk hiret az iffju Barcsai Gergely Ur Râkoczitul
meg erkezven minden ide le koborlo olahsagnak Praefectussânak tetetet; ma negyed
napjabeszellik emlitet Barcsai Umak Koros Banyan Generalis mustralja lot volna hovâis
Bradrul szaznegyven kuruczok kik Orlay Miklos Urammal ii.itek Torokorszâgbol le mentek;
ez mellet hirdetik hogy Csâki Andras 6 zâszlo allya Părtosokkal erkeznek lovasokal
Ribiczei Laszlo penig Zarand vârmegyei Fo Ispânysăgnak tisztiben forog; Abrud Bânyân
Bagyony az Arany Banyâknak gongyât viseli; Mondyâk azt is tobbi kozt hogy Barcsai
Gergely Ur egynehâny Illyei hajokat el rendelt volna hogy azon az Passuson feles
kuruczsâgal Hâczeg vedekere fordujon es az Hunyadnoz kozel levo helyeket meg latogassa;
koz hire van annakis hogy Râkoczi az it koborlo olâhsâgot Magyarorszâgra viteti es
tegnapelot lot volna azon vegre gyi.ilesek Bradon hovais minden falukbul tul az Marosok
birat masodmagâval menni parancsoltak; tegnap mint egy ora tâjban reggel 3 zâszlo allya
kuruczsag egy resze lovas egy resze penig gyallogosokbol âllo Branicska koriil alta!
koborolvan az Maroson, uttyokat Laposnyak fete tartottak gondolv,in hogy az Devâi
vitezeket akarjâk jarkalgatni kikis tegnap elot Dobra fele kisirtek 136 kobol lisztet;
Haczogân Markul felolis hirdetik hogy Dobra fele fogna koborolni az maga tolvaj vitezivel;
ezek mellet ezt is irhatom Nagysâgotoknak a mult penteken erkezek hirem del t,1jban hogy
Ali kenyemel valami tolvaj Partosok alta! koboroltak volna az Maroson kiketis hogy meg
keri.ilhessek mindgyart az velem levă keves vitezekkel mint egy harminczig valovalis
kimentem minthogy tob velem nicsen; meg jârvân szorgalmatoson az helyeket soha nem
talâlhattam; kovetkezo nuis nap szombaton ujjabban az P,irtos tolvajok aliai jtiven
Alkenyerrol az Papat es az birot el vittek, az folut kenszeritik hogy addig el nem eresztik az
embereket mig harmincz s egynehany forintot nem visznek; Szimon Ungar Uram eo
Nagysâga azon ejjel it halt az gyalog militiaval, midon ezen hirt hoztâk; mit parancsollya
Nagysâgotok az karvallot falu dolga irânt nyavalyâs emberekkel Nagys'ăgotok dispositiojât
vâram; de en meg hadtam egy penzt se adgyanak; azonban minapi kiin letemhen utamban
hozâk meg hogy volna Benczenczen egy legeny kiis az kuruczok kozt forgot volna, a mint
mondgyâk fellole Fonaczi Magasnak attyafia: kontosit az emlitet faluban reponâlvan egy
gazdanal, magât ide be hozattam s eros fogsâgban tartom; kontosi inint gazdajanak
parancsoltam he hoza meg eddig nem cselekedte mi vegre maga tudgya; Nagysâgotok
irânta mit parancsol a tevo akarok lenni; ezeket a mint ennekem reportâllyâk ugy
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infonmilhatom Nagysâgotokatis az hirekrUI ezenis instalok Nagys,igotoknak ha az ătkozot
tolvaj Partosok ăltal talălnak Haczeg videkre koborolni az ot kăriil levti militia ăl!al
meltoztassek Nagysagotok azon videknek batorsagot szerezni mert ot mezoben leven ktizel
erosseg nincsen az nepet kiln lepi; meltoztassek Nagysagotok provideălni Puskaporrolis a
mint ez elotis Nagysăgotoknak instăltam varvăn Nagysagotok jo valaszat maradok
Nagysăgotok igaz koteles szolgaja,
Szaszvaros l l Februaris 1704

Csulay Bahis m.pria

[pe verso adresa] Excellentissimi Domino Domino Georgio Bănffi de Losoncz Regni
Transilvaniae Gubematori Incliti Comitatum Kolos et Doboka Comiti Supremo nec non
Illustribus Excelsi Gubemy Regy Transilvaniei Commembris Dominis mihi gratiosissimis
[o altă mînă] 11-a Februaris 1704 Csulay Bahis
[o altă mînă] Literae Blasy Csulay 11 Fehruaris.
De variis novis kuruczorum
Traducerea:
Obligaţiile faţă de Maiestatea Sa regală şi loialitatea fa!ă de Domniile Voastre cere să
transmit sîrguincios zvonurile de la noi referitor la care azi am primit veşti în fom1e foarte
variate despre rebeli, printre care că tînărul dorru1 Barcsai Gergely a sosit de la Rak6czi şi a
fost numit prefect al românilor rebeli; acum patru zile se vorbea că numitul domn Barcsai ar
fi fost desemnat, de probă, general Ia Baia de Criş; de la Brad 140 de cumţi ce au venit cu
Orlay Nicolae din Turcia, au plecat în josul Mureşului, pe lîngă acestea se vorbeşte că Csaki
Andras. ar fi sosit cu şase steaguri de rebeli; Ribiczei Laszlo cu cavaleria ar fi fost numit
comite suprem al comitan1lui Zarand şi poartă grija minelor de aur din Abrud şi Bădeni; se
mai vorbeşte, printre altele, şi că domnul Barcsai Gergely ar fi ordonat la Ilia cîteva corăbii
ca cu ajutorul acestora să ajungă cu un număr mare de curu!i în hotarul ţinutului Haţeg şi să
inspecteze locurile din apropierea Hunedoarei; circulă pretutindeni ştirea precum că
Rakoczi ar duce în Ungaria tmpele româneşti şi, alaltăieri, ar fi ţinut la Brad o întrunire în
acest scop, la care au fost convocaţi, din fiecare sat de peste Mureş, judele împreună cu alţi
doi inşi; ieri în zori, în jurul orei unu, trei diviziuni de cumţi compuşi din cavalerie şi
pedestraşi, hoinăreau pe Mureş în jurul Brănişcăi, după care s-au îndreptat spre Lăpuşnic cu
gîndul de-a da o raită asupra oştilor din Deva, care alaltăieri au însoţit un convoi de 136
cîble de făină în drum spre Dobra. Se spune şi despre Marcu Haţegan că va pleca şi el spre
Dobra însoţit de lotrii săi; pe lîngă acestea vă mai pot scrie Domniilor Voastre că vinerea
trecută în jurul amiezii a sosit ştirea că cîţiva rebeli ar fi trecut Mureşul pe la Şibot şi
rătăceau în zonă, pe care i-am luat în um1ărire imediat cu cei 30 de ostaşi ai mei, întrucît
mai mulţi nu am, dar nu i-am întîlnit cu toate că i-am căutat pretutindeni; a doua zi,
sîmbătă, au întreprins o nouă expediţie de pradă, în Şibot luînd cu ei preotul şi judele,
ameninţînd satul că nu-i vor lăsa pînă cînd nu vor primi 30 şi ceva de florini. Domnia Sa
domnul Simon Ungar chiar a înoptat aici în noaptea aceea cu amtata sa de pedestraşi cînd
s-a dus vestea; aştept dispoziţiile Domniilor Voastre ce să întreprind împreună cu amărîţii
mei oameni în legătură cu satul păgubit, (pînă atunci) eu am dispus să nu fie dat nici un
ban; în acelaşi timp pe cînd mă aflam în afara (oraşului) mi s-a dus vestea că s-ar afla la
Binţinţi (Aurel Vlaicu) un flăcău care s-ar fi aflat în tabăra cumplor, din cîte se zice, rudă cu
Magas Fonaczi; după ce şi-a lăsat hainele sale la o gazdă din satul amintit, l-am adus aici
şi-l ţin într-o captivitate strictă; referitor la hainele sale am dat dispoziţii gazdei să le aducă
aici, nu ştiu din ce motive pînă acum n-a făcut-o; Ce ponmcesc Domniile Voastre în această
chestiune aşa voi acţiona; acestea sînt ştirile ce mi s-au raportat şi aşa infonnez şi eu la
rîndul meu pe Domniile Voastre; cu această ocazie rog stăruitor pe Domniile Voastre ca în
caz că blestemaţii de rebeli ar vrea să se îndrepte spre ţinutul Haţeg, împotriva trupelor de
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acolo, Domniile Voastre să binevoiască să întărească ţinutul respectiv, căci fiind în cîmpie
nefiind în apropiere nici un loc întărit, populaţia va fi surprinsă în loc deschis; Domniile
Voastre să binevoiască să se îngrijească de praf de puşcă, fapt pentru care am stăruit
fierbinte şi înainte; în aşteptarea răspunsului Domniilor Voastre rămîn sluga supusă,

şi

1704, Febmarie 11,

Orăştie

Csulai Balas

9.
1704 februarie 15, Hunedoara
Excellentissime Domine Generalis, Domine et summe Patrone nobis Gratiosisime
Extrema plane necessitate urgente debuimus ad pedes Excellentiae Vestrae humilimae
recurrere, notificando, quod uti nobis relatum est Kurucza nos in magno numero congregati
circa Ilam ad has partes heri Mamsium Transcenderunt et cuius intentio eorum idest ut
Arcem hanc et Civitatem irruant, nos quidem qui in fortalitio superiori ex gratia
Excellentiae Vestrae sumus recepti, cum mi litia suae Sacratissimis Maiestatis hic constituta,
securitatem possumus sperare, verum ad conservationem exterioris fortalitii (uti Excelentia
quoque vestra hujus fortalitii commoditatem satis superque experta est) ob paucitatem
hominum insufficientes reddimur. Qua de causa Pedestres Milites quos ex mamJato
Excellentiae Vestrae et Inclyti Regii Gubernii ex hoc nostro comitalu ad Szaszvaros
disposuimus et defacto ibidem permanent, Domino Blasio Csulai ut ad conservationem
experioris fortalitii huc transmiterre velit reser ipsimus. ltaque Excelentiae Vestrae
humilime dignetur illos Pedites ad succursum exterioris fortalitii hic permite manere, si ad
benignam usque Excellentiae Vestrae resolutionem advenerint, sui autem sine mandato
Excellentiae Vestrae venire recusaverint Domino Blasio Csulai de mandare ut sine mora
transmittantur, ut Gratia et Patrocinio Excellentiae Vestrae ad ulterius suae Sacratissime
Maiestatis sev1tmm tutiores conservemur. His Excellentiam Vestram Divinae
recommendamus protectioni. Excellentiae Vestrae servi humuni universi nohiles in Arce
Vajda Hunyad constitti,
Datum in Arce Vajda Hunyad die 15 Februaris Anno 1704
[pe verso] 15-a Februaris 1704, Hunyad

10.
1704, Fehmarie 15, Hunedoara
Meltosagos Erdelyi Regium Guhemium nektink jo Uraink lsten Nagysagotokat szegeny
Hazank javara s megmaradasara boldogul eltesse kivannyuk, Nyilvan lehet Nagysagotok
Meltosagos szemellye citit is a kuruczak ide alais mennyire szaporodtak legyen, ugy hogy
az n1int bizonyosan ertettiik lllyenel Branicskanal ket ezeren ha nem ttihhen gyiilekczven
tiszsze, minden szandekok az hogy Deva v,iross,it s ezt az Hunyadot iissek meg az onijat
sem tudgyuk mikor esik az szerencsetlenseg rajtunk, mi 11gyan1 az kik ide be az Varhan
szorulank it leven ti Felsege Praesidiumja nem felhetiink de az kiilsti keritesnek tivezetire
tellyesseggel elegtelenek vagjunk nem leven az ti Felsege Praesidiuman kivi.il nyolcz
Darabantoknal ttib; mint hogy penig Szaszvaroson magunk es szegenysegink ktiltsegevel
tartunk Iova,; es Gjalog soldosokat holotis feles varosi es klilsti remi leven
megoltalmazhatnak az ot vaio keritest ktinnyen, az mi gjalog soldosaink nem annyra
kivantatnak ott Ktintirgiink azert igen alazatosan Nagysagotoknak meltoztassek melto
consideratioban venni, hogy magunk ktilcsegtinkel masokat oltalmazzunk s magunkat
periclitaltassunk hogj tehessen, ahoz kepest meltoztasek azon Gjalog soldosinkat ide az
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ktilsti Varban disponâlni es Csulai Balas Umak parancsolni feltile hogj magunk s cseledink
nagyob securitashan maradhassunk az Nagysagotok Atyai Gratiajabul mi is ennek a
szegeny Hazanak tagjai leven az Nagysagotok kegyes szamyai alatt az irantis taplaltassunk
Attyai Grâtiâjaval az Istenis meg âldgja Nagysâgotokat erette miis nagjob alazatossaggal
igyekezilnk meg szolgalni Nagysagotoknak, mi ugyan irtunk Csulai Balaz Umak hogj ezen
Gjalog soldosokat kiildgje ide az Nagysagotoktul kijtit Instructionak tizedik punctuma
szerint, es ha az alat ide jonek mig az Nagysagotok Resolutiojat vesztink, ha Nagysagotok
es Meltosagos Generalisti Excellentiaja Gratiaja accedal, itt maradhatnak ha penig nem
ktinnyen viszsza mehetnek o Excellentiajanak is irtunk felole mellynek copiajat
Nagysagotoknak el ktildetttik. Alyanlyuk ezzel Isten kegyelmes gondviselese ala az
Nagysagotok Meltosagos szemellyet szerelmesivel edgjiit Nagysagotok alâzatos szolgai
Vajda Hunyad Vârban magukat recipialt Fti es Nemesi Rendek.
Datum in Vajda Hunyad Die 15 Februaris anno 1704
[pe verso adresa) Az Erdelyi Meltosagos Regium Gubemiumnak o Nagysagunknak etc
nagyai Urainknak igen alazatosan
[pe verso) 15-ta Februaris Vajda Hunyad
.[pe verso] 15-ta Februaris Vajda Hunyad
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc transilvănean, domnii noştri binevoitori, Dumnezeu să vă
fericească cu viaţă lungă pentru menţinerea săracei noastre ţări.
Cu siguranţă a aflat Domniile Voastre despre cît de mult a sporit numărul curuţilor,
precum am înţeles că la Ilia, Brănişca s-ar afla laolaltă vreo 2000 cu intenţia să atace oraşul
Deva şi apoi Hunedoara, momentul exact cînd va cădea nenorocirea asupra lor nu o ştim;
noi cei aflaţi strînşi în cetate aici aflîndu-se şi ammtele Maiestăţii Sale, nu ne putem teme,
dar asupra zonei din afara întăriturii sîntem total nemulţumiţi neexistînd în afara oştilor
Maiestăţii Sale mai mult de 8 dărăbanţi; întrucît întreţinerea mercenarilor pedestraşi şi
călăreţi din Orăştie se face pe cheltuiala noastră şi a sărăcimii de aici şi unde fiind o
populaţie orăşenem,că, ar putea să-şi apere uşor zidurile şi singuri şi nu este atît de
indispensabilă armata noastră acolo. De aceea stăruim fierbinte smerit Domniilor Voastre să
binevoiască a lua în consideraţie, cum să fie posibil ca noi, pe cheltuiala noastră să-i apărăm
pe alţii, în timp ce pe noi ne punem în mare pericol, şi să dispuneţi ca mercenarii pedestraşi
să fie aşezaţi aici în cetatea exterioară sub comanda domnului Csulai Balâs pentru ca
securitatea noastră şi a supuşilor noştri să fie mai mare; şi noi facem parte din această săracă
ţară şi ne aflăm sub protecţia Domniilor Voastre pentru care sîntem datori cu favoruri
părinteşti pentru care Dumnezeu să binecuvînteze pe Domniile Voastre şi pe care noi ne
străduim să vă slujim smerit; noi am scris domnului Csulai Balas ca să trimită trupele de
pedestraşi mercenari aici în baza punctului IO ale instrucţiunilor Domnjilor Voastre şi dacă
aceştia sosesc pînă la rezoluţia Domniilor Voastre, iar Domniile Voastre şi Excelenţa Sa,
domnul general, se vor alătura acestei idei, vor rămîne pe mai departe aici, iar de nu, pot
uşor să plece înapoi; am scris şi Excelenţei Sale despre acestea, a cărei copie am trimis-o
Domniilor Voastre. Cu acestea încredinţăm prea înalta persoană a Domniilor Voastre în
paza lui Dumnezeu cu cei dragi rămînîd slugile supuse,
Stările

nobiliare retrase în cetatea Hunedoarei

11.

1704, Februarie 15, Hunedoara
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Meltosagos Regium Gubemium!
Irhatom sietve Nagysagotoknak ma reggeltill fogva tul a Maroson feles Kuruczsag
kinekis valosagos szamât Nagysâgotoknak meg nem imatom takarodot fel; a mint ertettem
minden szandekok Vinczre vagyon; ide ma izentek be hogy hodollyunk mert viszsza jovti
uttyokban az vakmertisegert meg az gyermeketis kardra hannyak; ezen hirekriil irt Devai
Commendans Uramis kozeleb Ungar Umak eo Nagysâganak kiis Szâszsebesben leven lehet
Vincz irant s nektink is ha az ido hozza kegiesegel; tovâb Meltosâgos Regium Gubemium
az Nagysagotok atyai jo Protectiojat complectâlvan Nagysâgotokttil varunk mind
kegieseget es az kovetkezo segitcsegnek Kegyelmes Koronâs Kirâlyunk eo Felsege
Diadalmas fegyverenek sumusussat; ezeket akarvân Nagysâgotoknak kotelesen meg imom
ajâlvan Isten oltalmâban Nagysâgotokat koteles szolgâja,
Csulai Balâs m.pria.
Szâszvâros 15 Febmaris 1704 hora 7 vespert
P.S. mit irjanak mind az Devai s mind az Hunyadi Commandansok Nagysâgotoknak in
specie el ktildtem
[pe verso) Allatae 16 Fehruaris Ann o 1704.
[o altă mînă] 11 Februaris 1704 Csulai Balas
Traducerea:
Prea înaltul Gubemiu regesc!
Vă pot scrie în grabă Domniilor Voastre că cu începere de azi dimineaţă peste Mureş un
număr mare de curuti, al cărui număr real nu vi-l pot preciza, s-au îndreptat în sus, din cîte
am înteles la Vint; · azi ne-au trimis nouă vorbă să ne predăm, căci în drumul lor de
întoar~ere, în îndră'zneala lor oarbă nu vor cruţa nici copiii; despre aceste ştiri ne-a scris nu
demult şi domnul comandant din Deva, Domnia Sa domnul Ungar, ce se află la Sebeş; pe
mai departe aşteptăm din partea prea înaltului Guhemiu regesc şi a Domniilor Voastre
protecţie părintească, îndurare şi ajutor militar al armatei împărăteşti victorioase. Acestea
am vrut să vă scriu Domniilor Voastre în baza obligaţiilor mele, încredinţînd pe Domniile
Voastre pazei lui Dumnezeu rămîn sluga supusă,
Csulai Balas
Orăştie, 1704 Febmarie 15, ora 7 seara
P.S. Ce au scris

comandanţii

din Deva şi Hunedoara le-am trimis Domniilor Voastre.

12.
1704 februarie 15,

Orăştie

Melt6sagos Regium Gubernium
Rovid irasommal akarvan Nagys,igotok tartozo kotelessegem szerint tudvatolnom,
melyis hogy kivant allapotban talallyon Nagysagotokat adgya Isten; szoros homagialis
hiisegem aztis kivannya hogy az ide le koriilotem megfordulo ellenkezo hirekriil
Nagysagotokat tudositasommal ertessem, melyre nezve irhatom Nagysagotoknak ma reggel
tâjaban jtiven be hozzam az Tordosi Biro; beszelli hogy Râpolton az Maroson tul hâltak
volna ez kozeleb el mult ejjel Orlai Uram toh Pârtos tisztjevel felesen, kiknek a mint
mondgyâk szandekok az volna hogy az Vinczi vârra siessenek; a mint en ertem aszerint
tudosithatom Nagysâgotokatis ennekfelette, a mult estve hozvân hireket valami lezzengo
Kuruczoknak kikis altal az Maroson Romosz fele koborolvan, az eczaka utânnok mentem a
mi kevesen magammal vagyok, de semmi nyomukat nem kaphattam; ha mi ujjab ellenkezo
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hireim jllnnek Nagysâgotoknak ktiteles tisztem szerint meg iratni el nem mulatom ajalvan
Nagysâgotokat Isten oltalmaban es maradok Nagysâgotok koteles szolgaja,
Csulai Balâs m.pria. ·
Szaszvaros 15 Februaris 1704
[pe verso adresa] A Meltosâgos Umak Losoncz Bânffi Gytirgy Uramnak Nemes Hazank
Meltosagos Gubematorânak es a mi Kegyelmes Urunk eti Felsege Regium Gubemiumnak
alazatos engedelmessegel szolgâlando nagy jo Uranak. Nagyszeben.
[o altă mînă] 15-ma Februaris 1704. Csulai Balâs.
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc în baza obligaţiilor mele vreau să vă dau de ştire, prin
scurta mea scrisoare către Domniile Voastre, despre zvonurile ce mi-au ajuns la cunoştinţă;
astfel, azi în juml dimineţii a venit la mine judele din Turdaş şi relatează că în noaptea
trecutll domnul Orlay împreună cu mai mulţi rebeli şi ofiţerii lor, ar fi înnoptat la Rapolt
peste Mureş; se spune că au în atenţie să atace în curînd cetatea Vinţ; aşa cum am aflat, aşa
vă aduc la cunoştinţa Domniilor Voastre; în afară de acestea, seara trecutA, ni s-au adus ştiri
în legătură cu nişte curuţi vagabonzi ce hoinăreau pe lunca Mureşului înspre Romos; azi
noapte am întreprins o ieşire împotriva lor, cu puţinii mei soldaţi, dar nu le-am depistat
urma; dacă vor mai sosi ştiri neconfirmate nu voi întîrzia să vă informez în baza obligaţiilor
mele faţă de Domniile Voastre; vă încredinţez pazei lui Dumnezeu, rămîn sluga supusă a
Domniilor Voastre,
Csulai Balâs
1704, Fehmarie 15, Orăştie

13.
1704 febmarie 15, Orăştie
Meltosâgos Regium Gubemium!
Alazatos szolgâlatunknak ajanlâsa utan Istentol szerencses hoszszu eletet kivanunk
Nagysâgotoknak mint Meltosagos Urainknak
Nagysâgotok Meltosâgos ket rendbeli commissiojât sub dato 26 et 28 Februaris az estve
alazatossan vettiik, mit parancsollyan az Szaszsebesben es Szebenben administralando
victualek irant ertettiik, mi rajnmk eddigis nem mult hanem az ellensegh excursioja tett
akadâlyt, Ungar Umak eo Nagysagânakis haram izben irtunk hogy ha securitasrol biztat
mindgyârt indittyuk, ma minden bizonnyal indul Szaszsebesben az eles ha valami fom1an el
nem kapna az ellensegh, Baro Tige Umakis tegnap postan me;h irtuk, de ,IZ estveis zahot
rakvân fel az Alkenyeriek, negyven csavargo âltal csapott es az zabot fel haracsolta, ide
peniglen egy compania Lovas had szâllott be az Kastelyban, .izoknakis Tige Uram zabot,
huzâk, szenat, hust parancsol hogy adgyunk szâmokra Quietanliara kiknek v,110
administratio ha azon kiviil nem tudgyuk ki orderebtil minden portiora napjâban fel fel ejtel
bori kell adnunk, az mellyis nem kitsiny kârunkra lesz, ha az n1nk vetett elesen kiviil nem
acceptâltatik mert Qvietantia kiviil kivânya, az Szebenben kivantato elesenis igyekezi.ink,
tsak az szekereink erkezzenek es securitâsunk legyen, de edgyszersmind lehetetlen
indittanunk, mi tellyes igyekezettel hilsegilnket mutatni el nem mulattyuk, ki sem vonnyuk
magunkat az eti Felsege szolgalattyabol, valamigh az szegenysegh gytizi, csak azon
remenkednenk Nagysagotoknak, mint hogy az nep fel, Meltosâgos Generalis Umak
nehezseget irănnmk meltoztassek csendesirettni, meri az mit l'.selekedtiink nem gonosz
szandekbol, hanem pro conservatione ad ulteriora servitia suae Majestatis cselekedtilnk,
nem leven akkor egyeb medium eltittiink, ktinyorgiink azert al.1zatoss,m Nagys,1gotoknak
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meltoztassek securităst szerezni Eă Excellentiajatol hogy marndhassunk megh ezzel
ajănlvăn Istennek az Nagysăgotok eletet Nagysăgotok alăzatos cs kăteles szolgai,
Szâszvâros Tisztei es Tanacsa m.pria.
Szăszvâros

2 Martii 1704

[pe verso adresa) Az Meltosăgos Enlelyi Regium Gubemiumnak Meltosagos Rendeinek
cum pleno Dignitatum eminentiaeque Titulo. Nagy Jo Urainknak Fautorinknak eă
Nagysăgotoknak alăzatossan. Szeben.
[o altă mînă] 2-a Martii 1704. Szaszvăros
[o altă mînă] Szâszvarosiak levele 2 Martii 1704. Hogy az elest meg inditottak.
Traducerea:
Prea înaltului Guhemiu regesc!
Sluga supusă a Domniilor Voastre, Dumnezeu să vă dea viaţă lungă şi fericită
Cele două scrisori ale Domniilor Voastre din 26 şi 28 februarie le-am primit smerit
aseară; am luat la cunoştinţă ce aţi dispus în legătură cu alimentele ce trebuie să le livrăm la
Sebeş şi Sibiu, dar neîndeplinirea acestora nu a depins nici pînă acum de noi, ci de piedicile
puse de inamic; Domniei Sale, domnului Ungar, i-am scris în trei rînduri că, dacă ne asigură
securitatea, am putea pleca imediat; azi cu toată siguranţa pleacă convoiul cu alimente la
Sebeş, dacă inamicul nu o interceptează în vreun fel, aşa cum l-am informat ieri prin poştă
şi pe domnul baron Tige; dar şi aseară, în timp ce încărcau ovăzul cei din Şibot, 40 de
vagabonzi i-au atacat şi au acaparat tot ovăzul; aici în cetate a fost cantonată o companie de
călăreţi pentru care domnul Tige a ordonat să i se administreze ovăz, grîu, fin, came pe bază
de chitanţă; dacă vor mai fi şi alte obligaţii, în afară de cele din Sebeş, ar fi spre ruina
noastră; în afară de acesta, nu ştim din ordinul cui, pe fiecare porţie zilnică trebuie să mai
dăm, în plus, o jumătate de cupă de vin, ce va fi spre paguba noastră dacă nu se acceptă în
afara cotei de alimente repartizate pe noi, căci sînt solicitate fără chitanţe; ne străduim să
soluţionăm şi necesarul de alimente solicitat penim Sibiu numai să sosească căruţele şi să se
asigure securitatea lor, dar să expediem totul deodată este imposibil; noi ne străduim să
arătăm pe mai departe toată supunerea noastră şi să satisfacem toate obligaţiile faţă de
Maiestatea Sa pînă rezistă sărăcimea; întrucît poporul se teme, să binevoiască prea înaltul
domn general să limiteze poverile ce apasă asupra lor, nu din rea credinţă, ci pentru a putea
efecn1a şi pe mai departe servicii Maiestăţii Sale şi, rugăm stăruitor pe Domniile Voastre, să
obţină securitate din partea Excelenţei Sale ca să putem ·rămîne în viaţă; cu acestea
încredinţăm viaţa Domniilor Voastre lui Dumnezeu, sluga supusă a Domniilor Voastre,
Oficialităţile şi sfatul din Orăştie
1704, Martie 2, Orăştie
14.
1704 martie 2, Hunedoara
Meltosagos Regium Gubemium!
Isten Nagysagotokat szerencsesen szamos esztendokig eltesse kivânom!
Huszon hatodik, s huszon nyolczadik datalt Nagysâgotok l'.ommisiojât alazatosan
vettem az praesentis, melyhen mit parancsollyon Nagysagotok meg ertettem a mi az
Szaszsebesben sz,îlitando naturalek dolgât ileti, eddig semmi kepen nem lehetet mivel az
Vincznel levă hadak egesz Szâszvâros szeket s Szâszsebes Szeknek egj darnhj,1t mind egyre
kohorlattak mim.lis harmad nappja hogy tâgitast tettek az dispositiok meg voltak mast măr
ejjel nappal hajtattyuk az mint lehet, csak hogy bizony roszszul lehet mivel az ejjel Alpest,
Tamas Telket, Fel Pestest, Soszant es Nandar nevii Falukat fel praedalanak feles marhâjokat
hajtatak el a szegenysegnek, Racz Lobonczokis felesen voltak kăzotek kik kuruczoka lettek,
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a Szebenben szâlitando naturâlekatis igjekeztlnk ejjel nappal szâlitatni mindenek felet a
szekerekben marhakban deficiâlunk felek, mivel az mint annak eloneis meg irtam volt
Nagysâgotoknak az mely Falunak meg maradt voltis az marhajok az Maroson innen tartvân
a szegenseg hogj el ne predallyâk kit Tortik foldire kit Havashel fcildiben hajtattak altal
teleltetni hajto Commisariusokatis ugy nem merilnk ktlldeni ki az Falukra az mint akamok,
tartvân hogy el ne kapdassâk oket, az el mult napokbanis az Benczenczi szolgabirot ruh1l
meg vagdaltak az el mult penteken penig az Kosolyi marhâkbanis el hajtatak mellyis
Toviben vagyon Devanak, az fellyeb specificalt Faluk penig Hunyad mellet mely koborlok
Illye, Dobra, Laposnyak, korill commoralnak azok koborollyanak az it ktirill vaio Falukat
az mint a szegeny emberek referâlnak ket vagj hărom zâszlo allya volt, az Dobrai
Hadnagjatis el vittek kotozve az Al Pestesi hâzâtul 600 forintot kemek tole. Ezek utân Isten
Nagysâgotokat minden dolgaiban szerencsesen boldogitsa kivânom Nagysâgotok alâzatos
szolgâja,
Barcsai Ăbrâham m.pria.
Vaida Hunyad. Die 2 Marty Anno 1704
[pe verso adresa] Az Erdelyi Meltosâgos Regium Gubemiumnak jo Uraimnak
Nagysâgotoknak alâzatosan.
[o altă mină] 2 Martii 1704. Bartsai. Hunyad
[o altă mină] Abraham Bartsai Datae 2 allatae 6 Martii 1704.
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Doresc ca Dumnezeu să vă fericească viaţa mulţi ani!
Însărcinările Domniilor Voastre datate 26 şi 28 febrnarie le-am primit acum, iar
dispoziţiile din ele le-am luat la cunoştinţă; în problema transporturilor naturaliilor la Sebeş
pînă acum nu s-au puh1t efechia sub nici o formă din cauza trupelor inamice din Vinţ ce ţin
sub control întregul scaun al Orăştici şi o parte a scaunului Sebeş; numai de trei zile că s-au
risipit şi de atunci livrăm continuu, ziua şi noaptea cum putem; numai că avem şi dificultăţi,
întrncît azi noapte în satele Peştişul Mare, Tamastelke, Peştişul Mic, Joseni şi Nandm au
fost prădate multe vite ale sărăcimii; printre ei fiind şi mulţi soldaţi sîrbi ce au trecut în
tabăra curuţilor; naturaliile pentru Sibiu ne străduim să le expediem ziua şi noaptea, dar
sîntem deficitari înainte de toate în multe vite şi care, întrucît am mai scris Domniilor
Voastre şi înainte că în satele în care vitele n-au fost prădate, sărăcimea le-a ţinut dincoace
de Mureş sau le-au mînat pe teritorii turceşti, sau Muntenia, pentru iernat. Comisari nu
îndrăznim să trimitem la sate, cum am vrea, de frică să nu fie capturaţi; în zilele din um1ă la
Binţinţi, preotul de aici a fost tăiat în bucăţi în mod groaznic, iar vinerea ce a trecut, au fost
capturate şi vitele din Cozia ce au fost duse la Deleni, satele specificate mai sus se află lîngă
Deva; după cum relatează săracii oameni, satele de lîngă Hunedoara sînt cutreierate de
vagabonzi ce staţionează în jurul localităţilor Ilia, Dobra şi Lăpuşnic, fiind compuse din 2-3
steaguri; şi pe sublocotenentul din Dohra l-au dus cu ei, legat, de la casa lui din Peştiş,
cerînd ca răscumpărare pentru el 600 de forinţi. După acestea urez ca Dumnezeu să vă
fericească pe Domniile Voastre în toate celea, sluga supusă a Domniilor Voastre,
Barcsai Ăbrâhâm
1704, Martie 2, Hunedoara
15.

1704 martie 5,
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Meltosâgos Regium Gubemium!
lsten Nagys,igotoknak kegyelmeteket szerencsessen sok sz.imos esztendokig eltesse
kivanom!
Akarv,in Nagysagotoknak kegyelmeteknek ki:itelesegem szerint ertesre adni; Az
Kapitannyal, az kiis valami ujj hadval killdetett mellem, ennek az hellynek segicsegere,
tegnap elott ki mentilnk volt az Maros fele Benczenczen leve kilencz zaszlo allya kumcz, az
portasinkat az mint eli:ire kiildottilk Benczenczen innet az mely saros hely vagyon, azon
altal mentenek, latvan az ellenseg Benczenczrol felesesen jottenek ki utannok, miis az saros
helynek szelire, ok penig tul erkezven, egymasra nezttink, mi sem mentilnk ,Utal hanem tsak
meg tartottuk az helyet, nem is volnmk tobben mini egy hatvanan az kuruczok sem mertek
az saron alta! reank joni, noha sokan voltak, es mikor az eczaka is reânk kovetkezett volna,
reinfectam viszsza jtittiink; estve keson erkezven penig hozzânk ket Gyalmari ember
referallyak bizonyossan, hogy Benczenczrol az Maroson aliai koltoztenek Homorod fete, es
Vincz feltil vagj negy szaz Gyalog le joven oszve tahilkoztanak azokkal conjug,îlv,în
magokat az erdo hattsagra mentenek mi szândekok legyen, ok tudgyak. Az soldosoknak
fete is alig vagjon meg ha Nagysagotok kegyelmetek nem dispomil felolok, en eleget irok
Tiszt Uraimeknak; de az emberek el szegenyedtek, nem fizethetnek ha tsak az Vannegye fel
nem kell az soldosok soha nem lehetnek tellyes szammal, ha ket hadban szakasztatnek az
Varmegye, fele egj holnapig, mas holnapig fele lenne, ugj inkah veghez mehetne az ti
Felsege szolgalattya. Ezek utan Isten oltalmaban ajalom Nagysagotokat kegyelmeteket, es
maradok Nagysagotok kegyelmetek alazatos szolgaja,
Csulai Balas m.pria.
Szaszvaros 5 Martii Anna 1704
[pe verso adresa) A Meltosagos Groff Umak Losonczi Banffi Gyorgy Uramnak, Nemes
Hazânk Meltosâgos Gubematomak, Kegyelmes Urunk Felsege Personalisanak, es az
Erdelyi Meltosagos Regium Gubemium lartozando kotelesseggel szolgalando nagj jo
Uraimnak eo Nagysagainak kegyelmek alâzatossan
[o altă mînă] 5-a Martii 1704 Csulai Balas
[o altă mînăl Blasii Csulai de dato 5 Martii allatae 6 Martii 1704
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Doresc Dumnezeu să vă dea Domniilor Voastre viaţă lungă şi fericită!
În baza obligaţiilor mele vreau să aduc la cunoştinţa Domniilor Voastre că împreună cu
căpitanul şi noile trupe, limitate ca număr, trimise în ajutorul meu şi a acestui Im:, am ieşit
alaltăieri în direcţia Mureşului la Binţinţi unde erau staţionate nouă steaguri de curuţi; ,un
trimis iscoadele noastre înainte, pînă la un loc noroios, aflat înainte de Binţinţi, au trecut
apoi peste acesta dar văzînd că inamicul vine împotriva lor în număr mare, s-au retras şi noi
am poposit la marginea locului mocirlos, iar ei, de partea opusă a acestuia, ne-am privit, nu
am ieşit din dispozitivul nostru, fiind numai vreo 60 de toţi, dar nici curuţii n-au îndrăznit
să ne atace peste terenul mîlos şi să vină asupra noastră, cu toate că erau mulţi, iar înainte de
lăsarea serii ne-am întors în cetate fără obţinerea vreunui rezultat concret. Seara tîrziu au
venit la noi 2 oameni din Gelmar care afirmă, cu siguranţă, că din Binţinţi curuţii s-au mutai
peste Mureş, spre Homorod, unde s-au întîlnit cu 400 de pedestraşi ce veneau dinspre Vinţ,
şi împreună cu aceştia, s-au îndreptat spre pădure, cu ce scop numai ei o ştiu. Nu dispun de
nici jumătate din mercenarii mei şi dacă Domniile Voastre nu reglementează situaţia -eu
scriu destul superiorilor mei- număml lefegiilor nu va fi niciodată complet, căci oamenii au
sărăcit şi nu mai pot plăti. După acestea Dumnezeu să vă aibe în pază pe Domniile Voastre,
rămîn sluga supusă,
Csulai Balas
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1704, Martie 5, Orăştie
16.

1704 martie 19, Hunedoara
Meltosagos Regium Gubemium!
. lsten Nagysagotokat minden elottek alo dolgaiban szerencsesen igazgassa s eletesse
kivanom
Nagysagotok nekem meltatlan szolgajanak, 12-dik praesentis irat comisiojat 19 Martii
vettem, melyben mit paranczollyon meg ertetem, lattya az Ur lsten rajtam semmi el nem
mulik, de az tehetetlen es lehetetlenseg az oka, az mint mar Nagysagotoknak szokszor meg
irtam, hogj it mar az Falukat minden nap nyargallyak kivalt vigyaznak arra hagy elest ne
vihessenek, az eijel 3 orakor it az Varos mellet menenek el Haczeg videkire, az mint
mongyak felesen gjalogokatis vittek magokkal Orlai Uramis velek fog lenni, bizony feltem
most egesz Haczeg videkit hogy oda leszen hasonlo keppen Bukurat Kolczat, viszsza
jovetre idetettik a cselt mar Nagysagotok bolcsen meg itelheti. Vihetik azt az elest nemi
egyik az hogj szegenyseget mindenebUI ki predallyak masik az hogy az vitelben
inpediallyak, vittek ugjan valami bajjal mind egj lopva mind szen4t, mind zabot
Szaszsebesben de nagyob reszet le kellet rakni Sz4szvarost, mar hogj kel el vini bizony nem
tudom, csak az egj elo Isten tugja a micsoda szorult alapottal vagjunk. Ezek utan Isten
Nagysagotokat szamos esztendeig eltesse kivanom Nagysagotok allizatos szolg4ja,
Barcsai Ăbraham m.pria.
Vajda Hunyad. Die 19 Martii Anno 1704
[pe verso adresa] Nemes Erdely orszaga Gubematorânak es egesz Gubemiumnak a
Nagysagotoknak jo Uraknak es Nagysagotoknak allizatosan
[o altă mînă] 19 Martii 1704 Bartsai Hunyad varmegyebol
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Doresc ca Dumnezeu să vă dea viaţă fericită Domniilor Voastre şi să-i conducă în toate
problemele ce le stă în faţă
însărcinările Domniile Voastre datat 12 lunacurentl şi pe care le-am primit pe 19 martie
le-am înţeles; Dumnezeu vede că nu de mine depinde ci de imposibilitatea lucrurilor, ceea
ce am scris Domniilor Voastre în repetate rînduri, că aici satele sînt în fiecare zi bîntuite de
curuţi pentru a împiedica transporturile alimentare. Azi noapte pe la ora trei au trecut pe
lîngă oraş cu destinaţia Haţeg, din cîte se zice ducînd cu ei şi mulţi pedestraşi; şi domnul
Orlai va merge cu ei; mă îngrijorează acum soarta întregului ţinut al Haţegului, cli va fi
invadat şi cucerite cetăţile Bucura şi Colţ; în ceea ce priveşte alimentele trebuie spus, în
primul rind că slirli.cimea a fost prădată de toate, în al doilea rind, că sînt împiedicaţi în
transporturi; s-au livrat cu mari greutliţi, aproape pe ascuns, atît fin, cît şi ovliz la Sebeş, dar
majoritatea lor a trebuit depus la Orăştie, ·cum vor fi transportate mai departe n-am habar,
numai Dumnezeu ştie în ce situaţie critică ne găsim. După acestea Dumnezeu să vă dea
viaţli. lungă, rămîn sluga supusă a Domniilor Voastre,
Barcsai Ăbraham
1704, Martie 19, Hunedoara
17.
1704 martie 20, Orăştie
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Meltosagos Regium Gubemium!
Tartozo tisztem azt kivanvan hogy Nagysagotokat illendtiven az occurentiakrul
bizinyossa tegyem, melyhez kepest mind ujjab s mind szomoruab birt Nagysagotoknak nem
irhatok ez uttal, hanem az tegnapi napon minden bizonyal sok kuruczsag az Haczegi
videket el boritvan minden szandekok a mint erthetem az volt hogj egyenesen Kolcz vărat
meg vegjek felpengessek s az Sill nevii helyet is praedara vessek minden ot talalando
javakkal szegeny vannegyenk nemesseginek, mely casus minek utanna esset volna
ertessemre azonnal Baron Tiss Uramnak eti Nagysaganak hiisegesen meg irtam kerven azon
ei:\ Nagysagotokat ha mivel hamareb vaio modgyat tallaya, mindgyârt ez ktiverkezti
eczakara siessen az segitsegel, mellyekkel miis inen connectalvan magunkat, meg
kerithesstik eti Excellentiajanakis Nagysagotok meltoztassek detegalni mert ha ero es
segitseg june ez tit kezemalat levă killtimben vekony ertivel es az nemet militiaval
ellenekben sietnek, mellyet tisztem szerint akartam Nagysâgotoknak meg imom maradvan
Nagysâgotok kesz szolgâja,
Csulai Balas ro.pria.
Szaszvaros 20 Martii 1704
[pe verso adresa] A Meltosâgos Urunk Losonczi Banffi Gyorgy Groff Uramnak Nemes
Hazank Meltosagos Gubematoranak es az mi Kegyelmes Urnak eo Felsege Erdelj
Meltosagos Regium Gubemiumanak alazatos engedelemel szolgalando nagy jo Uraimnak.
Cibinium. Cito. Cis Cisse
[o altă mînă] 2-a Martii 1704 Csulai Balas
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Funcţia mă determină să confirm Domniilor Voastre ştirile; cu această ocazie n-aş putea
să scriu altele mai noi şi mai triste decît că înziua de ieri cu toată· certitudinea curuţii au
împînzit ţinutul Haţegului cu intenţia, din cîte am înţeles, să cucerească şi să devasteze
cetatea Colţ şi să prade apoi toate bunurile nobiliare ale comitatului aflate la porţile Jiului,
situaţie pe care am relatat-o în scris imediat ce am aflat domnului baron Tiss cu loialitate;
cer de aceea Domniilor Voastre ca de îndată ce găseşte posibilitatea să vină în ajutor
grabnic chiar în noaptea viitoare, la care ne vom alătura şi noi cei de aici; vă rog pe
Domniile Voastre să daţi de ştire şi Excelenţei Sale, că dacă vor veni ajutoare m-aş grăbi şi
eu cu forţele mele subţiate şi cu armata nemţească împotriva lor, ceea ce am dorit să relatez,
rămîn sluga supusă a Domniilor Voastre,
Csulai Balas
1704, Martie 20, Orăştie
18.

1704 martie 29, Orăştie
Meltosagos Regium Gubemium!
Tartozo alazatos engedelmessegel vtitem az Nagysagotok Meltosâgos Commissiojat,
melyben Nagysagotok parancsol hogy Fejervarra Szâva Mihaly Uram melle mehet veszem
arrul vaio Nagysagotok ujjab parancsolottyat fel mennyek Meltosâgos Gubernium ktiteles
tisztem jo kegyelmes Uramhoz eti Felsegehez bazam es edes. aemzetem oltalma azt
mutattyak hogj a mint eddigis egyenes szivel lelekkel es vekony erommel cselekedhettem
ugy a merre Nagysagotok kivannya ez utanis hasonlo hUsegemet ktivessem; csak volna
kivel mert nincs ttib kezem alat mar 25 lovasnâl s 14 gyalognâl, mivel az gyalogsâg nem
ttirhetven az koplalâst ki strâsârul ki hogy elsztiktek; az lovasokis penig meg kevesedtek
mivel az Dobrai sâncztul vaio visza utunkban Piskinel az kuţu~ok ,me~ iittittek vaia
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benilnket odais jo 7 legeny marada mindezokbill Nagysâgotok itiletet tehet ily keves sz.imu
militiaval hogy kelletik mind eletemet s mind azokat koczkaztatnom, keves fizetesemet is
az Ur Josika Gâbor Uram meg nem atta. hanem assignâtioval contentalt csak, en penig ejjel
nappal szolgăimmal edgyilt szilntelen az fegyverben leven kontosimetis el szaggattam,
hazamtulis igen el rekedtem; ezt is Nagysâgotok iteletes elmevel ponderalhattya,
ennekfelette szinten ez reggel jove az Baron Tige Uram eo Nagysaga stafetâja melyben
parancsol hogj minden kesedelem nelktil vitezimmel meg indullyak s az Maroson tul
"ontinuallyam Fejervar fele utamat; en magam elot viselven bazam s nemzetem szeretetit,
oltalmat, mindenek felet penig Kegyelmes Koronâs Kiraly Urunkhoz eo Felseghez tartozo
homagialis kotelessegemet în nomine Domini meg indulok es varvan tovabis az
Nagysagotok Meltosâgos dispositiojatul magamat uti favorokban ajanlom es maradok
Nagysâgotok koteles szolgâlya,
Csulai Balâs m.pria.
Szâszvaros 29 Martii 1704
[pe verso adresa] A Meltosagos Groff Umak Losonczi Banffi Gyorgy Uramnak, Nemes
Hazank Meltosagos Gubematoranak Kegyelmes Urunk eo Felsege Personalissanak es az
erdelyi Meltosagos Regium Gubemiumnak alazatos engedelmessegel szolgalando nagy jo
Uraimnak Cibinium
[o altă mînă] 29-a Martii 1704 Csulai Balâs
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Prea înaltele însărcinări a Domniilor Voastre le-am pnm1t cu smerenie prin care
Domniile Voastre îmi poruncesc să întreprind pregătirile necesare pentru ca la o nouă
dispoziJie să plec la Alba Iulia unde să mă alătur domnului Szava Mihaly; ca slugă supusă a
prea înaltului Gubemiu şi a ÎnălJimii Sale, loial faJă de Jară şi naJiunea mea, cu inima
deschisă şi cu forţe puJine, voi proceda precum dispun Domniile Voastre; numai de-ar fi cu
cine, căci mai mult de 25 de călăreţi şi 14 pedestraşi nu mai am sub comanda mea, întrncît
pedestrimea nemaiîndurînd foametea. care cum a dezertat; dar şi călăreţii s-au împuţinat
întrucît pe drumul de întoarcere din Dobra, la Simeria ne-au atacat curuJii, pierind 7 dintre
ei; Domniile Voastre pot să judece cum trebuie să-mi risc viaţa cu un număr atît de mic de
soldaţi şi un salar atît de redus, pe care domnul Josika Gabor nici nu mi l-a remis, ci zelos
l-a reţinut în timp ce eu şi oamenii mei, zi şi noapte, ne aflăm sub arme, am hainele de pe
mine sf'rrtecate, iar de casă sînt departe; toate acestea Domniile Voastre pot să le
cumpănească; peste toate, azi dimineaţă a venit curierul Domniei Sale baronul Tige prin
care mi se ordonă să mă deplasez împreună cu armata mea, fără întîrziere pe drumul de
peste Mureş; în baza obligaţiilor mele faţă de Înălţimea Sa, milostivul împărat plec în
numele lui Dumnezeu; în aşteptarea pe mai departe a dispoziţiilor prea înalte ale Domniilor
Voastre, rămîn sluga supusă,
Csulai Balas
1704, Martie 29, Orăştie
19.
1704 martie 30, Orăştie
Meltosagos Regium Gubemium!
Hogy Isten Nagysâgotokott szegeny hazânknak jovara es meg maradâsara boldogul
eltesse kivanom szivem szerent!
Nagysâgotoknak alazatosson akarâm ertesere adni, hogy veven Nagysagotok
Meltosagos Commissiojâtt Csulai Balâs Urammmal egjtit melyben parancsolt volt
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Nagysâgotok hogy ollyan kesztilettel legyilnk hogy masodik Commissio erkezven a hova
kivantatik mindgyârast indulhassunk, de erkezven Baro Tige Uram eo Nagysâga ordere
tegnap reggel hogy mindgyarast Fejervârra fel indullyunk, meg penig Szaszvaros tajekjan a
Maroson alta! menven tul mennytink fel, holott mint Nagysagotok is tudgya a Maroson tul
vaio faluk az eUenseggel tele; szinten tegnap hârom zaszlo allya Gyogjon es azon fellyiln
csavargott, mi mimi azonâltal eo Nagysâga parancsolattya szerint, Nagy Sigmond Uramot
tizen negy gyalogokkal Szaszvaroson hagjvân a mi keves lovas had volt fel indultunk, es a
M~oson tul olly kevesen leven batorsagos az utunk nem leven engemet Csulai Balâs Uram
elore ujjab orderert fel ktildott Baron Tige Uramhoz eo Nagysâgâhoz, es o Kegyelmevel ugj
componâltunk volt hogy a Szâszsebesi forasoknâl meg vârvân melly fele fogja parancsolni
eo Nagysâga arra continuâllyuk utunkott, de az alat mig en Sebesben jârtam, a soldosok fel
indulvan es magokott opponalvan hogj ok fizetesek nem leven Fejervârra nem mennek
Csulai Uramis kemeny kedven FeJ Kenyer nevii faluban erossen mint az lncolâk referâltak
meg kotozven mind zaszlostul az ellenseg koziben viszsza vinek; az itt vaio Militianak is az
alat erkezven orderje hogj mindgyârt indulljon innen el indulvân sok becstiletes
embereknek lovakott kocsijokott el vittek, en tovâbra is Nagysagotok Meltosâgos
Commissiojân vârQm mi tevo legyek mit a Meltosâgos Regium Gubemium fog parancsolni
mindenekben engedelmeskedem, ezzel ajalvan Nagysagotok elesett lsten oltalmaban
maradok alazatos szolgajok,
Tallyai Janos m.pria.
Szaszvaros Die 30 Martii Anno 1704
[pe verso adresa] A Meltosâgos Erdelyi Regium Gubemiumnak Meltosagos rendeinek
etc. nekem Meltosagos nagy Uraimnak alâzatosan. Szeben
[o altă mînă] Tallyai Janos levele 30 Martii 1704. Irja hogy Csulai Balast az alattavaloi
megkotoztek s el vittek
[o altă mînă] 30 Mart ii 1704. Szaszvaros.
Traducerea:
Prea înaltului Gubemiu regesc!
Doresc ca Dumnezeu să vă dea viaţă lungă în folosul săracei noastre ţări!
Smerit vreau să vă dau de veste Domniilor Voastre că am primit instrucţiunile, atît eu cît
şi domnul Csulai Balas, prin care ni s-a poruncit să întreprindem pregătiri, ca la primirea
unor noi instrucţiuni, să fim gata de plecare acolo unde ni se ordonă, dar ieri dimineaţă a
sosit ordinul domnului baron Tige ca să plecăm de îndată spre Alba Iulia pe drumul de
peste Mureş cu toate că şi Domniile Voastre ştiu că satele de peste Mureş sînt pline de
duşmani, chiar ieri hoinăreau trei steguri în jurul Geoagiului; cu toate acestea, în temeiul
poruncii Domniilor Voastre, noi cu puţina cavalerie am pornit în sus spre Alba Iulia lăsînd
la Orăştie 14 pedestraşi sub comanda domnului Nagy Sigmond, neîndrăznind să mergem pe
dmmul de peste Mureş, fiind atît de puţini, domnul Csulai Balas m-a trimis pe mine înainte
să iau legătura cu Domnia Sa domnul baron Tige şi împreună cu Domnia Sa am decis
continuarea drumului pe la izvoarele Sebeşului unde se va aştepta apoi decizia pe unde să
ne continuăm drumul; în timp ce eu umblam prin Sebeş, mercenarii s-au răsculat pretinzînd
lefurile lor fără de care nu vor pleca la Alba Iulia; în satul Vinerea, după cum relatează
sătenii, l-au legat împreună cu stegarul său şi l-au dus în tabăra adversă; şi am1atei de aici
le-a venit ordinul de a pleca imediat, ceea ce a şi făcut deja, ducînd cu ei caii şi căruţele
multor oameni cinstiţi; eu aştept pe mai departe dispoziţiile prea înalte ale Domniilor
Voastre, ce să fac, ce porunceşte prea înaltul Gubemiu regesc; cu aceasta recomand viaţa
Domniilor Voastre în paza lui Dumnezeu rămîn sluga supusă,
Tallyai Janos
1704, Martie 30, Orăştie
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DIE ANFĂNGE DER RAKOCZISCHEN BEWEGUNG IM MUREŞTAL. DER
FALL DER BROOSER BURG IM LICHTE UNBEKANNTER
ARCHIV-QUELLEN (1703, Dezember - 1704, Mărz)
Zusarnmenfassung

Die Rakoczische Bewegung erregte im Laufe der Ze4t ein groBes Interesse, vor aliem
seitens der ungarischen Historiographie. Dennoch kann man noch in den Archiven
unbekannte Aspakte der Entwicklung der Ereignisse auf dem Gebiete Siebenbilrgens ans
Tageslicht fordem. Die 19 Urkunden, die wir in den Bestănden der Klausenburger
Zweigstelle der Staatsarchive entdeckten, belegen in Fonn von Berichten an die Behorden
die militlirische Lage auf dem Gebiet des Komitats Hunedoara und des Brooser Shuhls
am Anfang des Jahres 1704.
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