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ELŐSZÓ  

Erdély történetének közkedvelt, ámde a történészek számára bizonyos vonatkozá-
sában veszélyeket rejtő forrásait jelentik az emlékiratok. Miért ne kedvelnénk őket, 
mikor közöttük több irodalmilag is értékes alkotás található, olvasmányosak, ugyan-
akkor a történelmi feldolgozás számára is könnyen felhasználhatóak. Nem le-
becsülendő, hogy darabjaihoz könnyebben hozzáférhetünk, mint a levéltári forrá-
sokhoz, s általában még a sok évszázados, nehezen olvasható kézírással sem kell 
bajlódnunk, hiszen napjainkra jelentős részüket nyomtatásban is kiadták. Veszé-
lyüket szubjektivitásuk jelenti, a szerzők igyekezete, hogy saját cselekedeteiket jó 
színben tüntessék fel, néha bizony – szépen megfogalmazva – rugalmasan kezelve 
a történelmi tényeket is. Az irántuk ébredő bizalom nem egy téves történelmi meg-
ítéléshez vezetett. A fejedelemség kora iránt erős nosztalgiát érző, a 18. század ele-
jének változásait rossz szemmel néző Apor Péterről tudjuk, hogy mindennel elége-
detlenkedő, összeférhetetlen öregúr volt, zsörtölődése, írásának közvetlen hangja 
mégis bizonyos szimpátiát ébreszt iránta. Apafi fejedelmet azonban a történészek 
igyekezete sem tudta egyértelműen tisztázni a Cserei Mihály által neki tulajdoní-
tott, s a Jókai Mór regényeiből a közvéleménybe is átkerült kedvezőtlen tulajdon-
ságok alól. Kemény János vagy Bethlen Miklós önéletírásai azonban mind a mai 
napig a 17. századi Erdély sokat forgatott és sokat idézett forrásait jelentik. 

Múltunkról az emlékiratoknál hívebb, a valósághoz jobban közelítő képet tud-
nak kínálni a levelezések. Tartalmuk persze rendszerint korántsem olyan érdekes, 
mint az emlékiratoké, hozzáférhetőségük is komolyabb erőfeszítést igényel. A be-
lőlük szerzett ismeretek azonban – mivel a szerzők nem önigazolásra, saját szere-
pük tisztázására szánták őket –, közelebb állnak a valósághoz. A legutóbbi évtize-
dekben a történetírás is kezdi felfedezni értéküket. Az emlékiratíró Bethlen Miklós 
700 levelét ma két vaskos kötetben olvashatjuk, még ha ez a leveleskönyv nem is 
olyan könnyű és érdekfeszítő olvasmány, mint a – jóval az események után, bécsi 
fogságában írt, átgondolt – visszaemlékezések. Igaz, éppen a korábbi erdélyi kan-
cellár levelei szolgáltathatnak jó példát arra, hogy írójuk általában jól emlékezett 
életének korábbi eseményeire, s – ahogyan a leveleket kiadó Jankovics József fo-
galmazott –, „nem deformálta programszerűen az eseményeket és a tényeket”. Az 
Önéletírás és a levelek adatai azonban mégsem mindenütt fedik egymást, elhallga-
tások, aránytalanságok előadásukban is előfordulnak. Példája is erősítheti azt a fel-
tételezést, hogy a levelekből, mint forrásokból, általában teljesebb, hitelesebb képet 
kaphatunk a múlt eseményeiről, mint az emlékiratokból. 

Csáky Kata grófnő (1726–1794), jelen kötetünk központi alakja, nem az erdélyi 
történelem kiemelkedő korszakában, a fejedelemség korában élt, s nem is tartozott 
az erdélyi politikai élet elsőrendű szereplői közé. Leveleiből sem maradt fenn olyan 
tömeg, mint a korábbi kancelláréból. Az arisztokrácia tagjaként azonban sokat lá-
tott, tapasztalt. Bár élete javarészét Erdélyben töltötte, birtokainak szétszórtsága 



 12 

eleve utazásokra kényszerítette. De gyakran jutott el szűkebb hazájának határain 
túlra is. Járt Bécsben, Itáliában. Mindeközben nem hagyta magát környezetétől irá-
nyítani. Nem ő kullogott az események után, hanem igyekezett saját sorsát irányí-
tani, s szándékait környezetével is elfogadtatni. Erős akaratú, határozott, elszánt 
egyéniség volt, aki azonban saját érdekeit mindig a család, a hozzátartozók érdeke-
inek tükrében nézte. Javaihoz körömszakadtáig ragaszkodott, sőt örökölt jussát 
hosszú élete során sikerült gyarapítania is. Pedig élete nem valami szerencsésen in-
dult. Apja viszonylag korán meghalt, anyja a családi örökség megosztásában in-
kább másik gyermekének, Borbálának kedvezett. Az örökségek körüli gyakori vi-
ták, az első férj, Bornemissza János halálát követő korai özvegység után azonban a 
második férj, Bethlen Miklós (az emlékiratíró Bethlen Miklós Sámuel nevű öccsé-
nek unokája), mellett sorsa egyenesbe jutni látszott. Hamar kiderült azonban, hogy 
a férj kicsinyes, felesége tehetségére, önálló életvitelére féltékeny ember volt. 
Csáky Kata azonban ekkor már saját elképzelései szerint irányította életét. Tehet-
ségét és szorgalmát javainak gondozásában és gyarapításában tudta érvényesíteni. 
Rendben tartotta a családi lakhelyeket, bővítette, kényelmesebbé tette kastélyait. 
Korszerűen gazdálkodott, a művelés jobbításába pénzt fektetett. Racionális felfogá-
sához hozzátartozott a levelei között végrehajtott selejtezés. Szerencsére egyénisé-
gét, cselekedeteit a fennmaradt – általa fontosnak tartott – levelek is megőrizték. 
Ezek viszonylag szerényebb mennyisége ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a hozzá 
írott levelek közül is közöljünk jó néhányat. Ezekkel válnak teljessé a grófnő életé-
ről szerzett ismereteink, de ezekkel ismerhetjük meg jobban egyéniségét is. 

Csáky Kata levelezése számos új elemmel gazdagíthatja a 18. századi Erdélyről 
vallott ismereteinket. Arra az évszázadra nyújtanak új ismereteket a társadalom, a 
gazdaság és a szellemi élet területén, amelyre – az önállóság fényes évszázadának 
árnyékában – sem a történettudomány, sem a közvélemény nem szokott nagyobb 
figyelmet fordítani. Ugyanakkor feljogosít bennünket arra is, hogy grófnőnket a 18. 
századi Erdély jelentős személyiségei közé soroljuk. Csáky Katát az irodalom- és a 
történettudomány eddig legfeljebb néhány katolikus imádságos könyv szerzőjeként 
ismerte. Vallásosságát bizonyíthatja a levelezésben is igazolt jótékonykodása, ame-
lyet katolikus intézményeken keresztül fejtett ki. Pedig ez az oldal a valóságnak 
csak igen szűk szeletét ábrázolja. A levelekből egy sokoldalú, reális életfelfogású, 
szigorú asszonyt ismerhetünk meg, aki ugyanakkor nem titkolta a családja iránti 
szeretetét, a szigorúsága mögött megbúvó családias egyéniségét. Ugyanakkor nem 
állt távol tőle az önirónia sem. Ahogyan egy leányához, Bethlen Rozáliához írott 
leveléből megtudjuk, a grófnő nemigen tudott jól főzni, s éppen azért élcelődött a 
következőképpen: „...az szakácsom még mind beteg, s ha magam főznék, félnék, 
hogy sokaknak lenne böjtnapjak, nemcsak küküllőváriaknak...” 

Bár a levelek történészi értékelésében a stílus, az olvasmányosság nem feltétel, 
végül a levelek ebben a tekintetben sem érdektelenek. A 18. század – hivatalos 
nyelvében a latinhoz visszatérő dokumentumai között – archaikus fordulatokat 
használó, régies, a nyelvújítást megelőző magyar nyelvezetét találhatjuk bennük, 
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azóta kiveszett vagy megváltozott értelmű szavaival. Reméljük a grófnő levelezé-
sének kiadása azonban nemcsak olvasmányként lesz élvezhető, hanem a levelezés-
műfaj történeti forrásként való felhasználásának fontosságát is erősíteni fogja s bá-
torítást ad hasonló munkák megjelentetésére. 

Jelen kötetünk a Debreceni Egyetem Történeti Intézetében folyó Erdély és Par-
tium történeti kutatások keretében született meg. Kiadásához az Erdély és Partium 
történeti műhely által elnyert OTKA pályázat nyújtott nélkülözhetetlen anyagi se-
gítséget. 
Debrecen, 2006. május 

Ifj. Barta János 
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BEVEZETŐ 

1. A CSÁKYAK ERDÉLYI ÁGA A 18. SZÁZADBAN 

A Csáky család – amely a 14. században a Bihar megyei Körösszeg várának1 meg-
szerzése után kapta előnevét – István tárnokmester gyermekei (Ferenc, István, László) 
között a 17. század közepén szakadt magyarországi és erdélyi (később leány-) ágra.2 

A birtokait és politikai befolyását a Királyi Magyarországon megtalált család 
ún. erdélyi ágának megalapítója a harmadik Csáky fiú, László (1641–1698) lett. Az 
almási birtok örököseként az Erdélyi Fejedelemségbe került Csáky László sorsa és 
politikai pályája azonban nem alakult szerencsésen. Apafi Mihály fejedelem a 
Béldi összesküvésben vállalt szerepéért birtokait konfiskáltatta, neki magának pe-
dig török földre kellett menekülnie. A 17. század végének nagy törökellenes hábo-
rújában viszont már Habsburg oldalon, Scherffenberg tábornok hadműveleteiben 
vállalt szerepet, s tért vissza Erdélybe,3 ahol Doboka megye főispánja, guberniumi 
tanácsos lett. Egyik fiát, Istvánt, egy 1699. szeptember 5-én kelt lipóti oklevél Ko-
lozs vármegye főispánjává4 tette. 

Id. Csáky László főispán második felesége,5 Bethlen Éva volt az édesanyja a 
Rákóczi szabadságharc idején (1708) meghalt azonos nevű fiának, Lászlónak. Az 
                                                 
1 Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437) Bp., 1977. 

93. és 125. A körösszegi és adorjáni uradalomról van szó. Zsigmond területi hatalomhoz is juttatta 
őket az ország keleti felén, amely már a legjelentősebb politikai hatalom jele volt. 

2 István és Ferenc édesanyja Forgách Éva volt, László a második feleségtől, Perényi (Prényi) Máriá-
tól 1641. március 2-án született. Anyja azonban nem sokkal élte túl születését: 1641. szeptember 
3-án meghalt. 1643-ban Csáky István újból megnősült, Erdélyi István özvegyét, Mindszenti Krisz-
tinát vette feleségül. Málnási Ödön: Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora (1672–1732) Kalocsa, 
1933. (továbbiakban MÁLNÁSI, 1933.) 26–27. 

3 Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Bp., 1988. 
(továbbiakban TRÓCSÁNYI, 1988.) 58. Az 1690-es években Csáky László és Haller János a 
Bécsben ülésező erdélyi konferencia segítségét kérte „tisztségei és becsülete” visszaállításához, s 
Csáky külön is folyamodott ingatlanai és pénze visszaadásáért. A konferencia azonban 1695. janu-
ár 5-én kitért az utóbbi követelés teljesítése elől. 

4 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) P. 71. Fasc. 195. No. 5. 
5 Az erdélyi Csáky-ág alapítójának első felesége Kálnoki Kata volt. Vele együtt szerezte márama-

rosi, beregi és szatmári új birtokait, kb. 10 falut. MÁLNÁSI, 1933., 28. A körösszegi és adorjáni 
Csáky család geneológiája, melléklet. X. Csáky László halálát – tévesen – 1708-ra teszi. A család 
tagjai közül többen szerepet vállaltak a Rákóczi szabadságharcban. Nagy Iván úgy tudta, hogy id. 
Csáky László gróf Rákóczi híve volt, s az is maradt 1708-ban bekövetkezett haláláig. Az informá-
ció azonban hamisnak bizonyult, hiszen az öreg gróf a szabadságharc idején már halott volt. Beth-
len Miklós 1698 májusában maga írta, hogy „míg mi Bécsben időzünk, Csáki meghal”, amit meg-
erősített Lázár Miklós is egy 1888-ban írott munkájában, amikor feljegyezte, hogy az 1698. évi jú-
niusi erdélyi országgyűlésen már csak fia, István vett részt. Mészáros Kálmán: Két Csáky László 
halála (1698, 1708) = Fons, 1995. 3. sz. (továbbiakban MÉSZÁROS, 1995.) 376. A szerző egyér-
telműen ezt a májusi időpontot fogadja el. Lázár Miklós: Erdély főispánjai. 1540–1711. = Száza-
dok, 22. (1888) (továbbiakban LÁZÁR, 1888.) 736–738. 
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erdélyi ág tagjai közül az ifjabb Csáky László vett részt aktívan a Rákóczi szabad-
ságharcban. 1703 november elsején Kolozsvárról szökött6 a felkelők közé. Czegei 
Wass György naplója szerint a fiatal Csáky a feleségéhez készült Marosvásárhely-
re, de „Macskásnál kün lévő portás németekkel és rácokkal szemben találkozott 
volna, maga egynehány szolgáival, meg sem várván, elszaladott. [...] Maga ment 
Somlyóra és kruccá lött.”7  

Bár Csáky Lászlót saját kortársai sem tekintették jó katonának,8 Rákóczi az 
egyértelmű politikai kiállást adományokkal jutalmazta. 1703-ban a bihari jószágot 
adta neki, 1706 januárjában a hadadi uradalmat juttatta kezére,9 majd az 1707. évi 
marosvásárhelyi országgyűlésen kinevezte Közép-Szolnok vármegye főispánjává.10 
A fejedelem 1708 februárjában eddigi szolgálatait jutalmazta díszes oklevélben11 
lovas brigadérossággal. 

A dicsőséget azonban nem tudta sokáig élvezni, még 1708 őszén Hadadban 
meghalt.12 Testvére, István szeptember 22. után küldött hírt arról, hogy öccse napok 
óta nem tud beszélni, bár cselédeivel még megérteti magát.13 Mivel Csáky István 
szeptember 24-én már a hadadi uradalom megszerzéséért való közbenjárásra kérte 
Károlyit, erre a lépésre feltehetően csak öccse halála után szánta rá magát. 

                                                 
  6  MÉSZÁROS, 1995. 377. 
  7 kruccá, azaz kuruccá, Czegei Wass György naplója. In. Köpeczi Béla–R. Várkonyi Ágnes: Rákó-

czi tükör I. Bp., 2004. (továbbiakban CZEGEI WASS GYÖRGY NAPLÓJA, 2004.) 300. A néme-
tek, amikor megtudták, hogy kinek a hintajáról van szó, „szekerét, lovait visszahozták”. 

  8 1705-ben kifejezetten rossz véleményt alakított ki tevékenységéről Forgách Simon erdélyi főpa-
rancsnok is. Rákóczi hadserege 1703–1711 (Válogatta és a bevezetőket írta: Bánkúti Imre) Bp., 
1976. (továbbiakban RÁKÓCZI HADSEREGE, 1976.) 319., 322.  

  9 Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. II. 1707–1708. Közzéteszi Demény Lajos, 
Magyari András Bukarest, 1985. (továbbiakban WESSELÉNYI I., 1985.) 315. Wesselényi István 
1707 szeptemberében úgy tudta, hogy „nékem mind jószágomat, mind tisztimet Csáki Lászlónak 
adták.” Az információt novemberben a Gyulafehérvárról érkező pater Szunyog is megerősítette. 
Uo. 347. Amikor 1708 júliusában Csáky Istvánné menedéket kért Szebenben, a generálisné 
(Kirchbaum generális felesége) elutasította, mondván: „[...] nincsen itt helye hozzá, hogy tarthassa. 
Midőn pedig megtudta volna, hogy annak az ura a Csáki László fia volt volna, mondá, hogy ismer-
te, mert mikor béjött volna Scharffenberg, akkor ő is ott volt.” 

10 MOL G. 19. A Rákóczi szabadságharc levéltára, Fejedelmi Kancellária II. 3. i.. fol. 6. és 11. idézi 
MÉSZÁROS, 1995. 377. 

11 MOL P. 71. Fasc. 198. No. 4. 
12 Egy Csáky leszármazási tábla szerint erdélyi Csáky László második feleségétől, Bethlen Évától 

született László nevű fia, „kinek magva szakadt és a kuruc rebellióban halt meg.” A Román Or-
szágos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană 
Cluj) A branyicskai báró Jósika család hitbizományi levéltára (Fond fideicomissionar Jósika) No. 
631. (továbbiakban Fond Jósika) 

13 „már negyednapja hogy nem szólhat gondolom a torokfájás miá, mindaz által eszén van. Kit-kit 
cseledjei közül megh ismér.” MOL P. 396. Károlyi cs. Lt. Acta Publica. 1. Acta Rákócziana. Se-
ries I. fol. 651. idézi MÉSZÁROS, 1995. 378. 
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Az erdélyi Csáky-ág részéről Csáky István kolozsi főispán továbbra is Károlyi 
Sándor környezetében maradt. Hadad védelmét is rábízták, amelyet a szabadság-
harc végéig megtartott, s csak akkor adta át a császáriaknak.14 

Az 1712. évi erdélyi országgyűlésen id. Csáky László fia, István jelölt volt a gu-
berniumi tanácsosi címre, s a katolikus jelöltek között Haller György után a máso-
dik legtöbb szavazatot kapta. A gubernátori tisztségre is a harmadik legtöbb – 
Haller György (129) és Mikes Mihály (122) után – szavazatot (102) szerezte meg, 
ami jellemzően mutatta tekintélyét.15 

A kolozsi főispánnak két felesége volt.16 Az elsőtől, Mikola Ágnestől született 
két fia: Zsigmond és Imre. Második felesége, Haller Borbála gyermektelen volt, sze-
mélye azonban újabb biztosítékot jelentett a Hallerekkel fenntartott jó kapcsolatokra. 

Csáky István nemcsak sikeresen visszaszerezte és gyarapította a család erdélyi 
birtokait, hanem igyekezett azokon jól gazdálkodni. Öccse, László utód nélküli ha-
lála után vagyonát feltehetően magához vette, ő használta. Annak „szép drága 
fegyvereit” pl. bizonyosan fiai, Zsigmond és Imre örökölték. 

Csáky István kolozsi főispán halála (1720) után történt meg az első megosztás, 
amely szerint Buza, Almás és Szurdok összes jövedelmeit három részre bontották 
(az özvegynek és a két fiúnak), a többi viszont a két testvéré maradt.17 Egy 1756-
ból való tanúvallomási jegyzőkönyvben pontosan rákérdeztek: milyen javak ma-
radtak Csáky István után fiaira és feleségére, Haller Borbálára. Désfalvi Simon Já-
nos szerint a kincsekről és egyéb ingóságokról az ún. divisor urak (Wesselényi Ist-
ván, Haller György, Toroczkai János) előtt osztoztak meg az örökösök. Kiderült a 
vallomásból, hogy Csáky Imre 3000 forintért bátyjának, Zsigmondnak zálogosítot-
ta el a buzai, a feketelaki, a czentai és a budatelki portióját. A buzai rész átadása-
kor kapott Csáky Imre egy ezüstös kardot, „hozzá való ezüstes szíjával együtt”, s 
még egy hasonló kard került hozzá Csáky Zsigmondtól: „adta volt az kolosvári 
Külső Monostor utcai majorbéli részért”.18 
                                                 
14 Cserei Mihály: Erdély históriája [1661–1711] Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta 

Bánkúti Imre. Bp., 1983. (továbbiakban CSEREI, 1983.) 447. 
15 TRÓCSÁNYI, 1988. 320–321. Másokkal együtt az ország generálisának posztjára is jelölték, ezt 

azonban az 1715. októberében összeült Ministerialkonferenz – mint felesleges tisztséget – nem töl-
tötte be. 

16 MOL P. 71. Fasc. 35. No. 48. Geneológia Comitum Csáky. 1708 novemberében Csáky István csa-
ládi élete megítélésével kapcsolatban is született egy dokumentum. Pekri Lőrinc generális ugyanis 
Szatmár városában arról adott ki bizonyítványt, hogy István gróf és első felesége, Mikola Ágnes 
rossz házastársi viszonyban vannak. Fond Jósika, No. 638. „ab annis undecim semper in pesima 
vita se exercuit, et actu exercet, super quoddam Testimonium nostrum, manu subscriptione, et 
sigillo nostro corroborantes, fide nostra Cristiana”. 

17 MOL P. 71. Fasc. 35. No. 60. 1155. 
18 MOL P. 71. Fasc. 35. No. 60. A pénzösszegben benne volt a kolozsvári telekrész is. Réti Miklós 

szerint a Külső Monostor utcában „majorbéli és veteményeskert béli részét adta testvérének”. Uo. 
1144. Simon János elmondta, hogy az osztozkodás során egy török cafrangon a két testvér nem tu-
dott megegyezni, ezért „baltával kettévágták és mindenik ki égetvén, egyik-egyik részre nyolcvan 
lott Szkófium ezüst jött ki belőle”. A cafrang ruhát, nyeregtakarót díszítő rojt, bojt, sallang. A két 
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Csáky István halála után a két Csáky fiú és Haller Borbála között konfliktusok 
támadtak, Csáky Zsigmond és Imre elfoglalta a Doboka vármegyében lévő Buza 
udvarházát „minden naturálékkal és mobiliákkal együtt”.19 

A Jósika hitbizományi levéltár iratai szerint azonban nem a fenti egyezség volt 
a fivérek közötti utolsó megosztás. Csáky Zsigmond és Imre 1722. június 27-én, a 
Doboka vármegyei Gorbón osztoztak meg20 egymással. Az Erdélyi Törvényes Táb-
la íródeákjának hiteles inventáriuma alapján a következő megállapodás jött létre: 
Csáky Zsigmond a Doboka vármegyei Buzán, „az elkezdett kőház napnyugat felől 
való szegletitől az udvart két felé rekesztvén” a nyugati fele részt kapta a rajta lévő 
kis házzal és pincével, valamint az előteres kerttel együtt. Szőlőt a buzai hegyen 
150 veder (urna) termésűt (Bánffy György és Csáky Gáborné szőlőföldje mellett) 
valamint a Somboriak szőlője mellett 100 urnás, a feketelaki pusztán ezen kívül 
még két darabban 130 veder termésű majorságot kapott. A Buzában ehhez 16 job-
bágytelek és két zsellér, a feketelaki jobbágyok, Czentén „ötödfél” jobbágytelek ju-
tott, az elszökött jobbágyokkal együtt. Belső-Szolnok vármegyében Hosszútecső, 
FelsőCsobánka, AlsóCsobánka, Veszlő, Csernek részbirtok lett az idősebb fivéré, a 
„jelen való és fugitivus21 jobbágyokkal együtt”. 

Csáky Imre „úrfinak” jutott Buzában a romos kőház a keleti udvarrésszel, ka-
puval, a csűrös kert felével. A buzai alsó Nagy hegyen lévő szőlőből 500 vedres 
(amelyből 290 a bihari uradalom hiátusának pótlását szolgálta), a felső Nagy he-
gyen Csáky Gáborné szőleje mellett 30 hordó, és egy másik darabban 31 hordó, a 
Dombiak szőlője mellett 10, Sombori István szőlője mellett 60 hordó, Csernátonyi 
Györgyé mellett 40 hordó bort adó szőlő. Buzában 13 telek, Czentében szintén 
ötödfél telek, a Kolozs megyei Pusztatelken és Belső-Szolnok vármegyében Nagy 
Kujstalakon, Ojszlyon a teljes részbirtok, az összes jobbágyokkal és szökevények-
kel együtt. 

A budatelki allodiális szántó és kaszáló egészen Csáky Imréé lett, míg Buzában 
ugyanennyi köblös az idősebb fivéré, a fennmaradó részt pedig kettéosztották. A 
veteményes és gyümölcsös kerteket, a külső tartozékok nélküli és az udvar körüli 
földeket, és a szárazmalom jövedelmét is elfelezték. 
                                                                                                                            

testvér minden bizonnyal a török földet megjárt Csáky László hagyatékából jutott az ezüstszálakat 
tartalmazó cafranghoz. A „lott” a lat szó elírása, amely régi mértékegység a font harmincketted ré-
sze, 1,75 dkg. A „szkófium”, vagy skófium, fémszállal – arannyal, ezüsttel – való hímzést jelent, 
amely a török területeken, de a korszak magyar főúri udvaraiban is elterjedt. A 17. században 
Batthyányné Lobkovitz Éva környezetében pl. a rab török hímzőasszonyoktól (varró bulyáktól) és 
„a hazai török úrasszonyoktól is” eltanulták a különleges hímzésnemeket. Takáts Sándor: Batthyányné 
Lobkovitz Éva. In. Régi magyar nagyasszonyok. Második kiadás, Corvina Kiadó, é. n. 176. 

19 Amikor az özvegyasszony férjhez ment kászoni Bornemissza Jánoshoz, akinek „felséges urunk pa-
rancsolatja szerint udvari szolgálatja continuálására Erdélyből Bécsbe kelletvén kijönni”, az öz-
vegy helyzete gyökeresen megváltozott. Bár az asszony igyekezett mostohafiaival mindent béké-
sen elintézni, mialatt Bécsbe utazott, azok mégis visszafoglalták tőle apjuk birtokait. Bornemissza 
János Józsefnek Haller Borbála a második felesége volt. 

20 Fond Jósika No. 643. Gorbó – Csákigorbó, Gârbou, Doboka vm. 
21 elszökött 
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A két testvér megegyezését a rokonság egy része nem tudta elfogadni. Csáky 
Gábor leányának, Zsuzsannának gyermekei: Lázár Druzsina és Lázár László 1731-
ben – kihasználva Csáky Zsigmond és Imre konfliktusait is – az almási, gorbói és 
szurdoki jószág felosztásának megváltoztatását kérték,22 úgy, hogy a buzai birtok 
legyen teljesen az övék, Almást és Gorbót pedig Csáky Zsigmond és Csáky Gábor 
örökösei „egyenlőképpen” osszák meg egymás között. 

Egy 1731. november 9-én Marosvásárhelyen kelt megállapodás szerint – ame-
lyet Mikola Lászlónak a Torda utcai házában kötöttek – id. Csáky László fiainak, 
Istvánnak és Gábornak leszármazottai birtokmegosztásban egyeztek meg egymás-
sal.23 Csáky Zsigmondnak jutott az almási és gorbói jószág, míg a Lázár-rokonság 
kezére került a buzai és az ahhoz tartozó portio (a Doboka megyei Budateleke, 
Czente és Feketelak a buzai curiával együtt).24 Az almási birtokból ehhez a birtok-
részhez került a Vérmező nevű falu, a Szentmihály nevű puszta Vármező felőli ré-
sze (Kender mál, a három völgy közül az egyik, és Balásháza) valamint az ezt a 
részt illető erdőség. Csáky Zsigmondé lett Nagyalmás falu a hozzá tartozó curiával, 
Szentmihály puszta két völgye (Sorno és Szent Mária), Nagypetri, Czold, Kökényes, 
Nyires, Kásapataka, Rajholcz, Bérese, Bábon portiók, Gorbó a curiával, Csernek, 
Galbo, Bányika portiók, Salamon falu, Hosszúmező, Felső- és Alsócsobánka, Véczk 
portiókkal. 

A Lázár család tagjai szerint idősebb Csáky László házastársának, Kálnoki Ka-
tának hagyatékát (bizonyos részt a buzai jószágból) ifjabb Csáky László idegen 
kézre juttatta, majd ezt Csáky Zsigmond is „cedála”, ezért kérték nagyanyjuk feje-
delemségben található jussát a maguk számára visszajuttatni. 

Csáky Zsigmond 1735-ben bekövetkezett haláláig igyekezett gyarapítani az er-
délyi javakat és ésszerű gazdálkodást bevezetni birtokain. A két testvér konfliktu-
sait mutatja az ifjabb Csáky elleni pereskedés és az a törekvés, hogy az idősebb fi-
vér, Zsigmond, saját lányai számára szerezhesse meg öccse birtokait. 

Csáky Zsigmond testvérével, Imrével hosszú ideig használta a bihari uradalma-
kat, amelyekről halála után utódai pereskedést kezdtek a család magyarországi 
ágával. Csáky Zsigmondnak két leányutóda maradt, Borbála és Katalin.  

Csáky Zsigmond özvegye Imre gróf haláláig (1742) leányai nevében is kezelte 
férje birtokait, beleértve az erdélyi és a bihari birtokokat is.25 Akkor azonban felme-
rült a leányágon belüli megosztás igénye. 1744. augusztus 18-án jött létre a meg-
egyezés Csáky Zsigmond és Gábor leszármazottai között.26 A megállapodást az öz-

                                                 
22 Fond Jósika, No. 629. 1731. november 9-én, Kolozsvárott jelentettek be tiltakozást. 
23 Fond Jósika No. 660. A megállapodást Halmágyi Adalbert és Bocskor László előtt kötötték. II. Jó-

zsef idején vette elő azt a Királyi Tábla, hogy a felek ahhoz tartsák magokat. 
24 A Lázár-örökösök: gróf Lázár László, aki testvéröccseit (Gábor, Ferenc és Ádám) is képviselte, 

valamint Lázár Druzsina és férje, Henter Dávid voltak.  
25 Az erdélyi Csáky Imre utód nélkül hunyt el. 
26 MOL P. 71. Fasc. 35. No. 48. A család leszármazási táblája szerint öreg Csáky László, az erdélyi 

ág alapítójának fiai voltak: István (fiai: Zsigmond és Imre), Miklós (elhalt), Gábor (lánya Zsuzsan-
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vegynek, Haller Katának az unitárius egyház szomszédságában, a kolozsvári Belső 
Monostor utcában lévő házában kötötték.27 A két Csáky lánytestvér kapta a szurdo-
ki curiát tartozékaival, allodális szántóival, szőlőivel, legelőjével és a jobbágyok 
közül hetet, a zsellérek közül hármat. A Kender nevezetű egész falu szintén a 
Csáky leányágnál maradt. Csáky Gábor örökösei (lányának Zsuzsannának a szár-
hegyi Lázár Ferenccel kötött házasságából származó Lázár Druzsina, Lázár Ádám 
és Gábor) Szurdok helyett Tiko és Bezdéd falvakat kapták tartozékaikkal egyetem-
ben. Abban is megállapodtak, hogy mivel csak egy nemesi curia van, akinek Szur-
dokon az jut, fizet a másik félnek – jelen esetben a Lázároknak – 800 magyar forin-
tot.28 Az egyik legnagyobb nyereségnek talán a Csáky Imre „hagyatékában maradt 
mobiliák köre” mondható, amelyről a Lázár örökösök lemondtak. 

Az erdélyi Csáky Zsigmond és Imre halála után a magyarországi ág tagjai min-
dent megtettek, hogy a bihari javak visszakerüljenek hozzájuk.29 1742 után a bihari 
puszták zálogosítását Csáky Miklós, váradi püspök és bihari főispán, a gazdaság 
irányítását Csáky Zsigmondné intézte. A magyarországi ág (fiúág) és az erdélyi ág 
tagjai között előbb egyezkedésre került sor, majd végül annak kudarca után a 

                                                                                                                            
na), László (elhalt). Csáky Gábor halála után az erdélyi és a bihari birtokot László és István már 
felosztották egymás között. A buzai jószágból csak azért kapott lánya, Zsuzsánna is, mert Csáky 
László első feleségének, Kálnoki Katának tízezer forintjával váltották ki a zálogból. MOL P. 71. 
Fasc. 35. No. 16. 

27 Haller Kata annak a Haller Borbálának a testvére volt, akit Csáky István, Csáky Zsigmond apja 
vett feleségül. Róla olyan leírás maradt az utókorra, hogy „igen szép asszony volt”, ellenben Haller 
Kata, Csáky Zsigmondné „egy csepnyire sem volt szép”. A Csáky Imre elleni perben az kiderült, 
hogy a fiatal Csáky használta a cselédeit, de Rettegi szerint Csáky Zsigmondék is „soha jól nem él-
tek, mert Csáki Zsigmond halálban szerette a szép asszonyokat, sine omni respectu nationis et sta-
tus” (vagyis önkéntes felajánlás címe alatt). Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. 1718–
1784. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond, Bukarest, 
1970. 387. (továbbiakban RETTEGI, 1970.) Rettegi György (1718–1786) naplóíró kisnemes sajá-
tos feljegyzést készített. Az ismerős nemesekről szóló pletykákat, különösen a nőügyeket nagyon 
részletesen tárgyalta, mindig említésre méltónak találta, ha a Bécsben járt nemesi ifjak katolizál-
tak, s ellenszenvét ezek a rekatolizáltak, vagy a katolikus egyházat támogatók a leírások megfo-
galmazásában is érezhették. Látóköre a vármegyei kisnemesé. 

28 A megosztás eredménye – az egyéb kedvezmények figyelembevételével – közel azonos lett: a Csá-
ky leányág kapta Szurdok, TóthSzállás, KisKristolcz, Szalomia, NagyKristolcz, TormaPatak, 
Gyurka Pataka helységeket, Kis Poszna praediumot és Kettős Ellenzőt 108 jobbággyal, 33 zsellér-
rel, 158½ sessióval, 215 ökörrel 1659 köböl gabonával és 850 szökött jobbággyal. Csáky Gábor 
örököseinek jutott Tiko, Bezdéd, Csáka, Klitz, Mustfal, Osvaj falvak, Csürfal és Kettősmező prae-
diumok 107 jobbággyal, 29 zsellérrel, 158½ telekkel, 272 ökörrel 1776 köböl gabonával és 139 
szökött jobbággyal. Ez utóbbiakat azért jegyezték fel ilyen pontosan, mert a megállapodásban ki-
kötötték, hogy „[...] az osztozó atyafiak a rész szerint nekik jutott profugus jobbágyokat vissza-
szerzik.” 

29 MOL P. 1985. 1. cs. A Haller család iratai között megmaradt egyezség szerint „Keresztszeghi gróf 
Csáky Zsigmond és Imre urak, kedves bátyáink nemes Erdély Országában lett defectusával ezelőtt 
egynehány esztendőkkel kezünkbe vettük vala [...].” A kolozsmonostori konvent 1760. július 30-
án regisztrálta a zálogosítást Haller Györgynek és feleségének. 



 

 21 

váradi püspök vezetésével pert indítottak Csáky Zsigmondné Haller Kata és leá-
nyai: Borbála (Haller Györgyné) és Katalin (Bornemissza Jánosné)30 ellen. 

A Királyi Táblán 1746-tól 1749-ig folyó per végül kimondta a fiúág részére a 
bihari birtokok teljes tulajdonjogát, Csáky Miklósnak viszont 58 ezer forintot kel-
lett kifizetnie a leány-ágnál zálogban volt birtok visszaszerzéséhez.31 A felvidéki ág 
törekvését a bihari uradalmak visszaszerzésére teljesen természetesnek kell tarta-
nunk, főleg annak ismeretében, hogy azok jelentős vagyont képviseltek, hiszen az 
erdélyi birtokokhoz képest nagyobb jobbágyi népességszámot tartottak el, jobb 
termésű gabonaföldeket, szőlővagyont képviseltek, vagyis mindenképpen nagyobb 
bevételi lehetőséget jelentettek. 

A magyarországi Csákyak az erdélyi ágat képviselő örökösöktől visszaváltott 
birtokot nem használták hosszú ideig.32 Bár Csáky Miklós és családja kísérletet tett 
a bihari birtok nyereséges működtetésére, a család a költségesnek bizonyult egyhá-
zi küldetés nyomán éppen az ő tartozásaira hivatkozva bocsátotta vissza 1759-ben 
a bihari domíniumot – hosszabb zálogba (25 évre) – Haller Györgynek és feleségé-
nek,33 majd 1767-től Kornis Mihály grófnak.34 

A zálogosítást – amely az 1755. évi birtokösszeíráson alapult – a fiúág tagjai az-
zal indokolták, hogy a bihari birtok adminisztrációja „nehézkes a nagy távolság 
miatt”. Döntésükben nyilvánvalóan szerepet játszott egyrészt az a tény, hogy az er-
délyi Csáky rokonságtól 117 500 forintot kaptak kézhez kézpénzben, másrészt a 
zálogbirtokosok magukra vállalták Csáky Miklós esztergomi érsek 82 500 forintnyi 
adósságainak visszafizetését is.35  

                                                 
30 Bornemissza János Ferenc báró (1708–1747) Csáky Kata első férje volt. (A tábornok apja Bor-

nemissza János József, akinek második felesége Haller Borbála volt.) 
31 A per végeredménye: MOL P. 71. Fasc. 4. No. 15., 16., 17. 
32 1748. januárjában árva Haller Kata (Csáky Zsigmondné) még úgy képzelte, hogy nem bírói ítélet, 

hanem „az egyezség ossza meg köztük a birtokot.” MOL P. 72. Fasc. 326. No. 15. Csáky Borbála 
és Csáky Antal között egy évig tartó levelezés előzte meg a 25 éves időtartamú zálogba adást. A 
levelezés MOL P. 72. Fasc. 327. No. 16–17., a megkötött contractus MOL P. 71. Fasc. 132. No. 1. 
és No. 5., valamint Fasc. 4. No. 24–28. 

33 MOL P. 71. Fasc. 132. No. 1. és No. 5., valamint Fond Jósika, No. 629. 1759. június 9-én kelt az 
egyezség. Az osztályos atyafiak: Csáky Antal, János, György, Imre valamint István, a bevételből 
származó három részre osztott összegből 6–6 ezer forintot letétbe tett Tiszta István viceispán kezé-
be, mint a „köz dolgait illető” összeget, a közös kiadásokra. A viceispánnak minden évben el kel-
lett számolnia a „capitalis summáról”. (jún. 16.) 

34 1767. májusától lett Kornis gróf az actualis possessor. MOL P. 72. Fasc. 328. No. 1–2. A birtokát-
adás részleteire és más érdeklődőkre Papp Klára: Adatok a bihari Csáky uradalom társadalomtör-
ténetéhez a XVIII. században. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. (Szerk. Gazdag Ist-
ván) Debrecen, 1985. (továbbiakban PAPP K., 1985.) 55–56. MOL P. 72. Fasc. 327. No. 16–17. 
Kornis Mihály kolozsi és bihari főispán, felesége gr. Pálffy Karolina volt. Kornis gróf 1782-ben, 
nem sokkal a birtok Csákyak általi visszavétele előtt halt meg. Nagy Iván: Magyarország családai 
czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, a göncz-ruszkai grófi család, hatodik kötet, CD-ROM 
(továbbiakban NAGY IVÁN CD-ROM) 

35 MOL P. 72. Fasc. 327. No. 16–17. 
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Csáky Borbála és férje, Haller György nem kis anyagi megpróbáltatás árán jutott a 
bihari zálogbirtokhoz. Törekvéseiket tanúsíthatja, hogy a zálogosítás évéből egy tel-
jes levéltári csomót kitevő megállapodás maradt az utókorra, amely szerint a házas-
pár bihari birtokosok mellett Erdély egész területéről vett fel kölcsönöket rokonoktól 
és ismerősöktől, s csak jelentős eladósodás révén tudta a több mint százezer forintos 
összeget előteremteni. 1759 augusztusának közepéig 45 ezer, majd 1760. január else-
jéig 40 ezer forintot adtak át Kassán Csáky Antalnak, a fiúág megbízottjának.36 

A zálogosításnak megfelelően 1760-ban már Haller György és felesége, Csáky 
Borbála kötött megállapodást a bihari birtok egyik kiváltságolt mezővárosával, Be-
rekböszörménnyel.37 A körösszegi, adorjáni és margittai birtokon az erdélyi csalá-
dok század közepi zálogbirtokossága idején figyelhető meg a szőlőterület számot-
tevő gyarapodása. 1759-től, amikor a vármegyei urbárium lehetővé tette a robotna-
pok növelését (amelynek egy részét irtásokra fordították38), Haller György élt ezzel 
a lehetőséggel. 1767 májusától, Kornis Mihály zálogbirtokosságának kezdetétől a 
szőlőtelepítésre alkalmas irtások létesítése tovább folytatódott, s a 16 éve alatt az 
uradalmakban hat kocsma, Szalárdon pálinkafőző-ház, Szarkón vendégfogadó, 
Margittán a Kálvária hegyen egy új borház, a Rózsa oldalon szüretelő-ház és a 
Pusztai nevű fogadóház épült fel.39 

A fiúág tagjai csak 1784-től kezdtek újra tárgyalásokat az ősi birtokok vissza-
váltásáról. A pénzösszeg kifizetésére és az uradalmak végső átadására 1785. január 

                                                 
36 A zálogbirtokosok magukra vállalták a budai szemináriumnál lévő 40 ezer forintos adósságot is. 

Fond Jósika, No. 678. 1759. májusában például Laczkovics László harmincados özvegyétől 4000 
rénes forintot, július elsején Beöthy Mihálytól 10 ezer forintot. A záloglevél értelmében, ha időre 
nem fizetnek, Siter falut elfoglalhatják. Fond Jósika, No. 678. Keserű György nagyváradi kano-
noktól szeptember 5-én 5000 forintot, majd a nagyváradi káptalantól előbb szeptember 1-jén 15 
ezer és szeptember 6-án 3000 forintot vettek fel. 1759 októberéből fennmaradt megállapodások 
szerint a háromszéki Szentléleken lakó Jakó Lászlótól és feleségétől 600 forintot, a kolozsvári 
„convictus régensétől, Repszéli László uram őatyaságától” 2000 forintot kaptak. 

37 Fond Jósika, No. 551. copia: 1760. január 1-jén Kolozsvárott kötött megállapodás. Az 1300 német 
forintot kitevő árenda nemcsak a robottól, dézsmától és taxától mentesítette a mezővárosi polgáro-
kat, hanem a malom, a mészárszék és más egyébféle aprólékos hasznokat is átengedték a zálogbir-
tokosok, ahogyan „eddig is a méltóságos gróf Csáki uraktól oda engedtetnek”. A kocsmát, az erdő 
minden hasznát, a halászat, vadászat jogát és jövedelmét viszont maguknak tartották fenn, „úgy a 
bóltnak árendája az uraságnak marad, ha addig is őkegyelmeknél nem volt.” Az eldőlt fákat és a 
vad gyümölcsöt természetesen elhordhatták a lakosok. Megmenekedtek ugyan a szántóföldi robot-
tól, de a kocsmához bort és tűzifát kellett fuvarozniuk. 

38 MOL P. 71. Fasc. 4. No. 50. 1766-ban a margittai Nagy hegyen és a Mondra hegyen 540 vonás fo-
rintra becsülték az új szőlőket, s 58 forintra a „palántát”. A Takács János margittai főbíró vezeté-
sével végrehajtott becsű „a szerzett és építtetett” szőlőkre egyaránt kiterjedt. A robot nagysága ek-
kor emelkedett kétszeresére, azaz 14 napra, amely az ország más vidékein korántsem számított 
volna magasnak. 

39 Uo. Berekböszörményben 90 napot irtottak, Kajcsa Mihály udvarbírósága idején, Körösszegen 
130 napot. Siterben 160 ember művének mondták az irtásokat, mintegy tíz helyszínen, s 2934 fo-
rintra becsülték azokat. Az urasági földek száma nem megállapítható. Siterben Illyés István szám-
tartó a kismarjaiaknak adta el az erdőt, ahol az irtás történt, s ahol 55 napszámos dolgozott. A 
siteriek maguknak a Szent Mihály nevű hegyen irtottak, s azt telepítették be palántákkal. 
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6-án, Váradon került sor. A birtokok tényleges visszavételét a család teljhatalmú 
megbízottja, Ferdényi János Bihar megyei jegyző és táblabíró irányította.40 A meg-
állapodás szerint a fiúági Csákyaknak – a zálog ideje alatt végrehajtott értéknövelő 
változtatások-beruházások miatt – a 200 000 rajnai forint zálogösszegen túl még 
40 626 ft és 58½ krajcárt kellett adniuk az 1782-ben elhunyt Kornis gróf özvegyé-
nek, Pálffy Karolinának.41   

Egy 1775-ből fennmaradt tanúvallomási jegyzőkönyv válaszai azt sugallják, 
hogy Csáky Zsigmondné, Haller Kata a nagyobbik lányának, Borbálának kedvezett 
a kisebbikkel, Katával szemben.42 Déczel Borbála Zilahon lakó (65 éves) nemes-
asszony szerint Haller Kata Kolozsvárott a nagyobbik lányával lakott, s neki hagyta 
a jobb jószágokat, sőt azt hallotta egy bizonyos Ketze Péter nevű belső inastól, 
hogy „mind külső, mind belső jószágokban nagyon megcsalatott” a kisebbik lánya. 
A vallomástevő úgy tudta, hogy Csáky Imre halálakor Katalin Itáliában volt a fér-
jével, míg Haller György az asztagokat kicsépeltette, és saját birtokára hordatta, a 
pénzt pedig a felesége, Csáky Borbála által varratott vászonzacskókban vitték el, 
„Csáky Katalin 4 ezer forintnál többet nem kapott”. 

Csáky Imre örökségének sorsáról a pereskedés a család két ága között egészen a 
19. század elejéig43 folytatódott, mivel a leány-ág képviselői – újabb és újabb 
szempontok felvetésével – változatlanul kétségbe vonták Csáky Imre testamentu-
mának44 eredetét, jogosságát és érvényét, ugyanakkor annak jószágait továbbra is 
birtokukban tartották, és hasznát élvezték, a fiúág tagjai pedig mindent megpróbál-
tak megtenni a birtokok megszerzése érdekében. 

A több évtizedes pereskedés nyomán, 1822-ben már a békés megegyezésre kap-
tak a család tagjai meggyőző érveket: „Önnön a familiának java kívánja ezen pere-
ket egyezség útján inkább eldönteni, mintsem a különböző szerződéseknek el nem 
mellőzhető fel fedezésével idegeneknek indítandó keresetére utat nyitni. […] Vagy-
nak ezen szép familiának mind a két hazában idegeneknél lévő oly szép kereshető 
javai, melyek egyesített erővel kinyerve, mind a két ágnak gyökeres hasznot szül-
hetnek, amelyre a kölcsenes egyesség és tartalék nélküli egyetértés kívántatik”.45 

                                                 
40 Csomor János: Körösnagyharsány krónikája. Békéscsaba, 1980. 37. A szerző Harsány lelkésze 

volt, s 1873-ban írta munkáját. Ferdényi funkcióit az 1773. évi megyegyűléssel kapcsolatban említi. 
41 MOL P. 71. Fasc. 4. No. 12. 
42 Fond Jósika, No. 660. Déczel Borbála Pallovics József özvegye volt. 
43 Papp Klára: A konfliktust okozó testamentum. Az erdélyi Csáky Imre végrendeletének sorsa 

(1748–1815) In. Thesaurus Solemnis. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Debrecen–Nyíregyháza, 2002. 
121. (továbbiakban PAPP K, 2002.) 

44 Oklevéltár a Csáky család történetéhez I. kötet, 2. rész. Oklevelek 1500–1818-ig. Bevezetés: Bárt-
fai Szabó László. (továbbiakban Csáky oklevéltár I./2.) Bp., 1919. 814–815. 1741. szept. 2-án 
Szurdokon kelt testamentum. 1758. március 14-én Tolnai János megbízott még arról írt, hogy a 
procurátornak nem kell Marosvásárhelyre fáradnia, mert „csak Csáky Imre testamentumán fundált 
causa fog ventilláltatni.” MOL P. 71. Fasc. 35. No. 33. 

45 MOL P. 71. Fasc. 35. No. 45. 
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2. CSÁKY KATA ÉLETPÁLYÁJA, CSALÁDJA ÉS BIRTOKAI  
A LEVELEZÉSEK TÜKRÉBEN 

Csáky Zsigmond másik lánya, Katalin46 előbb „kászoni Liber Báró” Bornemissza 
János, majd Bethlen Miklós gróf, guberniumi tanácsos, utóbb Erdély kincstartójá-
nak felesége lett.47 Első házasságából született lánya, Bornemissza Annamária, a 
másodikból Bethlen Rozália. 

Amikor 1753-ban Medgyesen a Kemény és Kabos rokonság, valamint a Csáky 
leányok megállapodást kötöttek szamosfalvi Mikola László örökségének megoszlá-
sáról, Katalin már Bethlen Miklós felesége volt.48 A megegyezés érdekessége, hogy 
bizonyos Mikola javak visszaszerzését is tervbe vették: Mikola Zsigmond ugyanis 
1666-ban idegeneknek kötötte le jószágait, hogy a tatár rabságból kiszabadulhasson. 

Csáky Kata második férje, Bethlen Miklós az egykori küküllői főispán, Bethlen 
Sámuel leszármazottja volt, a család a grófi rangot 1697-ben szerezte meg.49  

Csáky Kata levelezésének csak töredéke maradt az utókorra, mivel – feltehetően 
férje halála után – a grófnő a levelesláda egész tartalmát többször is átvizsgálta, s 
csak a fontosabb, a család birtokügyei, kapcsolatai szempontjából felhasználható, 
vagy a saját illetve a családtagjainak döntései szempontjából meghatározó fontosságú 
írásokat igyekezett megtartani. A válogatás szempontjai természetesen erősen szub-
jektívek voltak, ráadásul – ahogyan az ügyvédek leveleiből megtudjuk – a perekhez 
bizonyítékként gyakran csatoltak, vagy a peranyaghoz idéztek belőlük, tehát minden 
bizonnyal még az összeválogatottak sem jelentik a fennmaradt levelek teljességét. 

A megőrzésre ítélt leveleket a grófnő megjegyzésekkel látta el, ami orientált 
azok későbbi hasznosítására, de megőrizte az utókornak a címzett szemléletét, vé-
leményét, esetenként a levélíró álláspontjától jelentősen eltérő ellenvéleményét is. 
Ezeknek a megjegyzéseknek mintegy összekötő kapocs szerepe is van, éppen a 
személyes megjegyzések és az azonos látásmódú reagálások fűzik össze a grófnő-

                                                 
46 A NAGY IVÁN CD-ROM szerint Csáky Zsigmond leánya, Kata 1726-ban született és 1794-ben 

halt meg. Nagy Iván írónak mondja. 
47 Fond Jósika, 542. No. 404. 1776-ban Csáky Katalint Bethlen Miklós „Regius Thesaurarius kedves 

élete párjának” nevezték. 1777. szeptember 16-án azonban lemondott a kincstartóságról. Uo. No. 
420. 

48 Fond Jósika No. 660. Bethlen Miklós Piac téren lévő szállásán megegyeztek: a Csáky részre jutott 
Topa Szentkirályi portio, Sobok possessio, MagyarDezmér praedium fele a malommal, Szamos-
falva a kastéllyal, és a falunak az a része, amely a Mikoláké volt. Bethlen Miklós már 1758-ban 
Fogaras földe főkapitánya volt. 

49 NAGY IVÁN CD-ROM Bethlen Miklós (1720–1781) fogarasi főkapitány (1758) tartományi fő-
hadbiztos (1761–) és főkincstartó (1772–), testvére, Bethlen Gábor pedig udvari kancellár volt. 
Lukinich Imre szerint 1751-től kamarás, 1760 körül guberniumi tanácsos. A bethleni gróf Bethlen 
család története. Bp., 1927. 514–515. (továbbiakban LUKINICH, 1927.) 1764-ben együtt vettek 
meg egy fiskális birtokot, Küküllővárt. Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Múzeum levéltárának 
1943. évi működéséről. Kolozsvár, 1944. A grófi és bárói címet szerzettek Pálmány Béla: A magyar-
országi nemesség társadalmi tagolódása. In: Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Szerk. Ódor Im-
re–Pálmány Béla–Takács Péter. Debrecen, 1997. (Rendi társadalom – polgári társadalom 9.) 91. 
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höz írott nagyon különböző helyről érkező, s igen eltérő műveltségi szintet képvi-
selő leveleket saját írásaival. 

A levelezés alapvetően Csáky Kata és második férje, Bethlen Miklós, valamint 
családtagjaik és rokonaik levélváltását tartalmazza, de részét képezik az uradalmi 
tiszteknek, alkalmazottaknak és panaszos jobbágyoknak a földbirtokos asszonyhoz 
küldött jelentései, feljegyzései és a család birtokpereiben a grófnőhöz írott levelek 
is. Nincsenek közöttük leányuknak, Bethlen Rozáliának apjához és másokhoz írott 
levelei, egyrészt mivel ennek a gazdag anyagnak közlése inkább önállóan lenne el-
képzelhető, másrészt mert jelentősen megnövelte volna a jelen forráskiadás terje-
delmét.50 Ugyancsak hiányoznak Csáky Katának az első házassága idejéből szár-
mazó levelei is, amelyeknek létét feltételezzük ugyan, de a kutatások során még 
nem sikerült nyomukra akadni. 

A tágabb környezet írásai igen hasznos és sok esetben nélkülözhetetlen infor-
mációkat tartalmaznak a család mindennapjairól, a birtokokon folyó gazdálkodás 
szintjéről, vagy a birtokok egybentartásának szándékáról. Jóllehet, a szűkebb csa-
lád viszonyairól más forrásokból is tájékozódhatunk, mégis a házaspár egymáshoz 
írott levelei, a grófnőnek lányaihoz és rokonaihoz küldött írásai nyújtják a családi 
viszonyok legpontosabb rajzát, egyértelműsítik a rokonok utalásait, célzásait. 

Csáky Kata első férje 1742-ben halt meg. A fiatal özvegyasszony kortársai kö-
rében feltehetően nagy hatást tudott gyakorolni, ugyanis viszonylag nagy ismertsé-
gi köre alakult ki. 1751-ben Bethlen Kata fia, Haller Pál51 írt neki évődő sorokat, 
amelyben báró Huszárra, mint Csáky Kata barátságában vetélytársra hivatkozott: 
„De bár jó köszörűkövet kerestessen kargyának, ha az szagadna, golyóbist bőven 
öntessen, bosszúmot állom, ha másutt nem látom, méltóságos házánál feltanálom. 
Minekelőtte pedig azon bajnokomot felkeresném, édes elválasztatt drága kincsem, 
húgocskámnak az jövő vasárnap szándékozom tizenegy–tizenkét óra között méltó-
ságos kezének atyafiságos csókolására Keresztúrra érkezni.”52 Nem tudjuk, mit 
akart Haller Pál elmondani a „drága vérem”-nek nevezett grófnőnek, de maga azt 
állította: „meg nem bánod, bizony beszédem is nagy vólna.” 

1753-ban viszont már Bethlen Ádám és Bánffi Klára fia, Bethlen Miklós kül-
dött neki, az „édes lelkemnek” Bécsből levelet, kedveskedve szólítva meg felesé-
gét. 1756 novemberében, már a kis Rozália megszületése után is azzal zárta levelét: 
tiéd, míg élek, Bethlen Miklós. 

                                                 
50 A levelek egy részét felhasználtuk az előző fejezet megírásakor. A teljes levelezés összegyűjtése 

azonban önálló, külön kutatási feladat. Egy részük a Jósika hitbizományi levéltárban található 
(Fond Jósika) No. 550 (1759–1813), No. 551. (1814–1816), No. 552. (1777–1803), más részük 
azonban csak a levelek címzettjeinél, szétszórva lelhető fel: lásd. pl. a Barcsayhoz írottakat. 

51 Bethlen Katának Haller Lászlótól született fia volt (1718–1794), aki a kapjoni ágból származó 
Haller Ferenc leányát, Haller Zsuzsannát vette feleségül. Négy gyermekük született, amelyből ket-
tő élte meg a felnőttkort.  

52 1751. július 13-án Mathéról írott levél. 1751. július 13. 
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A házastársak viszonya azonban nem volt mindig felhőtlen. A felesége önálló 
lépéseit féltékenyen figyelő férj egy idő után kezdett felesége számára türhetetlen 
módon viselkedni, amely helyzet előbb Bethlen Miklós fogadkozásához, majd 
Csáky Kata hosszadalmas, elhatárolódó leveléhez, s végül a házaspár Bajtay püs-
pök előtti megegyezéséhez vezetett. Ahogyan Csáky Katának egy 1764. március 
10-én keltezett, férjéhez írott leveléből kitetszik, előfordult, hogy három napig se 
szólt feleségéhez, ezért lett kettejük között a levelezés a biztos kapocs.53 Az asz-
szony önérzetesen írta férjének, hogy „mióta együtt lakunk, majdnem minden jö-
vedelmemet a te tetszésedre fordítottam. Bécsbe olykor jártál, mikor még se jószá-
god, se fizetésed nem volt. Azután tudod, hogy nehezen vettem magam annyi 
ezüstnek vásárlására, melynek kifizetésére az atyai jószágom kiváltásáért való és 
más eleimtől maradt pénzemet fordítottam, de ki nem pótolhatván akkor sokáig, 
majd minden jószágom jövedelme annak kifizetésére ment.” A levél megírásakor 
az asszony felháborodására az szolgáltatott okot, hogy a consiliáriusság taxájának 
kiváltásához szükséges 1000 magyar forintból Csáky Kata letett 500 forintot, a 
többit a kamattal együtt apródonként kellene fizetniük, de Bethlen Miklós egy fil-
lért sem fizetett, sőt semmiféle utasítást nem adott ebben az ügyben.  

A házastársi viszony megromlására utal az asszony kesergése, miszerint békés 
együttlétre vágyik, nem olyanra „veszekedéssel kezdjük, s gyakran azzal végezzük 
a napot.” Bár 1763 őszén Bethlen Miklós már tett egy fogadalmat: „[...] többé nem 
lesz, hogy ládáimat, almáriomjaimat felrontasd, pecsétit felszaggattasd, mert jó le-
het, valamik az én ládáimban vannak, azok egy krajcárodba se kerültek, mert az én 
kezembe soha csak egy aranyat se adtál, hogy valami ház szükségét pótoljam vele 
[...],” mégse tartotta magát ígéretéhez. Különösen azért érezte Csáky Kata még hó-
napokkal később is megalázónak a fenti incidenst, mert ura utasítására a cseléd 
szaggatta fel a pecsétjét, holott – ahogyan az asszony gondolta – „soha egy pén-
zedbe sem kerültem, ezt egy asszony se írhatná Erdélybe rajtam kívül, mégis egy 
nincsen, akinek olyan kevés becsületi legyen az ura előtt, mint nekem.” A sok 
szívbéli gyötrelemnek tulajdonította legyengülését, ami miatt feküdnie kell. Mivel 
a gyengeség oka a sok veszekedés, arra kérte Bethlen Miklóst, legyen jó szívvel 
iránta, ne keserítse tovább az életét.54 

A házaspár konfliktusai oda vezettek, hogy 1770-ben Nagyszebenben, Bajtay 
József Antal erdélyi püspök előtt kellett saját pecsétjeikkel és aláírásukkal megerő-
sített békés megegyezést kötniük, amely a következőket tartalmazta:55  

–  Mivel a feleség 42 ezer forintot kölcsönzött urának, arról készüljön cont-
ractus, s az adósság fejében a férj kösse le birtokait a feleségének.  

                                                 
53 Fond Jósika 662.  
54 A levélvégi békülékeny hangnem az utóiratban is folytatódott, ahol a „gubernátor asszonyra” is 

hivatkozva arra kérte urát, építtessen konyhát és ebédlőt a „vacsai feredőnél”, mivel májusban oda 
készülne Rozáliával együtt. 

55 Fond Jósika 542. No. 360. 1770. március 10-én Mária Terézia parancsára született a megegyezés. 
1770. március 12-én a két fél pecsétes megállapodást kötött. Fond Jósika 678.  
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–  A férj adjon a birtok működtetésére minden évben 300–400 rénes forintot a 
feleségének. 

–  A feleség tájékoztassa a férjet a jószágokkal kapcsolatos lépéseiről, s egyező 
akaratból tegye meg intézkedéseit. 

A házastársak vállalták, hogy közösen viselik a házi és egyéb költségeket, és 
esetleges egyenetlenségeiket eligazítják, „fentartván mindenkoron mások, főleg a 
cselédgyek előtt magokhoz tartozó tekintetet”. 

A Bethlen házaspár rövid együttélés után élete nagyobb részét egymástól távol 
töltötte, hiszen az asszony az erdélyi birtokok irányításával, a gazdálkodás teendői-
vel foglalatoskodott, vagy télen a kolozsvári házban vagy Szebenben élt társasági 
életet. A férj többnyire Szebenben, a Gubernium székhelyén végezte teendőit, Ma-
gyarországra utazott, vagy a küküllővári kastélyban, a szebeni farsangokon, a tár-
sasági élethez tartozó vadászatokon vett részt. 

A belső ellentétek azonban időről időre visszatértek. Még 1780 novemberében, 
egy évvel a férje halála előtt is azt írta Csáky Kata Kolozsvárról, hogy osszák meg a 
konyhai és egyéb költségek fizetését, hogy „ne tudna a cseléd a szüntelen való osz-
tozkodásról közöttünk. A te gusztusod pedig abban áll, hogy semmi se jó előtted, 
amit én cselekszem, látom, örökké úgy bánsz vélem, mint valami gyerekkel [...]”.56  

A lázadozás ellenére azonban házasságuk nem feszítette szét a tradicionális kö-
telékeket, hanem mindketten megtanultak kompromisszumok árán, önálló útjukat 
fenntartva, de egymást kölcsönösen segítve együttmaradni. 

Csáky Kata önállóságának alapja apjának, Csáky Zsigmondnak földbirtokva-
gyona volt, amely akkor is biztosította számára az önálló egzisztenciát, ha férje 
mellőzte támogatását. Bár a püspök előtti megegyezés ún. háztartásra való költsé-
gek fizetésére kötelezte a férjet, a levelek tanúsága szerint mindenben pontosan el-
számoltak egymásnak. 

A kor kívánalmainak megfelelően természetesen egyedül a férj kerülhetett fon-
tos pozícióba. Csáky Kata viszont nemcsak saját birtokait volt képes irányítani, ha-
nem elég kapcsolattal, meggyőző erővel, kényes helyzetekben is megfelelő logikus 
érveléssel bírt ahhoz, hogy férje édekeit, mint közös családi érekeket érvényesíteni 
tudja. 

A levelekből kiderül, hogy a férje számára legértékesebb erdélyi hatalmi pozí-
ciót, a kincstartói megbízást 1769-ben, egy bécsi utazás alkalmával Csáky Kata se-
gítette elő. Maga Bethlen Miklós kérte feleségét a közbenjárásra: „Ha ezen levelem 
vételéig még őfelségétől el nem búcsúztál, jó lészen, ha elé hozzad őfelségének és 
megmondod minden alázatossággal, hogy ha őfelségének máshoz vagyon szándé-
ka, hogy ezen hivatalt adja, én ha preteráltam,57 is contentus vagyok mindennel, va-
lamit őfelsége velem kegyelmesen cselekszik. Csak arra kérd, hogyha valamely al-
kalmatosság adatik elő, had consoláltassam én is, az ki tizenkilenc esztendőktől 
                                                 
56 Fond Jósika, No. 662. A lovakat, amiket Szebenben tartanak, azt is fizessék együtt.  
57 praetereáltam – mellőztem 
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fogva nem volt ollyan nehéz comissio az országban, az mellyben nem applicál-
tattam volna [...], az miben penig becsület vagyon, azt mások kapják. Ezeket, ha 
szép móddal kimagyarázhatnád őfelségének, talán használna. Ezt is lehetne meg-
mondani: én vagyok egyedül catholikus familiábul és mind religió dolgaiban, mind 
az őfelsége szolgálatában magamat exponálom [...].” Az csak természetes, hogy ez 
esetben felesége „bölcsességét” is elismerte, és a jutalmat is kilátásba helyezte, 
amikor birtokai reá testálását sugalmazta.58 

Bethlen Miklós 1772-ben lett Erdély thesaurariusa.59 A 18. századi Habsburg 
abszolutizmus törekvéseiben a kincstartóság volt az a központi hivatal, amely az 
1755-ben Bethlen Gábor kancellár által kezdeményezett új adózási szisztéma adó-
bevételei mellett a terület jövedelmeit biztosította. Mivel a Gubernium létrejötte 
után a kincstári javak és jövedelmek jelentős része bérletbe került (nem kis mérték-
ben hozzájárulva ezzel az erdélyi arisztokrácia megerősödéséhez) a Thesaurariatus 
a bérleti rendszerből és a saját kezelésben maradt jövedelmekből (pl. nemesfémbe-
váltás és pénzverés) járult hozzá a birodalmi bevételekhez, illetve biztosította az 
igazgatási teendők ellátását a rendelkezése alatt álló területeken.60 

A nehezen megszerzett pozíció Bethlen Miklós képességeinek és lehetőségei-
nek próbája volt. Amikor 1773. július 5-én délelőtt, erdélyi körútja során Mária Te-
rézia fia, a társuralkodó József, Szebenben a Kincstartóságra is ellátogatott, majd 
megtette észrevételeit annak vezetőiről és alkalmazottairól (személyes tapasztalatai 
alapján egy titkos listát állított össze), az erdélyi intézmények jövőjét és sokak sor-
sát is megpecsételte. Véleményének kialakításakor meghallgatta kísérőit, akik ter-
mészetesen meglehetősen szubjektív álláspontot foglaltak el,61 József azonban en-
nek ellenére a saját – egyértelmű és határozott – véleményét fogalmazta meg az er-
délyi politikai szereplőkről, amely alapját képezte a következő évek személyi vál-
tozásainak. 

                                                 
58 „Árokallyát Neked s Rosalinak testálom, csak jól forgasd odafel magadat. Küküllővárt is, minde-

nemet.” 
59 1773. augusztusában írta Barcsay „Úgy tetszik, írtam vala utolsó levelembe, hogy G[róf] Bethlen 

Miklós lett Erdélynek Thesauráriussa...” Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lő-
rinchez (1771–1789) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Egyed Emese, Erdélyi 
Tudományos Füzetek 236. Kolozsvár, 2001. 59. (továbbiakban EGYED EMESE, 2001.) 

60 TRÓCSÁNYI, 1988. 119., valamint Kovács Kiss Gyöngy: A Habsburg-uralom erdélyi kiteljese-
désének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában (17. század vége – 19. század 
eleje). Erdélyi tudományos Füzetek, 228. Kolozsvár, 2000. 

61 Zejk András, Hunyad megyei kísérője például így tájékoztatta a vezető erdélyi politikusok megíté-
lésről. „Bethlen [Miklós] gyenge, O’Donellt sajnálták. [Joseph] Auersperget és Izdenzy [Józsefet] 
igen gyűlölik, Bruckenthal [Sámuel] nagyon túlterhelt”. Kulcsár Krisztina: II. József jellemzése az 
erdélyi hivatalnokokról 1773-ban. = Fons, 2002. 1–3. sz. 362. (továbbiakban KULCSÁR, 2002.) 
Részletesen írt József látogatásáról RETTEGI, 1970. 299–304.  
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A társuralkodó útját követően került sor a gubernátor, Joseph Maria Auersperg 
gróf (1771–1774) elmozdítására,62 s többek nyugdíjazására is. József Bethlen Mik-
lósról sem alakított ki kedvező összképet, így a kincstartói szerep csak néhány évre 
korlátozódott: „... róla nem tudnék mást mondani, mint hogy, amennyire a beszél-
getéseiből és cselekedeteiből kiolvashattam, ő semmi egyéb, mint egy jó ember, aki 
azonban egyáltalán nem alkalmas a vezetésre, nem ért sem a beszédhez, sem az 
íráshoz, s akinek a tétlensége mindenki által ismert éppen úgy, mint az, hogy min-
dent titkára, Strohmayer csinál, és azt írat vele alá, amit csak akar.”63 

1777-ben a jólértesült Rettegi György is feljegyezte: „Szörnyű nagy és szomorú 
változások lőnek a hazában, mert Brukenthal úgy beesett felséges asszonyunk 
gratiájába, hogy se miniszter, se más akárki is semmit ér mellette. És nemcsak az 
erdélyi gubernátorságot nyeré el örökösön, hanem thesaurarius lévén gr. Bethlen 
Miklós, azt onnan kitudta statuum praesesnek, ő maga fogja másodmagával az 
egész Kamarát dirigálni.”64 

Rettegi információját Bethlen Miklós itt közölt – 1777. július 30-i – levele is 
megerősíti. „Már az Camarai Praeses is megírta nékem, hogy az Thesauraneum 
reducálatik és én ország Praesesnek resolváltatom. Ezek az gyümölcsei az én ked-
ves, hosszas szolgálatomnak, midőn jutalmat, kegyelmet várok vala, akkor bünte-
tődöm, meggondolhatod kincsem, megháborodásom. Legyél hálás az ÚrIstennek, 
különös kegyelme nem volna, majdnem találnám fel magamat, hivatalomat már el-
vették, jószágaimat veszik. Légyen mindenekben az ÚrIsten szent akarattya csak az 
ÚrIsten az házamban adjon továbbra is vigasztalást, azokat békével kell tűrnöm.” 

A levelek azt tanúsítják, hogy Bethlen Miklós kénytelen volt helyzetével meg-
békélni. Talán ezért fordított a korábbi időszaknál is nagyobb figyelmet a testvéré-
vel közösen megszerzett Küküllővár szépítésére illetve ezért ígérte meg Csáky Já-
nosnak, hogy lehetőségekhez segíti Erdélyben.65 

Csáky Kata első házasságából származó lányát, Bornemissza Annamáriát a Jó-
sika család szurdoki, avagy ifjabb ágához tartozó Jósika Imréhez adta feleségül. A 
                                                 
62 A honfiusított Auersperg Bécsben tartózkodott, de csak 1774. június 4-én adta az erdélyi rendek 

tudomására, hogy Mária Terézia Krajna kormányzójává nevezte ki. Uo. 368. Bruckenthal Sámuel 
csak 1777-től lett gubernátor (1777–1787), addig a Gubernium elnöke (1774. július 5.). 

63 „Nicolaus Bethlen Thesaurarius und anjetzo Praeses des Gubernii: Von diesem könnte ich nichts 
anderes sagen, als daß, so viel als ich aus seinem Discurs und Handlungen habe abnehmen können, 
er nichts als ein guter Mann ist, welcher aber zu einer Direction gar nicht aufgeleget ist, er kann noch 
reden, noch schreiben, und dessen Unthätigkeit ist von jedermann bekannt, wie auch, daß sein 
Secretarius Strohmayer alles macht, und ihn unterschreiben macht, was er nur will.” Anton Stroh-
mayer 1773-ban a Kincstartóság titkára volt. Csáky Kata gyakran kérte őt intézkedésre Uo. 376. 

64 RETTEGI, 1970., 378. 1781-ben Bethlen halálakor már azt is leírta „ szörnyű tudatlan volt sze-
gény, hanem hogy a bátyja sokra ment volt az udvarnál, s pápistává lett, ezt is azzá tette volt.” Ret-
tegi a kincstartói méltóság megszűnését egyenesen az ő mellőzésével okolta, ami nyilvánvaló le-
egyszerűsítés: „hogy inkább eszire ne vegye a dolgot, csakhogy tudhassák ki belőle, az egész 
thesauráriátust esztendeig reducálták vala s úgy osztán statuum praesidenssé lett ...” Uo. 415.  

65 1778-ban Csákyt be is iktatták Kolozs vármegye főispáni méltóságába. Barcsay Szebenből tette fel 
Orczynak a kérdést „Eljössz-é Kolosvárra installálni?” EGYED EMESE, 2001. 170. 
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férj családjának társadalmi helyzete elfogadható volt, hiszen Imre előbb testőrként, 
majd a székely huszároknál szolgált, végül az erdélyi ítélőtábla assessora lett.66 A 
szurdoki kastélyban őrzött olajképek Jósika Imrét egy nem különösebben szép, ba-
juszos, félhosszú hajú fiatalembernek, Bornemissza Annamáriát – leánykori képe – 
nálánál fiatalabb, arányos arcú leánynak mutatta.67 Rettegi a fiatal bárót jeles úri-
embernek tartotta, de mégis leírta róla, hogy megunta a feleségét, s bár az „nem rút 
és istenfélő asszony volt, [...] sokáig külön lakott tőle.” Végül azonban egy Pénteki 
Mihály nevű praefectus kibékítette feleségével, s ezután született68 a házasságból 
egy fiúgyermek, Jósika Miklós, a levelek Miklóskája.69 1776-ban azonban Jósika 
Imre, „akinek a mellében lévén a nyavalya, nehezen és rekedezve beszélt” váratla-
nul meghalt, Annamária fiatalon, 33 évesen lett özvegy, egy kilencéves fiúcskával, 
akit Kolozsvárott taníttatott, s aki majdan a regényíró Jósika Miklós édesapja lett.70  

Csáky Kata második házasságából született Rozália71 lánya, akinek sorsa állan-
dó témája volt a Bethlen Miklóssal folytatott levélváltásnak. Kelemen Lajos úgy 
tudta, hogy Rozália „ Bécsben nevelkedett, széles látókörű, nagy műveltségű le-
ány” volt, „aki Bécs udvari levegőjében és a legelőkelőbb társadalmi körökben élte 
le ifjú éveit.”72 Rozália vonzó, szép nő lehetett, Rettegi már 1772 júliusában felfi-
gyelt rá, Bethlen Ádám kolozsvári temetésén. A keserves asszonyok közül, akik 
fekete fátyolban borultak az elhunyt koporsójára, külön kiemelte Bethlen Miklós 
egyetlen leányát, „ki is jóforma, szép leányzó.”73 

                                                 
66 A családnak ez az ága 1698-ban Jósika Gábor és Jósika Imre katonai és hadiszállítói tevékenysége 

nyomán szerzett bárói rangot. Imre 1696-ban ezeres kapitány és Torda vármegye főispánja volt. 
Dr. Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós. Magyar Történelmi Életrajzok, Arcanum CD-ROM (továb-
biakban Magyar Történelmi Életrajzok CD.) 

67 A két olajképről készült fotót közli Dézsi Lajos életrajza (7. és 8. kép) Magyar Történelmi Élet-
rajzok CD-ROM A festmények a szurdoki kastélyban őrzött további családi ereklyékkel együtt 
1944-ben elpusztultak. 

68 Állítólag azért, mert „nagyok voltak kezei, lábai”. RETTEGI, 1970. 362. 
69 Jósika Miklósnak (megh. 1824) gróf Lázár Eleonórával kötött házasságából három gyermek szüle-

tett, Miklós, az író, Sámuel és Imre. www.elib.hu/00000/html/053/pc.005364 html. 2006. máj. 3.  
70 A liceum mellett a convictusba is beadta, s egy ideig nevelőt is tartott mellette, egy Gull nevű pia-

rista tanárt. Magyar Történelmi Életrajzok CD. 
71 Rozália 72 éves korában, 1826-ban halt meg, tehát 1754-ben született. Szabó János halotti beszéde 

bethleni Bethlen Rozália felett 1826. II. 9. Kolozsvár. Hivatkozik rá W. Kovács András: A cegei 
Wass család a 16–20. században. = Erdélyi Múzeum, 2004. 3–4. 1–56. 

72 A csákigorbói kastély. In. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. II. Bukarest, 1984. 218. 
Irodalmat, zenét és a színházat kedvelő, könyveket gyűjtő fiatal lánynak írja le Rozáliát. 

73 RETTEGI, 1970. 281. A keserves asszonyok voltak: „a felesége, Bánffy Zsuzsánna, Jósika Mó-
zesné Wesselényi Mária, Daniel Istvánné Bethlen Éva, Bethlen Rozália.” Később azonban a Beth-
len Miklós családját nem különösebb szimpátiával emlegető Rettegi rossz hírét keltette Rozáliá-
nak. Teleki Imre válóperének ismertetésekor tért ki arra, miszerint az inquisitioban felmerült: „Te-
leki Imre úr úgy meggyakta Bethlen Miklós leányát, Rozália kisasszonyt, hogy harmadnapig sem 
nem ülhetett, sem nem járhatott, úgy amint kellett volna. Ezt a dolgot, minekutánna gr. Csáki Já-
nos elvette, némelyek mintegy tréfaképpen hozták elé az ifjúasszonynak s nem tagadta, hanem 
csak azt felelte: „A csak semmi.” Uo. 402–403.  
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A házaspár „Rosali” személyét jó lehetőségnek tekintette a Csáky család két 
ágának újraegyesüléséhez. 1776. szeptember 25-én Bánffy Dénes74 írta Kolozsvár-
ról Csáky Katának: örül, hogy Rozália „mátkás kisasszony” lett, „illik neki az új 
hivatal, amelyből is kívánom, hogy minél hamarébb kiszabadulhasson.”75 A kisze-
melt vőlegény Csáky János volt, Csáky Antal abaúji főispán fia.76 

A család két ága közötti megegyezés békés módja a magyarországi ág tagjainak 
véleményével is találkozott. Idősebb Csáky János 1776. december 20-án egy Po-
zsonyból írott levelében gratulált Rozália és „jó öcsém, ifjabbik gróf Csáky János” egy-
bekelése miatt. Neki is az volt az álláspontja, hogy a házasság véget vethetne a család 
két ága közötti villongásnak, „melyek közöttünk olly sokáig és olly régen fönt forog-
nak.”77 Csáky János és Bethlen Rozália 1776. szeptember 14-én kötött hatoldalas há-
zassági szerződést.78 1777. február 27-én Szebenben Bethlen Rozáliát, mint Csáky 
Jánosnét bocsátották útra Magyarországra, felsorolva a magával vitt ékszereket, ru-
hákat stb.79 Előbb Kassára utazott, ahol megismerkedett rokonaival – akik jól fogad-
ták, „mintha örökké közöttük lettem volna”–, majd a házastársak Szendrőre mentek. 

Már Kassán elfogta Rozáliát a honvágy, amikor egy Dezsőfivel találkozott, aki 
a prímással járt Erdélyben. Le is írta apjának, hogy „mikor olyan emberekre aka-
dok, az kik Erdélyt ismerik, már olyankor az többire nem is nézek, nem is szólok 
hozzájok.” Április 9-én Rozália még tartott tőle, „hogy fér a fogamra az falusi la-
kás, mert itten csak sok vendégeskedésben tölt az idő.” De április 17-én már 
Szendrőről írt apjának elégedettséget tükröző levelet.80 A férj ugyanis Rozália szü-
letésnapjára muzsikusokat hozatott a várba „[...] hírem nélkül, ágyúztat is, egyszó-
val minden kitelhető mulatságokat végben vitt, estve táncoltunk [...]” – írta apjá-
nak. Rozália végül július 16-án költözött átalakított lakhelyére: „Nekem is nagy 
foglalatosságaim voltak, mivel házaim már egészen elkészültek, ma költöztem el-
sőkben beléjük és sok dolgom volt, az míg kicifráztam.”81 1777 júliusában Bethlen 

                                                 
74 Bánffy Dénes római szent birodalombéli kamarás, főlovászmester, Kolozs vármegye főispánja, a 

kolozsvári akadémia igazgatója. 1777-ben fia, Bánffy György főispáni beiktatásakor beszédet mon-
dott „Jeles köszöntések és atyai intés...” címmel. Szinnyei, József: Magyar írók élete és munkái. I. 
Budapest, 1891. 1114. (továbbiakban Szinnyei 1891. CD-ROM) Arcanum CD-ROM, Bp., 2000. 

75 Fond Jósika, No. 661.  
76 NAGY IVÁN CD-ROM Csáky Antal (meghalt 1764-ben) pedig Csáky Zsigmond (1665–1738) 

tárnokmester fia volt. 
77 Uo. Ő is a megegyezést ajánlotta a pereskedés helyett. Ennek ellenére 1777 májusában Csáky Kata 

– Medve Mihály nevű megbízottján keresztül – Szebenben kerestette az ősi jószágok kiváltásához 
szükséges iratokat. Medve levele 1777. május 3-ról, amelyben arról tudósít: a Királyi Gubernium 
Archivumában keresteti az iratokat. 

78 Fond Jósika, 542. No. 400.  
79 Fond Jósika 542. No. 406. Ékszerész (Jubilér) igazolta a brilliáns, gyöngyös és gránátos öltözetek 

értékét, az ezüst portékákat, a köntösöket, ruhákat.  
80 Fond Jósika No. 552.  
81 Fond Jósika 552. Szendrőről 1777. július 16-án írott levél. Arról is tudósította apját, hogy nénje 

(Bornemissza Annamária) kesergő levelet küldött neki, arra gyanakszik, hogy anyja, Csáky Kata 
haragszik rá. Kérte apját, beszéljen feleségével, de óvatosan, „keménységgel nem gondolnám, 
hogy többre lehetne véle menni, mint jósággal.” 
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Miklós Kassára írta levelét Rozáliának.82 Ide érkezett meg Csáky Kata is, leánya 
meglátogatására, bár Rozália levelei hangneme alapján – inkább várta volna apját: 
„Az Asszony őnagysága is megismerkedett az cassaiakkal, kik nagyságoddal is 
örömest megösmerkednének.”83 

1778 tavaszán Rozália Erdélybe utazott férjével együtt, jártak Almáson, Szeben-
ben, valamint elvitte Csáky Jánost Küküllővárba84 is, amit apja szerzett meg és épített 
át. Megnézték a fácános kertet, a szép hidat („férje „dícsiri az hidat, micsoda jól van 
megcsinálva”), a házat és vittek magukkal „4 fácánt, úgy birsalma sajtot is”.85 

Az erdélyi ág elképzeléseihez kapcsolódva, Rozália folyamatosan küldött in-
formációkat a fiúág tagjai közötti osztozkodás állásáról. 1777 júniusában – miköz-
ben apja betegsége miatti aggódásának adott hangot –, arról tudósította, hogy egye-
dül megy haza Erdélybe, mert a férje a családi per miatt Pestre utazik. 1778 júniu-
sában Kassáról arról értesítette Bethlen Miklóst, hogy „Csákiék még egészlen nin-
csenek megosztozva, az semmi difficultás ne légyen nagyságod előtt, mivel Szend-
rő úgy is a miénk és az többi jószágoknak felosztása már mentől elébb véghez fog 
menni.” 

Ebben az évben merült fel a család tervei között Csáky János erdélyi politizálá-
sának, szerepvállalásának lehetősége. Augusztusban Székely Dávidné azt üzente 
nekik Bécsből, hogy „már resolváltatott főispánynak 23-dik napján ezen holnapnak 
[... és] méltóztani fog Csákit az erdélyi dolgokban világosítani”. Eszterházy Károly 
egri püspök viszont 1778 novemberében mindenképpen le akarta beszélni Csáky 
Jánost a főispánságról, mondván, hogy „egészlen koldussá fog tétetődni”. Csáky 
ezzel szemben tudatosan készült az Erdélybe költözésre, mindenféle holmikat kül-
detett Kolozsvárra, amire majd ott szükségük lehet.  

1778 szeptemberében Rozália már első gyermekével volt 6 hónapos terhes, apja 
is azért aggódott, hogy ebben az állapotban nem kedvező Kassáról Erdélybe utaz-
ni.86 Az orvos is azt javasolta neki, hogy maradjon Kassán, „[...] helyből ne moz-
duljak, míg félidőn túl nem leszek”. 

A házaspárnak három gyermeke született, Katalin, Rozália és József.87 
Az 1770-es évek során Bethlen Miklós egészségének romlása azt jelezte, hogy a 

helyzetnek szomorú következményei lehetnek. 1778. július 6-án már a jeles ko-
lozsvári orvost, Pataki Sámuelt akarta magához kivitetni. „Az téltől fogva mind ér-
zettem fájdalmat az fejemben, kivált jobb felől és nyakomban nagyobb mértékben, 
úgy a vállam között is. Mostmár a jobb kezemben, a jobb vállamtól fogva egész az 

                                                 
82 1777. július 10. Fond Jósika No. 662. 
83 Fond Jósika 552. 1777. szeptember 1-én írott levél, hozzá van csatolva Csáky Kata sebtében leírt 

üzenete a férjéhez.  
84 Küküllővár a 17. század végéig fejedelmi birtok volt, majd 1757-ben Bethlen Gábor és Bethlen 

Miklós szerezte meg. Bethlen Miklós építtette át, majd végrendeletében lányára hagyta a várkastélyt. 
85 Fond Jósika No. 552. 1778. március 24-én Küküllővárról írott levél. 
86 Fond Jósika, No. 661. Bethlen Miklós levele Csáky Katalinnak 1778. szeptember 2-án. 
87 Csáky Katalin 1779–1794, Csáky Rozália (férje Jósika János) 1782–1850 és Csáky József (felesé-

ge gr. Rhédey Terézia) 1782–1848 
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ujjamig, kiváltképp penig a könyekem táján. Nappal nem annyira, mind éjtzaka is 
nem szűntelen vagyon az fájdalom, hanem csendesedik is.” Férjének halálát az elő-
jelek ellenére Csáky Kata mégis hirtelennek érezte, nem készült fel arra a helyzet-
re, hogy egy 63 éves férj halála után, mint özvegyasszony újabb kihívásoknak lesz 
kitéve. A gróf temetési szertartására 1781. novemberében került sor.88 

Bethlen Miklós 1781. augusztus 8-án készítette el testamentumát Nagyszeben-
ben.89 Általános örököse Rozália lett, de feleségének érdekeit is szem előtt tartotta. 
Mivel az asszony 42 ezer forinttal járult hozzá Küküllővár megvásárlásához, ezen 
rész őt illeti, s azon kívül, amíg él – s a Bethlen nevet viseli – özvegyi lakóhelyül 
használhatja a küküllővári kastélyt: „[...] mostani állapotjába megtartván, onnan 
semmit sehová el ne vihessen, el ne idegeníthessen [...]”. A birtok bevételeinek fele 
része lett a feleségéé, a másik felét pedig az adósság rendezésére rendelte (Öccsé-
vel együtt vették a kastélyt és a hozzá tartozó birtokot, „életünkig kiválthatatla-
nul”.) Az volt a szándéka, hogy feleségének halála után a kastély és birtok Rozáláé 
legyen. Úgy rendelkezett, ha Bethlen Gábor fia, József magához akarná azt váltani, 
akkor a lányát illesse a megváltás összege. Csáky Jánosnak, kedves vejének hagyta 
minden drágább köntösét, mostohalányának, Bornemissza Annának (Jósika Imre 
özvegyének) egy sárga úti-hintót és 300 vödör bort, míg az ő kisfiának, a későbbi 
író, Jósika Miklós apjának egy drága öltözet ruhát és egy paripát juttatott. 

Az első megegyezés Csáky Katalin és lánya, Bethlen Rozália (Csáky Jánosné) 
között a végrendelet megszületésekor jött létre.90 Az újabb megállapodást viszont 
az özvegy és leánya 1781. szeptember 10-én kötötte meg.91 Mivel erre Szebenben 
került sor, feltehető, hogy Bethlen Miklós halála itt következett be. A birtok jöve-
delmét az augusztus 21-i állapot után92 Rozália kapta, s Bethlen Józsefet is ezen 
időpont előtti jövedelmekből kellett részesíteni. A feleség igényt tartott a 42 ezer 
forintos járandóságra, s vállalta a 27 ezer forintot kitevő adósság fizetését, évi 3000 
forintjával. Csáky Kata a buzai jószágot is átadta Rozáliának, valamint összeíratta a 

                                                 
88 Csáky Kata levele Árkosi Ferencnek 1781. november 4. „Én kegyelmedtől semmi írást ki nem 

kaphatok, név szerint az szegény úr temetése rendit.” 
89 Fond Jósika 554. Végakarata szerint, ha Szebenben halna meg a piaci jezsuita templomba, ha 

Küküllővárott a medgyesi ferences templomba, ha pedig Kolozsvárt, akkor a piaci nagytemplomba 
temessék. 

90 Fond Jósika No. 660.  
91 Fond Jósika 554. A küküllővári adósságot kilenc év alatt fizette volna meg az özvegy, de megfo-

galmazták, ha meghalna, azt természetesen Rozáliának kell magára vállalni. A feleség minden 
adósság fizetését vállalta, de a 42 ezer forint és 600 forintra – amely összeget ő adott kölcsön a fér-
jének – egyértelműen jogot formált. A marhákat, bivalyokat Rozália elhajthatta, s megalkudtak a 
ménesről is. Bethlen Miklós szebeni szállásáról az özvegy vitte el az ezüstneműeket – a többit 
megosztották –, azzal, hogy azok az asszony halála után természetesen mind Rozáliáé lesznek. Az 
októberi korrekció szerint az özvegy átadott Jósika Miklós nevű unokájának „egy pej szőrű Ked-
ves nevű paripát”.  

92 Fond. Jósika No. 547. 637. Kozma Ferenc Küküllő vármegye generális perceptora igazolást adott a 
temetési szertartás költségeiről. Az irat szerint Csáky János semmit nem adott a temetéshez, annak 
költségeit fedezte a meghalt úr hagyatéka. Bethlen Miklós 1781. augusztus 20-án halt meg.  
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küküllővári uradalom terményeit, s abból fele részt szintén Rozália lakhelyére, Ko-
lozsvárra szállítottak. A küküllővári adósságon felül minden egyéb adósság Rozáli-
ára maradt, s ő fizette a temetés felét is. Október 16-án Küküllővárban úgy módosí-
tottak a megegyezésen: ha a tisztek és cselédek fizetése nem jön ki a birtok bevéte-
léből, Rozáliának is hozzá kell járulni a költségekhez. 

Az 1780-as évekre kiderült, hogy a Csáky János erdélyi szerepvállalásához, s a 
család megerősödéséhez fűzött tervek nem mindenben váltak valóra, ugyanis Csáky 
Kata egy keltezetlen – de feltehetően Bethlen Miklós halála után írott – levelében 
kifejezetten szemrehányó hangnemben írta lányának: „[...] vajon ki biztatta Csákit, 
hogy Erdélyben nem lesz szüksége a magyarországi jószágaira, legalább annyi se-
gítségére csak vagy, mint a Bottyani kisasszony lett vólna. Hogy adósságot fizetek, 
én oka nem vagyok, hogy szegény apád annyit csinált ok nélkül, én annak sem-
milyében nem részesültem, bár az enyémet nem költöttem volna.”93 A levélbe rej-
tett felháborodás azonban saját felelősségének palástolására szolgál, hiszen a há-
zasság létrejöttét és a birtokok megőrzését ő maga is pártfogolta. 

Időközben Rozália és férje viszonya erősen megromlott. Csáky János 1784 au-
gusztusában írt kesergő levelet anyósának.94 Azt panaszolta, hogy az utóbbi időben 
két goromba levelet is kapott a feleségétől, amiket nem ért, azokra okot nem adott: 
„[...] kérem nagyságodat, ne méltóztassék rossz névvel venni, ha úgy fog feküdni, 
amint magának az ágyat veti. Engemet, mint Erdélybe, mint Magyarországba az 
okos emberek ösmernek, kérem ezért nagyságodat alázatosan, méltóztassék nékem 
nyilatkozni, milyen gondolattal vagyon feleségem, hogy ahhoz képest dolgaimat 
kormányozhassam.” 

1789-ben, amikor Bethlen Rozália a Tabula Districtuális előtt pereskedett Csá-
ky János ellen, kiderült, hogy annakidején az anyja, Csáky Kata kényszerítette lá-
nyát a házasságra, mondván: „mással volt correspondentiáit, missilis leveleit az 
öreg grófnak mind megmutatja és az exponens grófnét klastromba záratja.”95 Rozá-
lia egyenesen félt az anyjától, akinek az volt a véleménye „Ha most Rozália nem 
szereti is Csákit, de idővel edgyüvé szoknak [...].” 

Miféle levelekre utalhatott a per, amelyek miatt Rozália számára is előnyösebb 
megoldásnak tűnt a Csáky Jánossal kötendő házasság? Egyed Emese kutatásai sze-
rint Rozália és a testőríró Barcsay Ábrahám között komoly vonzalom alakult ki. 
Bethlen Rozália és férje perében feltehetően erre a levelezésre utalhattak, hiszen 
Barcsay valóban évekig levelezett egy „Semiramis” álnevet viselő hölggyel. Isme-
retségük valószínűleg még a Csákyhoz fűződő tervek megfogalmazódása előtt tör-

                                                 
  93 Fond Jósika 550. Csáky Kata arra is utal „[...] látom sok fekvő portékáit örömest megtartottatok, 

elég gyűrű, óra, s egyéb van, én miattam nem fizettek.” 
  94 Fond Jósika, No. 550. 1784. augusztus 28-án Kolozsvárról írott levél.  
  95 Fond Jósika 543. No. 484. 
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tént, bár „Semiramis” említése Barcsay leveleiben az 1770-es évekre tehető:96 1778. 
október 25-én pl. úgy utalt annak egyik levelére, mint amely „gyönyörűséget [ho-
zott] unalomba merült” szívének.97 December 31-én Barcsay már úgy vélte, hogy 
Rozália „szerencsésen megszabadult, de mije lett azt elfelejtette meg írni, nyilván 
örömibe, vagy igen nagy fájdalmiba.”98 Rozália valóban ebben az időben szült, hi-
szen apjának 1778. szeptemberi levele szerint akkor volt hatodik hónapos terhes. 
Bornemissza Annamária 1779 novemberi köszöntése alapján a kislányt nagyanyja 
után Katalinnak keresztelték: „az kedves kis Katimat csókolám. Az Isten adgya 
nékije az első nevenapját, melyet ér az világon, ugyan jól élni és tartsa meg ő ke-
gyelmes felsége sok számos esztendőben mindnyájunk örömire azt az kellemetes 
kis ház díszit.”99 

1785. októberében azonban már nem kis cinizmussal ezt olvashatjuk Barcsay 
Belgiumból küldött levelében: „Férjektől elvált magyar Dámáknak listáját olvas-
tam: ugyan igazé – Erdődi, Battyáni, Csákiné etc. etc. Neveket 's Nemzeteket olly 
szemtelenül szeplősítik? – O Idők, o Erköltsek.”100  

Lehetséges tehát, hogy a Rozália válóperében megpróbált a kényszerítésre hi-
vatkozni, bár önmagában ez az érv nem bizonyult sikeresnek. 101 Azt sem tudjuk, 
ténylegesen mi vezette Rozáliát a válás kezdeményezésére. Barcsay leveleiből ek-
kortájt semmiféle házassági elképzelés nem volt kiolvasható, sőt a „Semiramis” 
nevű barátnőre vonatkozó utalások is eltűntek.102 

A döntés hátterében mindenesetre ott állt az a tény, hogy apja végrendeletével 
Rozália anyagilag némiképpen megerősödött, másrészt, hogy a család által használt 
bihari uradalmakat 1784-re a Csákyak fiúága magához váltotta vissza. Csáky Katá-
nak az az elképzelése tehát, hogy az erdélyi ág erősödését eredményezi lánya há-
zassága, meggyengülni látszott. 

                                                 
  96 Az 1770-es évek második felétől az 1780-as évek közepéig gyakran fordul elő a Semiramis név a 

levelekben, amelyekből az is kiderül, hogy ezen idő alatt nemcsak leveleztek, hanem többször ta-
lálkoztak is egymással. Barcsay hivatkozásra a válóperre: EGYED EMESE, 2001. 168–213. 

  97 Uo. 164. 
  98 Uo. 169. 
  99 A kötetben szereplő levél 1779 novemberéből. 
100 Barcsay levele Orczy Lőrincnek. EGYED EMESE 2001. 213. 
101 A férj és feleség válása a katolikus egyházban – a házasság szentsége miatt – tiltott, a házassági 

kötelék érvénytelenítésével, semmissé tételének kimondatásával azonban a felek megpróbálkoz-
tak. (házastárs elhagyása, el nem hált nász, szerzetesrendbe lépés, titkosan tartott esküvő stb.) 
Lásd. még Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben 1793–1848. Debrecen, 
2006. 12. 

102 Barcsay 1795 végén anyagi segítséget kért Rozáliától magának és feleségének, de azt az asszony 
a fia örökségének biztosítására hivatkozva visszautasította. Barcsay 1796. jauár 8-i válaszlevele 
Egyed Emese: Adieu, édes Barcsaym. Marosvásárhely, 2001. (továbbiakban EGYED, 2001) 145–
146. Még 1802-ben is írt egy Rozália napi verses köszöntőt, amelyben „régi szimpátiával”, békés 
napjaiba örömet hozó emlékekkel idézte fel a régi időket, hozzátéve a francia nyelvű vers végéhez 
„Az ön férje becsületén nem ejtve csorbát.” (Györkös Attila fordítása) Egyed Emese: Levevék fe-
jemről Múzsák sisakomat. Erdélyi Tudományos Füzetek 224. Kolozsvár 1998. 156. 
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A Csáky Borbála házassága révén a Hallerek irányítása alá került Csákigorbót 
fiúk, Haller János103 vitte tovább. Az ő halála (1793) után Bethlen Rozália férje, 
Csáky János lett a birtok ura – amihez feltehetően a volt feleségével létrejött meg-
egyezés révén jutott hozzá –, így azonban az erdélyi Csákyak szándékaival ellenté-
tesen, ez a lépés hozzájárult a felvidéki Csákyak erdélyi birtokszerzési törekvései-
hez. A válás felvetésekor Rozália gyermekeinek kívánta megőrizni a birtokokat, s 
ebben a törekvésben, a birtokperek alakulásában támogatást kapott az erdélyi poli-
tikai és egyházi köröktől is. 

Csáky János kolozsi főispán és felesége hosszas huzakodás után végül a római 
curia előtt vált el egymástól,104 s Rozália 1797-ben Wass Sámuel gróf felesége lett. 

Csáky Kata a neki jutott javakat férje halála után is birtokolta, s azokat haláláig 
kormányozta. Élete hátralevő részében a küküllővári kastélyban, az almási curiá-
ban egyaránt megfordult. Az 1780-as években még egyértelműen aktív birtokirá-
nyító, a 90-es években egyre visszavonultabb életet élt. 

Férje halálát követően érezhette igazán, hogy saját magára s kapcsolataira van 
utalva. Még eddigi, közvetlen munkatársai is fontolgatták a más szolgálatába állást. 
1781. november 21-én a határozott, bár eléggé elkeseredett özvegyasszony szenve-
délyesen közölte Árkosi Ferenccel: „Nincs miért kegyelmednek több kárt szerez-
zen nekem, mert úgy is több ilyen kolduson maradott intimus cancellárjusné nem 
volt, mint én. Áldom a nagy Istent, hogy magamnak volt, mert ahelyett, hogy más 
intimus cancellárjusnéknak hatezer forint van, a sok törvénytudó jó akaróim mellett 
én koldusbotra juthatnék, s még sok szeginy özvegy megsirattya, ha ollyan törviny 
szerint adgyák ki a részit, mint az enyimet. Azért ezt azért írom, hogy két ajtó közé 
többé a kezit ne tegye, mert engem megkárosíthat kegyelmetek, de az utánnam kö-
vetkezendő özvegyeknek nem lesz mindeniknek a Sajómejikén jószága. Ezt azért 
írom, hogy legyen kegyelmednek ideje meggondolni, hogy van-e törvény az özve-
gyek kenyerit elvenni, s bizonyosan, amit velem cselekszenek, az törvényül marad 
a több özvegyeknek élelmire is.” 1781. decemberében már arról tudósította prefek-
tusa, hogy „procurátor Sala nem vona capax tovább szolgálni nekem. Az is elég 
baj, hogy lesz, ha mind új procurátorokkal kell ily terhes causám folytatni.” 

                                                 
103 Rettegi szerint a Bethlen házaspár szerette volna megszerezni Haller János birtokait „De amint-

hogy több esze volt akkor is, mint Bethlen Miklósnak, megfelelt maga képében. RETTEGI, 1970. 
228. A levelek nem támasztják alá Rettegi állítását, inkább azt mutatják, hogyan erősödik meg és 
önállósodik Haller János a közös birtokügyek vitelében, s fordul szembe az özvegy Bethlennével, 
anyjának testvérével. 

104 A Kalocsai Érseki Levéltárban 1792-ből maradtak fenn a fellebbviteli iratok. A Kalocsai Érseki 
Főszentszék (Metropolitana Sacra Sedes Consistorialis Colocensis) élén a főegyházmegye veze-
tője, az érsek állt, az egyházi bíróságot azonban külön elnök (praeses consistorii et causarum 
auditor generalis) vezette, házassági pereknél a házasságvédő (defensor) is a bíróság tagja volt. 
KFL I.2.a. Feudális kori iratok, 2. Vegyes füzetek (másod- és harmadfokú perek) 159. számú per, 
Bethlen Rozália – Csáky János, Erdély, 1792. 0,11 ifm. Csáky János azonban még 1796-ban is 
folytatni kívánta a pereskedést. 1796. március 15-én VI. Pius aláírásával született döntés a válás-
ról. Másolata Fond Jósika. No. 547. 632. 
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Ebben a helyzetben igen felértékelődött a birtokok gazdálkodása. Tiszttartójá-
nak, Kozma Ferencnek az alapelveket a következőképpen fogalmazta meg. „Szép 
jövedelmű, exlutias105 özvegy vagyok, talám lenne hatszáz forint Teremiből, s ott is 
marha van szénán, a sok sertés végre, azzal adunk számot, hogy azokra költ széna, 
gabona. Én ott hasznot remélvén az fából is, égettbor főzést se akarnám megenged-
ni, egyszóval mindent pénzzé tenni, ezzel kegyelmedet várom.”106 December végén 
már megrótta a szerinte rosszul végzett munkáért Kozma Ferencet: „A Bethlen 
urak dolgában, Isten tudgya kit kapok, mert kegyelmed valami dolgomban belé 
szólhatott, mindenütt károsodtam. Azt pedig vehette kegyelmed észre, hogy nem 
azt jajgatom, hogy el nem élhetek, hanem szégyenlem, s jajgatom hóltig, hogy úgy 
kijátszódta kegyelmetek hóltig való gyalázatomra a fiú jószágot a kezemből. Me-
lyet kegyelmetektől nem úgy csudálok, mint Gáll úrtól, aki a jószágok természetit 
jól tudta, hogy ha mások kedveskedni kívánnak is valakinek, de az örökös jószág 
vagy fiat, vagy özvegyet illet, melynek tőllem elítélésse mián egész ország nevet-
sége lészek.”107  

Nyilvánvaló, hogy a családi birtokok visszaszerzése és gyarapítása nem volt 
Csáky Kata egész életének egyforma intenzitással megjelenő célkitűzése: „Ha szé-
gyen is, meg kell vallanom, hogy mikor a szegény testvérem azokot a szép jószá-
gokat kiváltotta, még igen iffiú lévén, több gondom volt magam mulatságán, hogy 
sem a jószágot keresni.”108 De a második házasságában jelentkező problémák egy-
felől az anyja végrendeletében neki jutott birtokok jó irányítását, gondozását tették 
szükségessé, másrészt a fiúággal elindult perek felkeltették érdeklődését a birtok-
szerzések iránt, harmadrészt leányainak szeretett volna birtok-biztonságot teremteni. 

Lányát, Rozáliát igyekezett hasonló kötelezettségek szem előtt tartására figyel-
meztetni, 1785-ben pl. a következő sorokat írta neki: „Ottan pedig csak sarkally, 
mivel magad nemcsak Bécs látni mentél, s ugyan feladd, hogy én milyen gyerme-
keim hasznán igyekező anya vagyok, mert látom mind nektek, s mind az onokák-
nak csak az lesz több eledelek, amit én igyekeztem.”109 

A levelek azt igazolják, hogy Csáky Kata igyekezett birtokain korszerűen gaz-
dálkodni. Már az 1750-es években jelentős építkezések indultak birtokrészein. A 
Csáky birtokközpontban, Nagyalmáson 1758–1759-ben átépítették a kastélyt, kály-
hákat rakattak bele, egy „lisztelő malmot” építettek a papirosmalom munkásainak, 
s az udvarbíró a halastó létesítésébe fogott. A kastély környezetén is változtattak, 
ahogyan az udvarbíró írta: „A kertben menő nagy kő ajtóhoz is ma hozzáfogatok, 
hogy hintóval is bémehessenek a kertbe.” 1775 novemberében Czirjék József sze-

                                                 
105 ex(c)lutiás – kirekesztett SZT III. 532. 
106 1781. december 1. 
107 1781. december 26-i levél 
108 Küküllővár, 1790. szeptember 2-án írott leveléből. 
109 Nagyalmás, 1785. október 30-i levélből. 
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rint „Az aléé fák kegyelmes asszonyom el vannak ültetve, már hová méltóztatik 
excellentiád fát ültetni, a magyaró fák is az árnyék ösvény mellett.”110 

A grófnő Kolozsvárról német kertészt vitetett ki, aki átalakította a veteményes-
kertet, új növényeket terjesztett el: „Az egyéb veteményezést is mind a táblákban, 
mind pedig melegágyokba alkalmasint elvégeztettem, úgy, hogy már a melegágyok 
béliek igen szépen kiköltenek.”111 Bilakon Bodoni György irányította a gazdálko-
dást, aki háromszor szántott az Almásról hozatott árpa alá, gondozta a szőlőket, 
csak a szászokra panaszkodott: „A gyümölcsös kerteket mindenféle csemetékkel 
megrakattam és rakatom, noha az szászokat szolgálatra nehezen hajtóthatom.”112 

A férje halála csak megerősítette a grófnő gazdálkodási törekvéseit. 1781. no-
vember végén arra kérte Kozma Mihályt, hogy kérdezze ki alaposan a hozzá je-
lentkező új kertészt „kérem kegyelmedet, beszéljen vele, s ha józan életű, citrom-
narancsfákhoz ért, újságokkal biztat, és vállalja, hogy az kertet csinosan tartya és 
mindenfelé veteményen igyekszik.”113  

Az 1780-as évek a nagy pereskedés időszakát hozták a család számára. Csáky 
Kata őszintén gondolta, hogy a fiúág birtokait meg akarja tartani a család számára. 
Csáky János és Rozália konfliktusa azonban egy hosszú válópert indított el, ami a 
bihari közös családi birtokok megtartásának esélyét tovább csökkentette. A levele-
zés ebben az évtizedben igen felfokozott aktivitást mutat a kisebb birtokok megtar-
tása, visszaszerzése területén is. 

Ugyancsak ebben az évtizedben születt Csáky Kata írásainak nagy része is. A 
grófnőt katolikus imádságoskönyvek szerzőjeként tartják számon. 1779-ben gazda-
sági jellegű feljegyzéseinek első lapjára is egy olyan fohászt jegyzett fel, amely 
őszinte vallásosságát mutatta: „Te tudod, Uram Isten, hogy magam erőmben soha 
sem bíztam, hanem téged, öröknek Ura, hívtalak minden dolgaimnak igazsságára se-
gítségül, tebenned bíztam. Ne engedd soha megszégyenülnem, mert én áldom a szent 
nevedet, hogy eddig való terhes világi életemnek folytatására segítségem voltál, s 
kérlek, édes jó Istenem, légy tovább is igazgatóm, aki az akaratod nélkül cselekedni 
nem kívánok, s légy vezérem, hogy minden dolgaimot a Te dicsőségedre folytassam, 
és engedd, hogy világon élő kevés napjaimot úgy rendeljem, hogy örökké való bol-
dogsággal felválthassam és vég nélkül a Te dicsőséges személyed látásában örven-
dezhessek. Ezen szándékkal kezdtem ezen könyvet bajos dolgaim feljedzéseivel írni 
és felírattatni elmúlt és következendő szükséges dolgokról, ezen folyó 1779-dik esz-
tendőben, áprilisnak 24. napján Nagyalmáson, az ÚrIstennek segítségül hívásával.”114  

                                                 
110 Almás, 1775. november 27. 
111 „kartifrol és árticsóka magokkal, melyeket a kertésszel mindgyárt el is vetettem.” 
112 1773. 
113 1781. november 27. Buzáról írott levél. „Az fizetésit Harsányi alkalmára reá lehet bízni, mert engem 

jól ismer, tehát mingyárt tegyen kegyelmed rendelést, hogy mennyen szekér utána. Küküllőváron pe-
dig ne tartoztassák, hanem külgyék Lónyára, bízván a tisztnek, hogy mingyárt külgye Szamosfalvára, 
s onnét SzentMihálytelkére, s Almásra, de ugyan ajánlom kegyelmednek, vagy ezt vagy mást.” 

114 Csáky Kata bejegyzése a kötet fedőlapján. A jelen idézet ennek részlete. Fond Jósika No. 329. 
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A grófnőnek még életében három munkája115 jelent meg, majd halála után uno-
kája, Csáky Rozália karolta fel nagyanyja műveinek kiadását, jelentette meg írásait. 
A levelezés alapján azonban még 1791-ben is tudomást szerezhetünk róla, hogy a 
katolikus püspök jóváhagyta egy imádságát, s engedélyezte annak kinyomtatását 
kétszáz példányban.116 Csáky Kata tudatosan vállalta az imádságok közrebocsájtó-
jaként, hogy a „jó cselekedetek által” a nálánál elesettebbeken kíván segíteni, aho-
gyan egyik imádságoskönyve bevezetőjében írta: „nem célom ezen könyvnek ki-
nyomattatása által a bölcseknek, nagytudásúaknak kedveket keresnem, mivel azok 
értelmeknek egyező, bölcs munkát kívánnak, hanem remélem azok a szegények, 
akik sok könyvekre szert nem tehetnek, azok nagy lelki vigasztalást, ebben minden 
lelki üdvösségre vezető módokat feltanálnak.”117 

A grófnő szeretett olvasni, Bánffi Farkas is ezért küldött neki 1789-ben verse-
ket: „Minthogy tudom, hogy excellentiátok előtt az szép magyarságú és elmés írá-
sok nem unalmasok, bátorkodom az néhai commendírozónk halála alkalmatossá-
gával írott verseket időtöltés végett excellentiádnak küldeni, jól tudván, hogy ex-
cellentiád egy azon méltóságos dámák közül, aki mineműségéről is itéletet tud ten-
ni.”118 Rozáliát viszont maga kérte könyvvásárlásra, igaz, ebből inkább jogi ismere-
teit gyarapíthatta. „... írtam volt, hogy az Verbőczi nevű könyvet vedd meg és küldd 
el.”119 Ez a kötet azonban – Csáky Kata és leánya, Bethlen Rozália könyveivel 
együtt – részévé vált annak a Csákigorbón létesített nagy könyvtárnak, amelyet a 
grófnő unokája, Csáky Rozália és férje, Jósika János hagyott az utókorra. Jellemző 
lehet, hogy a három nemzedék könyvtárából Jakab Elek éppen egy 1581-es kiadású 
Werbőczi példányról írt később a Századok hasábjain.120 

A vallását őszintén gyakorló grófnő levelei utalnak jótékony cselekedeteire is. 
Férjéhez 1764 márciusában írott hosszú levele szerint egyik életcélja volt, hogy jö-
vedelmeiből „Isten dicsőségére,” egyházának segítésére fordíthasson, bár a jóté-
konykodásra akkor még nemigen nyílott lehetősége. 1779–1786 között Szebenben 
                                                 
115 Mennyei igyekezet, mely itten az Istenes életnek, ez után az örökké való boldogságnak meg nyeré-

séért foganatos imádságokkal rakva vagyon. Kolozsvár, 1768. (Újra kinyomatta báró Jósika Já-
nosné gróf Csáky Rozália. uo., 1842.) Ájtatosság kalauza... mely a... gyakoroltatni szokott 
processióknak hasznos eljárására vezet... Kolozsvár, 1781 Mennyei oltalom, azaz: olyan köny-
vecske, mely kalauzolni fogja a jó lelket az isteni félelemre és az isteni bizodalomra... Kolozsvár, 
1788. (Újra nyomatott uo. 1842-ben, az eredeti évszámmal.) 

116 Az imádságot Kolozsvárt nyomtatták ki. 1791. december 24. „Excellentiádtól küldött imádságot 
elvittem püspök úr őexcellentiájához, megvizsgálta, helybe hagyta, és felírta reá, hogy az maga 
typographiájába nyomtattassék ki. Ezen a héten nyomtatáshoz fognak és excellentiádnak 
parancsolattya szerént kétszáz exemplart ki is nyomtatnak.” A püspök Batthyány Ignác volt. 

117 A bevezető kéziratban maradt fogalmazványából. Fond Jósika. 663. Kéziratos imádságoskönyv. 
118 Szeben, 1789. január 22. 
119 Rozáliának Küküllővár, 1791. március 17. „Már azért küldettem rézpénzt, 15 forintot, hogy fizesd 

ki, amit vásárlasz.” 
120 Jakab Elek: A Csáky-gorbói kastély történelmi ritkaságai. = Századok, 1887. 151., 153. Jakab 

Elek a Werbőczi kötetet Jósika Miklós példányának tekintette, de a levél alapján az sokkal koráb-
ban kerülhetett a család birtokába. Idézi Kelemen Lajos: A Csákigorbói kastély. In. Művészettör-
téneti tanulmányok II. 218–219. 
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Orsolya apácakolostort támogatott, 1781-ből pl. ismerjük contractusát, amelyet „egy 
kisasszony tanítására fundátióul” kötött. Kolozsváron a minorita templom építését 
segítette.121 A tisztikarba tartozó Goró Miklós fiainak nagyenyedi tanulását búza-
adománnyal támogatta. 

Természetesnek tekintette, hogy 1792-ben az egykori jezsuitának, Xaverius Vi-
zi Ferencnek átadja kolozsvári házát, annak ottartózkodása idején, aki ezért levelé-
ben méltóan fejezte ki köszönetét: „ezer s ezer hálákot adok excellentiádnak, hogy 
nékem ritka keresztyéni kegyességgel szállást méltóztatott eddig is adni [...].”122 
1792. október 20-án kelt adománylevele szerint három adósának tartozását juttatta 
a kolozsvári római katolikus convictusnak.123 A négyezer forintos adományt kama-
tával együtt az alapítvány részének tekintette, ugyanakkor fenntartva családja szá-
mára a jogot, hogy rokonságából, vagy a számukra fontos fiatalemberek közül 
ajánlhassanak a támogatott három nemesi ifjú közé.  

Sőt a nagyalmási református prédikátort, idős Fogarasi Istvánt is segítette, ami-
kor az 1793-ban hozzá fordult: „Sok ízben tett hívséges szolgálattyáért, ezen leve-
lemnek ereje mellett nagyalmási udvarbírámnak, Kiss Boldisár őkegyelmének pa-
rancsolom, hogy három holnapokig nevezett praedicátor őkegyelmének sisakját ki-
adni és sertésseinek tartására nézve a pálinkát főzni engedgye, mindazonáltal, hogy 
senkinek csak egy pénz árra pálinkát is uradalmamban eladni, vagy kölcsönözni ne 
merészelje. Maga esdeklő levelének tartása szerint pedig mindenkor a főzött pálin-
kának kupáját 16 xr-okban béadgya s számtartóm is aszerént kifizesse.”124 

A férje halála utáni adósságokat rendezni kívánó Csáky Kata unokái nevelésé-
ben is komoly szerepet vállalt.125 1782-ben a legnagyobb kislány volt vele Sze-
benben „Kis Katica igen friss volt, minap mint egy kis báb, olyon volt, magyaros-
son felöltözve.” Az 1780-as években azonban évekig nála volt mindhárom gyerek, 
a taníttatást is ő rendezte. Ez magántanító fogadását jelentette. 1785. októberében 
már előrelépésről tudósította Rozáliát: „A gyermekek frissen vannak Istennek hála, 
Katicsa gyakran kérdi, mikor jüssz vissza, kis Rosáli is kérdi: Vo isz di kláni Ma-
ma?”126 A német nyelvtudás bizonyítására szolgálhatott az a levél is, amelyet a na-
gyobbik kislány, Katica küldött az anyjának 1789. augusztus 22-én, s amelyet a 
gondos nagyanya emlékként megőrzött magának. 

                                                 
121 Fond Jósika No. 542. A kolozsvári templomépítésre 1776-ban 500 forintot ajánlott fel, amelyből 

szeptemberben 103 forintot be is fizetett. 
122 Xaverius Vizi Ferenc ex-jezsuita levele 1792. március 12. 
123 Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. Összegyűjtötte és szerkesztette: 

Jakab Elek Bp., 1888. 667–668. Tholdalagi Ferencnél 2000, Wesselényi Miklósnál 1000, és gróf 
Gyulai Ferencnél lévő, úgyszintén 1000 forintról volt szó. A „kényszerítő” körülményektől füg-
gően azt a jogot is magának tartotta a grófnő, hogy – amennyiben három hónappal korábban beje-
lenti – visszakaphassa a pénzösszeget. 

124 Csáky Kata válasza Küküllővárról 1793. január 27-én. 
125 A korszakban ez a gyakorlat, ifjabb Jósika Miklóst is nagyanyja, Bornemissza Annamária nevelte. 
126 Nagyalmás, 1785. október 30. „A gyermekek frissen vannak, Istennek hála. Katica tanul, a két ki-

csi páter Inokaival veszekedik, P. Evának híjják.” 
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1791 tavaszán nagy bánat érte a családot. A himlő elérte Kolozsvárt, s a grófnő 
nagyon aggódott a Rozáliával együtt ott lévő gyermekekért.127 Május elején azon-
ban már megtörtént a tragédia: meghalt a fiatalabb Csáky Katalin, Rozália nagyob-
bik gyermeke.128 Csáky Kata Wass Sámuelhez küldött levele szerint „a bánatok ör-
vényében gyötrődem, se ételem, sem álmom helyre nem hozhatom. Rosszul bán-
tunk szegény kis Katicával, melynek emlékezete annyira keserít, hogy haj, tintává 
változtathatnám könnyeimet, azzal megírhatnám levelemet.”129  

Rozália attól tartott, hogy férje a tragédiát próbálja felhasználni arra, hogy gyer-
mekeit magának követelje. Csáky Kata május végén azzal nyugtatta leányát, hogy 
„Akinek minden jószága el van foglalva, hogy adnának annak gyermekeket.” Rozália 
1792. június 24-én végül az Udvari Kancelláriához fordult, hogy végzés kiadását kérje 
férje kezdeményezésével kapcsolatban: „volt férjem, gróf Csáky János, kitől már elvá-
lasztattam, őfelségéhez aziránt könyörgő levelet nyújtván bé, hogy vélem laktában 
született gyermekei a grófnak adattatnának és azon kérése az erdélyi főigazgató ta-
náccsal is közöltetvén, aziránt valami meghatározás is tétetett”.130 A végzést nem is-
merjük, de a két gyermek nevelését továbbra is az erdélyi Csákyak intézték.131 

A történtek után a kisebbik lány, Csáky Rozália került a nagyanyjához: „Rosa-
lit, ha nekem akarod adni, a világra ne kapasd, eddig jó nevelíst adtál neki, úgy-
hogy Almáson nagy vigasztalásomra volt a lány...”132 Rozáliát varrni is tanította, 
azaz inkább hímezni, mivel vásznat és szines fonalakat kért hozzá a lányától. Pepi 
viszont 1791 május végén Kolozsvárt vizsgázott, amin Csáky Kata nem tudott jelen 
lenni. Ahogyan a Bethlen Rozáliához írott levelekből kiderült a következő év feb-
ruárjában megint Küküllőváron volt mindkét gyerek: „A gyermekek frissen van-
nak, Istennek hála, csak egy öste hamisak, 2szer voltak áristomba, azóta jók.”133 A 
magántanítótól franciául tanultak, a nagyanyjuk szerint „frantiául ketten beszélnek.” 

A levelek tanúsága szerint Rozália még 1794-ben, a nagyanya halála évében is 
Csáky Katával élt, Pepit viszont Kolozsvárt járatta iskolába az anyja.134  

                                                 
127 1791. április 30-án Küküllővárról Kolozsvárra küldött levél.  
128 A himlő, mint veszedelmes betegség a főúri családokban számos halálesetet okozott, de ismert, 

hogy az uralkodó családjában is előfordult: Mária Terézia két gyermekét és két menyét veszítette 
el. Kristó Gyula–Barta János–Gergely Jenő: Magyarország története. Előidőktől 2000-ig. Bp., 
2002. (továbbiakban KRISTÓ–BARTA–GERGELY, 2002.) 340. 

129 1791. május 5-én írott levél. 
130 Fond Jósika No. 547. 652. A kérvényben Rozália joggal hivatkozott arra, hogy mint anyának, vi-

lágosan kell látnia gyermekei jövőjét. 
131 Az erdélyi püspök 1802. június 1-én arról tudósította Rozáliát, hogy Csáky János a pozsonyi or-

szággyűlés előtt legitimáltatni akarja a gyermekeket. A püspök szerint ez nem országgyűlés elé 
tartozó ügy, de kevéssé is érthető, hiszen Erdélyben legitimálták a gyermekeket, ha erre Magyar-
országon is sor kerül, az a fiúági gyermekek érdekei ellen való lépés. Fond Jósika No. 547. 659. 

132 Küküllővár, 1791. május 5. 
133 Küküllővár, 1792. február 8. 
134 Rozália a Bánffy György gubernátor (1787–1822) feleségéhez, Palm Josefához írott francia nyel-

vű leveleiben is tett említést iskolás fiáról. EGYED, 2001. 145. 
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1791 után a korábban tevékeny, utazni igen szerető, minden környezetében zaj-
ló esemény iránt érdeklődő grófnő fokozatosan visszavonult. A birtokok irányítását 
lányának engedte át, s nem nagyon mozdult ki Küküllővárból, 1794 tavaszán már 
járni is alig tudott. 

Életének utolsó évében még egy trauma érte az idős grófnőt. Unokaöccse, Hal-
ler János hirtelen elhalálozott, s özvegye nemvárt követeléseket fogalmazott meg a 
Haller család tagjai és a rokonság számára is. Csáky Kata igen nehezen viselte, 
hogy a nővérének fia kezére került javak most a fiatal özvegy kezére jussanak. Az 
első felháborodást azonban hamarosan a keserű beletörődés váltotta fel, amely so-
rán szomorúan és belenyugvással fogadta el a gubernátor döntőbíráskodását. 1794. 
március 28-án még elindult egy pereskedés a Zilahon lakó Laskai Sámuel és az 
öreg grófnő között a zálnoki birtokkal kapcsolatban, de a per közben Csáky Kata 
elhunyt.135 Halála után a birtokpereket leányai vállalták magukra, szemléletét és tö-
rekvéseit azonban unokája, Csáky Rozália őrizte meg és fejlesztette tovább. 

Sírkövére a következő verssorokat írták: 
Ha kérded, mi célja e ki metszett kőnek:  
Az, hogy tanulságul légyen az élőnek  
Mondja meg helyettem ez a néma márvány  
hogy emberi éltünk csak pára s szivárvány.136 
 

 
Bethlen–Csáky családi címer

                                                 
135 A perben Csáky Kata volt az alperes, Laskai a zálnoki birtokot perelte tőle vissza. A per eredmé-

nyeként a zálogbirtokot „régi és új telekivel egyetemben az alperesnek vissza kell szolgáltatnia”, 
ezért Bethlen Rozáliának és Bornemissza Annamáriának vissza kellett vitetnie a zálnoki birtokra 
telepített jobbágyokat saját birtokaikra, s meg kellett térítenie az okozott kárt (anyjuk adósságát) 
is. Fond Jósika No. 660. 

136 Kelemen Lajos úgy tudta, hogy Csáky János és Bethlen Rozália első gyermekét, Katicát temették 
el 1794-ben Kolozsvárott. Mivel Csáky Kata grófnő halálának éve 1794, az azonos név lehetett a 
félreértés alapja. Lehetséges, hogy a feliraton az utolsó szám nem is volt jól olvasható. „A főoltár 
felől az első mellékoltár melletti nagyobbik síremlék megrongálódott végű verses feliratából...” 
Azt az ellentmondást azonban már ő maga megfogalmazta: „Síremlékének darabos Csáky-címere 
művészileg erős ellentéte az alatta megpihent gyermek emlékének.” Kelemen Lajos: A volt mino-
rita templom és siremlékei. In. Művészettörténeti tanulmányok. II. A bevezető tanulmányt írta és a 
kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Bukarest, 1984. 75.  
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Családi képek 
 
 

  
Csáky Kata grófnő (1726–1794)* Bethlen Miklós gróf (1720–1781)* 

 
 

  
Bethlen Rozália  
(1754–1826)* 

Bornemissza Annamária** 
(1743–?) 

 
Csáky József (1782–1848)  

Bethlen Rozália és  
Csáky János fia*** 

 
 
    *  A képeket közli: Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története. Bp., é. n. 
  **  Báró Jósika Miklós. Írta: Dézsi Lajos. Magyar Történelmi Életrajzok. Bp., 1916. 
*** A kép lelőhelye: Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei) 

Kolozsvár 
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CSÁKY KATA LEVELEZÉSE 

A LEVELEKRŐL 

Csáky Kata grófnő levelezése a Jósika család hitbizományi levéltárában maradt az 
utókorra, amely igen gazdag forráanyagot őriz a család erdélyi ágáról, mivel az 
ún. leányág tagjai közül többen a Jósika család  férfitagjaihoz mentek feleségül, s 
így iratanyagukat a családtagok fontosnak tartották megőrizni. A levéltári források 
zöme az Erdélyi-Múzeum Egyesület egykori levéltárából való, amely ma a ko-
lozsvári levéltárban található.137  

A közölt források többségét nem eredeti formájában (betűhíven) közöljük, 
hanem átírtuk azokat, amely átírás azonban a régies formák megőrzését lehetővé 
tette. Szem előtt tartottuk azt a véleményt, miszerint: „A kiadásra kerülő források 
legyenek egyszerűen, könnyen és jól olvashatók, fölösleges jelek ne akadályozzák a 
szöveg felhasználhatóságát, áttekinthetőségét, hiszen azok a szakemberek, akiknek 
készülnek az ilyesfajta kiadványok, tisztában vannak a korszak forrásainak alap-
vető jellegzetességeivel. Cél tehát az, hogy a közölt irat érthető és világos legyen az 
olvasó számára. Ennek érdekében olyan változtatásokat szabad eszközölni csupán, 
amely megszünteti a zavaró pontatlanságokat, következetlenségeket, az írás 
technikai hibáiból adódó olvasati nehézségeket.”138 

Az átírásnál az Erdélyi Történeti Adatok VI. 2. k. 15–16. oldalán közölt sza-
bályok szerint jártunk el. Minden esetben alkalmaztuk a központozást, tehát az 
egybefüggő szöveget mondatokra tagoltuk, s megfelelő írásjelekkel láttuk el. Az 
egybe- és különírások esetében a megértés megkönnyítésére a jelenlegi helyesírási 
szabályokat követtük. A helynevek külön írt elemeit egybeírtuk, de az összevont  
kettős névben szereplő elemeket nagybetűvel írtuk. (pl. NagyAlmás).139 Néhány kö-
vetkezetesen használt helynév (pl. Kolosvár) esetében meghagytuk az eredeti 
írásmódot. Ugyanakkor elhagytuk a nagybetű használatát a méltóságnevek, rangok 
esetében (Ngod helyett nagyságod, Mélt. helyett méltóságos, Gróff helyett gróf sze-
repel a közölt szövegben). A hónapok latin rövidítéseit a levelek végén feloldottuk 
(Xbris helyett Decembris), a levelek szövegében viszont meghagytuk. A levelek 
végén található eredeti hely és dátum megjelölést meghagytuk, a levél elején lévő 
dátumokat viszont nem (mivel a címben is szerepelnek) s a levél megírásának he-
lyét az aláírás után helyeztük el. 

A rosszul olvasható, elmosódott szövegrészeket, esetenként az egérrágta, elsza-
kadt papírfelület miatti kihagyásokat három ponttal jelöltük. 

                                                 
137 Fond Jósika, Lásd 12. jegyzet 
138  Oborni Teréz: A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról. = Fons VII. évf. 1. sz. Bp., 

2000. 73. 
139 Hasonló átírás Árva Bethlen Kata levelei. Sajtó alá rendezte Lakatos-Bakó Melinda. (továbbiak-

ban LAKATOS-BAKÓ, 2002.) Kolozsvár, 2002. 206. 
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Az eredeti forrásban található egyértelmű tévedéseket, nyilvánvaló hibákat (pl. 
duplázott szavak, felcserélt, kimaradt betűk) megjegyzés nélkül javítottuk. 

A levelek közlésénél az eredeti levéltári anyagban található oldalszámozást 
szögletes zárójelbe írott számmal jelöltük. Azoknál a forrásoknál, amelyek nem tar-
talmaztak számozást, ezt külön általában nem jelöltük. 

Meghagytuk az eredeti írásmódot a családneveknél, s minden olyan esetben is, 
amikor a régies forma a levélíró nyelvére, kifejezésmódjára, stílusára jellemző sa-
játosságokat mutat. Csáky Kata leveleiben például sajátos íző nyelvhasználattal 
találkozunk (liányom stb.) s ugyancsak nála lehet a volna helyett vóna, a jött he-
lyett jütt alakkal találkozni A kiejtés sajátosságai miatt hagytuk meg a melly, 
mondgya, stb. alakokat. A levelek címében a családnevek közismert formáját hasz-
náltuk, a szöveg közben viszont lábjegyzetben közöltük az elfogadott névalakot. 
(Bruckenthal gubernátor nevének írásakor a levelekben az eltérő írásformát meg-
őríztük, de nem a korábbi erdélyi tudományos munkákban gyakori Brukenthal 
formát, hanem a hivatalos iratokban használt és a három kötetes Erdély történeti 
összefoglalóban elfogadott névírást használtuk.) A levélírók nevét az aláírásnál 
eredeti formában őríztük meg. 

Csáky Katának a megőrzött levelek hátoldalán, vagy az egyes lapok oldalára 
írott rövid megjegyzéseit a levél végén dőlt betűvel közöltük. A levélírók saját 
utóiratait viszont a levél részeként értelmeztük. 

A kötet borítóján látható fohászt nem a levelezésben találtuk, azt Csáky Kata 
egy, a gazdasági jellegű feljegyzéseit tartalmazó, könyv-alakra egybekötött iratcso-
mójának első lapjára készítette.140  

Az érdekes levelezés kutatásához elengedhetetlen segítséget kaptunk a kolozsvá-
ri levéltár igazgatójától és munkatársaitól, különösen Kiss András nyugalmazott 
főlevéltárostól, aki az Erdélyi-Múzeum Egyesület gyűjteményébe tartozó Jósika 
családi levéltár anyagának kiváló ismerője, valamint Dáné Veronkától, az Erdélyi 
Református Egyházkerületi Levéltár munkatársától. A latin, német és francia nyel-
vű szövegrészek ellenőrzésében, értelmezésében, a szöveg átolvasásában Lengyel 
Katalin, Tóth Orsolya, Kovács Teofil, Klaas-Dieter Voss, Kiséry Pálné, Barta Já-
nos, Orosz István és Györkös Attila voltak segítségemre, amelyet valamennyiüknek 
köszönök. 

Debrecen, 2006. júniusa 
Szerkesztő 

                                                 
140  Fond Jósika No. 329.  
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A LEVELEZÉS 

A branyicskai báró Jósika család hitbizományi levéltára141 

Lányi József levele Csáky Katának 
1750. február 16. 

No. 661. [1] 

Illustrissima Domina Comitissa!142 
Per quem? quo in negotio? et qualisnam actionalis libellus exhibitus sit nobis cont-
ra Illustrissimam Dominam Comitissam? ex annexis ejusdem libelli, et contrac-
tualium paribus uberius intellectura est. Volentes proinde nos muneri nostro 
iudiciali morem genere, pro negotii in antelato libello expressati revisione et 
iudicaria decisione, diem 16-tum mensis Aprilis anni currentis infrascripti, cum 
subsequentibus sufficientibus iuridiciis diebus in liberam regiamque civitatem hanc 
Debreczinensem illustri comitatui Bihariensi adjacentem, praefiximus quo in loco 
et termine medio legitimorum plenipotentiarii, aut procuratoris suorum comparare 
haud gravabitur Illustrissima Domina. Nos caeterequin sive comparuerit modo 
praevio sive non, id facturi sumus, quod iuris et iustitiae dictaverit ordo. Perse-
verantes 

Illustrissimae Dominae Comitissae 

Ad quaevis honestatis officia obligatissimi N.N. 
Partium Regni Hungariae Trans-Tybiscanarum 

Districtualis Tabulae Iudiciariae praeses et caeteri 
assessores 

Debrecini, 16. Februarii 1750. 

Josephus Lanÿ juratus notarius 

                                                 
141 Levéltári jelzetét lásd. 12. sz. jegyzet 
142 a levélen ceruzával: Csáky Katának, vagy Borbálának 
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Haller Pál levele Csáky Katához 
1751. július 13. 

No. 661. [2–3.] 

Méltóságos Gróf Asszony, drága érdemű, angyali kedvességű édes Húgom! 
Vasárnapig pusztás házamtól nem távoztam, táplálván az csalárd reménség, hogy 
régen óhajtott szerencsémet elérhetem méltóságos házánál, aznap drága kezeit 
attyafiságoson csókolhatom. Megérkezvén pedig Keresztúrott,143 édes drága lel-
kem, kedves méltóságos húgocskám nem lételinek szomorú hírivel emberem, el-
fordultam vala Földvárra144 négy lovas companiának mustrája nézésire. Ahonnan 
megérkezvén értettem gondviselőmtől édes drága kincsem, kedves húgocskámnak 
méltóságos házához szerencsés elérkezését, de meddig fog ottan mulatni édes hú-
gocskám, arról semmit sem tuda mondani. Bárcsak egy-két szóból álló cédulájával 
lett vólna bizonyossan nagyságod, azért éreztem magamban nem tudom ki145 T. T. 
jól tudom ezen elfelejthetetlen idegenységből származott szívemet hóltig fojtogató 
keserűségemnek, nem más, hanem méltóságos báró Huszár uram oka. Én ugyan 
atyafiságosan köszöntetem, az méltóságos asszonnyal és kedves Kriszta húgommal 
együtt. De bár jó köszörűkövet kerestessen kargyának, ha az szakadna, golyóbist 
bőven öntessen, bosszúmot állom, ha másutt nem látom, méltóságos házánál 
feltanálom. Minekelőtte pedig azon bajnokomot felkeresném, édes elválasztatt drá-
ga kincsem, húgocskámnak az jövő vasárnap szándékozom tizenegy-tizenkét óra 
között méltóságos kezének atyafiságos csókolására Keresztúrra érkezni. Még 
utóljára is ki akarom tanálni, ha az régi szív-szívnek hacsak legkisebb részecskéjé-
be tanálhatok-é állhatatos hűségű szívemnek vigasztalást, vagy pedig az az örökös 
bánatomra uram, született báró Huszár úr146 egészen elhódoltatta, kit életem elvé-
gezésével sem szenvedek el. 

Édes szívem, húgom, bizony mingyárt ragaszkodnám udvarlásodra, mert legna-
gyobb vigasztalásim közé számlálom, midőn oly drága érdemű atyámfiának méltó-
ságos személyében gyönyörködhetem, de amint fellyebb is írám, vasárnapig várván 
édes drága, kedves húgomot, ebédre az napokra méltóságos atyámfiaihoz ígir-
keztem, szombaton vetődöm haza. Parolámot vissza nem vonhatom, mert az elmúlt 
héten csak drága kedves húgocskámért nem mentem. Midőn pedig udvarlok, talán 
csak kinyilatkoztatom azon titkot, akit gyakron szovaival mellőztem, mert én bi-
zony vérem kiontásával is szolgálni kívánnék oly drága véremnek, akinek midőn 
tapasztalt attyafiságos grátiájába magamot ajánlom, állhatatosan vagyok méltósá-
gos gróf, édes kedves húgocskámnak, drága kincsemnek 

                                                 
143 Keresztúr – Sajókeresztúr, Cristur-Şieu, Doboka vm. 
144 Földvár – Székelyföldvár, Războieni – Cetate, Aranyosszék. 
145 A szövegrész a levélben is aláhúzva szerepel. 
146 Boér Ferenc krasznai főispán fia, aki nevét a bárói cím megszerzésekor (1730) Huszárra változtat-

ta. 1747-ben lett Torda vármegye főispánja. 
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mindenekben változhatatlan 
attyafiságos szeretettel viseltető 

alázatos szolgája 
Haller Pál 

Mathe147 

A lap oldalára írva: Édes szívem, húgom, el ne távozz erről az földről, meg nem 
bánod, bizony beszédem is nagy vólna. 

Bethlen Miklós levele Csáky Katához 
dátum nélkül 

No. 661. [5.] 
Nagyságodhoz eltökéllett alázatos kötelességem az[t] hozta volna magával, hogy 
csekély személyemben udvaroljak nagyságodnak, de az időnek rövid volta és az 
útnak fölöttébb alkalmatlan volta ezen szándékomban mostan meggátolt. Bátorko-
dom azért avagy csak udvarló levelem által nagyságod méltóságos személye tiszte-
letére közelgő nagyságod méltóságos nevenapján megjelenni, kívánván, hogy ezt 
és tellyes számmal következőket kedve szerént való sok bővségében éljen szeren-
csésen nagyságod. Mellyel edjütt csekélységemet ajánlván, tapasztalt grátiájában 
nagyságodnak, alázatos tisztelettel vagyok nagyságod 

alázatos engedelmes szolgája148 

Bethlen Miklós levele Csáky Katához 
1753. július 27. 

No. 661. [6–8] 

Édes Lelkem, Kedvesem! 
Második levelét igen örömmel és kedvesen vettem, örülvén egésségben létét. Ne-
kem is Istennek hála még eddig jó volt, most nyughatatlankodom, elég vagyon. 
Minden másnap ki kell mennem reggel hét órakor Son Brunban149 Hertzog Ca-
roljnál lévén szolgálatban, az jövő héten penig őfelségeknél. 4-dik Augusti kitelik 
                                                 
147 Máté – Szentmáté, Mathedorf, Matei, Doboka vm.  
148 Nincsen befejezve, fogalmazvány – felül ceruzával Bethlen Miklós kézírása. Az iktári Bethlenek 

– a gyerőmonostori Kemény, a malomvízi Kendeffy, a borosjenői Korda, a hídvégi Mikó, a 
gyalakúti Lázár, a hídvégi Nemes, a nagyercsei Tholdalagi, az uzoni Béldi, a nagyszalontai Thol-
di, a torockószentgyörgyi Thoroczkai családokkal együtt – Mária Teréziától kapták grófi címüket. 
W. Kovács András: A cegei Wass család grófi diplomája 1744-ből. = Református Szemle, 2003. 6. 
sz. 790–806. 

149 Schönbrunn 
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az szolgálatom, ötödik[én] meg is szándékozom indulni. Az lovakat édes lelkem, így 
gondolkoztam, hogy küldje Debrecenig, minthogy kifogyván az időből, szaporán 
akarok menni, úgy lehet, éjszaka is megyek. 9-dik legyenek Debrecenben az Nyiko-
laj lovai, de ha lehetne, jó volna, hogy nyeregből hajtana. Én azt tartom, hogy lehetne 
azokat az hámban igazítani, hogy nyeregből hajthatnák. Nyerget is lehetne hozzá ve-
tetni. Nyurka oláh kocsissal conferáltasson iránta, bátrabban járhat az ember úgy. 

Parancsolattya szerint verdigált150 most alkudom, az fülbevalói készen vagynak, 
tokot is csináltatok néki. 

Újságokat írhatok. Militaris promótiók voltak. Midőn őfelségek kitávozón vol-
tak, listáját elküldettem, Sulbeg uram penig praepoltra lött. Volanets lector mihály-
falui kántor urak ugyancsak ma jüvén az Cancelláriára, még nem publicum, igen 
sokszor ne is mondja. Az Micola jószág iránt is írhat, hogy addig igyekeztem, hol 
szép szóval. Smidliagnak penig száz arany ígéretivel fog menni parancsolat, az se-
questrum151 alól felszabadíttassék illy conditióval, hogy thesauráriussal megegye-
zünk, esztendőre kin mit hozhat be [az] árva jószág. Azt megígérvén, hogyha az 
fiscusnak ítéltetnék az jószág, azon summát megadnók, de ez szerint idegen dolog, 
könnyen reámehetünk. 

Haller György úrnak írja meg, hogy a thesauráriussal eziránt végezzen, az jövő 
pénteken ki fog jőni az parancsolat, csak osztán az kétszáz arany[at] készen adják, 
száz oda az hová írtam, az másik penig az én fáradságomért. Megérdemlem, mert 
az bizonyos, hogyha én fel nem jöttem volna, mostanság ki nem kaptuk volna. Az 
ÚrIsten mindenekben elősegít, én penig alig várom édes kincsem, hogy innen meg-
szabadulhassak, kívánom, hogy találhassam minél hamarébb sok jó egészségben, a 
bátyám köszönteti. 

Maga penig édes kincsem, legyen oly készületben, hogy Almásról152 mindgyárt 
indulhassunk, Nagyboldogasszony napját Kolosvárt153 tölthessük. Én egy postán kívül 
addig minden postán írtam, akkor is az volt az oka, hogy a pozsonyi táborra voltam. 
Az jövő héten nem hiszem, hogy írhassak, mivelhogy éjjel-nappal Son Brunban le-
szek. Nekem penig úgy írjon, hogy ötödik Augustin túl innen talál levele. Maradok 
Béts,154 29. Julii, 1753. 

az én édes [...]  

G[róf] B[ethlen] Miklós 

                                                 
150 A verdigál a francia vertugadine szóból származik. A verdigályos szoknyához alsószoknya és ko-

sárszerű merevítő abroncs, gúnynevén „tyúkborító” tartozott. Csáky Kata gyorsan követte a divat-
irányt, hiszen a korabeli Magyarországon az 1740-es években jelent meg – francia minta után – az 
abroncsszoknya. Tóth István György: A magyar művelődés a kora újkorban. In. Magyar művelő-
déstörténet. Szerk. Kósa László, Bp., 1998. 157. 

151 lefoglalás, zárlat 
152 Almás – Nagyalmás, Almaşu, Kolozs vm. 
153 Kolozsvár – Cluj-Napoca, Clausenburg, Kolozs vm. 
154 Bécs 
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Bethlen Miklós levele Csáky Katához 
1754. október 30. 

No. 661. [10] 

Édes Kedvesem! 
Mi tegnap generális Siskovitsékkal155 Balázsfalváról156 jöttünk ebédre, SzentMik-
lósra.157 Ezután érkezvén ide, ma délig itt mulatván, elérvén Medgyesre,158 béme-
gyünk. Szőkefalvára159 penig 3-dik 9-bris160 fogunk menni, az mikorra szívesen lát-
juk az méltóságos őexcellentiáját, igaz úri házával edgyütt. Örvendek szívemből, 
hogy a levelem olly kedves volt és hasznos, mindenkor azt kívánnám, hogy vidá-
mítód lenne, nem csak levelem, hanem személlyem is, melly egyedül fog, mellyet 
tapasztalhatsz naponként. 

Az asszony őnagysága161 gyengén vagyon, tegnapelőtt is kilelte az hideg és igen 
rosszul volt. Szavát is alig vehettük, tegnap ismét jobban volt. Félő, hogy sokáig 
nem viszi. Most többet nem írhatok. Készülni is kell, a vendégeket is acceptálni, 
kiket is Ádámmal edgyütt köszöntenénk. Isten hozza szívecském, szívből kívánja 
igaz híved 

B[ethlen] M[iklós] 

K[ü]köllővár, 30. Novembris 1754. 

Az gazdaasszonyodat is Rosali köszönti, bár őhozzá is levelet írt volna. 

Csáky Borbála levele Csáky Katának 
1755. január 29. 

No. 661. [192] 
[...]162 ha már az nagyján általestem, reménlem Isten az kevesebbven rásegít. Csak-
hogy most bizony lehetetlen, oly pénzszűkiben vagyok, az melyet maga kegyelmed 
megítilhet, ez az esztendő, mely súlyas vót nékem. Az adósság fizetésében ke-

                                                 
155 Siskovics József báró (1719–1783) 
156 Balázsfalva – Blaj, Fehér vm. 
157 SzentMiklós – Bethlenszentmiklós, Sânmiclăus, Küküllő vm. 
158 Mediaş, Mediasch, Medgyesszék. 
159 Szőkefalva – Seuca, beolvadt Vámosgálfalvába, Küküllő vm. 
160 Novembris 
161 Feltehetően Bethlen Ádámné, aki még több, mint tíz évet élt, s akit Rettegi gyalázkodó asszony-

nak nevez. Temetésén (1767. augusztus 16-án) a Farkas utcai templomban „Mondják, hogy a fia, 
Miklós, feleségével Csáki Katával siratták, de nem nagy zokogással.” RETTEGI, 1970. 197. és 211. 

162 Nincsen megszólítás, a levél szakadt, az első sor olvashatatlan. 
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gyelmednek 1500 német forint, báró Korda úrnak 500 Mft, gróf Teleki Ádámnak163 
300, hát még sok mindennapi kölcségem csak fizetése. Most az szüretkor az borvá-
sárlásra feles pénz kívántatott, akár magamat mindenből kipartitáltam, már most 
bótokból, patikából csak horgyák rám az sok új esztendő ajándékát, hogy azt sem 
tudom, melyiket fizessem hamarébb. Azért abban ne béketlenkedgyék nagyságod, 
mert ha Isten éltet s valami gyűlhet kezemre, azon leszek, hogy kegyelmednek is 
adós ne legyen. Uram őkegyelme164 kegyelmedet atyafiságoson tiszteli, úgy velem 
együtt kedves sógoromat. Ne sajnálja kegyelmed az több méltóságos atyafiakat is 
egyenként köszönteni, kiknek rövid idő mián neveket nem írhatom, hanem minden 
kedveseinket. Magam pedig maradok  

igaz atyafia, nénje 
G[róf] Cs[áki] B[orbála] 

Kolosvár, 29. Januarii 1755. 

Méltóságos gróf asszonynak, méltóságos keresztszegi gróf Csáki Kata asszonynak, 
nékem kedves öcsémasszonynak őkegyelmének, igaz atyafisággal írám. 
Szeben165 

Bethlen Miklós levele Csáky Katához 
1756. november 19. 

No. 661. [11] 

Édes Kedvesem! 
Méltóságos gubernátorné asszony166 most estve beérkezvén, noha rosszul levén 
őexcellentiája, magam nem láthattam. Ugyancsak értettem Ádámosra167 való mene-
teledet és onnan SzentMiklósra való szándékodat, ahová én is szándékozom ki-
menni avagy csak az jövő héten, csak Bethlen Imre uram jünne bé. Bethlen Farkas 
és Bethlen Pál uramék168 benn lévén, edgyütt kérik, ha lehetne valamit végeznünk 

                                                 
163 Borosjenői Korda György Teleki Ádám tábornok leányát, Teleki Zsuzsannát vette feleségül, ké-

sőbb, 1786-ban Kolozs vármegye főispánja lett. 
164 Haller György 
165 Szeben – Nagyszeben, Sibiu, Hermannstadt, Szebenszék. 
166 Haller János gróf Csik, Gyergyó és Kászonszék főkirálybírája (1729), Erdély gubernátora (1734–

1756). Felesége Daniel Zsófia bárónő. 
167 Ádámos – Adămus, Küküllő vm. 
168 Bethlen Imre (1698–1765), dobokai főispán (1752) és guberniumi tanácsos (1754) valamint Beth-

len Farkas (1706–1763), a Bethlen ezred parancsnoka, 1745-től vezérőrnagy. Bethlen Sámuel fiai. 
Bethlen Pál (1739–1795), a hétéves háború résztvevője volt, feltehetően ő szorgalmazta a katona-
állítást. LUKINICH, 1927. 519–520, 526, 554. 
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az katonák felállításában, melyhez semmi reménységem nincsen. Ugyancsak, hogy 
ne okoztassam az bátyámtól, Gábortól, meg kell várnom. 

Kis Rosália, Istennek hála jól vagyon, naponként frissedik. Sokat gondolkozom, 
hogyan vihetném ki az asszony őnagyságához. Az gyermek nyughatatlan, félek, 
hogy az hintóban nem nyugszik. Mitévő legyek, írd meg, ha magam kimegyek az 
gyermeket itt hagyom, csendességben nem lészünk, se magad, sem én. Kivinni bá-
torkodjam-e ebben az időben, útban? SzentMiklóson az házak is hidegek.  

Újságunk olly különös nincsen, csak az katonák felállítását siettetik. Mai postán 
Gábortól s Ádámtól169 is vettem levelet. Ádám egynehány napokig Bétsben mula-
tott, megígérte őfelsége az obesterséget néki. 

Ádámoson kóstolnak valami jó ritka ó-bort,170 be kénék minél hamarébb hozat-
ni. Itt már nincs az egy hordó bornál több, az kiből magunk ihassunk. 

Ezek után maradok édes kedvesem  

tiéd, míg élek 
B[ethlen] Miklós 

Szeben, 19. Novembris 1756. 

Hatfaludi Ferenc levele Csáky Katának 
1757. január 17. 

No. 661. [12] 

Méltóságos Grófné Asszonyom, nékem nagy méltóságos Asszonyom! 
Tisztelendő páter káplán méltóságos grófné asszonyom levelit és parancsolattyát 
hozzám hozván Hídalmásra,171 aszerint mingyárást Szurdokra172 mentünk. Előbb-
ször a dolognak végére menvén, ott való tiszttartó, Veszprémi uramat nagyságod 
parancsolattya és levele szerint hivataljátúl eltiltottam. Annakutána a szurdoki mol-
nárt alkalmatosabbnak ismervén lenni udvari bírónak, nagyságod továbbra való 
dispositiójáig beeskettem és mindeneket az accludált specificatio szerint felírván, 
kezébe és gondviselése alá adtam. Azon alkalmatossággal méltóságos grófné asz-
szonyom embereit egybehíván, tiszttartó uram sáfárságának tiszt[elendő] páter 
atyámuram előtt végére mentem. Elsőbbször négy gyermeklovat tanálván, melynek 
hármát bírta, rangosan a nagyságotok pénzivel vette és nagyságtok szénáján, abrak-
ján bővön táplálta, világoson kijött. 2. Bizonyoson kijött az is, hogy praefectus 

                                                 
169 Bethlen Ádám (1719–1772) huszárkapitányként vett részt az örökösödési háborúban, majd a hét-

éves háborúban ezredes volt. Bethlen Gábor, Ádám és Miklós testvérek, Bethlen Ádám (1691–
1748) fiai voltak. LUKINICH, 1927. 516. 

170 egy évnél idősebb bor 
171 Hídalmás – Hida, Doboka vm. 
172 Szurdok – Surduc, Belső-Szolnok vm. 
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Győrfi uramnak a búzának a szépiből, minekelőtte a nagyságtok vetésihez fogott 
volna a szurdoki és kettősmezei173 jobbágyok által, 150 véka búzát küldött, azonkí-
vül készpénzt 10 forintot, maga is praefectus uram feles pénzt vett fel a korcso-
márul. Ugyan őkigyelmének tiszttartó uram egy dézsma sertéssel kedveskedett, egy 
hordó bort is vett praefectus uram számára, melynek ára hátra lévén. Ezen napokba 
a nagyságtok kettősmezei jobbágya marháját elkötötték volt, ugyan mert tulajdon 
levelére akadván világoson kitetcetik, hogy tiszttartó uram praefectus urammal fe-
lettébb egyetértettek. 3. A nagyságtok öregasszonya félének pénzt, bort, gyakorta 
correspondeálván és nagyságtok emberit Keresztúrra fárasztván, tajigával is küldö-
zött. 4. Szurdokon a tiszttartó többet 12 vedernél maga számára nem árultatott ki. 
5. Hogy Szurdokra érkeztünk, a borokat pecsételetlen és félbe találván, tiszttartó 
uram onnét ivutt, amelyikbül tetcetett. 6. Az udvarban pálinkát főzetvén, azt úgy it-
ta, mint a magáét. 7. Hogy némely jobbágyot vagy zsellért dologra vagy hosszú út-
ra ne külgyön, fizetést vett. 8. Az egész őszön maga lovait a csűrös kertbe 
szabadossán tartván, sok kárt tött. 9. A nagyságtok szakácsának báttyát közel száz 
lapátokkal megbüntette, másoktul is ok nélkül húzott-vont, aminthogy egy szegény 
özvegyasszonynak is egy s. v.174 sertésit elvévén, visszaadattuk, tudván, hogy nagy-
ságtok afféléket nem szenved. Három ember is elszökött keze alól. 10. Sipos And-
rás idejibe sok búzát, törökbúzát adván ki a falukra kölcsön, azoknak is nagyobb 
részit felszedte, melyrül semmi írás nincsen. Mikor tiszttartóságába béállott, 
praefectus uramnak azon adósságokat számba kell vala venni, és úgy írásban által-
adni, de inkább hiszem, szántszándékkal nem tettek róla emlékezetet, hogy felejdé-
kenységbe mennyen. Ha nagyságtoknál írás nem lész róla, esketés által ki lehet ta-
nulni. 11. Az udvarba a kertészen kívül két darabontot állított és promendáz.175 
Edgyikére nem volna szükség, hogy a tiszttartó lovaira viseljen gondot. Majorságot 
ugyan jó tartani, de felettébb sok gabonát vesztegettek reájok. A rendes s. v. serté-
seket is törökbúzán tartotta, holott SzentMihált176 elég makk vagyon, meg is paran-
csoltuk, hogy odahajtsák. 12. Zilajra177 40 véka búzát küldvén eladni, a rossz 
dispositio miatt az árával elszöktek. 13. Egy jobbágy maga irtásárúl a tiszttartó híre 
nélkül egy szekér szénáját elvivén (mely iránt ugyan volt egy kevés controversia) 
34 for[intra] mulctásztatott. El is vette már két kövér sertésit udvarbíró számára. 
Egyszóval semmi rendtartás nincsen, ha kérdeztük, van-é pénz nála? azt felelte, 
hogy nincsen, hanem ha a lovakat eladhattya, megfizet. Se törökbúzának, se búzá-
nak, se egyebeknek számát nem tudgya adni, se írásban nála nincsen. Ebben pra-
fectus uramra vethetni inkább, mintsem a tiszttartóra, mert meg kell vala tanítani, 
miképpen kellessék az olyanokat felírni és mindeneket írásba kell vala néki által-
adni. Többel nem akarom méltóságos grófné asszonyomat terhelni, még most nagy 
kár nincsen, mivel nem késtünk a dologgal, és a lovak is jelen vannak. Ha nagyság-

                                                 
173 Kettősmező – Chechiş, Doboka vm. 
174 A salva venia – engedelmet a kifejezésért – rövidítését a malac, disznó, de egyéb megbotránkoz-

tató szavak előtt, mint illetlen kifejezések előtt használták. 
175 parádézik 
176 Szentmihály – Pusztaszentmihály, Sînmihaiu Almaşului, Doboka vm. 
177 Zilah – Zalău, Közép-Szolnok vm. 
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toknak tetcetik, legjobb lesz tőlle mentől hamarébb számot vétetni, és ha nagyság-
tok meg akarja hadni hivataljában, más móddal instruálni (ha megbecsülné magát). 
Nékem is írt egy levelet, melyet nagyságodnak elküldettem. Két aranyot is ígirtek, 
akar egy gyermeklovat,178 de nékem afféle kereset nem kell. Írhatom azt is méltó-
ságos grófné asszonyomnak, hogy a szurdoki udvarház annyira elpusztult, hogyha 
nagyságtok valami dispositiót nem tészen, esztendő múlva egészen odalészen. Bár-
csak a házakat szalmával fednék meg, hogy a bótok bé ne omoljanak. Méltóságos 
grófné asszonyom parancsolattyára a nagyalmási dolgot és számvételt is mentül ha-
marébb véghezviszem. Ott is hallom, hogy a tiszttartó ordinarie 10 órakor kél fel. 
Onnét is borral és egyébbel másfelé kedveskettek, a szentmihályi korcsomán is, 
amely hordó vagyon, félbe régtül fogva tiszta víz. Az ilyen dispositiókért én nem tu-
dom, minek fizet nagyságtok annyi tiszteknek. Csak most a keresztúri alkalmatos-
sággal, ha parancsolt volna méltóságos grófné asszonyom, bizonyítottam volna 2000 
for[intot] szénábul, szalmábul és fábul prosperálni. Talám még most sem lenne késő 
valamit indítani. Ezek után maradok méltóságos grófné asszonynak 

kisebbik alázatos szolgája 
Hatfaludi Ferenc 

Kolosvár, 17. Januarii 1757. 

Csáky Borbála levele Csáky Katának 
1758. január 5. 

No. 661. [13–14] 

Édes kedves Öcsémasszony!179 
Kívánok az esztendőben minden testi és lelki vigasztalásokat. Kegyelmes páter 
Medvés itt lévén, az mit az Isten adott Szamosfalváról180 kezemhez, asztat felosz-
tottuk és reménségen kül való jövedelmecske vót, mivel egyiknek-egyiknek közü-
lünk jutott bővebben ezer forintnál, úgymint 1033 magyar forint 76 pénz. Remén-
lem kegyelmednek az páter is nemsokára megírja. Kérem ezért édes öcsémasszony 
kegyelmedet, ha az páter tudósítását veszi, engem maga subscribtiója és pecséttye 
alatt qvitáljan. Mindezen mostani ezer 34 forintokról, 76 pénzről tudniillik, az 
1757-dik esztendőbeli jövedelemről, úgy az 1756-ról az kegyelmeteknek jutott 
részről 692 Mft 50 pénzről, mivel nem tartám elégségesnek a páter Medvés írását, 
csak azért kérem kegyelmedet, el ne felejcsen az utólszori leveliben újra tudakozza 
vala kegyelmed, hogy ha megfizettem-é az széna árát vagy sem. De elébb is megír-
tam volt, hogy egy krajcárig megfizettem. Most már fele nekem is visszajött. 

                                                 
178 régies, jelentése: fiatal hím ló, fiúló 
179 húg 
180 Szamosfalva – Someşeni, Kolozs vm. 
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Én az smaragdos boglárt meg nem vettem vót, csak alkudoztam, az kegyelmed tu-
dósítását vártam, de amint írja kegyelmed, már az nem is kívántatik. A függők pedig 
éppen nem szépek, az egyik 80 Rft, az más rubinnal elegyes, nem jut eszembe az ára. 
Most kértem meg, hogy küldgyük bé Szeles uramtul, de elé nem kaphatám, csak 
biztata a jó Kozma Inczi, de én magamnak nem szeretném, mert igen parasztok. Most 
többet nem írhatok, nem igen jól vagyok. Uram őkegyelme köszönteti kegyelmedet, 
úgy velem együtt, kedves sógoromat is. Maradok kedves öcsémasszonynak 

igaz atyafia 
gróf Csáki Borbára 

5. Januarii 1758. 

Méltóságos gróf Bethlen Miklós úr kedves házastársának, méltóságos gróf kereszt-
szegi Csáki Kata asszonynak, kedves öcsémasszonynak igaz atyafi szeretettel írám 
N[agy]Szeben. 
P. S. Eléggé kérem kegyelmedet, tudósíccson az Vass urakkal való megegyezésről, 
mi formába egyeztek. Semmit nem ír arról kegyelmed nékem és ha maga Vass 
Ádám181 uram ide nem jött vóna s nem mutatta vóna most karácsony után az ke-
gyelmed contractussát, hogy micsoda rövid terminusak vagyon az fizetésre, én ar-
ról semmit sem tudtam vóna, és így én is a békességet meg akarván tartani, nyakra-
főre kerestettem, még két ezer forintot kaptam kölcsön, hogy itt lévén, magának 
adgyam az pénzt, ne kelljen Vásárhelyre kűdenem. Azért lelkecském az ilyen dol-
got nem jó elhallgatni, azt is mondá Vass uram, hogy az másik az alkalommal kí-
nálna bennünket, az ő híre nélkül ne békéjünk. Talám leverhetné, hogy alább meg-
egyeznénk vélek. 

Az Ebeniekkel való alkumról. Ezen levél bizonyíttya, hogy első 
esztendőkben mely kevés jövedelem jütt, s mi vittük ennyire. 

Fráter Medvés Domokos levele Csáky Katának 
1758. január 15. 

No. 661. [15–16] 

Méltóságos grófné Asszony, kegyes méltóságos patróna Asszonyom! 
Nagyságodtól tött terminusra Marosvásárhellyén megjelentem, s hatod napig vára-
kozván, a pénz Szebenből el nem érkezék, a más részről is várták a jó szerencsét. 
Az Isten áldgya meg a méltóságos báró Bánffi Farkas úr őnagyságát. Nagyságto-

                                                 
181 cegei Wass Ádám (1720–1776) Wass Dániel fia volt, a levél írásának idején Szebenben kancellis-

ta. 1774-ben Kraszna, majd Belső-Szolnok vármegye főispánja. W. Kovács András: A cegei 
Wass család története (16–20. század) = Erdélyi Múzeum, 2004. 3–4. 23–24. 
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kért csak egy szómra, ami hátra lett volna a pénzből, mindgyárt kipótola, és hétszáz 
forintokat arany pénzbe ada egy hétre és így 14 Januarii a méltóságos Vas urakot a 
méltóságos Királyi Tábla előtt /:mert a sessióval egy keveset várakozni kellett a 
pénz olvasását:/ kifizettem méltóságos báró Bánffi Farkas úr, méltóságos báró 
Szilágyi, méltóságos báró Henter Ádám és méltóságos gróf Nemes Ádám urak182 
őnagyságok által, éppen kétezer magyar forintokkal. Ezeret hoztam Kolosvárról, 
144 forintot Szamosújvárról, 166 Nemes Péter adott f[orintot], mely 166 forintok-
ról méltóztassék nagyságod Nemes Péternek quitanciát küldeni. 

Méltóságos B[ánffi] praeses úrral úgy termináltam, hogy ha előbb elérkeznék a 
pénz, hadd maradjon 22 Januarii, mely napra magam bemenvén Vásárhelyre, fizes-
sem ki. Addig hadd lészen pecsét alatt a pénz akár őnagyságánál, akár nálunk a 
residentiába. Azalatt pediglen törvényesen méltóságos Vas urak jussok lemondásá-
val literale instrumentumot csinálnak, melly tudom meg lészen kötve azért is, hogy 
még ottan létemben a más linea törvényesen admoneálta méltóságos gróf Lázár Já-
nos183 és méltóságos báró Bánffi Farkas őnagyságok előtt, hogy ne többet, csak a 
praetensiónak harmadrészit vennék fel, hol mi okokbul, de a méltóságos Vas famí-
lia evictiót vállal magára egész feliről az praetensiónak. A méltóságos praeses úr is 
azt mondta, nem volt okok rája, hogy admoneáltassák, nem tudván a gene[a]logiát 
jól. Ha még nagyságtok el nem indították a pénzt, kérem alázatosson nagyságtokat 
méltóztassanak 22 januariusra elküldeni, ha lehetne arany pénzbe, mert mind arany 
volt a 700 forint. 

Előállott vala a más rész is, s örömest elvette volna a pénzt, csak készíttetik 
nagyságtoktól, ha nem kevesebbet, a 4000 ar[any] forintokat, a más résznek is, 
mert amint értem, örömest felveszik, s minél hamarább. Nagyságtokat fogják is 
requirálni, de méltóságos gróf Vas Ádám úr őnagysága azt monda megírnom nagy-
ságodnak, hogy ha valami más privatus emberek requirálnák nagyságtokat, a 
megedgyezésre is, mit úgy ne hajolnának addig, míg őnagysága maga nagyságtokat 
azon dologban meg nem keresi. Már azon dolgát a más linia is őnagyságára bízta 
volna, amellett minden levelek őnagysága kezénél vannak, s könnyen sem adgya ki 
más ember kezébe. Meglehet, de talám arra céloz, mit testvérivel cselekedett. Com-
positio mellett, hogy vége szakadván ezen adósságnak, amit nyernének azon sum-
mából, a dézsmát kifizetnék, mely dézsma felől egy kevés szó volt. Egymás között 
hozá elő méltóságos Vas Miklós184 úr a méltóságos praeses úr előtt is, de rövideden 
a lőn a felelet: Lássák a méltóságos urak, mü pénzt adunk, akármit csináljanak véle.  

Az méltóságos báró Bánffi Farkas úr által ezen adósság megfizetéséről csinálta-
tott levelet, kifizetvén őnagyságát, az fenn megírt napon magamhoz felveszem s 

                                                 
182 Bánffy Farkas (1701–1761), 1754-től a Királyi Tábla elnöke, Szilágyi Sámuel báró, 1748-tól a 

Királyi Tábla bírája (megh. 1771), Henter Ádám főkirálybíró, a Királyi Tábla ülnöke, Nemes 
Ádám gróf (1711–1765) 1751-től ítélőmester. 

183 Lázár János gróf (1703–1772), Belső-Szolnok vármegye főispánja, országos elnök, a Királyi Táb-
la valamint a református rendek vezetője. 

184 Uo. 20. Wass Ádám testvére (1701–1769), királyi tanácsos. 
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mindgyárt mind nagyságodnak, mind méltóságos gróf Haller Györgyné asszony 
őnagyságának elküldöm bizonyos ember által. Őnagysága is kifizette, de Kolosvá-
ron. De recognoscálta publice az méltóságos Tábla fiai előtt Vas Ádám úr, hogy 
elhozta és így együtt lészen a levél is. Ezen dologban is megtartánk nagyságodnak 
56 forintyát. A múlt esztendőben executora jövén Almásra, documentumok min-
denről nem volt. Éppen annyi maradott el, hanem nagyságod tartozik 6 forinttal be-
lőle méltóságos gróf Haller Györgyné asszony őnagyságának, mivel őnagysága ad-
ta meg az executiónis 12 forintokat, s nagyságod egy pénzt sem. 

Az ácsmesterembert megfogadtam, contractust is írattam meg. Öt veder bort ígér-
tem a minapiba alázatoson nagyságodnak megjelentett praetensiójokhoz. A cont-
ractusban lévő harmadik punctumot méltóztassék nagyságod megnézni, talán meg-
érdemli az öt veder bort. Igen nagy szükség lévén ottan a lisztelő malom, csak egy vé-
ka búzát sem tudna nagyságod megőröltetni a papiros malomban dolgozók számára, 
vám nélkül. Egyik contractust az ácsnak adtam, a másikát ezen embertől elküldöttem. 

Alkudtunk az áccsal egy kőmíves pallért is, 250 rénes forintokkal, 40 véka bú-
zával és két szalonnával. Ennek is contractusát méltóztassék megnézni, ha nagysá-
godnak tetszik, parancsoljon iránta, annak is mindgyárt kezébe adgyuk. A contrac-
tust halasztattam, az alkut nagyságod tetcésíig. 

Téglavető iránt parancsoljon nagyságod. Nemes Péternek még idején, legalább 
kell 60 ezer tégla, had készüljön idején el. Én a héten halászathoz fogok, eljövén 
már az ideji, előbb is próbáltunk volna, de Vásárhely egész hetet elvövén tőlünk 
várakozással. 

A papirosmalom házhelynek megcseréléséről nagyságod el ne felejtkezzék. 
Még nálam kellene lenni 35 forintoknak s 57 pénznek a szamosfalvi proventus 

pénzből, amit Kolosváron computáltuk, de azt az Isten úgy megáldotta, haszna bi-
zony nem tudom én (talám az krajcár, fél poltura, és poltura pénzek számában), 
hogy nem 35, hanem 44 véka több találtatott. Nem gondolom, hogy megcsalatko-
zott volna gróf Haller Györgyné asszony őnagysága is ebben, hanem a summa 
computusába kelletett megcsalatkozniuk. Egynéhány garast elköltöttem, kefét, va-
sakat 18 garason vettem. Azon pénzből mostan pediglen ezen embertől küldök 
nagyságodnak konyhára való pénzt 44 forintokat, vagyon közötte 3 arany is.  

Ezek után magamat tapasztol[t] kegyes grátiájában ajánlván, nagyságodnak vagyok 

alázatos szegény szolgája 
Fr[ater] Medvés Domokos 

V[ajda]SzentIván,185 15. Januarii 1758. 

P. S. Semmi úton módon rá nem álla az ács, hogy az idén elvégezze a malmot. Azt 
kelletik pünkösd napján feltenni, igen sok is a munka. Nagyságos asszonyom még 

                                                 
185 Vajdaszentivány – Voivodeni, Torda vm. (Bethlen birtok volt.) 
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semmi készület nincsen hozzá, bárcsak a mészbe meg ne csalatkoznék nagyságod. 
Négy márjást kivettem az 44 forintbul, egy pár csizmára a kis Nicolajnak. 

Méltóztassék nagyságodnak irgalmasságot cselekedni az itten levő szegény, 
majd a tetvet is megevő német korcsmárossal. Én magam is az asszony őexcellen-
tiájának (mert kocsisnak megfogatta volt) szólottam, de magát mindenre ígéré, 
semminek sem embere, oda sem ment, másuva sem megyen, hanem itten magát, 
feleségét, két gyermekét, hogy ne halljon, tartani kell. Amellett annyi az adósság 
rajta, hogy soha meg nem adgya, az Isten nagyságodnak azon pénzt ezen irgalmas-
ságáért tíz annyival kipótollya. Ő is örökké imádkozik nagyságodért. 

Maria Josefa Khevenhüller levele Csáky Katának 
1758. december 10. 

No. 661. [8] 

Madame 
 

Liebste Schwagerin ich hofe du wirst mihrs [mir es] nicht uebel nemen das ich so 
lang auf dein lieben gruß nicht gean[t]wortet habe [...] das ich nicht unterweget dir 
hab schreiben wollen auch sonst der Gruß möchte verloren gehen und dernach warr 
ich etliche tag krank mit solchem grau-samen Kopf weh und da bey alteration daß 
ich nicht in streit ware was zu thun [...]. Sehr liebste Schwagerin du wirst meiner 
nicht völlig vergessen was mich anbelangt. 

Gehest du mir sehr ab und bedauere nur dich nicht hier zu haben ich [...] aber 
gewiß mit gottes gnaden wen ich [...]186 dich in Sünbürgen zu sehen meine Schwa-
gerin laß ich dermengen fragen und ich habe alte Zeit recht lieb der Rosalia tausent 
[...] mein Zofe schicket ihre dermenge ihr [...] schon etliche wörter mache [...] den 
Koch den du begert hast hab ich so [...] ihr mihr aber nicht einsten nach ich wusste 
aber noch neuöres probieren mirh hintern..... ich vor doch mahl kenne all das die 
demassen Sreit und ersten noch [...] laßt dirs derenwege Sagen und mein ganze 
Freundschaft des schwagers hast 

ich dir hand küssen ich gefreie mich reht reht in Sünbürgen [...] Sie zu sehen ich 
wunschte nur [...] zu kommen und auf zuschreiben ihm mit ihre in Korrespondenz 
zu liebste Schwagerind verbleibe bis in tot Madame 

den deine getreue schwägerin  
Josepha Kevenhüller187 

                                                 
186 A papíron egy tintafolt miatt olvashatatlan a szöveg. 
187 Maria Jozefa Khevenhüller (1729–98), gróf Bethlen Gábor felesége. A család Ludwig Andreas 

von Khevenhüller (1683–1744) tábornagy révén lett ismert a 18. században, akinek alakja ott lát-
ható Bécsben, a Kuntshistorischen Museum mögött álló a Mária Terézia emlékművön. Részt vett 
Pétervárad (1716) és Belgrád (1717) ostromában, 1737-ben tábornagy lett, s az örökösödési hábo-
rúban szerzett érdemeit Mária Terézia kitüntetéssel ismerte el. 
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Vienne, 10. decembre, 1758. 
 

Madame 
Madame la Comtesse Catharina de Bethlen, née de Csáki 

à Hermanstadt 

Hatfaludi Ferenc levele Csáky Katának 
1759. október 1. 

No. 661. [17] 

Méltóságos grófné Asszony, nékem jó méltóságos Asszonyom! 
Méltóságos grófné asszonyom utólszori levelét vévén, a stukatúra iránt való pana-
szát nagyságodnak sajnálva értem, de bizony tellyes lehetetlen volt hozzáfogatni, 
mivel a fát most vágták és hordották. A szántást sem hagyhattuk félben. Kőmívese-
ket is nem kaphattam, ezeket is alig tudtam szerezni. Most az ajtókon dolgoztatok. 
A kertben menő nagy kő ajtóhoz is ma hozzáfogatok, hogy hintóval is béme-
hessenek a kertbe. A kolosvári német kertész is tüzesen dolgozik. A fegyveres ház-
ból való házat is igyekezem elvégeztetni, a vasmunkát és zárakat Kolosvárat igen 
jó német lakatos lévén, megcsináltatom. A SzentMihályi olá pap elment. Amit Sze-
benből akar nagyságod küldeni, úgymint zárakot, ne késsék nagyságod vélle, ne-
hogy osztán itt is elmaradgyon. Én csak vagy négy nap mulattam Kolosváratt, a 
mesteremberek miatt. Az bilaki188 egy kőmíves és egy asztalos egy hete, hogy ide-
érkeztek, nem több. A kályhákkal ha elérkeznek, felrakására lesz gondom. Felesé-
gem örömest bémenne Szebenbe, de ha én is itt ülök HídAlmást, semmi sem lesz. 
Másként is a szebeni búcsút pénzzel járják. Hanem itten és Kolosvárat udvarol 
nagyságtoknak azért a major iránt, amit akar nagyságod parancsolni, csak írja meg. 
Középlak189 felé az utat megcsináltatom, és fűzfa karókkal ki is rakatom. Jól gon-
dolta nagyságod, hogy arra az útra jöjjenek, mintsem Egeres190 felé. Közelebb is, 
Kolosvárról a posta úton SzentMihálytelkéig191 jőni és onnét egyenesen Középlak 
felé, mindenütt jó út vagyon és könnyen lehet megigazítani, kivált, ha b[áró] Kor-
da192 fog parancsolni. Már én kimutatnám, hol igazítsák meg az utakat. 

                                                 
188 Bilak – Domneşti, Doboka vm. 1702-ben a vármegye alsó kerületébe sorolták, a Csáky család bir-

tokába. Benkő József: Transsilvania specialis. Erdély földje és népe. fordította, bevezető tanul-
mánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szabó György. I. k. Bukarest–Kolozsvár, 1999. (továbbiak-
ban BENKŐ, 1999. I. 386.) 

189 Középlak – Bozolnokpataka, Cuzăplac, Kolozs vm. 
190 Egeres – Aghireş, Kolozs vm. 
191 Szentmihálytelke – Nádasszentmihály, Mihăieşti, Kolozs vm. 
192 Korda György báró (megh. 1786), 1759-től Kolozs vármegye főispánja. 
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Én itt a vadászatot már ennek előtte megtiltattam, Bánfi Imre és Bíró Sigmond193 
urat is reá kértem, most Kolosvárt létemben, hogy ne vadásszanak ezen a helysé-
gen. Talám Bánfi Farkas úr is nem jő erre. Én örömest vadásztatnék magam kutyá-
immal is, de a puskásokat nem hajthatjuk, mivel marhás emberek, s itt sok a dolog. 

Görög és disznódinnyére194 leszen gondunk, faszujkára,195 ugorkára, szőllő kö-
tésre és másard196 lisztre s egyebekre lesz gondunk, a ser és égettbor főző embert 
bár régen elküldötte volna nagyságod, most sem kéne véle késni, csak külgye el 
nagyságod bízvást. 

Jó volna, ha Sályiból197 nagyságod megengedné, vagy két hordó halat hozatnék 
az idevaló tóba.  

Nem kevéssé csudálkozom nagyságtokon, hogy fel nem tudgyák venni a dolgot, 
kivált Balló úr,198 melly szégyen leszen őkegyelmének üdővel, mert tartom az őke-
gyelme írását. Én Szebenben beteg lévén, az örmények199 pénzit mind az őkegyel-
me kezébe adtam, amennyit Szebenben fel nem váltattunk és a kasszába nem adtuk 
azon hibás rossz aranyokat. Úgy tetszik 700 Rft alatt az örményeknek visszaküld-
vén, esmét más hollandus aranyakat küldöttek kezemhez, melly aranyakat kipótol-
ván a nagyságod pénzébül 1000 rénes forintokra, méltóságos gróf úr assignátiójára 
méltóságos báró Jósika úrnak200 lovak vásárlására kezébe adtam, amelyről való 
kvitantiát201 Szebenben létemben nagyságodnak által adtam. Szégyeny egy cancel-
larius plenipotentiáriusnak, Balló úrnak, azon világos dolgot el nem tudni igazítani, 
csak szembe lehessek, őkegyelmét könnyen eligazítom. Azalatt, amely írásokot 
nagyságodnak által adtam, aszerént fizessen meg őkegyelme. 

Egyebek mind meglehetnek, hanem vagy 12 mozsárágyút küldene nagyságod 
ide, hogy midőn nagyságtok a középlaki réten jönni fog, a vár oldalából salvet ad-
hassak. 

A méz drága, sok pénz kell reá, ha lehet, valami száz vedret csak szedetek. Hát 
a szüret iránt hogy gondolkozik grófné asszonyom, az idevaló jószágunkban hol 
vészünk mustot? 

                                                 
193 Bánffi Imre Bánffi Zsigmond és Filstich Klára fia; Bíró Zsigmond, homoródszentmártoni (megh. 

1761) 
194 takarmány tök, bostan  
195 paszuj, bab 
196 másord helyett, rosszabb minőségű liszt 
197 Sályi – Oláhsályi, Şeulia de Mureş, Küküllő vm. 
198 Baló Antal, nagybaconi, a Királyi Tábla bírája  
199 Az örmények a 17. század második felében, Apafi Mihály fejedelemsége idején kaptak Erdélyben 

letelepedési lehetőséget, Szamosújvár és Erzsébetváros a 18. században szabad királyi városi ki-
váltságot szerzett, Gyergyószentmiklós és Csikszépvíz lakói pedig jogot nyertek kereskedelmi vi-
táiknak saját bíróságuk előtti rendezésére. 

200 Feltehetően Jósika Imre, Bornemissza Annamária férje 
201 lásd. quietancia 
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Mentől hamarébb bizonyos terminussát az ide való jövetelinek nagyságod írja 
meg nékem, hadd tudhassam, nehogy hirtelen érkezvén, ne tudgyam, mihez fogjak. 

Ezek után magamot nagyságod grátiájába commendálván, alázatosan maradok 
méltóságos gróf asszonynak, nagyságodnak 

alázatos szolgája 
Hatfaludi Ferenc202 

Dat[um] Almás, 1. Octobris 1759. 

Az aranypénzt az enyimből mennyivel pótolták, arról jüt tudósítás. 
A szőllő Istennek hála szépen érik. 

Bánffy Klára levele Csáky Katának 
1760. január 29. 

No. 661. [22–23] 

Édes Leányom, kedves Menyemasszony! 
Hozzám bocsátott levelét anyai szeretettel vöttem. Szerencsés felérkezése után 
egésségben való létét tellyes örömmel leveléből kedves menyemasszonynak értem. 
Az sok szánkózást leveléből olvasom, hogy pedig maga nem mer még az házból 
kimenni, igen jól cselekszi, kedves menyemasszony, hogy megkemélli magát. Én-
nekem pedig nem lehet kedves menyemasszonyt elfelejtenem, mert az énhozzám 
való nagy szereteti s magát alkalmaztató kedveltetése azt nem engedi, hogy elfe-
lejtsem kedves menyemasszonyt. Csak mikor szalonnás katonát eszem is, minden-
kor eszembe jut kedves menyemasszony, hogy micsoda jóízűn ött velem együtt. Én 
immár ezzel negyedik levelet írom, kivált Gábornak203 éppen levelét nem láthatván, 
azért Gábor nem is érdemes reá, hogy különösen írjak levelet, mivel Pesttől fogva 
még egy levelét is nem vöttem Gábornak. 

Én még ezelőtti levelemben megírtam volt, kedves menyemasszonynak, hogy 
még az innep előtt beküldöttem Szebenben az csigákat és az lent kedves leányom 
menyemasszony és méltóságos édesanyja számára, melynek is felküldetett Bétsig. 
Thesaurárius úr ígérte vólt, talán eddig felérkeztek vélle. 

Magam most is gyengélkedő egésséggel vagyok, vagy negyednaptól fogva töb-
bet fekszem. Szívesen akarnám, ha Isten megkedvezvén életemnek, kedves leá-
nyom, menyemasszonyt láthatnám ez életben, friss egészségben, öremmel. Méltó-

                                                 
202 Hatfaludi Ferenc 1774-ben continua táblai jegyző, 1783-ban közép-szolnoki jegyző, majd 1793–

1807 között Közép-Szolnok vármegye alispánja. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája. V. 
[Zilah] 1904. 587. A levélből kiolvasható feladatai szerint Csáky Kata praefectusa 

203 Bethlen Gáborról, Bánffy Klára (Bethlen Ádámné) fiáról van szó. 
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ságos nagyasszonynak, kedves menyemasszony édesanyjának, méltóságos nagyúr-
nak köszöntéseket kedvessen vevén. Én is őexcellentiájokat köszöntem, ajánlom 
magamat szeretetekben, jó emlékezetekben. Igaz, hogy kévántam vólna én is őex-
cellentiájokat látni, s társaságokban lenni. Erdélyből semmi újságot nem tudok 
kedves leányomnak, menyemasszonynak írni egyebet, hanem azt, eleinte nagy hó 
esett, most úgy látom, ismét elkezd menni. Én is szánkózni indultam volt, de majd 
megadám az árát, amint Bethlen Miklós levelében megírtam. Recomendálom az 
ezüstemnek elkészítését, hogy minél hamarébb hozhassák le, tudósítson kedves 
menyemasszony az áráról, mit kérnek érte. Bethlen Miklós ígérte, hogy megadja az 
árát. Kedves leányomasszonyt ezután is arra kérem, engemet el ne felejtsen, hanem 
gyakran megemlékezzék róllam, mert az távúllétel hamar feledékenységet okoz az 
embernek. Az kis Józsefemnek pedig küldöm ezen levelemben csókjainknak soka-
ságát s anyai áldás kevánásomat. Kevánom hallhassak örömet az még élek felőlek 

szeretettel való édesanya 
Bánffi Clara204 

Árokalja,205 29. Januarii 1760. 

Maria Josefa Khevenhüller levele Csáky Katának 
1760. március. 25. 

No. 661. [18] 

Hochgebohrne Gräfin, Gnädige Frau Mutter! 
 

Ew. Gnade erlauben, zu bezeigung [Bezeugung] meine kindlichen Schuldigkeit 
deroselben zu dem bevorstehenden oster fest meine gehorsamste Gratulation ab-
statten zu dorffen [dürfen], von ganzem Herzen wünschend, Gott der allmächtige 
wolle Ew. Gnaden nicht diese sondern noch eine unzahlbare [unzählige] Folge 
derley heilige Zeiten in allen Selbst wählenden [...]. 

[...] Glückseeligkeiten zu unsrem allerseitigen Fest bis in die spätheste Zeiten 
erleben lassen, wobey ich die gehorsamste bitte wiederhole, mir und denen gesam-
ten meinigen dero unschätzbare Mütterliche Gnade und Gewogenheit ferners hin 
beyzubehalten. Vor einige Tägen hat mich eine kleine unpäslichkeit überfallen. Sie 
ware aber Gott lob von keiner folge, und befinde ich mich dermahlen wiederum 
vollkommen hergestellt, und in meiner Schwangerschaft so gesund und wohl, als 
ich es nunmehr wünschen kan. ihr Kays. Mäys. haben resolwiert bey denen zwey 
nemlich bey der Erz. Herzoginnen Maria Christina den graf Cosi als Oberster Hof-
                                                 
204 Bánffy Klára grófnő, Bethlen Ádámné 
205 Árokalja – Arcalia, Doboka vm. Az 1702. évi összeírás a vármegye alsó kerületébe sorolta, a 

Bánffy család birtokába. BENKŐ, 1999. I. 386. 
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meister und bey der Frau Elisabeth dem graf Tranmasdorf206. Von anderen neuigkei-
ten gibt es sonsten nichts als das ich euch gnaden sonsten gebe das meiner Schwes-
ter die Hofdame eine Brauht ist mit den jungen graf Camillo Collordo. Die Cobula-
tion [Copulation] wird aber nicht so bald vorbey gehen. Von der arme da ins reich 
steht ist die nachricht eingelauffen, das zu Zeitz einige hundert Man zu Kriegs 
gefangenen worunter zwey obrister und verschiedene under Officiers von Preussen 
gemachet, und darbey viele Pferde, zwey Estandarts und, [...] erbeute worden. 

Meine liebster kleiner Pepi, welcher Ew. gnaden die hand küssen lasset, be-
findet sich reht gutt Gott lob. Ehr fragt bestendigt ehr wil in Sünbürgen reisen nach 
dir gros Mama zu sehen. Den ganzen Tag ist nichts als springen und tanzen, 

Schlim is er aber auch nicht wenig, so das man nicht wenig zu thun hat den 
kleinen Schohn [...] zu endigen, worum aber der Papa recht viel Schuld traget, 
welcher sich nebst mir und den Sohn zu Ew. gnaden fortwährender unschäzbarer 
Mutterlichen Gnade und gewogenheit in kindlichen respect empfehlet, womit ich 
unter gehorsamsten Hand Kuß in hergebrachte vollkommensten wahrer Verherung 
zeit leben verharre 
 
Vienn, den 28. Marz 1760. 

Ew Gnaden 
Gehorsamste dienerin und 

Tochter Josepha Bethlen 
geb. K.207 

Meine Eltern lassen ich Empfellen und Meine Mutter wird mit Oster schreiben. 

Hatfaludi Ferenc levele Csáky Katának 
1760. július 9. 

No. 661. [18–19] 

Méltóságos gróf Asszony, nékem nagy kegyelmes Asszonyom! 
Ami az somboriak208 dolgát illeti, annyiban van a dolog, hogy ők csak közel Szent-
Mihályhoz két malmot építettek, melyet ha megszerzendünk, a szentmihályi határ-
nak kevés hasznát vesszük, mert mihent a víznek egy kis áradássa vagyon, a 
szentmihályi réteket és földeket ellepi a víz. Ezt észrevévén, már kétszer is tiltat-
tattam szolgabíró által, már nincs egyéb hátra, hanem processust kell ellenek indí-
tani, talám törvényessen azt is el tudom vágatni, mint a gróf Haller úrét Bá-
                                                 
206 Trautsmannsdorf 
207 Khevenhüller 
208 Sombor – Magyarzsombor, Zimbor, Kolozs vm. 
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nyikán.209 Egy compulsóriumot210 is külgyön excellentiád és méltóztassék nékem 
megírni gróf uram neve alatt folytattossam-é, vagy csak excellentiád neve alatt. 

Csudálkozom excellentiádon nagyon, hogy hivé el olly hirtelen az almásiak ins-
tantiáját, holott excellentiádnak megírtam, hogy kivált a kertek vágásában semmi 
károk nincsen. A László veteménye bizony nem ért volna egy márjást, azért jó, 
annyit adatok a kertből, csak ne sírjon. A többinek pediglen, akiknek egy-két véká-
nyi törökbúzájokban kár lett, megbecsültettem és újakot mást ígértem, hogy adunk, 
már akiknek le nem vágattuk kertyit, a többik csúfolják és azt mondgyák, hogy 
nem az excellentiád parancsolattyából vágattam le, hanem csak az magam fejemből 
cselekedtem, és többször affélét cselekedni meg nem engedik, hacsak bottyak, 
fejszéjek lesz, a szómat sem hiszik el. Másszor a szántóföldik visszaadásában ha-
sonlóképpen azt beszélik az almásiak, bárcsak felit ne adta volna vissza excellen-
tiád, hiszen ugort avagy kész szántóföldet adhattunk volna nékiek. A lábakba, me-
lyeket oly rosszul szántottak, én bizony belé nem vetném búzámat, ha bevetik, nem 
is lesz egyéb gaznál. Bezzeg magoknak nem úgy szántottak s annyi a fölgyek, csak 
gázolnak benne. A javát a helynek mind ők bírják, bárcsak 100 köbölnyit ne adott 
volna vissza excellentiád. Inkább a lábbul adtam volna nékiek annyit, talán magok-
nak jobban megszántották volna. 

Mivel nékem a számadással van dolgom, s avégett Keresztesre is el kell men-
nem, az úrnak, Bíró Sigmond úrnak én is recommendáltam az építtetést, mert Kis 
úrral semmire sem menjen excellentiád, ha elébb parancsolt volna excellentiád, 
most azok mind készen volnának. 

Feleségem alázatosan köszöni excellentiád emlékezésit és köszöntésit, hasonló-
képpen alázatosan köszönteti excellentiádat, én pediglen maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Hatfaludi Ferenc  

Hídalmás, 9. Julii 1760. 

SzentMihály káráról a sombori malom miatt. 
Az somboriak új malmáról való tudósítás, 1760. 

                                                 
209 Bányika – Baica, Doboka vm, Haller birtok. Hídalmás mellett, Haller birtok. 
210 compulsorium mandátum – vallatást elrendelő parancsolat 
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Haller János levele Csáky Katának 
1760. július 27. 

No. 661. [21] 

Méltóságos Grófné! Méltóságos Asszonyom, Néném! 
Régtül fogva óhajtván azon szerencsémet, melybe nagyságod méltóságos szemé-
lyének tartozó alázatos kötelességem szerint csekély s méltatlan levelemmel tiszte-
letihez járulnék. Lévén mostan módom benne, el nem akartam mulatni, hogy nagy-
ságod méltóságos személyét csekély levelemmel ne tisztelném. Kívánván s óhajt-
ván szívemből nagyságod méltóságos úri házáról valami örvendeteset hallani, ré-
gen nem lévén már szerencsém nagyságotokat alázatos engedelmességgel, szemé-
lyem szerint tisztelnem. Magunkról Istennek hála írhatom, hogy nagyságtok szol-
gálatyára, Istennek hála, frissen vagyunk. Méltóságos szüleim nagyságtokat, úgy a 
kis Rosalia húgomot atyafiságosson tisztelik, nemkülönben én Ignác vejemmel 
együtt, midőn nagyságod és méltóságos gróf úr őnagyságának kezét alázatos tiszte-
lettel csókolnók, én azalatt is magamat tapasztalt atyafiságos kegyességébe mély 
alázatossággal ajánlván, maradok méltóságos grófné asszonynak 

legkisebbik szolgácskája, atyafia 
Haller János211 

Kolosvár, 27. Julii 1760. 
P. S. Kis Rosália húgomot mindketten atyafiságoson köszöntyük. 

Székely Elek levele Csáky Katának 
1761. november 17. 

No. 661. [24] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád méltóságos személyéhez viseltető, alázatos engedelmességemet újítja 
szent keresztség által vett dicsőséges patrónájának szent napja, melyet is az midőn 
minden kívánatos jóknak bővelkedésében érni excellentiádnak óhajtanék, buzgó 
alázatossággal tött, számos előfordulandó esztendőkben is óhajtott kívánságinak 
voltaképpen lejendő tellyesedéseiben kívánom tölteni. Nékem is, több alázatos hí-

                                                 
211 Haller János Csáky Kata testvérének, Borbálának volt a fia. A szülei Haller György és Csáky 

Borbála. Haller János Nemes Zsuzsannát vette feleségül, s egy lányuk, Borbála született. Fond Jó-
sika No. 670. Haller Pál, György (neje, Csáky Borbála, fia János) 1753. június 18-án kapott grófi 
címet. 
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vének közötte hathatós közbenvetéseinek megnyerhetésére, mely abbéli kegyessé-
get továbbra is alázatos tisztelettel instálom. 

Az Zöld Jágernél lévő kereskedő, ki nem fizethetvén az küldött pénzből, hátra-
lévő pénzit kéri alázatossan excellentiádtól, megküldeni méltóztassék, nem lészen 
annakutánna senkinek is excellentiádhoz praetensiója. Elfelejtettem az én általam per-
cipiált pénzről deductiómot küldeni, de azzal is jövő postával alázatosson udvarlok. 
Addig is pedig méltatlan személyemre áradott s még halmozott kegyességében aláza-
tos tisztelettel ajánlott lévén, állhatatosan vagyok kegyelmes asszonyomnak 

alázatos, engedelmes hív szolgája 
Székely Elek212 

Béts, 17. Novembris 1761. 

Csáky Borbála és Csáky Kata levele a Guberniumhoz 
dátum nélkül 

No. 661. [261–262] 

Méltóságos gróf Gubernátor Úr! Méltóságos Királyi Gubernium! 
Minekutánna néhai méltóságos báró Mikola László úr defectusán ránk maradott 
nemes Kolos vármegyében magyar- és oláhdezméri, topaszentkirályi, pusztaszent-
miklósi, berendi, soboki, szamosfalvi és gyerő-vásárhelyi Mikola jószágok régen 
sequestráltattanak213 volna, ha későre is ugyan, Isten végét adá. A közelebb elmúlt 
terminuson a Regius Fiscus és közöttünk, néhány ágon lévő contradictorok között, 
hosszason tartott nehéz perfolyáskor is a jószágok nékünk, a Mikola lineán lévő 
descendens leányoknak ítéltetének, oly móddal, hogy a sequestrum alól absolvál-
tatván, nekünk adattattanak kezünkben. 

Ezt ugyan a Regius Fiscus apellálta, de úgy tetszik, azzal azon jószágok tovább 
sequester kéznél nem tartathatnak, mert 

1mo. Az haza törvénye az olyan jószágokat, melyekről kétség vagyon, hogy az 
deficiált embernek attyafiait illetik-é, vagy a fiscust, csak addig mondgya, hogy 
sequester kéznél legyenek, míg azokat, kik a jószágokhoz közöket tartyák, magok 
bizonyíttyák, hogy őket illetik Decr. p.1. tit. 29. 

2do. Világosságra jött törvényesen, hogy inmediate minket illetnek, mint inme-
diatus successorokat. Azért 

3tio. Minthogy nem az apelláns kezénél vagyon a jószág, nem praejudicál az 
apellátiónak, ha pendente apellatione kezünkbe adattatik. Sőt inkább illenék, hogy 

                                                 
212 Székely Elek (megh. 1772.), id. Székely Elek fia, Torda vármegye főbírája. 
213 lefoglal 



 68 

az kiknek a törvény ítélte, azok vegyék kezekhez, mintsem idegen kéznél marad-
gyon továbbra is. Annál is inkább 

4to. Minthogy az sequester kéznél eddig is annyi deteriorátióval s kárunkkal voltak 
azon jószágok, hogy soha abbéli kárunknak bonificátióját nem remélhettyük. 

Mellyre nézve instállunk alázatossággal, méltóztassék excellentiád és a méltó-
ságos Királyi Gubernium azon jószágokat a sequestrum alól kezünkbe assignál-
tatni, vagy ha úgy kívántatnék, Felséges Asszonyunkat214 rólla úgy informálni, 
hogy vehessük kezünkbe azon jószágokot, ne nézzük még is tovább távolról igaz 
vérség és inmediata successio szerént ránkszállott jószáginknak pusztulását. 

Isten excellentiádat és a méltóságos Királyi Guberniumot Felséges Asszonyunk 
szolgálattyára tartsa meg, kévánnyuk. Excellentiád és az méltóságos Királyi Gu-
bernium  

alázatos szolgái 
báró Haller Györgyné Csáki Barbara215 

és báró Bethlen Miklósné Csáki Kata 
Az méltóságos gróf erdélyi gubernátor úrhoz és az méltóságos Királyi Gubernium-
hoz őexcellentiájokhoz s őnagyságokhoz alázatos memoriálissok gróf Csáki Barba-
rának és Katának, a sequesterbe levő jószágok iránt. 

Haller Borbála levele Csáky Katának 
1763. január 10. 

No. 661. [212] 

Édes lelk[em] Öcsém! 
Tudtam én eddig is nagy elmédet, de mostani nekem küldett leveledből bizonnyal 
aztat láttam, hogy messzelátó bölcsesség nem fogy, sőt szaporodik, mivelhogy iga-
zán vállaltad okát. Hogy mi az oka oly szorgalmatos kéréseimmel írásomnak, 
melynek bővel magyarázattyát tudom mondani. Engemet fájlaló igaz vérem terhé-
nek nem veszi, minthogy magad méltóztattál parancsolnod, hogy sorsomról tudó-
sítsalak. Engem, édes lelkem, ezelőtt mintegy öt héttel kiborzogtattat az hideg, 
melynek mijánna csaknem két, ha nem huszonnégy órát tartó forróságam vala. 
Mindegy nyolcad napnál többet ugyan nem feküttem, de oly gyengén voltam, s va-
gyok már hat napjánál több, hogy házam népivel kezdtem enni, az hálószobámból 
nem mozdulhattam. Magam kezeimmel való lehető iratimnak első oka az most 
méltóztassál kitalálni, honnat házamban való ülésem. Tudod lelkem, akinek senkije 
nincs, mind nekem, hosszas betegségében hogy van annak dolga. Második oka, 

                                                 
214 Mária Teréziát 
215 Mivel Csáky Borbála 1762. június 25-én, 44 éves korában hunyt el, a levél keltezésének ez az 

utolsó lehetséges dátuma. Fond Jósika No. 670. 
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hogy sokszor az szót sem tehettem, mellyem gyengesége mija, és könnyebben 
jutak az iratokhoz, hogy sem az mondás, hogy ez így az két körülettem forduló 
természetemmel ellenkező dolgok megcserélődtek. Írod, hogy az grófod Szebenben 
sijet, elhiszem sijet őkegyelme az bálakban. Ne hadd magad dupejel,216 az enyim is 
bemene tegnap, de ő jól van most, mivel én nem mehetek, tüllem nem lehet 
dupejel, bátran vigadhat Didriknével. A fonaladat elhozták, azt bizonyoson hidd, 
hogy megköttetem kedved szerént s jól, de hogy az májusig megszövőggyék, nem 
reméllem. Mivel tudod édes, az jobbágy takácsak részemre szaporán szőnek, de 
már én gondom ma, tud meg az, mit én eccer magamra vállalak, inkább járok én 
azután, hogy sem az magam dolgam után. Nekem ha jobb hírt nem írhattál az kapi-
tány Budai hírivel, azt se írtad volna lelkem, mivel ugyan megbúsultam rajta. Én 
pedig most ugyan rossz vagyok az búhoz, fel nem találván magamat az okon, ha 
megbúsítattál, meg is vigasztalj. Az Istenért kérlek, itt az az híre, hogy anyánk217 
hozzátok készül Szebenben, az farsangra,218 higgyed, hogy gyengén vagyok, de 
nem juthat olykor eszemben azon szándékozó hír, hogy ne kacagjak, képzelődvén 
azon bemenetelről, mindhogy az nagy elmék meg szoktak egyezni, bizonyos va-
gyok, hogy egyet gondolsz velem. Az szebenieket köszöntsd én szómmal, valakik 
az én igen méltatlan személyemről méltóztatnak emlékezni, azok között az kedves, 
drága püspök urat. Tudom, hogy irigy vagy, de tudom jól, hogy tudod, micsoda vé-
tek, azokott elkerüled, s engem ki nem kívánsz grátiádból rekeszteni. A lejányim, 
kik vigasztalatim, kezejidet csókolják alázatoson, minden aprajokból kifogytak, 
nincs mit tanolni. Kérlek lelkem, keress nekik hamarul, venni az pater szuperiornál 
kaphatsz templomnyit. Én megélek, abban bizonyos légy, állhatatoson, hogy va-
gyok édes lelkem, öcsem 

igaz hív tisztelőd 
alázatos szolgálód 

gróf Haller Borbara219 

Prazsmar,220 10. Januarii 1763. 

                                                 
216 dupā el rom. – őszerinte, ahogy ő akarja 
217 anyánk – Haller Borbála ugyanis Haller László és (Árva) Bethlen Kata, később Teleki Józsefné 

lánya volt, akit a család, de még inkább a buzgó katolikus rendek sürgetésére és közbenjárására az 
Udvarnál, a férjével kötött szerződés ellenére az anyjától törvénytelenül elvettek, és nagynénje, 
Haller Kata Csáky Zsigmondné nevelte. Az anyjával nagyon rossz viszonyban volt. Vö. Bethlen 
Kata Önéletírása Bp., 1984. 111–114. 

218 A szebeni farsangokra többször utalnak a levelezésben, a maszkos alakoskodók dramatikus játé-
kai és a felvonulások, az ünnepinél is gazdagabb evés-ivás, tánc, mulatozás az arisztokrácia ked-
venc időtöltése volt. 

219 Haller Borbála (szül. 1720), 1740-től Teleki Pál felesége 
220 Prázsmár – Prejmer, Tartlau/Tartlen, Brassó vidék (Burzenland). A falu templomerődjéről ismert. 



 70 

Mátyus István levele Csáky Katának 
1763. március 5. 

No. 661. [33] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Szebenben februáriusnak 25. napján költ kegyelmes levelét excellentiádnak vettem 
nagy alázatossággal ezen folyó holnapnak 4-dik napján, a kartifrol221 és árticsóka 
magokkal, melyeket a kertésszel mindgyárt el is vetettem. Az egyéb veteményezést 
is mind a táblákban, mind pedig melegágyokba alkalmasint elvégeztettem, úgy, 
hogy már a melegágyok béliek igen szépen kiköltenek. Nem is volna már egyéb 
defectussal a kert a foghagymánál és a magnak való vereshagymánál, melyek hogy 
a múlt esztendőben itten nem termettenek, excellentiád is tudgya, de azokat is a 
következendő kolosvári sokadalomkor222 igyekezem megszerzeni.223 

Az excellentiád minapi kegyelmes parancsolattya szerént, Szentmihálytelkén a 
berendi possessoroktól a szentmihálytelki határban bírató szénafűrül eskettem, s 
igen derekasint is kijön az, hogy a szentmihálytelki határba légyen, és néhai méltó-
ságos gróf Csáki Sigmond224 úr őnagysága engedelmébül kezdette bírni Ketzeli Ist-
ván225 uram, s az őkegyelme decessusán maradott a mostani possessorokra a 
berendi határnak226 lett osztásával, ezért processust indítván, nem lészen ok nélkül, 
igen szép szénafű lévén, procedáltatok is minden órán. 

A szentmihálytelki embereknek földek felett az unitus pópákkal volt difficultá-
sokat is eligazítottam. 

Mely jobbágyokat cancellista uraimék repetáltanak, mind voltanak előttem, s 
örömöstébb haza szállanának mindnyájon, mintsem mostani lakóhelyekről taxáz-
zanak, márpedig azoknak számok fellyül haladta a harmincat, s közöttök jelesebb 
jó gazdák vagynak. Ha excellentiádnak úgy méltóztatnék tetszeni, jó volna mind-
nyájokat Szentmihálytelkére telepíteni, mivel ottan a mostan lakosoknak injuriájok 
nélkül még annyi átmennyen, most vagynak, mint az falura, mind pedig határukra 
nézve. Oda megtelepíttetvén, könnyen megélhet, de nevezetessen méltóságos gróf 
Károlyi227 úr őexcellentiája Usztató228 nevezetű falujából több tíz számból álló gaz-
dáknál kérettetvén fel, azok ottan meg nem szenvedtetnek, melyre nézve nékiek va-
lahová el kelletik szállniak, s ezek iránt excellentiádnak kegyelmes parancsolattyát 

                                                 
221 Kartifiol – karfiol, kelvirág lásd. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (továbbiakban SZT) VI. (Szerk. 

Szabó T. Attila) Budapest–Bukarest, 1993. 216. 
222 országos vásár 
223 Az első és a két utolsó bekezdés négy függőleges vonallal le van húzva. 
224 Csáky Zsigmond Csáky Kata édesapja 
225 Keczeli István (1680–1735) kővári kapitány volt a kuruc korszakban. 
226 Berend – Berindu, Kolozs vm. 
227 Károlyi Antal gróf (1732–1791), a Hétszemélyes Tábla bírája 
228 Usztató – Păgaia, Közép-Szolnok vm.  
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nagy alázatossággal elvárom. Mellyek után magamat excellentiád kegyelmességé-
ben nagy alázatossággal ajánlom, és maradok excellentiádnak 

legalázatosabb szolgája 
Mátyus István229 

Nagyalmás, 5. Martii 1763. 

R. R. Szentmihálytelki rész elidegenítéséről tudósítás. 

Nevezetes tudósítás egyebekről is, de kivált a szentmihálytelki 
részről, erről a reratoriát230 fel kell kerestetni, úgy tudom Ágos-
ton úrnál231 vagyon most. 

Filep Demeter levele Csáky Katához 
1763. március 17. 

No. 661. [34] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A bilaki két kőmíves legény csütörtökön, úgymint 10-ma praesentis232 indulván 
meg, ugyan azon alkalmatosságon, amelyen a harangakot is hozta be, s 14-ta prae-
sentis233 érkeztenek ide, amint magok referállyák. A harangakon pedig semmi írás, 
se betű nincsen, az itt való harangok közül a kisebbet azon alkalmatosságon Bilak-
ra elküldettük. 

Efelett írhatom igen alázatosan excellentiádnak, hogy a boroknak jobb részit 
anslagra vettük, a mi kevés majorság bor itten vagyon, asztat is ezen holnapnak 
fodta234 felé árulásra visszük. 

Alázatosan küldettem 7 szárcsát és egy pár vadrécét. 
Továbbra alázatosan várván excellentiád kegyelmes jó parancsolatit, maradtam 

excellentiádnak 
érdemtelen alázatos szolgája 

Filep Demeter 

Küküllővár,235 17. Marcii [így] 1763. 
                                                 
229 Mátyus István, a nagyalmási udvarbíró 
230 relatoriát helyett 
231 Ágoston Márton prókátor 
232 decima praesentis – folyó hó 10-én 
233 decimo quarta praesentis – folyó hó 14-én 
234 a hónap fogyta, a hónap vége 
235 Bethlen Miklós testvérével 1757-ben vásárolta meg a királyi kamarától, s az 1770-es években je-

lentősen átépítette az addigi reneszánsz várkastélyt, kialakítva az épület napjainkban is látható 
külső arculatát. 
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Gyulai Z. András levele Csáky Katának 
1763. március 27. 

No. 661. [32] 

Kegyelmes jó patróna Asszonyom! 
A bilaki vásár megesék, melyben is kevés lármánk ugyan az nagyfalusi236 oláh ka-
tonaság mia lett vala, de kapitányokat lehívatván, a lármát lecsendesítettük. 

Ami naturálék elköltenek, eszerint következik: 
A piacon épült v[endég] fogadó vagyis pincében költ el lecsméri237 bor, 4 

poltrán kupája, Sánduly mészáros keze alatt veder 29 és kupa 5, ennek való sepreje 
2 veder s 3 kupa. Ugyanott serlingi238 bor veder 13 és kupa 1, ennek sepreje 7 kupa. 
Egy 8 vedres serlingi bor tart[...]239 fenn akót, de ebben sem sok van. Fellaki pén-
zen vett bor az alsó korcsmán és fenn a boros piacon, a csűrbírónál240 költ el 39 
vedres hordó bor, ennek kupája folyt el 9 pénzen. Seprű volt 4 veder. 

NB: Ebből a vendégek is consummáltak. Pálinka 22 ejtel s 3 fertály. 
Kenyér (minthogy sokan is árultuk) költ el 129 pénz ára. 
 Olajos lepény 72 pénz ára. 
 Olajos káposzta 15½ pénz ára. 
Vám, ami begyűlt (mivel az örményeket nem taxáltuk, azért, hogy eczer sem 

voltak ily feles számmal) jó 5 pénz ára. 
Adtam el 3 fogatlan vén teheneket 33 forintokban és még maradott egy eladó 

tehenünk. Remélhetem, ez is elkél.  
Ezeket egybegyűjtvén (mivel a korcsmárosoknál még kinn van a bor árában) ha 

úgy parancsolja excellentiád, a pék majstertől való comissióval egybe, ottan admi-
nistrálni igyekezem. 

A halastónk elkészült a malommal által ellenben, melyekben szüntelen friss víz 
a malom árkából foly. Hoztam vala Erkedrül241 19 posárt242 és 20 kárászt, de csak 7 
posár maradott meg benne, azt okozám, hogy gróf Lázár Gábor243 úr Barátfalurul244 
vászon nélkül való hordóban hozatta által Erkedre és megverődvén, kelletett elhal-

                                                 
236 Nagyfalu – Sajónagyfalu, Mărişelu, Belső-Szolnok vm.  
237 Lecsmér – Leşmir, Kraszna vm. 
238 Serling – Măgurele, Scherling, Doboka vm. 
239 egy-két betű kopás miatt olvashatatlan 
240 A birtokos gabonacsűrére felügyelő alsóbb rendű gazdatiszt, uradalmi csűrgazda. 
241 Erked – Szászerked, Mezőerked – Archiud, Kolozs vm. 
242 A pozsár egy pontyfajta lásd. SZT X. k. (Főszerk. Vámszer Márta) Budapest–Kolozsvár 2000. 876. 
243 Lázár Gábor, szárhegyi, gr. Lázár Ferenc, Csík, Gyergyó és Kászon főkirálybírája, és Csáky Zsu-

zsanna fia, Csáky Kata másodunokatestvére. Közéleti szerepet nem játszott. 
244 Mezőbarátfalva – Brăteni, Kolozs vm. 
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ni, különben a Sajó vizében élhetne. Mindazáltal, reménlem a Sajó és Besztercze 
vizéből (ha megszáll) a tót, ami hallal megtöltyük, a gróf is ígéri, hogy még ad. 

Már az innepek közt a malom és vendégfogadó felállatásán leszek. Jóllehet so-
kan állíttyák, hogy malmunk nem lészen, de írom excellentiádnak, szabad ki mit 
beszéllyen, de malmunk nékünk ott jó lészen, nincsen semmi jó, kicsin irigység 
nélkül.  

Gróf uram őexcellentiája parancsolt vala 80 véka zab felől, a minapiban vittek 
vala 10. Mivel tizet visszahozták az útról, ezért most küldöttem 90vent, mely is in 
summa tészen 100zat. Én nem tudom, hogy van, hogy ki nem telik, most is a sze-
keresek előtt s véllelő mérettem fel, jól lehet nem megnyomva, de félig elütve mér-
ték fel a zabot. 

A besztercei magistrátus miben végezte el a rongyok felől maga elméjét, arrul 
való levelit excellentiádnak elküldöttem. 

Az én kezem alatt a bilaki és rettegi245 borok kívül nincsen, akiket kitehetnék a 
fogadóra, ezek pedig csak nyári borok lésznek. Vagyon ugyan még egy cir[ca] 40 
vedres hordó serlingi hordó bor, kit is az innepekre ki kell tennem. Méltóztassék 
azért excellentiád valami jó borokat küldeni, hogy álljon fel vélle a korcsománk. 
Az oláhok tisztjei az óhbort is elhordanák. Nagyfaluban 2 poltúrán árullyák a sava-
nyú bort, serlingnek a korcsomában hasznát nem vehettyük e miá. 

Istené a dicsőség, semmi kára excellentiádnak kezem alatt való jószágiban nin-
csen, a szorgalmatosabb vetések az ezen két hétben, ha az idő szolgál, által me-
gyünk, Isten segítcségével. 

Ezek után is magam alázatos ajánlásával vagyok engedelmes asszonyom excel-
lentiádnak 

alázatos szegény szolgája 
nemes Gyulai Z. András 

S. Sz. Bilak, 27. Martii 1763. 

P. S. Egyebet küldeni nem tudtam valami 8 vödörnél és két mellyesztett gúnár 
lúdnál és 4 fogoly madárnál. 

                                                 
245 Retteg – Reteag, Belső-Szolnok vm. 
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Mihótsa Ádám és Mihótsa József levele Csáky Katának 
1763. május 19. 

No. 661. [36–37] 

Kegyelmes Asszonyunk! 
Excellentiád kegyelmes parancsolattyából nagyalmási udvarbíró, Mátyus István 
uram őkegyelme, méltóságos ítilőmester, Domokos Antal úrtól246 minket impetrál-
ván, éppen az közelebb elmúlt újesztendő napján excellentiád szolgálattyába Nagy-
almásra megérkeztünk, az holott is, míg egyebet dolgoztunk volna, legelőbbször, 
az elidegenedett jobbágyai után excellentiádnak falunként szorgalmatoson esket-
vén, s azután utánnak indulván, ámbár azelőtt 30 s 40 esztendőkkel szöktenek lé-
gyen el, (mindazonáltal törvényesen felkérvén) tanáltuk fel ezeket, úgymint 

 
  1. Opre Kretsunt 11. Vamas Dumitriut 21. Pársa Juonuszt 
  2. Opre Nyisztort 12. Vámas Stefant 22. idősb Pársa Stefant 
  3. Vants Vaszillyt 13. Fürei Jánost 23. Czikirlo Vonut 
  4. Pestyelo Florát 14. Vámas Ignátot 24. Ignát Vonut 
  5. Pestyeló Szimiont 15. Farkas Vonult 25. Ignát Páskut 
  6. Puskás Samuilát 16. Vants Jánost 26. Pársa Stefánt ifj. 
  7. Puskás Vaszillyt 17. Szimok Lukát 27. Bálnas Vonult 
  8. Baltok Szimiont 18. Ursz Illyét 28. Balmas Florát 
  9. Vámas Stefánt 19 Ursz Monkát 29. Nonye Dumitrut 
10. Vámas Simiont 20. Ursz Mihályt 30. Beikon Mihályt 
    31. Czodán Petrut 

 
Kik mindnyájan házasok lévén, szokás szerint megkezesítettük s a kezesleveleket 
udvarbíró uram kezében által is adtuk, a megnevezett jobbágyoknak iffiú legény fi-
ai, úgy kisdedek felesen lévén, azokat itt nem specificáltuk, de a kezeslevelekben247 
nevei azoknak is megvagynak. Ezeken kívül cigány jobbágyokra akadtunk, ezekre, 
úgymint Burga Gyuri hegedűsre, Dula Korokra és Dula Milákra, hét testvérével. 
Maradtanak el még méltóságos Károlyi Antal úr őexcellentiája földin hét jobbágyai 
excellentiádnak, kik nekünk kezünkbe nem adattanak, hanem ottan kezesítettenek 
meg, ezek is személyük, hogyha most nem is, de nemsokára föladatnak. Eszerint 
alázatos kötelességünk szerint elvégezvén repetitiónkat, tellyes igyekezetünk sze-
                                                 
246 Domokos (Damokos) Antal, báró, ítélőmester, majd Marosszék főkirálybírája. 
247 A megkezesítés a falu, vagy több falubeli lakos felelősségvállalását jelentette (bizonyos összeg 

erejéig) azért, hogy a szóban forgó személyeket nem engedi elszökni, az érintettek viszont a ke-
zeslevélben fogadták meg, hogy helyben maradnak, az illető földesúrnak kívánnak szolgálni, el-
lenkező esetben visszahozhatók a birtokra. (Csáky és Kemény családok levéltárából származó 
példák alapján.) A 17. századból hasonló esetekett idézett Varga János: A jobbágyrendszer a ma-
gyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767. Bp., 1969. 187–190. Nógrád, Hont, Ung, 
stb. megyékből. A 18. században a kezesítés intézménye archaikusnak tekinthető. 
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rint, az minémű dolgai excellentiádnak udvarbíró uram által előnkben adattattanak, 
mindazokat excellentiádnak jövendőbeli hasznára szorgalmatoson véghezvittük, 
nevezetesen ilyen relatoriákat248 conficiáltunk: 

Bábonyi249 Vákár Tagyérnak250 megverettetéséről 1 inquisitoria relatoria251 
Magyarországon, Váradon fogságban levő Csontos nevű jobbágy részére 1 inqui-

sitoria relatoria 
A fagadós lovainak elveszése iránt egy inquisitoria relatoria 
Jobbágyok reductiójára való inquisitoria relatoria 
Szentmihálytelki szénafűrűl (melly a berendiektől elfoglaltatott) egy hatalmas 

inquisitoria relatoria 
Szentmihálytelkén az óhbudaiakkal való controversiás hely iránt inquisitoria re-

latoria 
Szentmihálytelki unitus oláh papok igen sok földeket bírván, azokat kijártottuk 

és feles földeket kiszakasztottunk, erről való testimoniumot. 
Szentmihálytelki Silimon Szimion zsellér részére, a pap ellen, adósság dolgában 

inquisitoria relatoria 
Czoldi252 feles közönséges hely iránt, mellyek más részről felfogottatók, igen 

hatalmas inquisitoria relatoria 
Kásapataki253 egy házhely iránt (mely excellentiád részére el is foglaltatott, egy 

jó inquisitoria relatoria 
Bábonyi egy házhely iránt, melly el is foglaltatott inquisitoria relatoria 
Az almási vár erdejibe idegenek közül akik bírtak, azok ellen való tiltó relatoria 
Ugyan a vár erdejibe excellentiádnak nagy kárára feles idegenek bírván, arról 

való inquisitoria relatoria, melly az vár erdejének az régi kijártatások szerént min-
den határaiban describállya. Ezeken kívül, az mik elmaradtanak és udvarbíró uram 
által előnkbe adatnak, azokat is minél hamarébb hívségesen végbenvisszük. Melly-
re nézve instálunk mélly alázatossággal excellentiádnak, méltóztassék excellentiád 
maga kegyelmes tetszése szerént, a fellyebb specificált munkánknak béréért ke-
gyelmesen determinálni és maga kegyelmes determinátióját fizetésünk iránt nagy-
almási tisztyének megírni és kifizetésünk iránt őkegyelmének kegyelmesen comit-
tálni,254 hogy elmaradott dolgait is excellentiádnak elvégezvén, ne kellessék itten 
nékünk héjába ülnünk. Excellentiádnak megmutatandó kegyelmes grátiáját életünk 

                                                 
248 előterjesztéseket 
249 Bábony – Băbiu, Kolozs vm.. 
250 Togyérnak helyett 
251 relatoria – előterjesztés 
252 Cold – Ţăudu, Kolozs vm. 
253 Kásapataka – Bogdana, Kolozs vm.  
254 committálni – parancsolni, utasítást adni  
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fottáig255 meghálálni igyekezünk. Ezek után, mindőn Istennek szent oltalmába aján-
lanók excellentiádat, magunkat pedig excellentiádnak kegyelmességébe, maradunk 
excellentiádnak 

legalázatosabb szolgái 
Mihótsa Ádám és 

Mihótsa József 
cancellisták 

Nagyalmás, 19. Maji 1763. 

Méltóságos született gróf Csáki Kata asszony őexcellentiájának, méltóságos gróf 
bethleni Bethlen Miklós erdélyi méltóságos consiliárius és provinciális főcomissárius 
úr őexcellentiája méltóságos élete párjának, őexcellentiájának, mélly alázatossággal  

N[agy]Szeben 
Nro. 15-to256 Miholtsa Ádám és Miholtsa József cancellisták levele az Szilágy-

ban aufugiált jobbágyok neveinek specificatiójával. 

1763 minémű resatoriák marattak az almási udvarbírónál.  

Az 1776. 30. Maii költ resatoriát257 attam az udvarbíró kezében, 
az vár erdejében bebíró czoldi és nyiresi possessorok ellen. 

Hatfaludi Ferenc levele Csáky Katának 
1763. augusztus 13. 

No. 661. [29] 

Méltóságos gróf Asszony, nékem kegyelmes Asszonyom! 
Most az innepre hazaérkezvén Magyarországról, excellentiád levelét vettem. Ami 
az itt maradott fegyvereket nézi, melyeket excellentiád parancsolattyából báró 
Jósikáné asszony el nem vitt, akárki jőjön utána, excellentiád levele mellett felesé-
gem kiadgya, nékem egy sem kell. Almáson is tanáltak volt flinták a puskásoknál, 
nem tudom bészedette-é excellentiád, vagy sem. Írtam volt excellentiádnak egy ke-
vés restantia kifizetése iránt, erről semmit sem válaszolt excellentiád. Én, ha lehet-
ne, azok iránt excellentiádnak szerettem volna szólani, mert oly igaz kérésemet tu-
dom excellentiád méltó considerátióba vévén, káromat nem kívánta volna. Mivel 
az ember halandó, most pediglen, mivel mind a két leányomat szerencse tanálta, 
ugyan jól esett volna az excellentiád grátiája. Most beteges lévén, ha jobban leszek, 
                                                 
255 fogytáig 
256 Numero decimo quinto 
257 Mindkét esetben a relatoriát helyett. 
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ismét Magyarországra megyek, pünkösdre ha hazajöhetek. Feleségem, ki alázatos-
san köszönteti excellentiádat, Hídalmást lesz. Legközelebb bárcsak az pálinka árát 
vehettem volt kezemhez. Ezek után követvén excellentiádat beteges, siető írásom-
mal maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Hatfaludi Ferenc 

Kolosvár, 13. Aug. 1763. 

Lovak vásárlására én adtam volt báró Jósika úrnak 1000 Rft-ot. Szebenbe is ad-
tam Balt úrnak, de most még az írásokból meg nem nézem, nem emlékezem reá.258 
Lónára is küldöttem volt, úgy teczik, 200 forintot báró Jósika úrnak, itt van a 
kvitanciája. A szentmihálytelki írást, ha nálam lesz, felkeresem. Melyeket én 
peragáltam, a cancellistáknál vagyon. 

Murányi Péter levele Csáky Katának 
1763. október 8. 

No. 661. [30–31] 

Méltóságos gróf Asszony, érdemem felett méltóztatott méltóságos kegyelmes 
Patrona Asszony! 
Közelebb elenyészett holnapban itten lévén excellentiád, méltóztatott vala velem, 
érdemtelen alázatos engedelmes szolgájával parancsolni, hogy tekintetes Simon 
János259 uramtól tudnám meg és írnám le mindazon dolgokat és erősségeket, vagyis 
okokat, valamelyeket őkegyelme tud és ítél excellentiádnak hasznára, a méltóságos 
Csáki fiú-ág és néhai méltóságos Kamuthi Balás úr descendensei ellen. Mellyhez 
képest alázatos kötelességem követése mellett, valamit csak felgondolhatott emlí-
tett Simon János uram, én mindazokat leírtam és ezen levelemben accludálván, vé-
le alázatossan udvarlok. Tartozó alázatos kötelességem mellett, személyem szerint 
is udvarolnék excellentiádnak, csakhogy kúra alatt lévén, nem vagyok olly állapot-
ban, hogy hirtelen útra indulhassak. Hogyha pedig kúráimat szerencsésen végezhe-
tem, szándékozom édesanyám házához jutni. Mivel ezen folyó holnapnak 3-dik 
napján elbúcsúzván, méltóságos gróf Haller János úrfi260 őnagysága szolgálattyá-
nak véget vetettem, melly szerént excellentiádat megesett minden hibáimot aláza-
tosan is követvén, mély alázatossággal bocsánatot óhajtok, instálván egyszer s 
mind méltóztassék excellentiád távollétemben is velem parancsolni, mert ugyan is 

                                                 
258 Nincs befejezve a mondat. 
259 Simon János (1724–1764), híres ügyvéd 
260 Haller János úrfi (1740–1793) Csáky Borbála fia 
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utolsó pihenésen is tartom különös szerencsémnek, ha csekélységemet fordíthatom 
excellentiád parancsolatinak tellyesítésére. 

Mellyel, midőn magamat excellentiád kegyelmes grátiájában alázatosan ajánla-
nám, örökös tisztelettel maradok excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
Murányi Péter 

Kolosvár, 8. Octobris 1763. 

Kegyelmes Asszonyom!261 
Ha az méltóságos Csáky família reductiójában vagy egyéb írásomban ollyas ho-
mály volna, melly a dolognak értelmes magyarázattyát akadályoztatná, méltóztas-
sék excellentiád velem parancsolni és legalább csekély vélekedésem szerént homá-
lyos írásomat világosítani tartom alázatos kötelességemnek. Hogy pedig tekintetes 
Simon János uram ezelőtt azt emlegette, hogy Csáki Gábor úr successorinak excel-
lentiátokhoz lehetne praetensiójok, kétezer forintnak feléhez, én pedig most azt ír-
tam, hogy csak ötezernek feléhez lehet. Annak nem egyéb az oka, hanem csak az, 
hogy Csáki Gábor úr successori a Csáki részjószágból, magok rátájokat egésszen 
bírják, mely ha a kétezernek feléhez nem praetendálhatnak, hanem ha a Csáki jó-
szág mind az fiúkhoz által menne, mint ezt megírtam írásom legutolsó punctumába is. 

Holmi jószágok dolgáról való levelek, mellyeket megolvasni 
gyakran szükséges. 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1764. március 10. 

No. 662. [1–3] 

Édes Kedvesem! 
Consiliárius Rosenfeld úr sürgetvén újra 1000 német forint megfizetésit. Azon 
adósság, melyet inclytus consiliáriusságod taksája kiváltására fordítottam, ezt nál-
lam lévő írásod is bizonyíttya. Én 500 forintot letettem, ha nem tesz rendelést az 
más 500 forint iránt, hogy apródonként fizessük le, mert már meguntam az intere-
sét fizetni, melyből magad egy krajcárt se fizettél, s akkor jól esett neked, hogy 
idegen földön szerzettem, s már most felit sem akarod fizetni. Úgy látszik, mivel 
Szebenből írt levelembe kértelek, s még nem is válaszoltál reá. Nekünk pedig jobb 
levél által dolgainkat igazítani, mind szóval, mert úgy nem hiszem, meg tudnánk 
egyezni, de olyan haragot mozdít, hogy sokszor három napig se szólasz hozzám. 

                                                 
261 Ugyanazzal az írással íródott dátumozás nélküli levél, valószínűleg az előző levél kiegészítő része. 
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Azért szívesen levelem által újra kérlek, azon adósság felének letétele iránt, meg-
gondolván azt, hogy mióta együtt lakunk, majd minden jövedelmemet a te tetszé-
sedre fordítottam, melyre jól emlékezhetel. Elsőben Bécsbe olykor jártál, mikor 
még se jószágod, se fizetésed nem volt. Azután tudod, mely nehezen vettem ma-
gam annyi ezüstnek vásárlására, melynek kifizetésére, az alparéti262 jószág kiváltá-
sáért való és más eleimtől maratt pénzemet fordítottam, de ki nem pótolhatván ak-
kor sokáig, majd minden jószágim jövedelmét is annak kifizetésére attam. Most 
szintúgy magadat akarod tartani, mint én, s hiszem, ha egyesség van közöttünk, 
úgy is kéne lenni. Kétszer Bécsbe jártunk nagy kölcséggel. Az jószágok árában 
2250 Rft vagyon, melynek interesit, jól tudod, hogy talám egyszer kivettem azóta. 
Más esztendőkbe sok vólt, mikor két vagy háromszáz forintot láttam belőle, mert a 
szebeni bő költség miatt elkel az, amiből az interesnek ki kéne telni. A ménesemet, 
mióta kezed alá vetted, semmi hasznot belőle nem láttam, még is azt pretendá-
lod,263 hogy én az adósságaidat fizessem, holott minden egyéb jövedelemtől meg-
fosztottál, éppen csak az eleimtől maradt kevés jószágom hasznát veszem. Tudod 
pedig az erdélyi jövedelem mely kevés szokott lenni, abból is mikor szükséged 
vólt, kölcsön kértél, azt fogadván, hogy interesét, mint más idegen, úgy megfize-
ted. Amint, hogy fundusul is mutattad az keresdi264 jószág árendáját, de azután az 
praefectusunknak másként parancsoltál. Mely miá még 1 krajcár interest se vettem, 
akár pedig néked sietve kelletvén pénz, gyöngyömet, ezüstömet attam zálogba, 
csakhogy szükségedet pótolhassuk, s majd esztendeig fizettem nagy részinek az 
interessét, még kevés jövedelmemből kifizethettem, és 3000 forint vólt. Ugyan a 
jesuvitáktól kértem volt, mivel neked akkor nem attanak vóna, 1000 forintot, me-
lyet 12 esztendőtől intereseztem, már az idén kifizettem. Tudom, az iránt se kí-
vánsz megkárosítani, melyeket ha elfelejtenél, vóna rólla való contractusaid, bi-
zonyságim. Mert az egekkel bizonyítom, hogy ami kevessem van, nem azért igye-
keztem megtakarítani, hogy vagy pompásabb életre, vagy gazdagságra vágyódnám. 
Hanem elsőben, hogy Isten dicsőségére fordíthassak, melyre még ekkoráig igen 
kevés ment. Másodszor, mert ily pogány szomszédságában vagyunk, jó vóna, ha 
valamicske vóna a ládába, mert tudod tavaly, mikor az ÚrIsten tatár hírrel rettentett 
bennünket, mint megijedtünk volt, hogy a várban kell szorulnunk, nem lévén pén-
zünk, mit csináljunk, s emlékszel, hogy akkor is csak az én kevesemre tettél láncot. 
Harmadszor, hogy két gyermekemre egyaránt maradván, amicském van, hogy 
maradgyon fenn holtom után is az az jó nevem köztök, olyan anyánk volt, aki nem 
elpompázta, s járódta, amije az eleitől rámaratt, hanem megtartóztatta számunkra, 
sőt keresett, s amit költött, jószágra, ezüstre, köves portékákra, gyöngyre költötte, 
aminek mi is hasznát vehettyük. Mert én senki előtt való jó hírem nevekedésében 
nem örülnék, mindhogy gyermekem közt, mind életemben s mind holtom után jó 
emlékezetemet hagyhatnám, és előtted kedvességbe lehessek. Ezen levelemben is 

                                                 
262 Alparét – Bobîlna, Belső-Szolnok vm. 
263 helyesen: praetendál, azaz követel 
264 Keresd – Criş, Fehér vm. 
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avégre magyaráztam úgy ki magamot, hogy vedd szívedre az én hozzád való jó 
szívemet, akiért soha háládatos nem kívánnál lenni. Hanem most szállj szívedbe, s 
ne kesergess ezután, mert én mindezeket az rád tett költségeket nem sajnálnám, s 
most is könnyen megalkunnám, csak csendes napokat tölthettem vóna veled, vagy 
azt remélhetnék, mert vajh, mi boldog lélek, aki az ő Istenének dícséretiben kél s 
fekszik, nem úgy, mint mi, hogy veszekedéssel kezdgyük, s gyakrabban azzal vé-
gezzük a napot. Ez pedig tőled függ, mert jól tudod, mik vannak nagyobb keseríté-
seimre, s nevezetesen pedig, hogy arra is emlékeztesselek, melyet ugye az ősszel 
fogattál, és hogy többé nem lesz, hogy ládáimot, almáriomjaimot felrontasd, pecsé-
timet felszaggasd. Mert jó lehet, valamik az én ládáimban vannak, azok egy krajcá-
rodba sem kerültek, mert az én kezembe soha csak 1 aranyat se adtál, hogy valami 
ház szükségét pótollyam vele. De mégis, ha magad szemed előtt vétetnél ki vala-
mit, nem bánnám, de cseléd által szaggattatni pecsétemet, igen nehezen esik, s ki-
sebbségemre van. Mert ha olyan feleséged vóna, akit kenyereddel kellett vóna tar-
tanod, annyival inkább ruháznad, mind más vóna, de nekem soha se ételem, se ru-
házatom, se szolgálatomra való cselédem soha egy pénzedbe se került, ezt egy asz-
szony se írhatná Erdélybe rajtam kiül, mégis egy sincs, akinek csak olyan kevés 
becsületi legyen az ura előtt, mint nekem. Sőt még semmi bajomba sem kívánsz 
szolgálni, a cancellárius mégsem igazította el az 3833 forintból álló adósságomit, 
amely is már öt esztendőtől hever interes nélkül, s bár csak abba szolgálnál, hogy 
írást adna rólla. Mindezekre azért emlékeztettelek, hogy az Isten már majd haza-
hoz, s jobb lesz, ha levél által ígéred magad velem való csendes napok töltésére, 
mintsem örökké veszekedgyünk. Mert már eleget tűrtem, de ez után ugyan nem 
tűrhetek, mert se erőm, se egézségem nem engedi. Mert én a sok szívbéli gyötrelem 
miá annyira jutottam, hogy szentmisére kelek fel, s délután letániát alig várhatok, 
mingyárt le kell fekünnem. Mióta itt vagyok is, mind az ágyba ettem vacsorát mél-
tóságos gubernátorné asszonnyal,265 s én megvallom, ezt a nagy gyengeségemet 
nagy részin tulajdoníttattam az tőlled való sok mortificáltatásoknak s a mián való 
szívbéli gyötrelmeimnek. De már én ennek orvosságát keresem, vagy általad, vagy 
ha máskint nem lehet, olyan kegyes Asszonyunk van, hogy őfelsége is meghallgat 
engem, ha oda folyamodám. De bízom a te jó szívedben, hogy ezután megszánsz s 
nem keseríted tovább a te igaz, hív társadat. 

G[róf] Cs[áki] K[atalin] 

Darlacs,266 10. Marti 1764. 

Méltóságos gubernátorné asszony köszöntet, s azon kér, hogy tégy rendelést a va-
csai feredőnél,267 mivel se konyha, se egyéb alkalmatosság nincs. Bárcsak konyhát 
és egy ebédlőszint csinálnának, mivel májusra oda szándékoznék, úgy nekem is 
                                                 
265 1764-ben Nicolaus Adolf Buccow báró, előtte Kemény László volt a gubernátor 
266 Darlacs – Darlac – Dârlos, Küküllő vármegye 
267 Alváca – Vaţa de Jos, Zaránd vm. „ahol jeles meleg források vannak.” BENKŐ, 1999. I. 541.  



 

 81 

javalta Henter uram, sőt leginkább Rosalinak s ha az Isten valami akadályt nem ád, 
én is szándékozván. AnnaMária Rosalival együtt kezedet csókolják.268 

Hallerné levele Csáky Katának 
1764. május 5. 

No. 661. [27] 

Édes Bethlenném! 
Tudósítlak, hogy én szombaton innet elindulván Kolosvárra, ott én az egész teme-
tési ceremóniákat és solemnitásokat az többivel edgyütt véghezvinni segítettem. 
Ültem az templomban 6 óráig egy végtében. Onnat mentem Veselényinéhez,269 azt 
segítettem vigasztalni, és ugyan onnat mentem az torban. Már mindezeken által es-
vén, akartam másnap délután ismét elmenni, de Kornisné270 semmiképpen el nem 
bocsátott, ezért azon útom mára maradott. Az mind ma reggel 6 órakor elindulván 
ide, 10 órakor estve hála Istennek szerencsésen érkeztem, de grófomat itt nem talál-
tam, mivel ő még mind Vásárhelyt vagyon, (megbocsásd édes grófném, az mala-
cot271) és azt se tudom, mikor jön ki, de csak remélem, hogy talán holnap. Az mi 
kedves gróf Bethlenünk néked egy levelet küldött általam, mellyel is imé udvarlok. 
Az ő grófnéja besteljen272 históriákot kezdett, minden legkissebb ok nélkül engem, s 
Kornisnét elszenvedhetetlen mocskokkal illetett. Alig várom, lássalak, hogy néked 
azokat megbeszélhessem. Az öreg grófnét273 alázatosson tisztelem, kérem engem 
grátiájában megtarcson, s engedgye el hibámot, mert nem sokára kipótlom, és az in-
nepek után azon drága grófnénak mindgyárt udvarlok. Téged is pedig kérvén, hogy 
az innepekre magadot hozzám megalázzad, mivel akkor egy szép kis atyafiságos com-
pagniám lészen itten. Azzal magamat grátiádban ajánlván maradok édes grófném! 

igaz szívű alázatos 
szolgálód Hallerné274 

SzentPál,275 5. Maji 1764. 
Kornisné téged alázatosan köszöntet általam, s köszöni rólla való megemléke-

zésedet, nem győzte előttem is hálálni és admittálni hozzá való barátságodat és be-
tegségérül való gondoskodásodat. 

                                                 
268 Csáky Kata lányai 
269 Wesselényi István és Daniel Polixéna lánya, Wesselényi Polixéna (1743–1764) grófnő, Kemény 

Simon felesége halt meg. 
270 Feltehetően Kornis Mihály gróf (1738–1782) felesége, gróf Pálffy Karolina. 
271 A „mind” szóra esett egy tintapecsét, erre vonatkozott a bocsánatkérés. 
272 Feltehetően a bestelen – becstelen elírása. SZT I. 636–637. 
273 Bethlen Miklós édesanyja, Bethlen Ádámné Bánffy Klára (1693–1767) 
274 Haller Pálné, Haller Zsuzsánna 
275 Szentpál – Kerelőszentpál, Sînpaul, Küküllő vm. A Haller családnak kastélya van a településen. 

BENKŐ 1999. I. 268.  
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Haller Pálné levele Csáky Katának 
1764. június 7. 

No. 661. [25–26] 

Édes kedves Grófném! 
Tiszteltem s tisztelem s mindenkor különös szívességgel leveledet vettem, úgy 
most is egész örömmel látván, abbul hozzám való barátságodat és szeretetedet, ki-
ért is, Isten áldgyon meg, édes grófném. Sajnálom nagyon abbul értett, hozzád ez 
innepekben nem lehető szerencsémet, de még inkább elmaradásodnak okát. Én 
örömest mennék hozzád, parancsolatod szerint, de olly kedves vendégim lesznek, 
kik már hozzám ígérkezvén, házomnál kelletik velek az szent innepeket töltenem. 
Mindazáltal bizonyos lehetsz abba, hogy nemsokára mind néked, mind azon drága 
öreg grófnénak udvarolni fogok. Azalatt is pedig, az gróf őexcellentiáját tisztelvén, 
mindnyájatoknak víg mulatást, friss inneplést és jó egészséget szívembűl kívánok. 
Az mi kedves gróf Bethlenünk, az bizonyos, hogy az grófnéja bolondságait saj-
nállya, de az nékem nem elég, hanem én satisfactiómot valami nemű módon csak 
megkívánom, mert bizonyság lehetsz magad is, hogy néki eddig is eleget tűrtem, 
megbecsültem, s az világ tudgya, hogy néki illyenekre fakadni semmi okot nem ad-
tam, azért bolondságait bizony el sem is szenvedem. Hanem grófomnak ezeket 
megbeszélvén, ő azt mondgya reá, azért, hogy mások bolondnak mondgyák, el nem 
lehet hallgatni, mert az ártalmas bolondért senki semmiben kárt vallani nem tarto-
zik, és senki magát becsteleníteni nem kényteleníttetik, s ugyanazért az ollyatén 
bolondot, ha valóságos bolond, az fellyebbvalók megkötöztetni, láb alól eltétetni 
szokták. Az kik pedig nem valóságosak, hanem maliciózusak, azoknak zabolázásá-
ra elsőben urai vérségi köteleztetnek, kik ha elegendőképpen nem bírnak vélle, 
vannak fellyebbvaló hellyek is, azhol azoknak orvoslását megtalálhattya az ember. 
Azért édes grófném, abbul csak ilyen dolog lesz, abban bizonyos lehet a jó grófné, 
ha nékem s Kornisnénak becsületünket vissza nem adgya, s hibáját meg nem vallja. 
Ebbe tük is találhattok valami módot, s nevezetessen gróf vagy öreg grófné, hogy 
kettő közül edgyik néki vagy szólna, vagy íratná, és azt véghez vinné, hogy észre 
térne, s magát előttünk valami szép móddal kimentené, mert ha nem, meglátod, 
ebbül nagy Istória lesz, mert én bizony el nem szenvedem, mivel eddig mindenkor 
becsületemet őriztem, azért élek, halok, s azt itt veszteni, avagy is csak homályosít-
tatni sem akarom. De ha megtér, ő hibáját vallja, nemcsak megbékéllek vélle, de 
még jóbarátja is kívánok lenni. Valamint, hogy most is, lelkemre mondom, reá nem 
haragszom, hanem csak becsületemet, valamint más országokban – hála Istennek 
minden homály nélkül – fenn vagyon, szinte úgy azt, itt is holtomig megtartani kí-
vánom, de ennek már vége. Hanem már csak azt mondom, hogy grófom tegnap 
délután kijöve Vásárhelyrül,276 de a processusnak még sincs vége, hanem holnap, 

                                                 
276 Vásárhely – Marosvásárhely, Târgu Mureş, Marosszék.  
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vagy holnapután deliberáltatni fog. Bezzeg vendégeskednénk Lónán.277 Jósikánét 
láttam Kolosvárt, frissen vólt. Ezzel Rosalit csókolván, maradok! Édes grófném  

igaz szívű, alázatos szolgálód 
Hallerné 

SzentPál, 7. Junii 1764. 

Az oldal tetejére írva, mint utóirat, ugyanazon írással: Grófomnak alatt helyt 
kelletvén hagynom, ide írok, hogy tudniillik ő mind jó gazda, ismét az mezőn sétál. 
Meghadta, helyt haggyak neki az papirosson, mert hazajövén, jó belé fog írni. Már 
tudom előre, megpirongat, miért firkáltam annyit. 

Más írással a férj utóirata: Grófném levelében rekesztett köszöntéséért ex-
cellentiádnak köszönetet teszek. Igaz az, hogy a lónaj causa annyira arrestált Vá-
sárhelyen, hogy ide is csak egynehány órára jöhettem ki. Istennek hála, egészségem 
excellentiád szolgálattyára friss. Bár lehetett volna excellentiádnak ígérete szerint 
pusztás házomnál udvarolnom, mert ha egyszer Szebenben kimegyek, onnat szaba-
dulhatásomat nem egyhamar remélhetem. Méltóságos grófnénak csókolom kezeit, 
egésségének nemcsak megtérését, hanem állandóságát is, szívemből óhajtom. Gróf 
Bethlen Miklós bátyám uramot kis Rosalival tisztelem, ki vagyok utolsó pihenése-
mig is, változhatatlanul várom excellentiádat igaz szívből szerető vére,  

örökös hív szolgája, 
gróf Haller278 

Murányi Péter levele Csáky Katának 
1766. március 5. 

No. 661. [39] 

Méltóságos gróf Asszony, nagy érdemű kegyelmes Asszonyom, Patrónám! 
Megvallom, szívem szerint sajnállom, hogy én, (aki távollétemben is vagyok excel-
lentiádnak alázatos tisztelője) excellentiád Keresztúratt, Mikeházán279 avagy SzentBe-
nedeken280 léte alkalmatosságával, alkalmatosságom nem léte miatt, csekély szemé-
lyem szerént excellentiád tiszteletére nem juthattam. Melly fogyatkozásom bocsá-
nattyát midőn excellentiádtól alázatosan kérem, instálok excellentiádnak mély alá-
zatossággal, méltóztassék excellentiád csekélységemet grátiájában tartván, tovább-
ra is kegyelmesen parancsolni, mert ugyan is tartom áldozó szerencsémnek, ha 
csekélységemet fordíthatom excellentiád parancsolatinak tellyesítésére és azzal bi-
zonyíthatom, hogy légyek excellentiádnak alázatos és méltatlan szolgája. Mi pedig 
                                                 
277 Lóna – Aranyoslóna, Luna, Torda vm. Tordától délkeletre, az Aranyos folyó mellett fekvő román 

faluban a dombon álló kastély a Jósika családé. BENKŐ 1999. I. 296. 
278 Haller Pál 
279 Mikeháza – Mica, Belső-Szolnok vm.  
280 Szentbenedek – Mînăstirea, Belső-Szolnok vm. 
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illeti excellentiádnak mostanában hozzám utosítani méltóztatott úri parancsolattyát, 
alázatoson jelentem: 

Nemes Torda vármegyében Magyaróság és Sütmeg nevezetű helységek úgy, s 
nemkülönben kékbükki puszta falu helynek (ha jól emlékezem) fele része lévén 
méltóságos báró Korda György úr őexcellentiája birtokában. Ezelőtt bizonyos esz-
tendőkkel néhai boldog emlékezetű méltóságos principális asszonyom neve alatt én 
magam kínáltam volt meg őexcellentiáját 3000 forintokkal, mellyet hogy nem le-
vált, és a jószágot ki nem bocsátotta, legottan a méltóságos Királyi Táblára őfelsé-
ge kegyelmes parancsolattya szerént meghívtam és ottan rendben írattam. Azolta 
mire mentek, nem tudom, hanem arra talán excellentiád méltóztatik emlékezni. Mi-
dőn méltóságos gróf Haller János úrfi szolgálattya mellől el kívántam volna állani, 
akkor alkalmatossággal excellentiád azon jószág elidegenítéséről költ menedék-
levélnek mássát magához vötte, gróf említett Haller János úrnál maradván az evo-
catoria relatoria.281 Ezért csekély elmém szerént nem tartom szükségesnek, hogy 
excellentiád őexcellentiája ellen pört indítson, hanem jobbnak állítanám az elkez-
dett pert folytatni. Ez iránt úgy vélem, Váró uram282 bizonyost írhat excellentiád-
nak, mennyire ment, s miben áll azon per.  

Berend iránt (minthogy elmémet csoportos, egyéb szintű dolgaimra fordítottam) 
világosson nem emlékezem, miben vagyon dolga, de csak azt tartom, semmit sem 
mozdítottak volt az szegény néhai urak, azért excellentiád kezdhet, úgy mindazál-
tal, hogy prókátor uraiméknak meg kell írni, hogy arról a Királyi Táblán annak ide-
jében protestáljanak, hogyha ezelőtt azon dolog iránt valaha per indíttatott, az leté-
tetődik. Kegyelmes asszonyom, nem azért, hogy excellentiád fel nem találná ma-
gában, hanem csupán csak excellentiádhoz vonszó hívségem megbizonyítása vé-
gett jelentem alázatossággal excellentiádnak: minthogy az méltóságos Regius Fis-
cus szegény hazánkban számos jószágokat praetendálván, azok possessorit rész 
szerént idézte is méltóságos Királyi Gubernium elében, azért, mivel excellentiá-
tokat illető feles jószágok vagynak mások birtokában, kik talám nem elégségesek 
azon jószágok oltalmára, mivel a gyökeres levelek excellentiátoknál vagynak, arra 
nézve mind ott, mind pedig a Királyi Táblán vigyázni kéne, nehogy egyszer a Re-
gius Fiscus birtokában esvén, annak visszaszerzésében sokat bajoskodgyék excel-
lentiátok vagy méltóságos successori. Mellyel magamot excellentiád kegyelmessé-
gében alázatoson ajánlván, örökös tisztelettel maradok excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
Murányi Péter 

Dés,283 5. Martii 1766. 

Süttmegi és magyarósi jószág dolgáról való tudósítás. 

                                                 
281 perbehívásról jelentő levél 
282 Valószínűleg Váró Mihályról, a kor híres jogászáról, ügyvédjéról, az Idea actionum c. jogi kézi-

könyv szerzőjéről van szó. 
283 Dés – Dej, Belső-Szolnok vm. 
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Bánffy Dénes levele Csáky Katának 
1766. november 25. 

No. 661. [46] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyes drága jó méltóságos Asszonyom! 
Tudván én azt az különös kötelességemet, amellyel excellentiádnak kiváltképpen 
tartozom, bátorkodtam vala tegnap estvére ide megjelenni, hogy mai méltóságos 
neve napját excellentiádnak személyesen üdvözölhessem. De le nem írható szomo-
rúságommal kelleték értenem excellentiádnak bizonytalan hollétét, és hogy bizo-
nyos napját nem is tudnák, mikor fogna érkezni ide excellentiád, holott az elmúlt 
pénteken gróf Hallerné egy emberét küldvén ide, maga s az én levelemmel együtt. 
Akkor azt izenték vala nékünk, hogy most közelebbi szombaton estvére excellen-
tiád ide bizonyosson el fog érkezni. Mintegy bizonyosnak tartván tehát excellen-
tiádnak ittlétét, úgy bátorkodám tegnap idejönni, mégpedig gróf Hallernétől adott 
oly comissióval, hogy excellentiádnak mindaddig könyörögjek, amíg megnyerem, 
hogy ma reggel megindulván, excellentiádat ebédre SzentPálra kísérhessem, hogy 
ottan tölthessünk csak magunk közt ezt a drága napot. De mindezen jó szándéktól a 
fatum bennünköt megfosztván, ugyancsak azon tökéletességtől viseltetve, mely 
egyszer excellentiádhoz szívemben gyökeret vert, és amely a fatumot nem is es-
mérheti, ha személyesen örömömet kijelentenem nem lehetett is, valóságos tiszta 
szívemből óhajtom, hogy a mennyei felség excellentiád életében gyönyörködvén, 
sok számos szent patrónája napjait engedgye számlálni excellentiádnak, szíve nyu-
godalmában és egészségének tökéletességében, méltóságos gyermekeinek tellyes 
örömeit szemlélve. Ezen óhajtásomat ajánlottam mái napon itten Istenemnek a 
szent misében, légyen azért kedves őelőtte áldozatom és nékem adgyon erőt s al-
kalmatosságot arra, hogy excellentiádhoz viseltető igaz szívemnek tökéletességét 
megbizonyíthassam, aki tapasztalt kegyességében s gratiájában ajánlott, örökös 
tisztelettel maradok excellentiádnak 

igaz szívű alázatos szolgája 
gróf Bánffi Dienes284 

Küküllővár,285 25. Novembris 1766. 

                                                 
284 Bánffy Dénes gróf (1723–1780) a bonchidai kastély átépítője, királyi főlovászmester. 
285 A Bethlen kastély a Nagy-Küküllő balpartján, a hegyfokon található, rajta a Bethlen–Csáky címe-

rekkel. Kőváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei. Kolozsvár, 1892. 83–84. (további-
akban KŐVÁRY, 1892.) 



 86 

Székely Ádám levele Csáky Katának 
1768. június 20. 

No. 661. [40] 

Méltóságos gróf Asszony, nagy érdemű méltóságos gratiosa Patróna Asszonyom! 
Az excellentiád 17. praesentis nékem méltóztató méltóságos levelét tisztelem alá-
zatossan, e mai napon, hiszem nagy dolog az, hogy excellentiád szüntelen mérge-
lődik reám s örökké csak falángat.286 Különben alázatosan kérem excellentiádat, 
méltóztassék bátorságos tréfámat másodszor néven nem venni, nem is bátorkodtam 
volna, ha az excellentiád kegyességét nem tudnám. Inkább volna nékem okom 
excellentiád iránt vélekednem, hogy disgratiába estem, mert a tavaszon, midőn 
excellentiád Kolozsvárról Küküllővárra indult, méltóztatott maga ide hozzám való 
megalázását tudtomra adatni, de azon grátiáját tőllem megvoná, melyért nem ke-
véssé is mérgelődtem. De másfelől megint consoláltam magamat az excellentiád 
kegyességével, hogy excellentiád azt tőllem meg nem vonnya, ha szintén magát el-
lenem meg nem alázhatta is. Most értem elsőben az excellentiád Bécsbe való indu-
lását, kívánván szívesen, adja az ÚrIsten excellentiád szerencsés utazását, s hozzá, 
hozza hamarébb örvendetes állapotban közinkbe, hogy lehessen gratiánk, excellen-
tiádat alázatossan tisztelnünk. A paplan iránt való grátiáért csókolom alázatossan 
az excellentiád méltóságos kezeit, instálván alázatossan, méltóztassék excellentiád 
előbbeni kérésem szerint való siető megcsinálása iránt gratiose parancsolni s alig 
várom elkészülését, mert paplanom már nem lévén, igen könnyűszerrel vagyok ta-
karózva. Az árrát legottan, csak tudjam előre, megküldöm, ahová excellentiád pa-
rancsolja. Excellentiád pedig mindenféle nyavalyákkal kerülvéve lévén, s kivált a 
tavasztól fogva a lábaimat a vízbetegség287 is megkörnyékezvén, ex consilio szintén 
holnapután indulok a savanyú vízre.288 Isten tudja, mi haszna lészen, elhitte excel-
lentiád magát, méltóztatván írni, hogy a másvilágon nem kíván engemet látni, de jó 
compagniába lennénk ott is, s mi kárt vallanánk, mert excellentiád, bizonyossan tu-
dom, ott is jó és dicsőséges, örvendetes helyt lészen, ha azért én is betehetem oda 
magamat, nem vesztek benne semmit is. Most is a tréfáról excellentiádat igen alá-
zatossan követem, gróf Rosalie comtessét alázatossan tisztelem. Én pedig excel-
lentiád grátiájába ajánlva, mély tisztelettel maradtam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Székely Ádám289 

Suk290 

                                                 
286 rágalmaz 
287 népies kifejezés: a vizenyő felhalmozódásával járó betegség 
288 büdös víz, borvíz, Erdélyben gyakoriak forrásai pl. a Kászoni-medencében, ilyen a szombatfalvi 

víz Székelyudvarhely mellett. Ma alkáli-hidrogén-karbonátos víznek mondják, Magyarországon a 
parádi Csevice forrás, vagy a szegedi Anna forrás hasonló. 

289 Székely Ádám gróf, ifj., (1716–1771), művelt református arisztokrata, könyvgyűjtő, a család utol-
só tagja. 

290 Zsuk – Jucu de Jos, Kolozs vm. „a méltóságos borosjenői gróf Székely Ádám úr cs. kir. kamarási 
örökségei közé tartozik, s kellemes lakást nyújt a Kis-Szamos partján.” BENKŐ, 1999. I. 364. 
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Árva Dániel Polyxena levele Csáky Katának 
1768. június 27. 

No. 661. [38] 

Méltóságos Grófné, jó kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak hozzám bocsátott levelét tisztelvén alázatossan, a képet az úthoz jó 
elkészítvén és becsináltatván, az ecspressus291 által hiba nélkül excellentiád paran-
csolattya szerént elküdöttem. 

Megértvén penig excellentiádnak Almáson létét, magam is valóban vágytam 
udvarolni kegyelmednek, de sokféle bajaim mindeddig nem bocsátának. Már penig 
újabban megérthetvén excellentiád további mulatását ottan, bizonyoson ugyan nem 
írhatom, sokfelé való expeditiók peres dolgaim mián lévén nyakamon, de ha azokat 
a héten annyira vethetem, a jövő héten egyik nap udvarlok alázatosan kegyelmed-
nek Anikó leányommal, ki kegyelmed kezeit csókolván alázatosan, Rosali kisasz-
szonyt velem edgyütt attyafiságoson köszönti. 

Bánffiék nincsenek Nagyfaluban292 ezelőtt való hetekben költöztek belső jószá-
gokban. Különben, excellentiádat ottan tisztelni, tudom, nagy nyereségeknek tartot-
ták volna. Már erre nézve is, minthogy Nagyfaluban alig hiszem, hogy valakit ta-
láljon excellentiád, ha magát errefelé jövén, egy statióra szegény házomhoz meg-
alázni méltóztatik, nagy grátiául veszem. Báró Bornemissza urak is itt lévén most 
SzamosUdvarhelyen,293 együtt tisztelhetnők excellentiádat. Úgy báró Vesselényi294 
Ferenc úr most Hadadban295 vagyon. Továbbá excellentiád tapasztalt kegyességé-
ben ajánlott, maradok excellentiádnak 

alázatos szolgálója 
A. Daniel Polyxena296 

Sibó,297 27. Junii, 1768. 

                                                 
291 expressus helyett, jelentése: küldött, futár 
292 Nagyfalu – Szilágynagyfalu, Nuşfalău, Kraszna vm. 
293 Szamosudvarhely – Someş-Odorhei, Közép-Szolnok vm. 
294 báró Wesselényi Ferenc (1705–1775), felesége Rhédey Zsuzsanna (1716–1771) 
295 Hadad – Hodod, Közép-Szolnok vm. 
296 Daniel Polyxena férje, Wesselényi István 1758-ban meghalt. Polyxena, id. Daniel István lánya, 

Wesselényi Miklós (1750–1809), a „zsibói bölény” anyja, meghalt 1775-ben. RETTEGI, 1970. 
331. szerint Polyxena írt „egynehány szép könyvet, melyek közül csak azt láttam, melyet az unitá-
riusok ellen írt.” Jellemzése alapján „nagy tanult, okos, de kemény asszony, úgyhogy sok kárt is 
tett szerfelett való keménységével magának.” 

297 Zsibó – Jibou, Közép-Szolnok vm. 
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Bánffy Dénes levele Csáky Katának 
1769. február 8. 

No. 661. [48–49] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyes drága méltóságos Asszonyom! 
Csak az ezelőtt való postával tiszteltem excellentiád még 16-dik decemberben költ 
kegyes levelét, amelly is látom annyit kalandozott, s úgy bémázlódott a sok írástól 
a copertája, hogy némely írást már rajta nem is olvashattam. Nagy köszönettel ér-
tem ezen leveléből excellentiádnak, hogy a gyűrűt méltóztatott excellentiád kezé-
hez venni, azon adósságért, amellyel tartoztam vala excellentiádnak. De ha meg 
nem bántom excellentiádat, nagy grátiául venném, ha tudhatnék valamit azon két 
contractusimról, amelyeket külön-külön száz aranyról adtam vala excellentiádnak, 
hogy mivel már azok ki vannak fizetve, az obligatóriáimat méltóztatott-é excellen-
tiád az ágensemnek által adni, vagy pedig még azok excellentiádnál vannak. Melly 
is, ha így volna, könyörgök excellentiádnak, méltóztassék nékem kezembe szolgál-
tatni, és megszakasztva csak a postán leküldeni. 

Reméllem, eddig vötte excellentiád azon levelemet, amelybe jelentettem volt, 
hogy Árkosi uram298 nékem 300 Rftokat letevén, aszerént már én is írtam az ágen-
semnek, hogy excellentiádnak azon pénzt az angáriámból vigye meg, aki ugyan 
aztot is írja, hogy mihent most ezen holnapnak eleivel az angáriámat felveszi, 
azonnal excellentiádnak a parancsolt 300 forintokat által tenni el nem mulattya. 

Énnékem az excellentiád dolgaira igen is volt gondom, aminthogy a múlt esz-
tendőnek fogyta felé, hittam volt levelem által Váró uramot magamhoz Gálfal-
vára,299 de mentette magát, hogy a Királyi Táblától nem távozhatik. Én meg fogom 
most újólag próbálni és mivel úgyis négy-öt nap múlva a vármegyémbe szándéko-
zom, fogom őkegyelmét újra vagy magamhoz hívni, vagy pedig most a böjtön ma-
gam is egyszer bérándulok Vásárhelyre, s amit excellentiád szolgálattyára tehetek, 
örömmel végbeviszem. 

Az excellentiád köszöntetéseit mindenütt véghezvittem, akik között is méltósá-
gos püspökünk őexcellentiája mindeneket nagy köszönettel viszontagol. 

Vége van Szebenbe is, Istennek hála, a sok fársánglásnak. Én valóba írhatom ré-
szemről, hogy alig várhatám végét, és ha a commendirozónak meg nem ígértem 
volna eleinten itt maradásomat, régen ki is mentem volna. 

Remélem eddig a bátyám300 leindult, ezért nem is köszöntetem, ha pedig excel-
lentiád engemet némelykor levele által vigasztalni méltóztatik, ne kolosvári, hanem 
szebeni postára méltóztassék a levelet utosítani. Mellyel is magamat tapasztalt grá-
tiájába ajánlván, állandóul maradtam excellentiádnak 
                                                 
298 Csáky Kata praefectusa 
299 Gálfalva – Vámosgálfalva, Găneşti, Marosszék. 
300 Bethlen Miklós 
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alázatos szolgája 
gróf Bánffi Dienes 

Szeben, 8. Febr. 1769. 

Az gyűrű felküldésiről való levele gróf Bánffi Dienes úrnak. 

Csáky Katalin levele Bethlen Miklósnak 
1769. április 12. 

No. 661. [57–58] 

Édes Kedvesem! 
Mivel az mely házunkban mi laktunk, azokat udvari kvartélyokul fogják elfoglalni, 
s azhol az gubernátorné lakott, pedig visszaveszi a ház ura, melyre nézve már ne-
kem tennap ki kellett költöznöm ide, az halpiacra. Négy házam vagyon, s 60 Rft-ot 
kell fizetnem. Az prospectus igen szép, Rosalinknak igen tetszik. Az nevezetes na-
pokat kivévén még mulatságimbul, reménylem nincsen. Az másik volt, az grádics 
igen jó, minthogy első consignátio, de ismeretes szomszédság igen kevés van. Temp-
lom az Sz[en]tHáromság temploma301 van legközelebb. A német Comédia most 
mindennap híresedik. Herceg Battyányit nem emlékezünk, hogy láttuk volna, s most 
eljár. A balettek is gyönyörűségesek, az újabbikat már Rosálival kétszer láttuk.302 

Én azóta nem vettem leveledet, mióta AnnaMária azt írta volt, hogy tarkód fáj. 
Kérlek tudósíts gyakrabban. Kívánom hallhassam jó egésségedet, s vagyok  

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Bécs, 12. Április 1769.  

Én még az árokalji dologról semmit se tudok, pedig már én sem örömest mulatnék 
itt sokat, az erszényem megunta az bécsi mulatozást. Az novellákat az ágensre bíz-
tam, gróf Gyulaiék éppen most jövének ide, azért sokat nem írhatok. 

                                                 
301 A Szentháromság temploma ma az Alserstrasse és a Schlösselgasse sarkán áll.  
302 Bécsben a Hoftheater (udvari színház), a Hofburgtheater (udvari várszínház) mellett 1747-től 

Schönbrunnban is működött színház, a Schlosstheater. Walter Pohl és Karl Vocelka: A Habsbur-
gok. Egy európai dinasztia születése. Bp., 1995. 345. A Hofburgtheater alapítója Mária Terézia 
volt, 1741-ben „Theater an der Burg” néven hozta létre. Vajda György Mihály: Keletre nyílik 
Bécs kapuja. Bp., 1994. 16. 
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Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1769. április 25. 

No. 661. [59–60] 

Édes Kedvesem! 
Leveled szeretettel vettem, látom csudálkozol, hogy az 12 aranyat el nem felejtet-
tem, de régen ismérsz, hogy a másét nem kívánom, de ha lehet, a magamét sem en-
gedem. Kivált most igen nagy kölcséggel élek, mivel most az curilt303 minden órán 
várják az nagyhercegné betegülésiről, s gálák lesznek, s Rosalinknak éppen most 
vettem egy gazdag köntöst, s hát a sokféle mesterre, frizírre mik nem mennek. 

Én Nyágait304 elé nem tudom lesni, elment-e vagy csak eltagadgya magát, én 
nem tudom, félek, nem jól van dóga annak az embereknek. Báró Brucentahl305 úr-
hoz tennap elmentem volt, de igen sokan voltak nála, mivel Neninek születése nap-
ja volt. Nagy asztalt adott báró Bruckenthal úr, s még én is mind együtt tanáltam 
őket. Herceg Kevenhulleréket is kerestem Penzingen, de szerencsétlen vóltam. Gróf 
Bánffi feljütt Posonból, éppen ma nállam lesz ebéden, s kért, hogy köszöncselek 
alázatos szavával. Igen tetzik a posani306 szokás. Gróf Teleki József, Teleki Lajos-
sal307 ma Velencében indulnak, mivel a felséges császár is oda váratik, midőn az 
tenger el fog jegyeztetni a velencei dogétól. Ma az Czerg házba fogok menni, gróf 
Fünfkirschinné invitált. Bár csak az lengyelekről írnál valamit, mit csinálnak, és 
pénzes emberek-e azok, akik Erdélyben kívánkoztak? Most ugyan nagy szűki van 
itt az nagyon lumbrázokkal,308 őfelségek ma akartak Laxenburgban menni, de igen 
rút idő van, úgy lehet, hogy az megtartóztattya. Rosali kezedet csókolja, s vagyok 
édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Bécs, 25. Aprilis 1769. 

                                                 
303 curirt helyett 
304 Rettegi 1772-ben írta le egy Nyágai nevű román ágens halálát Bécsben. A két személy feltehetően 

azonos. RETTEGI, 1970. 263. 
305 Hibásan írva, helyesen Bruckenthal Sámuel (1721–1803), aki 1766-tól erdélyi udvari kancellár 

volt. Felesége Klockner Zsófia. Apja Brekner Mihály királybíró, aki magyar nemességet Brucken-
thal előnévvel kapott. Szinnyei 1891. CD-ROM 

306 pozsonyi  
307 Teleki József gróf (1738–1796) Békés, majd Ugocsa vármegye főispánja, koronaőr, nagy könyv-

gyűjtő, konzervatív politikus. Teleki Lajos (megh. 1815) gróf Közép-Szolnok vármegye főispán-
ja, guberniumi tanácsos. 

308 lumbrázás – kockajátékot jelent a SZT VII. 1424. szerint. 
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Gróf Bethlen Miklós Csáky Katának 
1769. május 31. 

No. 661. [41–42] 

Édes Kedvesem! 
Vettem újobban leveledet kedvesem, az Rosali rajzolásával edgyütt, mellyet az Gu-
berniumban is megmutattam némelyeknek, de bár az musikában is mennyire ment, 
tudósítottál volna. Attól tartok, hogy sokhoz fog, edgyiket sem tanulja meg, fun-
damentaliter.309 Szép manirt tanult Rosali asszony Bétsben. Gróf Nemes levelet írt 
néki, nem válaszolt reá, azért mingyárt cselekedjen. 

Én pénzt mindenütt kerestetek itt, hogy felküldhetem volna, de nem kaphatok, 
alkalmatosság sincsen a felküldetésére. Talán már levelem fenn sem ér. 

Itt mi még eddig csendességben vagyunk, sem töröktől, sem lengyelektől nem 
tartunk. Még eddig securitásunk vagyon, mind az regimentek még az limitaneusok 
is mind kiszállanak táborba az ország széleire, Radnától fogva Hátszegig mindenütt 
az széleken, melly igen nagy terhére vagyon az szegénységnek, az szénának és 
zabnak szűk volta és messze vitele miatt. 

A thesauráriusság dolgában úgy látom magam is, és jól írod, hogy nagy factiók 
vagynak. Ennek penig mind ez az comandírozó az oka, Hallernéért. Én azt tartom, 
hogy szeparálnék is az factiók. Ha ezen levelem vételéig még őfelségétől el nem bú-
csúztál, jó lészen, ha elé hozzad őfelségének és megmondod minden alázatossággal, 
hogyha őfelségének máshoz vagyon szándéka, hogy ezen hivatalt adja, én ha prete-
reáltatom310 is, contentus vagyok mindennel, valamit őfelsége velem kegyelmesen 
cselekszik. Csak arra kérd, hogyha valamely alkalmatosság adatik elő, hadd conso-
láltassam én is, azki tizenkilenc esztendőktől fogva nem volt ollyan nehéz comissio 
az országban, az mellyben nem applicáltattam volna, és ma is az legnehezebb, 
ódiósabb311 comissiókban vagyon az szolgálatom is, vagy hivatalom legnehezebb. Az 
miben penig becsület vagyon, azt mások kapják. Ezeket ha szép móddal kimagya-
rázhatnád őfelségének, talán használna. Ezt is lehetne megmondani: én vagyok egye-
dül catholikus familiábul és mind religió dolgaiban, mind az őfelsége szolgálatában 
magamat exponálom, mindenben míg a thesauráriátuson voltam is, én mikor is csi-
náltak ki per fascicus esmét, minekutánna 12 esztendeig ott is szolgáltam volna.  

Ha praetendálván, bár csak az Árokallya megtartásában légyen cansellarián.312 
Mindezeket bízom azért bölcsességedre és kívánom, hogy láthassalak friss, jó 

egésségben, maradok édes kedvesem 

igaz híved 
gróf Bethlen Miklós 

                                                 
309 alaposan 
310 praetereáltam – mellőztem 
311 ódium – gyűlölködés 
312 kancellárián 
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Gróf Hallerné, Gyulainé, Kornis Mihály az asszonnyal együtt, az Thesaurárius is 
lenn vagyunk, de én igen ritkán látom őket. Senkihez nem járok, canceliában313 is 
ritkán, dolgom is elég, ebéd után gyakran comissiót kell tartanom. 

Az egésségem s kedvem nem igen kívánnya a kijárást. Most ismét két nap olly 
nehéz főfájásom volt, mellyet régtől nem éreztem, minden órán kifogynak belőlem. 

Árokallyát Neked s Rosalinak testálom, csak jól forgasd odafel magadat. Kü-
küllővárt is, mindenemet. 

Köszöntsd mindeneket szómmal, az velencei követet is.  

Megtartani való 

Fleisman 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1769. június 7. 

No. 661. [43] 

Édes Kedvesem! 
Már két postán nem vettem leveledet. Oka az lészen, hogy Mariacellben jártatok. 
Vévén tudósításodat penig, mikor indulsz lefelé, már az meleg napokban alkalmat-
lankodó lészen az utazás. Rosali bár vigyázzon, kivált az italára, az sokféle rossz 
víz Magyarországon meg ne rontsa az gyomrát. 

Én penig innen semmi újsággal nem udvarolhatok, egyebet nem írhatok a sok 
dolognál, bajnál egyebet. 

Tegnap az sánta Fleiszman uram felrugá az comissiónkat, mint nekem preses-
nek, mint a comissiónak contemptusára, holott Tsaki csak egy kemény szót sem 
szóllott. Ezt báró Bruckenthalnak mai postám meg is írtuk, szólj magad is vélle, 
hogy ne manuteneállyon, így lehetetlen folytatni a comissiót. Tudom mégis pana-
szol ellenünk, penig igaz lélekből is kérem, hogy alkalmatosságot nem adott, hogy 
olly contemptussal bánnyék el velünk. 

Kölönben mindenkor kívánom láthassalak friss jó egészségben. Maradok édes 
kedvesem 

igaz híved 
gróf Bethlen Miklós 

Szeben, 7. Junii 1769. 

Kertész nélkül ki ne jüjj, minden költséget megfizetek reája. 

Megtartani való. 

                                                 
313 kancelláriában 
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Mátyus József levele Csáky Katának 
1770. január 7. 

No. 661. [52–53] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A csizmadiának elküldése, és a Zálnokon314 vágandó szőlőkarók iránt excellentiád 
kegyelmes levelét ma, és praefectus Árkosi uraimét tegnapi napon alázatosson el-
vettem. De még annakelőtte nagy ügyekezettel voltam, hogy Zálnokra a korcsoma 
investigátiójára kimennyek, s ugyanazért ma magam is indulok és ottan mind a 
korcsoma állapottyát, mind pedig a szőlőkarók repartitióját elvégezvén, excellen-
tiádat nagy alázatossággal tudósítom.  

A nagyalmási lakosoknak én semmi bajt a kispetriektül315 visszafoglalt határ 
iránt is nem causáltam, mivel a kertek levágattatása nem az én vakmerő parancso-
latomból, hanem tulajdon magok nyakas parasztságától esett, mert mikor én tőlem 
kérdést tettenek az irtásokrul Kispetri felől, én nékiek parancsoltam, hogy az új 
irtásokot foglallyák vissza, de a régieknek haggyanak békét. Ha túlmentek tanács-
lásomon, nem tehetek rólla. Mindazáltal még eddig kárt az almásiak nem vallottak, 
mert most előbbször az Approbatabéli articulus szerént azon azon darab helynek 
csak visszaadását az ottan tett károk refusiójával ítélték meg, s a nem nagy állapot. 
Hanem annak megfordítására és az határnak hazahozhatására nézve méltóztassék 
excellentiád kegyelmesen gubernális comissiót extraháltatni, hogy Kolos várme-
gyei Continua Tábla316 ahhoz értő comissárius urakot, kik az vallató levelek szerént 
almási és kispetri határok között métákot317 állítsanak fel, hová hamarább exmit-
tállyon, így vége lészen minden controversiának. 

A csizmadia egy talp bőrrel, hét bélés bőrrel, s öt nyulakkal s maga munkavége-
zésihez kívántató eszközökkel megindult. Mélly alázatossággal magamot kegyel-
mességébe excellentiádnak ajánlván, maradtam excellentiátoknak  

legalázatosabb szolgája 
Mátyus József 

N[agy]Almás, 7-a Januarii 1770. 

P. S. Mihent Zálnokrul megérkezem, mindgyárt a Somi szolgáló után Kolosvárra 
bémegyek és kihozom, csak méltóztassék excellentiád kegyelmessen parancsolni 
lakóháza prebendája és fonása iránt azalatt.  

Az almási és kispetri határ iránt való per miként folyt, arról való tudósítás. 
Ebben menti magát, hogy a kert levágása nem az ő parancsolattyábul esett.  

                                                 
314 Zálnok – Zalnoc, Közép-Szolnok vm. 
315 Nagyalmáshoz közeli település, Kispetri – Petrinzel, Kolozs vm. 
316 A Continua Tábla (Állandó Tábla) 1762–1767 között megszervezett, folyamatosan működő bíróság. 
317 határkő, határjel 
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Báró Alvinczi Gábor levele Csáky Katának 
1771. augusztus 22. 

No. 661. [54] 

Ajánlom Excellentiádnak alázatos szolgálatomat! 
Jó emlékezetében lehet excellentiádnak, hogy melly pénzt excellentiátok Medgyes-
ről felvettek volt, azon pénzt az anyám318 engedte vólt felvétetni, csak az excellen-
tiád maga kérésére, aminthogy annak securitásául kívánta is vólt magának az excel-
lentiád maga ádámosi319 jószágát. Minthogy pedig olly egyezése vólt excellentiád-
dal, hogy midőn a pénz leváltatik, akkor újabb contractus expediáltassék, ezért már 
a pénz jó darab időtől fogva leválva lévén, emlékeztetem excellentiádat s kérem, 
hogy azon pénzemről maga obligatóriáját adni, s abban nem más jószágot, hanem 
említett maga ádámosi jószágát securitásul lekötni méltóztassék. Alkalmatlansá-
gomról excellentiádat követvén, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
báró Allvintzi Gábor320 

Kolosvár, 22. Augusti 1771. 

À Son Excellans, Madame la Comtesse de Bethlen, Comtesse Catharina de Csáki 
Claŭsenboŭrg 

Ezen levél megbizonyíttya, hogy az én uram contractussára nem 
akart pénzt adni s most is örömest adna az enyimre. 

Báró Alvinczi levele, 1771.321 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1771. szeptember 20. 

No. 661. [55] 

Édes Kedvesem! 
Szintén ezen órában vettem Almásról írt leveledet, ideje volt egyszer tudósítanod. 
Az nagy vigasságokban elfelejtkezik az méltóságos asszony az szegény legényről. 
Míg Almáson kék322 már postán correspondeáljunk,323 én Somborra igazítom leveleim. 

                                                 
318 Alvinczi báró anyja Gyulai Katalin grófnő 
319 Ádámos – Adămuş, Küküllő vm. 
320 Alvinczi Gábor báró (1734–1788), kapitány, a nagyenyedi kollégium főgondnoka 
321 A boríték hátoldalára írott megjegyzés. 
322 kellenék 
323 összejönni 
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Stromájernak324 szemére vetettem az kovács dolgát, azt mondja, hogy nem is 
beszéllett vélle. Abba bizonyos lehetsz, hogy ha innyin szolgálna325 sem fogadnám 
meg, annyival inkább, hogy állandóra lenne. 

Én egynéhány napoktól fogva nem igen jól vagyok. Ma is orvossággal éltem. 
Az sok ülés és az sokféle bajnak dolognak tulajdonítom. Ha kimehetnék, tudom 
jobban leszek. A Gubernium 7-dik 8-bris326 talám az szüretre elbomlik, akkor talám 
én is kimehetek, ha az thesaurarius dolgai miatt meg nem akadályoztatom, sem 
thesaurarius, sem Gerschlend benn nem lévén. 

Az Comandírozó 16-dik indult meg innen Brassó felé. Közel hat hetekig visi-
tátióban lehet. 

Vizenanné az intentiót egynehányszor reám küldötte, bár az asszony előre tenne 
dispositiókot az ilyenekre. 

Én úgy meguntam Szebent, semmi időtöltésem nem lévén. Bár Almáson lehet-
nék inkább, melly magában nem igen kedves előttem, de ha asszony ott vagyon, 
kedves. Kívánom hallhassak örömet felőled. Maradok édes kedvesem  

igaz híved 
gróf Bethlen Miklós 

Szeben, 20. Septembris 1771. 

Az én kocsimbeli négy lovakat küldd vissza, Küküllővárt szükségem lesz reájok. 
Most tudtam meg éppen, hogy az lovakat visszaküldötted. 

Bánffy Dénes levele Csáky Katának 
1772. február 22. 

No. 661. [62] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyes jó méltóságos Asszonyom! 
Annyira belémerültek excellentiátok a fársángolásba, hogy róllunk szegény atyafi-
akról még gondolkodni sem kívánnak, hogy én tehát ily vétkesnek ne találtassam, 
bizonyítom a négy butéllia ürmös bornak327 küldésével, excellentiádról való emlé-

                                                 
324 Anton Strohmájerről van szó. 
325 ingyen szolgálna 
326 Octobris 
327 Az ürmös bor borpárlatból és sűrített mustból az ürömfű (Artemisia absinthum) felhasználásával 

készült. Csoma Zsigmond leírása szerint a főtt ürmöst lassú főzéssel készítették, amikor az egy-
harmadára sűrített, majd kihűtött és hordóba öntött musthoz egy vászonzacskóban fűszereket 
(benne ürömfüvet is) lógattak, amit egy-két hét után eltávolítottak. A tetszés szerint válogatott fű-
szerek kellemes aromát adtak az édes borkészítménynek. Korabeli receptje szerint 56 liter borhoz 
4 lat üröm, 2 lat ezerjófű, 1 lat narancshéj, ½ lat citromhéj, ½ lat kálmosgyökér, ⅓ lat szegfűszeg, 
¼ lat koriander, ⅛ lat csillagánizs kellett. Erdélyi ürmösök és aszúk = Rubicon, 2003. 1–2. 49. 
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kezésemet, amellyel eddig is udvaroltam volna, ha jó alkalmatosságot találtam vol-
na reá. Most azért az öcsém, Jósika menvén, hogy a szekere üressen ne mennyen, 
tétettem még reá egy zsákba két vékányi kalotaszegi szép borsót, amelyből többet 
is küldöttem volna, ha az öcsém szekerét nem nehezítette volna, de ebben az útban 
nem mertem több terhet adni. Ezt a borsót pedig a bátyámnak küldöm a fársángi 
három utolsó napokra, hogy orjás borsót ehessék belőlle excellentiáddal együtt és 
excellentiád osztán a most küldött ürmös borból ihassék reája és mindnyájoknak jó 
egésségekre szolgáljon a tractament. 

Semmi újsággal udvarolni nem tudok, fársángunk sincsen. Azért szokott ke-
gyességébe ajánlom magamat excellentiádnak és maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Bánffi Dienes 

Kolosvár, 22. Februarii 1772. 

Árva Nemes Julianna levele Csáky Katának 
1772. május 18. 

No. 661. [67] 

Méltóságos született Grófné! Kegyes méltóságos Asszonyom! 
Olly nagy volt eleitől fogva, boldog emlékezetű néhai méltóságos grófné édes 
asszonyannyáról excellentiádra örökségül maradott, hozzám való különös kegyes-
sége, hogy azt érzeni tudom inkább, mint kimondani. Sőt tapasztaltam is minden-
kor, hogy velem azt esmérteni excellentiádnak nagyobb gyönyörűsége volt, mint-
sem hihette volna, hogy én azt elégségesképpen érzem. Illyen az Isten szerint való 
kegyes szeretetnek állapotja, nem tud megelégedni, nemhogy csökkenni tudna s 
legnagyobb baja többnyire az, ha alkalmatosságát nem talállya, azt cselekedeteivel 
is bizonyítani, amilyennek lenni magát érzi. Excellentiádnak az ÚrIsten most arra 
alkalmatosságot mutat. Hiszem is csalhatatlanul, hogy örömmel fogja excellentiád 
tündököltetni nemcsak előttem és az emberek előtt, hanem főképpen az ÚrIsten 
előtt, kedvet találandó jóságos cselekedetének kész voltát. Amit excellentiád sok-
szor ígérni és állhatatosan meg is állani méltóztatott, valamint boldog emlékezetű 
méltóságos grófné, édes asszonyannya és testvére cselekedtenek. Most abban ke-
seríttetém meg méltóságos gróf Haller János úrfitól, aki a múlt napokban megkínál-
tatta zálogos summájával birodalmomban lévő kendermezei328 jószágocskámat, 
törvényben is idéztetvén érette. Méltóztassék excellentiádnak könyörülő szívére 
venni illy nagy változását, már igen keveset tartható rövid életem utóbbi részecské-
jének s tanállyon módot megnyerni attól az úri attyafiától azt, hogy ne sokallya ke-
vés napjait világi életemnek békességesen elvárni, és engem megszenvedni élete-
                                                 
328 Kendermező – Chendrea, Doboka vm. 
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mig abban a jószágocskában, amelly a grófnak majd megérezhető hasznocskájával, 
nekem pedig életem csekélly módgyának egész felfordulásával és báró Korda úr-
ral329 folytatandó költséges perlekedésem miatt holtomig tartható nyomorúságom-
mal esnék ki kezemből. Az ÚrIsten mind excellentiádot, mind méltóságos házát meg-
áldgya ez ügyömben hozzám mutatandó kegyességéért. Méltóságos grófját őexcel-
lentiáját alázatosan tisztelem. Méltóságod kedves Rosaliját szívemből ölelem, csó-
kolom. Mellyel kegyességében állhatatosan ajánlva vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgálója 
A. Nemes Julianna330 

Székelykeresztúr,331 18. Maji 1772. 

Magam is írtam gróf Haller János úrnak, ha valamit használhatna. 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1772. szeptember 7. 

No. 661. [63–64] 

Édes Kedvesem! 
Én Árokallyáról tudósítottalak volt, de leveledet nem vettem. Tegnap ide szeren-
csésen érkeztem. Árokallyáról Somkerékhez332 jüttem hálni, onnan ebédre Désre 
Toldi Károlyhoz, estve Désaknára,333 Désre penig egész reitzuggal334 mentem bé, 
mind vármegye, mind az camarabeli tisztek elémben jüvén Szamosújvárra,335 ha-
sonlóképpen az örmények hajtották magokat előttem,336 az commandans penig 
mingyárt vártát337 küldött. De ezt nem magától cselekedte, hanem parancsolják az 
generál commandótól, ott mindenütt Bánffi is Boncidán338 acceptált. Torma is mind 
Árokallyán, mind Boncidán ott volt, és Bánffi tegnap Boncidáról Kolosvárra bé-

                                                 
329 Korda György báró, Kolozs vármegye főispánja 
330 Nemes Julianna grófnő (1713–1796) Korda Zsigmond második felesége és özvegye, könyvgyűj-

tő, gazdag hagyatékát a székelyudvarhelyi református kollégiumra hagyta. 
331 Székelykeresztúr – Cristuru Secuiesc, Udvarhelyszék. 
332 Somkerék – Şintereag, Belső-Szolnok vm. 
333 Dés – Dej, Kolozs m., Désakna – Ocna Dejului, Belső-Szolnok vm. 
334 Itt lovas menet. 
335 Szamosújvár – Gherla, Belső-Szolnok vm. III. Károly magyar király 1726. október 17-én emelte 

szabad királyi várossá, ekkortól nevezték latinul Armenopolisnak. 1721-ben 156 családfő közül 
72 kereskedő és 10 iparos volt. Szongott Kristóf: Szamosújvár Szabad Királyi Város monográfiá-
ja II. Szamosújvár, 1901. 4. 

336 meghajtották magukat, meghajoltak 
337 őrséget 
338 Boncida – Bonchida, Bonţida, Doboka vm.  
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mentek volt és az éjszaka 12 órakor érkeztek ide ki. Szegény Bánffi Kolosvárt még 
mind csak rosszul vagyon. Ma itt kelletik mulatnom, holnap Tordára megyek, az 
mennyiben lehet, igen sietnem kelletik Szebenben.339 Bánffi György itt is lévén, ír-
ja, hogy szegény consiliarius Haug. 9-bernek340 első napján megholt, el is temették. 
Ballo is beteg. Bornemissza még hál Istennek, akar dolgozni. Vinkler is panaszol-
kodik. Maga is Bánffi egyszer érzett már hideglelés változást és így az egész the-
sauráriátus maradi. Ha Bánffi is meg talál betegedni, én Küküllővárt semmit nem 
mulatok, az volna ugyan szándékom, hogy ....341 az portus felé mennék, az új hajók 
meglátására, melyek most érkeztek el. Schilsunt megleli a hideg, két nap egymás 
után köhögett Bánffival együtt. Maradok édes kedvesem 

igaz híved 
gróf B[ethlen] Miklós 

À Son Excellence, Madame la Comtesse Catharina Csáki 
à N[agy] Almás 

Megtartani való levél 1772. Colosról. 

Jósikáné levele Csáky Katának 
1772. november 12. 

No. 661. [66] 

Hoch gebohrne Gräfin! 
Das Verschlagel is mir richtig zugekommen, Euer Excellenz Danile gehorsamst. 
Von eins als andere, besonders aber vor die so güttige als ohnverdiente erinnerung, 
behalte ein vor Mündtlichen mehr, und so wie hoffe bald uns geschehen wirdt, so 
den auch einige Neuigketien unterbringen werde, mit der Bestättigung das mit 
allersinlicher Hochachtung lebenslänglich zu seyn Verlange. 

Ewer Excellens Unterfange mich meiner gehorsamste empfellung an die freyllo 
Obrist Jägermeisterin beyzurucken, wie auch an die gnädige 

Gantz gehorsamster Diener 
Frau Baron Josika 

Herrmannstadt, den 12. Novembris 1772. 

                                                 
339 Bethlen Miklós ekkor már erdélyi kincstartó, kinevezéséről Barcsay Ábrahám is tudósított egy 

1772. augusztus 24-én írott levelében. EGYED EMESE, 2001. 
340 Novembris 
341 olvashatatlan 
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Nagy Tamás levele Csáky Katához 
1772. december 24. 

No. 661. [108] 

Kegyelmes Asszony! Nékem kegyes patróna Asszonyom! 
Excellentiád kegyelmes parancsolatja szerént az méltóságos gróf Teleki Sámuel 
adott 1000 Rforintokról,342 méltóságos gróf Haller Lászlóné asszony343 őnagysága 
2000 Rforintokról való comissiókat, úgy az úr, Macskási Péter úr344 fizetett 480 
Mforintokról345 interesse 16 Mforint 80 pénzekről való contractus és quitantiát kül-
döm, az mely pénzt fizetem az almási, és Szurdokról kezemhez hozott 516 Mforint 
és 16 pénzekből, melynek excellentiád kezéhez vételéről méltóztassék nékem egy 
kevés írást küldeni. 

A réz, mivel csinált 4 kis fedeles kancsót, két fedél nélkül való nagy kancsót, 
most el nem küldöttem, mivel nem tudtam excellentiád méltóságos rendelését, 
hogy melyik jószágban lészen. 

Nagyon örvendenék, ha Isten őfelsége excellentiád Krisztus urunk szent szüle-
tése napját szerencsésen, minden szemein változások nélkül megérni engedte. Kí-
vánom teljes szívemből, hogy az én Istenem személyököt számlálni excellentiád s 
méltóságos úri házának engedjen meg, a méltóságos úri contentum szerént. 

Kegyelmes asszonyom, elsőben is kegyelmet instálván excellentiádtól, bátorko-
dom megírni excellentiádnak, mint kegyes patróna asszonyomnak, magam s fele-
ségem nagy szívbéli keserves szomorúságunkat, aki is én velem együtt nagy aláza-
tossággal csókolja excellentiátok méltóságos kegyes úri kezeit mind. A kis fiacs-
kánk hétfőn, estvéli 8 és kilenc óra között rosszul kezde lenni, szerdán reggeli egy-
két óra között kiadá teremtőjének lelkit, oly hirtelenséggel, hogy még nyavajáját 
sem tudók kitalálni. Már az hatodik lévén, oly bánatban vagyok, de kiváltképpen 
szegény feleségem, hogy nem hiszen meg is lábalja.346 Meg nem lábalván, mit csi-
náljak, nem tudom, mert a nagy meggyengülésem miatt szolgálatot tenni sem tudok 
úgy, amint excellentiátoknak kívántatnék. Azért még egyszer a régen instált instan-
tiámra emlékeztetném alázatosan excellentiádat, ha meg nem bántanám. Mellyel, 
midőn alázatoson instálnám, excellentiád kegyes grátiáját, maradtam kegyelmes 
asszonyom excellentiádnak 

alázatos méltatlan szolgája 
Nagy Tamás347 

                                                 
342 rénes, azaz rajnai forint 
343 Haller László özvegye, Forgách Róza grófnő (1723–) 
344 Macskási Péter hunyadi főispán 
345 magyar forint 
346 kigyógyul, felgyógyul 
347 Tófalvi nemes Nagy Tamás „Nagyalmáson s hozzá tartozandó jószágimban egynehány esztendő-

kig tiszteskedett” – jegyezte fel 1784. májusában Csáky Kata, hozzátéve, hogy 100 forintot kitevő 
tartozását megfizette. Fond Jósika No. 660. 
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Szamosfalva,348 24. Decembris 1772. 
À Son Excellence, Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse Catharina de 
Csáky au mon cher349[...] 

 

Hermanstadt 

Megfizetett és kölcsön kiadott pénzről való tudósítás. 

Báró Naláczi Borbála levele Csáky Katának 
1773. január 2. 

No. 661. [75–76] 

Méltóságos Grófné! Drága méltóságos, kegyes Anyám! 
Excellentiádnak nékem írni méltóztatott levelét nagy tisztelettel vettem. Magam 
iránt írhatom excellentiádnak, hogy még mostan is az ágyat nyomom az nagy erőt-
lenség miatt, a terhes betegség annyira elnyomorított, hogy semmi erőm nincsen, 
csak két-három naptól fogva kezdettem jobbacskán lenni. A sárfalvi portiója350 
iránt excellentiádnak tettzését megértettem, megvallom csudálkozom rajta, hogy 
excellentiád úgy ítéli, hogy esztendőnként háromszáz forintokat béhozhatna, holott 
énnékem sokkal több lévén ottan, mégsem hoz bé háromszáz forintokat. Az a kevés 
szőlő, amit-amit érne, de azt is intereses dolgozókkal kell míveltetnem, azoknak 
pedig sok kenyér kívántatik. Egy-két jobbágy vagyon, azt is nékem kelletik tarta-
nom, mert koldusok. A szőlőben az idén hatvan veder termett, tavaly harminc ve-
der. Ezen dologban sajnáltam csak az anyjomat, Naláczi Lajosnét Sárfalván, ő bír-
ván az excellentiádat illető részt és egy kevés törökbúzával onnét segítvén magát, 
ami énnállam vagyon, igen kevés hasznát vészem. Szintén mostani betegségemre 
nézve az anyjom nállam lévén, úgy egyeztünk meg, ha excellentiádnak és úgy fog-
na tetszeni, bajos lévén mind excellentiád, mind pedig a mi részünkről is eszten-
dőnként fizetgetni, tehát egy summában száz aranyakat excellentiádnak lefizetünk, 
méltóztassék excellentiád is bennünket az esztendőkig azon portiónak békességes 
birodalmában megszenvedni. 

Az én uram excellentiádat, velem egyjütt drága méltóságos grófat alázatossan 
tiszteli. Ezerszer csókolom kedves Rosalimat, az én Boriskám is excellentiád kezeit 
alázatossan csókolja és köszöni alázatossan excellentiád kegyességét. A szolup351 
iránt én pedig instálok, méltóztassék excellentiád árárul tudósítani, hogy küldhes-
sem meg alázatos köszöntéssel. Mostan kolbászt nem küldhettem betegségem mi-
att, hanem egy kevés sótalan írós vajjal udvarlok. Mihelyt jobban leszek, kolbász-
szal is udvarlok. 

                                                 
348 Szamosfalva – Someşeni, Kolozs vm. 
349 helyesen: à ma chère 
350 Sárfalva – Săuleşti, Hunyad vm. (beolvadt Piskibe) A sárfalvi jószágot 1762-ben adta zálogba Csáky 

Kata Naláczi Borbálának, amelyet majd 1777-ben további zálogra engedett. Fond Jósika No. 660. 
351 jelentése: muff, karmantyú SZT XII. 607. 



 

 101 

A sárfalvi portió iránt való tetszését excellentiádnak újabban is elvárván, maga-
mat excellentiád kegyességében anyai indulattyában ajánlván is, maradok excel-
lentiádnak 

alázatos engedelmes leánya 
B. Nalátzi Borbála 

SzentMiklós,352 2. Januarii 1773. 

Báró Nalátzi Borbarának353 küldött missilisse G[róf] Csáki őexcellentiájának, a sár-
falvi rész-portió dolgában. 

Ezt a levelet visszavárom, de ha olyan semmi jószág, mit kérnek rajta. 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1773. április 2. 

No. 661. [61] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád kegyes parancsolattyát mélly alázatossággal elvettem, mellyre aláza-
tosson ekképpen kívántam felelni. 

Teremiből az veres kölest elhozván László, amidőn kiment, felit elvitte Almás-
ra, fele itt maradott, mellyet is annak idejében a lenmaggal együtt elvettetni el nem 
mulatok, de most nem ideje, hogy elvessük. 

A tatárkát is elhozták, kegyelmes asszonyom, melynek is felit Almásra küldetni 
el nem mulatom, egyéb csemetékkel együtt. A tatárkát ezen holnapnak vége felé 
lészen jó vetni, most nem bátorságos, gyenge portéka lévén, hogy és mi formán 
vessék, megírom. A tatárka, kegyelmes asszonyom, szapora gabona, sertéseknek 
igen jó, csak jó földben vessék. 

Ami illeti, kegyelmes asszonyom, az ádámosi zab dolgát, több nem volt 24 ka-
langyánál, az sem eresztett úgy, amint kelletett volna. Én egy szemet sem consum-
máltam belőle. Székelly Miklósnak354 megparancsoltam, hogy amit elköltett belőle, 
excellentiádnak írja meg. Ugyancsak amidőn excellentiád nem Ádámoson volt, és 
gróf uram őexcellentiája az aknák visitatiójára kiindult, akkor azt referálá Székely 
Miklós, hogy hét vékát consummáltak, a többiről is számot ad. Ami megvagyon, 
kegyelmes asszonyom, excellentiád kegyes parancsolattya szerént mind elvetettem. 

Az lóra való hajtás iránt excellentiád parancsolattya szerént kívánunk cseleked-
ni, abban nincs is mód, hogy fűig mehessenek. 

                                                 
352 Bethlenszentmiklós – Sânmiclăuş, Küküllő vm. 
353 Naláczi Borbála (megh. 1792) Naláczi Lajos lánya, Bethlen Gergely (Bethlen László fia) felesége. 
354 Ádámosi nemesi család tagja. 
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Mit írjon légyen gróf Mikes István úr355 őnagysága, látom kegyelmes asszo-
nyom, de nékem úgy tetszik, a levelivel contrariál356 a parancsolattya őnagyságá-
nak, mivel azon Mikola sessióra akar építeni udvarházot, amint referállyák, talp-
fákot is hordottatott volna oda. 

Bethlen Gergelyné asszonyom őnagysága, amint excellentiádnak megírta, ha 
még jó esztendeig ott hadgya excellentiád kezeknél, ad 500 magyar forintokat ex-
cellentiádnak, de hogy az 10–10 veder bor inferáltassék az contractusban, éppen ar-
ra nem mégyen, hanem bízza excellentiádnak generositásokra az bor dolgát. Azt 
sem akarja, hogy az Gyulaiéknál lévő Mikola rész-portió is contractusban inserál-
tassék,357 hanem csak az sárfalvi és ahhoz tartozó portiók, amint az contractust be is 
küldettem excellentiádnak subscriptióra. Most ugyan jó is volna, ha egyszersmind 
megadná az ádámosi jószág kiváltására, azaz 500 forint. 

Akartam excellentiádnak megírni, hogy novembertől fogva innen Ádámosról 
mennyi pénz ment ki. Az utólszori oculatióért adtunk 16 Mft-ot. Az malom iránt való 
insignatióért 20 Mft-ot. Az transmissióért 50 forintot. Az sententia kiváltásáért 12 fo-
rintot. Az appellatóriumért 1 Mft, dén. 2. Ugyan az cancellistáknak Hunyad várme-
gyei jószág conscriptiójáért 50 forintot. Visszaváltván az 26 aranyokat adtunk 130 fo-
rintot. Szebenben küldettünk excellentiádnak az eleinten 61 Mft, d. 93. Harmadfél hé-
tig MarusVásárhelyen mulatván, költöttem szállásért, húsra, kenyérre, fára 12 forinto-
kat, melly in summa tészen 352 Mft, dén. 93. Mindezen költségeket nem lehetett elke-
rülni, kegyelmes asszonyom. Két malomkövet is vett 46 forintokon. 

Méltóztatik358 excellentiád parancsolni, hogy az méltóságos Királyi Tábláról ki-
jövő comissárius uraknak ne legyenek fogyatkozásuk valamiben. Azokat, kegyel-
mes asszonyom, úgy nem lehet acceptálni, mint az vármegyei comissárius urakot. 
Oda kívántatik jó szakács, kaffe, rosolis,359 s egyéb afféle. 

                                                 
355 Mikes István gróf (ifj.) Felső-Fehér vármegye főispánja 
356 contrarius – ellenkező, ellentétes 
357 azaz befoglaltassék, beírattassék 
358 A levél szövegében ettől a bekezdéstől minden új bekezdés ferdén áthúzva. 
359 A korabeli Magyarországon és Erdélyben készített szeszes ital, gabonaszeszből készült édes likőr. 

lásd. Szathmáry László (1880–1944): Adatok a magyar szesz- és likőrgyártás történetéhez. 
http://www.neumannhaz.hu/muvek/tudomanytortenet/2_Szakmatortenetek/Szathmary/szathmary_
adatok_szeszgyartas.pdf., különféle fűszerekkel ízesített édes likőr. SZT XI. 561. Bethlen Miklós 
már Buda visszafoglalásakor ismerte és fogyasztotta. „ 1688-tól fogva, […] , az én rendtartásom 
asztalomnál ez volt: […] Pálinkát, bor, ser nemlétiben, úton, étel közben, ittam talán életemben 
háromszor. Aquavitát, rosolist, fahéjvizet, igen keveset és igen ritkán, nem gyönyörűség, sem ré-
szegségért, hanem orvosságért inkább.” Bethlen Miklós önéletleírása I. V. Windisch É. (szerk.), 
1955. 132–133. A 18. századból fennmaradt „Gróf Schmidegn rosolissa” különleges, zamatos 
„Nap harmatja” lehetett: „A fűszereket {fahéj, szegfűszeg, kardemon (kardamom), szerecsendió, 
szerecsendió-virág, badian [csillagánizs], koriander} összetörjük, majd teszünk hozzá mazsolát, 
citromhéjat, corciron olajat (ismeretlen olajféle) és nádmézet. Miután az alapanyagokat jól egybe-
elegyítettük: Három pint Palinkát rea kől őnteni, még vőrős és szagos nem lészen.” A fűszeres pá-
linka leghamarabb 3–4 hét erjesztést követően készül el. Füreder Balázs: „Gróf Schmidegn 
Rosolissa” – egy régi ital bemutatása. = Palócföld, XLIX évf. 2003. 6. szám. 728. 



 

 103 

Váró uramnak vettem levelit, melyben azt írja őkegyelme, hogy írjam meg ex-
cellentiádnak, hogy amidőn kijőnek az comissárius urak, bár csak két napra jöjjen 
ki excellentiád Küküllővárra, mert bizonyosson tudgya, hogy sokkal jobban folyna 
az dolog, el se mulassa excellentiád, azt írja. 

A pincetokot360 abból a borból megtöltöttem, kegyelmes asszonyom, az melly-
ből excellentiád méltóztatott parancsolni, tudniillik a tisztábbikból. 

Ami illeti, kegyelmes asszonyom, a Nemes Györgyné asszonyom361 új malmá-
nak felépítését, Váró uram azon állott meg, hogyha megköti az gáttyát, mind-
gyárást el kell vágatni. Horváth urak is excellentiád mellé állanak ezen dologban, 
úgy Cserényi úr362 is, és mihelyest veszem a tudósítást, mindgyárt is elmegyek el-
vágattatására. 

Vészem kegyelmes asszonyom Melinszki363 levelit, mellyben panaszol, hogy 
Hatfaludi úr364 confúsiót csinált nagyot, az almási jószágban felültette volna ellene 
az embereket, máris szót nem akarnak fogadni. Ha igaz, kegyelmes asszonyom, 
úgy rosszul lészen ott a dolog. Excellentiádnak lészen kára benne jövendőben, 
most is odamégyen, két-három napokon ott ül, s issza az pincéből a jó borokat, az-
zal megint elmégyen, már lássa excellentiád, én tartozom excellentiádnak megírni. 
Továbbá excellentiádnak kegyességében ajánlva alázatossággal maradtam excel-
lentiádnak 

legkisebbik alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc365 

KisSáros, 2. Aprilis 1773. 

Gróf Bethlen Gergelyné asszonynál lévő jószágomnak dolgairól 
költ levél 1773. 

1773. az ádámosi malom miatt okozott kölcség. 

Az Nemes Györgyné asszony gáttyát Váró uram javaslatából 
vágták volt el. 

                                                 
360 pincetok – régi elnevezés: a borosüvegek tárolására alkalmas rekeszes láda (utazásra). A boros-

pincékben a poharak stb. tartására alkalmas mélyedés. 
361 Nemes György (megh. 1761) özvegye, Rácz Kata 
362 Cserényi István Doboka vármegye aljegyzője 
363 Melinszki Ferenc nagyalmási udvarbíró (1772) Fond Jósika No. 542.  
364 Hatfaludi Ferenc, az almási praefectus 
365 Árkosi Ferenc inspectora volt Csáky Katának 
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Idősb Kabos László levele Csáky Katának 
1773. június 29. 

No. 661. [71–74] 

Méltóságos született Grófné, Úri Asszony! Nekem igen jó, kegyelmes Asszonyom! 
Már egynehány esztendőktől fogva a méltóságos Kemény fiú-ág és Kabos fiú-ág, 
amelly is gyakarízben excellentiádnak és méltóságos gróf Haller János úrnak írt 
sok rendbéli levelei által, nemkülönben általam, mint fiú-ág plenipotentiáriussa ál-
tal személyesen is megtalálták excellentiádat és az írt úr őnagyságát avégett, hogy a 
fiú-ág a méltóságos leány-ággal litis intermedio366 tött törvényes és megmásolhatat-
lan compositióját néhai Mikola László úr atyánkfia jószágai iránt, excellentiád és a 
méltóságos gróf úr már egyszer valaha tellyesítenék, azon legális és törvényesen 
fundáltatott compositiónak ereje és tartása szerint azon jószágokat, amellyek neve-
zetessen specificálva vannak a compositióban, az fiú-ágnak minden hiba és cson-
kulás nélkül adnák ki. 

De bizony igen sajnosan és fájdalmasan szemléljük, hogy excellentiád és gróf 
uram őnagysága eddig is csak sok biztatással tartattanak bennünket, és az igassá-
gon fundált jussunkat nekünk ki nem adták, melly igen vétkes dolog legyen az em-
beri nem között, a másét ok nélkül bírni. Excellentiád esztet bölcsen tudja, és meg-
ítélheti, mely sükeretlen legyen, mind ezen a múlandó és hitván világon, mind az 
örök életben. 

Már mostan annyi sok esztendőktől fogva való, nekünk igen káros várakozások 
után, ezen dologban excellentiádhoz tejendő végső és utolsó írásom mellett jelent-
jük mi, fiú-ág közönségesen excellentiádnak, hogyha azon jószágokat a composi-
tióban megnevezett specificatio szerint három hétnek elmulássak vagy eltelések 
alatt367 nekünk, Kemény és Kabos fiaknak fixe és valósággal által nem adandgyák, 
minden hiba és fogyatkozások nélkül, tehát mi fiágbúl, se Isten, se ember előtt okai 
nem lészünk, ha excellentiád és méltóságos gróf uram, annál fogva mind és méltó-
ságos úri maradékok tetemes és felettébb nagy kárt vallandának, melly valósággal 
mennyi leszen, ha nekünk eszerint és akkor, amint fejjebb megírtam, azon jószá-
gokat kezünkbe nem eresztendik. Mert nekünk felettébb káros a jószágon kívül 
lenni, excellentiádtul pedig és írt gróf uramtul nagyon és igen vétkes dolog kezünkbe 
nem adni, és az magunk tulajdon jószágunkat bírnia a méltóságos leány-ágnak. 

Mi fiúk, azon causánk defensiójára, megtartására többet, mint kétezer forintokat, 
elköltettünk, azonkívül tetemes és sok fáradságot tettünk 52 esztendőknek elfolyá-
sok alatt. Annakfelette pedig, nemes országunknak nagy rendei, akik még élnek, 
őnagyságok közül bizonysággal lenne és mások előtt is tudva vagyon, excellentiád 
maga is bizonyosan tudgya, hogy ha mi fiakúl ezen causát kezdetitől fogva végig 

                                                 
366 perközben, per útján 
367 A dőlt betűs részek az eredeti kéziratban aláhúzottak. 
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vigyázó szemekkel, serényen és hatalmasan nem folytattuk volna oly sok eszten-
dők alatt, semmit sem kedvezvén, se költségeinkkel, se fáradságunkkal és ebből 
következett sok dolgainknak hátramaradásával, bizony excellentiád és méltóságos 
leány-ág ebben a jószágokban soha egy talpot is nem bírtak volna, régen idegenek 
és mások bírnak, mégpedig örökössön. Ezen causáknak még az kezdetin nagy em-
berek magokévál teszik vala, ha mi fiágbul ember módra a törésre nem állunk, csak 
a méltóságos leány-ág miatt magokévá is tehettik vala azon nagy méltóságok, mivel 
nagy emberek nagyon reá téttek vala szemekkel, hogy magukévá tehessék. Mindeze-
ket világossan bizonyítják ebben lött hosszas perfolyással és diétákon megfordult 
alázatos instantiáink. Nemkülönben közelebről procurátor Siménfalvi368 uram eb-
ben excellentiádnak mindenekről élő bizonyságot tehet, hogy mind ezek így vadnak. 

Megint mi fiak, akik a jószágot tulajdon magunknál levő régi hasznos levele-
inkkel, nem lévén erről a méltóságos leány-ágnál semmi haszonvehető levél, nem-
különben az már fejjeb megírt mód szerint megtartattuk, a veszedelembül és amelly 
karból kiragadtuk, csak taval[y], nekünk keservesen szemünk előtt lévén azon jó-
szágunk. Excellentiád pedig és méltóságos gróf uram őnagysága mind magok, 
mind successorai igen-igen keveset fáradoztak és igen kevesset költöttek ezen ne-
héz és terhes causára is, lévén a Regius Fiscus actoruk, más nagy embereink pedig 
nagyon ellenünk felfegyverkeznek, hogy magoknak tehessék a jószágot. Az kiket név 
szerint tudok, kik voltak. (és a jószágoknak megtartására mégis az egész jószágot 
interveniálván az fiak és leány ággal közt való compositió) a méltóságos leány-ág 
bírja, eo non obstante, mi fiakkal, akik megtartattuk az jószágot az fejjebb megírt 
módok szerint taval[y], csak keservesen távol nézzük, képtelen dolognak látszott, 
mindenek előtt csudálkozva. 

De még az is fájdalmas és keserves dolog, más idegen, úgymint Nagy Tamással 
esztendőktől fogva töltődzik és gazdagodik az magunk jószágainkból, és az ma-
gunk jószágait csaknem végső pusztulásra juttandja egy alj idegeny ember, mint ő. 
Eme sok esztendőktől fogva, mily tetemes kárunkat tellyességgel behunyt szemekkel 
tovább nem nézhetjük, hanem az az hol illik, az dolognak valóságos igassága szerint 
exponálni kénteleníttetünk ellene, és megorvoslását keresni. Sőt még a méltóságos 
leány ág részérül is excellentiádnak igen szükséges volna ezen dologban jó módgyá-
val beletekinteni és eddigiére vigyázni, igen nagy költség lett volna, mivel ha külön-
ben lesz az dolog, és jó móddal kik nem tekintünk bele, az mint nekem bizonyosson 
referáltattat, a jószág nagy pusztulásra jutandó őkelme mia. Mi fiak, eztet megorvo-
solni tellyességgel részünkről el nem mulatjuk, Isten ő szent felsége szemben juttat-
ván jó kegyelmes asszony excellentiáddal, erről bővebben jó móddal végezhetünk. 

Tegnapi napon magam személyessen voltam ezen dolog végett méltóságos gróf 
Haller János úrnál és ő grátiájában utolsó tetszésünket és az igasságosan fundált kí-
vánságunkat valójában megmondattam, eszerint valamint excellentiádnak most 
legutólszor kívántam megírni a fejjeb megírt modalitással. 

                                                 
368 Siménfalvi János, híres jogász, ügyvéd a Királyi Táblán. 
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Végre ez lőn őnagysága resolutiója, úgymint én megírám az asszony őexcel-
lentiájának holnapi napon ezen dolgot, és én magam részemről consenciálok a jó-
szágnak a compositio szerint való kiadásában, melly tartozástól excellentiádnak 
annak valójában consenciálni és nekünk fiaknak a compositio szerint hova hama-
rabb lehető kezünkbe való eresztésit, azaz jószágunknak nevezetes kárt nem akar 
vallani a méltóságos leány-ág és a méltóságos leány-ágnak posteritássa. Mert 1-
mo369 chategorio, írhatom excellentiádnak, hogy mi fiakul per absolutum tovább 
nem várunk illy nyilvánossággal, nagy kárunkra. 2-do370 A compositio mellől pedig 
tellyességgel legkissebben is el nem állunk, sőt 3-tio371 Ha most is, azaz compo-
sitiónak tartása ellen a jószág kezünkben nem adatódik, a méltóságos leány ágtól, 
tehát azonnal közelebb elérhető voltakor, azt az utat késedelem nélkül követjük el-
múlhatatlanul, az mellyet excellentiátok és az írt méltóságos gróf úrnak személye-
sen megmondottam, s akkor és attul fogva, ami nevezetes kár követi a méltóságos 
leány-ágat, mind mostan, mind jövendőn tulajdon magok lésznek annak okai a 
méltóságos leány ágok. 

Mely bizonyosan mennyi leszen, ezen in causa az jószágunk a fellyebb megírt 
terminusán vagy azalatt is kezünkbe nem bocsáttatik. 

Tejendő jó válosszát hova hamarább excellentiádnak nagy becsülettel és aláza-
tosan elvárom, hogy én is aszerint tudhassak válaszolni a fiú-ágnak. Nemkülönben, 
ha a dolog úgy kívánnya, továbbra is arról értelmet megértvén, tudhassuk ebben le-
vő dolgainkat mi fiakul, az igasságnak léniája szerint továbbra is kormányozni, 
mert tovább nem lehet hallgatnunk és nyilvánosságos kárunkat hallgatással szem-
lélni. Ezzel az mennybeli szent ÚrIstennek védelméző kegyes szárnyai alá ajánlván 
excellentiád életit, magamat pedig és egész hazámat excellentiád tapasztalt kegyes-
ségébe ajánlatt vagyok s maradok jó kegyelmes asszonynak, excellentiádnak  

alázatos, igaz, hívséges, köteles szolgája 
idősb. Kabos László372 

plenipotentiáriussa Kemény és Kabos famíliáknak 
in causa Mikolaianum 

Tamásfalva,373 29. Junii 1773. 

À Son Excellence, Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse de Csáki 
Cibinii 

                                                 
369 primo 
370 secundo 
371 tertio 
372 Kabos László (1724–1784) táblai kancellista, Kabos Ferenc fia, testvérei Farkas, Ferenc, Sándor, 

Mihály 
373 Tamásfalva – Almástamási, Tămaşa, Kolozs vm. 
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Csáky Katalin levele Kabos Lászlónak 
1773. július 10. 

No. 661. [70] 

Ajánlom az úrnak374 becsülettel való szolgálatomat! 
Tamásfalváról az közelebb elfolyt júniusnak 29-dik napján, az néhai kedves bá-
tyám, báró Mikola László úr defectussán maradott jószágokból, az köztünk, mint 
Mikola successorok és a fiú méltóságos Kemény és Kabos família között szerzett 
egyezéslevél szerint, az említett méltóságos Kemény és Kabos famíliának ígért ré-
szeknek kiadások végett nékem írt levelét becsülettel vettem.375 Megvallom, hogy 
azon jószágokból az uraknak kiígért részeket magunknál benntartani nem kívántuk 
volna, ha azon jószágok iránt a Regius Fiscussal való pernek, mely most is az fel-
séges udvarnál függőben vagyon, kimenetelétől nem vártunk volna, de mivel eddig 
még mindenkor a régi megosztozás után ezen rész-jószágokban a Mikola família 
vólt benne, és az appellálás törvényeknek vége szakadtáig az jószág birodalmában 
változás nem lehet. Erre való nézve halasztottuk azon megegyezésnek teljesítését. 

Ehhez járult az is, hogy én egyfelé, gróf Haller János kedves öcsém pedig más-
felé lévén, kétfelé tanácsoltattunk. Én mindazonáltal magam részemről mostan is 
megírtam Haller János öcsémnek, hogy ami a contractus szerént az urakat illeti, 
igyekezünk kiadni, úgy mindazonáltal, hogyha az urak is meggondolván azt, hogy 
azon jószágokon a néhaj Kamuti Susannának376 volt elkötve 750 aranyakig, és míg 
az nékünk, mint Kamuthi Susanna egyenes successorinak meg nem adatik, addig 
minket nem csak vérség szerént, hanem zállagképpen is illetnék. Erre való nézve 
azon 1753-ban Martiusnak 22-dik napján költ contractusunk azon jószágok usus 
fructussáról szólló punctuma körül is sokszori ígéretek szerént, hogy ami súlyo-
sabb, abban nékünk is engedelemmel lenni kívánnak, mert megvallom, hogy előt-
tem eleitől fogva azon contractusban a többiek között ez a része láttatott terhesebb-
nek, mely iránt, hogy együtt mind plenipotentiáriussa az méltóságos Kemény és 
Kabos famíliának, hogy azon méltóságos Kemény és Kabos famíliában lévőkkel 
bővebben is conferáljon s végezzen, becsülettel kérem. Úgy arra is, hogy azon jó-
szágok iránt a Regius Fiscusnak függőben lévő perének vége szakasztasson, velünk 
edgyütt igyekezzenek, hogy így a pernek végével az említett contractusban kiígért 
jószágocskát is kezekhez vehessék és mindkét részről még életünkben láthassuk, 
régen függőben lévő ős jószágunknak egymás között léendő megoszlása után is 
békességes birodalmát és maradékunkra aszerént leendő által menését. Tudván azt, 
hogy amennyiben a megoszlással kisebbedik a jószág, az igazságnak teljesítéséért 
és az szép atyafiságért annyival inkább fog azokon szaporodni az Istennek áldása. 
Mellyel ő szent felsége szent oltalmában ajánlván, vagyok az úrnak 

becsülettel való szolgálója 
gróf Csáki Katalin 

                                                 
374 Nem Csáky Kata kézírása, csak az aláírás és a megjegyzés saját írás. 
375 A Kemény, Kabos és Mikola családok rokonságban álltak egymással. BENKŐ, 1999. I. 355. 
376 Kamuthi Balázs (megh. 1628) lánya Zsuzsanna, 1627-től Bethlen Ferencné  
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Szeben, 10. Julii 1773. 
Az asszonyt377 szívesen köszöntöm. Az úrnak, Kabos László úrnak. 

Bodoni György levele Csáky Katának 
1773. november 3. 

No. 661. [68–69] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak két rendbeli kegyelmes parancsolattyát alázatoson (noha bizony szo-
morún) vettem, mellyekből excellentiád kegyelmes parancsolatit bőven megértettem. 

Minekelőtte azon parancsolatot vettem volna, annakelőtte már itten az falu alatt 
levő nagy láb378 málé földet379 felszántattam volt, de mindeddig elé bé nem vethet-
tük. Az szárazság mián nem lehetett s nem lehet boronálni, ezenkívül csak egy ba-
rázda földé is excellentiádnak szántatlan-vetetlen nem maradott, és az vetések még 
igen kövérek. Akiket titulatus Balog György uram parancsolatjából juhokat és bor-
jakot meg is csapattam, mert olyanok voltak, mint a párna. 

A szőlő allyát és az malomnál fogott gyümölcsöst mindenféle csemetékkel megra-
kattam és kis hijányossággal rakatom mindenütt, most az szőlőt metszettem és 
homlítom380 mindenütt. 

Ha az ÚrIsten egy kis szép esőt ád, az felszántott lábat borsóval és az Almásról 
hozott árpával bévettetem. Bilakon is, az faluvégén lévő lábat felszántattam három-
szor. De aztat is, míg eső nem lesz, bé nem vethetem, Isten esőt adván, az cserélt 
rozssal bévettetem. 

A falu felett, a rét mellett lévő lábat is kétszer csak megszántattam, de most 
szántani harmadízben nem lehet, az eke fel nem fogja, míg Isten esőt nem ád. A 
más két láb igen szép. 

A gyümölcsöskerteket mindenféle csemetékkel megrakattam és rakatom, noha 
az szászokat szolgálatra nehezen hajtóthatom. Mikor mennek is későn, amint tekin-
tetes Balog György uram bővségessen fog írni azok iránt excellentiádnak. 

Én bizony szüntelenül serényen excellentiádnak dolgaiban fáradozok fáradha-
tatlanul, időmöt haszontalansággal nem töltöm. 

Az extractusomat a szüret és Balog uram ittenléte késleltették, mellyről mílly 
alázatossággal excellentiádat követem. Most pedig három kalangya lennet küldöm. 
Maradok excellentiádnak 

igen alázatos szegény szolgája 
Bodoni György381 

                                                 
377 Kabos László felesége, Katona Mária. 
378 A földdarab alsó része, a hátsó, nem utca felőli falurész, földterület 
379 kukorica földet 
380 homlítás – szőlőbújtatás SZT V. 246. 
381 urasági tiszt 
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Sajókeresztúr,382 3. Novembris 1773. 

P. S. A fonásért való 3 susták383 taxát eddig is, itt való jószágból megvettem, csak 
Keresztúrról nem, mivel azok fonnak és szőnek. Már most Bilakra megyek málé 
dézsmálásra, azokon is megveszem, de hogy eddigelé nem attak, taxások voltak és 
azért nem fizettek, már most meg kell lenni. 

Haller János levele Csáky Katának 
1774. január 18. 

No. 661. [78–79] 

Méltóságos gróf Asszony! Jó kegyelmes Asszonyom! 
Levelét excellentiádnak vettem alázatossan, melyben az perek folytatásába való 
lágyságomat méltóztatik excellentiád, énnékem ösztönömre, mindegy vétekül tu-
lajdonítani. Igaz dolog, hogy mind én, mind excellentiád a perekben sokkal keve-
sebbre menjünk, mint amint gondollyuk, jóllehet az igyekezet megvan, de ebben én 
részemről kevesebbet veszek s vehetek magamra, mivel se olly módom, se alkal-
matosságom azoknak előmozdításába, mind excellentiádnak nincsen, se pedig pro-
curátorak hozzám oly közel nem esnek, mind excellentiádhoz. Excellentiádnak 
volna az azért jobb módgya, lévén s nagyobb ismeretsége, az törvényes dolgaink-
nak kifolyhatásit inkább végbevihetné. 

Én ugyan tulajdon magam javait, amelyekhez közel eshettem, alkalmatos szor-
galmatossággal folytattam, de hogy nem mingyárt éri végit az ember, arról én nem 
tehetek. A szamosfalvi dolog iránt ennekelőtte egynehány hetekkel írtam volt 
Kabos László úrnak, hogy még az felséges udvar előtt eldőlt voltaképpen a dolog, 
addig ne legyen terhekre várakozással lenni s nem sürgetni a compositiónak 
tellyesítését, mivel azt illő megvárni, erre még semmi válaszát nem vettem. 

A Gorbó iránt való leveleket ollyan hirtelen el nem küldhettem, mivel még azt 
sem tudom bizonyossan, nálam vadnak-é, mivel rég tudom, hogy azok causáit még 
szegény édes atyáim elkezdették volt el, s mibe marattanak, nem tudom, mivel né-
kem akkor az effélére kevés gondom volt, s azután fel sem is atták úgy, mint kellett 
volna. Jobban értekeződvén eszerint a dologról, valamit legjobb lesz, úgy fogok 
cselekedni.  

Már egynehány versben384 instáltam excellentiádnak, a húgomnál, báró Jósiká-
nénál levő capitálja interessének fizetésse iránt, de még eddig se etszer, se másszor 
arra még csak válasszát sem vettem. Excellentiádnak ezért újobban instálok, mert 
én a magamét másképpen is megveszem, kész lészek, s annak utána teljességgel ne 
tulajdoníttassék. Ezzel méltóságos gróf úrnét excellentiáját, midőn alázatossan tisz-
                                                 
382 Sajókeresztúr – Bethlenkeresztúr, Cristur-Şieu, Szolnok-Doboka vm. 
383 susták – értéke két garas vagy hét krajcár 
384 versben – néhány alkalommal, többször 
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telném, úgy kedves Rosalia húgomasszonyt, midőn atyafiságoson köszöntetném, 
magamat excellentiád kegyességibe alázatosson ajánlván, szokott tisztelettel mara-
dok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Haller János 

Kaplyan,385 18. Januarii 1774. 

Kabos urakot várakozásra kéri gróf Haller János, az Gorbóhoz 
tartozó levelek keresésit ígíri. 

Kádár Mózes levele Csáky Katának 
1774. szeptember 21. 

No. 661. [81] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Tudom, az úrfi excellentiádhoz viseltető leghívségesebb szeretetéből ollyan szíves 
kívánságát rejtette ezen levélbe, hogy ahhoz hasonlót aligha többet excellentiád ol-
vashat másoktól, az legközelebb essendő maga szent patrónája napján, hogy azért 
az én csekély, de egyenes indulatból való aggratulatióim is annál nagyobb kedvet 
tanáljon excellentiád előtt, ide kívántam ragasztani, hogy az ÚrIsten excellentiádat 
számos esztendőkig állandó jó egésségben s lelki-testi békességben éltesse, nagy 
méltóságú házának s amellett mindnyájunknak, kik excellentiád hívei vagyunk, 
örömünkre s vigasztalásunkra, aki minden tehetségemmel meg kívánom bizonyíta-
ni, hogy vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kádár Moises386 

Küküllővár, 2. Novembris 1774. 

                                                 
385 Kapján – Kapjon, Coplean, Belső-Szolnok vm. 
386 Dési Kádár Mózes Bethlen Miklós inspectora volt. Fond. Jósika No. 542. 239. 
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Jósika Miklós levele Csáky Katának 
1774. november 20. 

No. 661. [80] 

Meine Allerliebste Groß Maman! 
Euer gnaden habe meiner verpflichten Schuldigkeit gemäß, zu Euer gnaden nächst 
einfallenden Hohen Nahmens fest, meine Devoteste Gratulation hiermit unterthä-
nigst abzulegen nicht ermanglen wollen, von Hertzen wünschend, das Euer Gnaden 
noch mehr derbey unzählige nahmens fest in all selbst eigne Desiderirenden ver-
gnügen zur Consolation Euer Gnaden Hochwehrtesten famille erleben, und Celeb-
riren mögen, Euer gnaden so wohl als der Comtesse küsse die Hände und bin mit 
Respect und veneration; Euer gnaden 

unterthänigster diener und 
Enkel Nicolaus Baron Josika387 

Kuchelbourg, d. 20. Novembris 1774. 

Nepomucena, a Szent Orsolya rend apácájának 
levele Csáky Katának 

1774. november 23. 

No. 661. [79] 

Euer Excellence, Hochgebohrne Gräfin! 
Die güttigste Gewogenheit, Gnad, und Freundschaft, welche Euer Excellence, mir 
jederzeit zu bezeigen gnädig geruhen, ist gar zu tief in meinen Erkantlichen Hert-
zen eingetruebet, daß ich Vergessen solte, Hochdero Glorreiches Nahmens Festin, 
schmeichle mir also Euer Excellence werdten überzeuget seyn, daß es auß In-
nersten Grund aler Seeleen herrühre, daß mich unterfange, Hochderoselbten eine 
zahlreiche, mit allen Leibs und Seelen Prosperitaetes begleitte, Folge beglücktesten 
Jahren Gehorsamst anzuwünschen, welchen devotestes Wuntsch, daß gantze Con-
vent, nebst Versicherung ihres tiefesten Respects, wider hollen, und samt mir vor 
das Hohe Wohl, unserer Inständiges gebett dem Allerhöchsten aufopfern werdten, 
die mich Euer Excellence, zu ferneren Hohen Gnaden demüthigst Empfehlent, in 
schuldigen Respect beharre. Euer Excellence 

unterthänigste Dienerin 
Nepomucena So[ror] St. Ursu[lae]388 

Herrmannstadt, d 23. Novembris 1774. 
                                                 
387 Jósika Miklósnak, Csáky Kata unokájának, névnapi üdvözlő levele nagymamájához. 
388 Nagyszebenben létezett ebben az időben Szt. Orsolya rend, a convent nevében írt névnapi üdvöz-

letet onnan küldték a grófnőnek. 
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Teleki Imre levele Csáky Katának 
1775. április 22. 

No. 661. [84–85] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az excellentiádnak fáradhatatlanul hozzám járulni szokott kegyelmességét most 
újobban hathatós közbenvetése által tapasztalván, ámbátor én annak viszontaglásá-
ra elégtelen lészek is, mindazonáltal indulatom, melly excellentiádat örökössön 
tiszteli, arra ösztönöz, hogy egész életemben illy sok jótéteménynek meghálálója 
lehessek. Köszönöm ugyanis, kegyelmes asszonyom, excellentiádnak közbenveté-
sét méltóságos gróf Bánffi úr előtt és a grófi szavát visszavonni nem méltóztatik, 
nem találtam jobb módot, mint azt, hogy magam expressusomat külgyem, olly 
instructióval charta biancám adván kezében, hogy amit excellentiád parancsol, até-
vős légyen. Most micsoda vexel cédulát külgyek egyebet, hanem contractust, azt 
nem érthetem világosson, melly szerént erre a subscribált és megpecsételt papirosra 
fel lehet a conditiókat tenni, olly formálag, amint az emberemnek írásban megkül-
döttem. 

Úgy veszem észre, a pénz Bécsben van, már azt nem tudom, mikorra érkeznék 
meg, mert félek, hogy az alábbiak elütik a port rajtam, ha késni tanál, mely sietteté-
sét is ajánlom excellentiádnak kegyelmességébe. Emellett nincs is olly ember, aki-
nek rosszakarója ne lészen, engem is elszólhattak, de írhatom excellentiádnak be-
csületemre, hogy ezen pénzzel együtt, amennyivel adós lészek, nem mészen többre, 
mint azon jószágomat eladhatnám, amellyet tavally váltottam s a többi onus nélkül 
maradna. Írtam gróf Bánffi úrnak is egy levelet, és ha excellentiád jónak tartya, 
csak úgy fogja megadni emberem. Ha pedig azon 6 ezer forintban megcsalatkoz-
nám, instálom excellentiádat avagy csak az ezret külgye meg, és hasonló módon, 
ha amoda nem kell, ezen fejér papirosra a contractust rólla meg lehet írni. Excel-
lentiád kegyességét örökösön meghálálni el nem mulasztom. Méltóságos gróf úr 
őexcellentiáját alázatos engedelemmel tisztelem, s magamat excellentiádnak ke-
gyelmében örökösön ajánlván, maradok állhatatoson, jó kegyelmes asszonyom 
excellentiádnak  

alázatos hív engedelmes szolgája 
gróf Teleki Imre389 

NagySármás,390 22. Aprilis 1775. 

                                                 
389 Teleki Imre gróf (1732–1802) Teleki Mihály fia, a Királyi Tábla ülnöke, első feleségétől, gróf 

Nemes Zsuzsannától elvált, második felesége Krausz Mária (1770) 
390 Nagysármás – Şărmaşu, Kolozs vm. 
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S bocsánatot kérek excellentiádtól, sok bajom közt szinte elfelejtettem, beteg szüle-
im, kik mind ketten, noha már Istené a dicsőség reménség alatt, az ágyat nyomják, 
excellentiátok megemlékezését alázatosson vészik és mélly tisztelettel excellen-
tiátokat és méltóságos házát üdvözlik. 

Gyulai Sámuel levele Csáky Katához 
1775. július 16. 

No. 661. [91] 

Édes nagyságos Asszonyom! 
Tegnapi ideérkezésemmel alázatoson tiszteltem excellentiád kegyes levelét, de bi-
zony nem kevés orca pirulással, mert azt gondoltam, már régen elküldötték az bú-
zát, és hogy az bor is valóságos jó. Most azért béhívatván zászlótartó Bernát ura-
mat, kin ezeket bíztam, vala Bernát nagy pirongatás mellett. Meghagytam, hogy 
mind az búzát, mind az veder tokaji bort okvetetlenül elkülgye, reméllem, nem is 
lészen benne fogyatkozás. Esküszik mennyre-füldre, hogy igaz tokaji bort küldött a 
minap is, hacsak ki nem cserélték. 

Engem Preisz úr nagy ígéreti ellen, nem a lágerbe, hanem mustrálni comman-
díroza, indulnom is kell 19-dik, de ugyancsak elmegyek vagy két napra kegyelmes 
urunk kezeit csókolni, Tordára. Újságok nincsenek, vagyok mély alázatossággal 
excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
gróf Gyulai Samuel391 

Szeben, 16. Julii 1775. 

Huszár László levele Csáky Katához 
1775. szeptember 15. 

No. 661. [86–87] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyelmes patrona Asszonyom! 
Kívántam alázatossan excellentiádnak jelenteni mindezeket: 

1mo. Az úr, Medve uram,392 ki is betegsége miatt maga eziránt nem írhatván, ex-
cellentiátokat alázatossan tiszteli, közlötte vélem azon relatóriát, melly mellett az 
néhai méltóságos grófné, Teleki Pálné asszonyom őnagysága méltóságos succes-

                                                 
391 Gyulai Sámuel gróf (1723–1802) harcolt a hétéves háborúban, 1767-ben tábornok 
392 Medve Mihály ifj. (megh. 1786 körül) ügyvéd a Királyi Táblánál 
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sori, új divisiós causájokat praeceptoriummal, cancellisták által excellentiádat fel-
kéreldette s apelláltatni kívánta az felséges Királyi Gubernium elében, s minthogy 
azon méltóságos tabulae assessor uraknak feleletekből, kiket a cancellisták előjár-
tanak volt, nem lehetett megtudni, akarják-é transmittálni vagy nem, minthogy fe-
leleteket homályoson tették. Béállván mostan az méltóságos Királyi Tábla, béad-
ván az leveleket, kértük, hogy íraldassék a transmissió, de olly választ adott a mél-
tóságos Királyi Tábla, hogy a causát nem transmittálja praeceptoriumra is, és trans-
missiót nem ád. Erre nézve edgyütt lött beszélgetésünk után s szerént készítettem 
egy memoriálist az felséges Királyi Guberniumhoz s aztat az úrral, Medve uram-
mal elsőben közölvén, ím elküldettem excellentiádnak avégett, hogy azt hová ha-
marább Szebenben elküldeni, s elévétetni méltóztassék, melynek is summája csak az:  

hogy parancsollyon a felséges Királyi Gubernium az méltóságos Királyi Táblá-
nak, mely szerént az executiót addig tartóztassa, míg az említett causának proces-
susát magához bekéretvén, meg nem nézi, hogy valljon kelletett volna-é az causát 
transmittálni, hogy így ne kételeníttessenek excellentiátok repulsio mellé szorulni, 
ha pedig ezt meg nem nyerhetik excellentiátok, aztán kételeníttetnek repellálni. 

Hasonló levele elsőben az Teleki Pálné asszony393 maradékival 
való causában394 

2do. Ezen periódusra jöttenek ki excellentiátok ellen seriesben az két causák, 
úgymint az Domokos Antal úré, mint Kamuthi Farkas successoráé, és az Domokos 
Péter uraméké,395 de mind az kettő hátrácska vagyon. Ugyancsak fognak folyni, ha 
nem decidáltatnak396 is, az leveleket azért, melyek az Domokos Péter uram causá-
jához tartoznak és én hagytam vala excellentiádnál, méltóztatik excellentiád bé-
küldeni, az másikhoz itt az leveles ládában lészen levél. 

3tio. Az néhai méltóságos gróf Csáki Imre őnagysága testamentumán fundált 
causa ezen periódusra nem tétetett ki, hanem tétetődik ki húsvét utánra, az mikorra 
is az még kívántató leveleket gróf Haller János úrtól kezembe vehetem. 

3-szor Domokos Antal úr, mint Camuthi Farkas superiora, de 
úgy tudom, nem az az nevi, 3-szor én írtam hozzá. 

Ezen periódusnak végivel az két karácsony között szándékozván őnagyságok-
hoz menni. Kellessék-é pedig az fenn említett két causákra nézve nagyságodnak 
béjönni vagy nem, most bizonyosat írni nem tudok. Mindazért, hogy még egész fo-
lyásában az causák nem indultak, mindazért, hogy jeles extraseriális causák lévén, 

                                                 
393 Teleki Pál Teleki Mihály erdélyi kancellár fia (1677–1731), felesége Vaji Katalin, ennek leszár-

mazottja Teleki Ádám tábornok és Teleki Éva (Wass Miklósné). Teleki Ádám lánya, Zsuzsa, 
Korda György felesége lett (1738). 

394 Csáky Katának ez és a következő megjegyzése a lap hosszanti oldalára írva. 
395 Székelyföldi, alsó-csernátoni tehetős nemesi család, Benkő Józsefnél: báró alsócsernátoni Domo-

kos család I. 569. 
396 decidál – lezár, végez valamit, eldönt, elhatároz 
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ezen az periódusra folyamodok, meglehet, hogy azok idejekorán azoknak elvégzik, 
mindazért, hogy se Váró uram, se Siménfalvi uram397 még idebé nincsenek, de vá-
rom mindeniket minden nap s őkegyelmekkel beszélvén, azalatt az causák is derék 
folyásban indulván, tudósítjuk excellentiádat. Azalatt is pedig excellentiádnak ke-
gyességében ajánlva, alázatos tisztelettel maradtam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Huszár László 

Marosvásárhely, 15. Novembris 1775. 

T. T. procurátor Huszár úr levelei 

Procurátorok levelei Siményfalvi uram qvitantiája 1775. 

Gyulai Péter levele Csáky Katának 
1775. szeptember 21. 

No. 661. [93] 

Méltóságos gróf Asszony! Nagy kegyességű, méltóságos Asszonyom! 
A szív, a mélly tisztelet s a nagy jókívánság olly nagy, hogy én azt excellentiádnak 
soha le nem írhatom és szóval ki nem magyarázhatom. Hogyha az híres músák 
közzül való volnék, és az híresebb és kényesebben musikáló flatonveristák398 s 
githaristák közzül való volnék, egyik fülében excellentiádnak szüntelen énekelném, 
a másik fülében pedig szüntelen szép sippszerale zengeném azt, hogy éllyen, éllyen 
gróf Csáki Kata asszony őexcellentiája, aminthogy e közelebb jövő Szent Patrónája 
napján excellentiádnak nagy örömmel és szívvel megemlékezünk excellentiádról.  

Méltóságos urat őexcellentiáját, úgy Rosália kisasszonyt nagy alázatossággal és 
egész tisztelettel tisztelem. Mellyel maradok excellentiádnak  

örökös alázatos szolgája 
Gyulai Péter 

Trisztia,399 21. Novembris 1775. 

                                                 
397 Váró és Huszár ügyvédek. 
398 flauta, flóta, fuvola SZT IV. 148. 
399 Tresztia – Trestia, Zaránd vm. 
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Bethlen Miklós levele Csáky Katához 
1775. november 6. 

No. 661. [82–83] 

Édes Kedvesem! 
Vettem éppen ma reggel, születésem napján köszöntő leveledet, kedvesem. Adja az 
ÚrIsten, hogy életünknek hátralevő kevés részét csendes szívvel edgyütt tölthessük 
el és kedves napokkal. 

Az mi az szüretet illeti, valamint azelőtt is megírtam volt, dézsma igen kevés 
gyűlt. Az quartán kívül nem jütt, volt másfél ezer vederrel, hanem az várhegyen most 
is különös Isten áldása vagyon. Már három nap szűrünk és már ezer négyszáz vedert 
bészűrtek. Remélem még legalább ezer lészen, a présben is 600 vedert eddig elfoglalt 
számodra. Most írod, hogy ezer vederig vegyem, de már egy német forint alatt nem 
adják, de azonkívül, ha mingyárt ki nem fizetem az szeginységet, nagyon rugdalóz-
nak. Én innen kifizetném, de itt semmi pénz nincsen, ha Árakallyáról400 nem hoznak 
pénzt. Én három napra megyek bé Szebenbe, az fizetésemet is még kivettem. 

Az somkereki jószág401 vásárlása, valamint magadnak inkább tetszik, úgy le-
gyen, akár egyedül magad szerezd meg az pénzt, és az jószág lehet is tiéd légyen, 
akár penig egyedül szerezvén meg az pénzt, én neked adom, különös contractust 
adjak és edjütt bírjuk. Ez szerint bizonyos lehetsz, hogy legkisebb különbség sem 
lesz közöttünk. Nekem még eddig sikerem, bizonyos reménységem nincsen az 
pénzhez. Biztatásom vagyon, de olly hirtelen nem hiszem, hogy kaphassak. Ha erre 
nézve nem kapnék is, de remélem, hogy Kendeffitől,402 csak kiváltképp ...403 szük-
ségünk lészen, de ha terhes neked, legyen az én nevem is az jószág directióján, ta-
lán több kedved lenne, még az más jószágainkban is és én jószívvel ezután belé-
szállok, ha hasznosnak érzed, írdd meg.404 

Az Kádas405 igaz, hogy keméngetve,406 de valósággal nagy készen itt vagyon, 
utána az ádámosi malom, ugyan sok statusban vagyon, legalább azt az jószágot 
bízzuk Kádasra, ha tetszik. Én valósággal szégyellem is azon jószág állapottyát. 

                                                 
400 Árokalja – Arcalia, Doboka vm. Eredetileg Bánffy birtok, de Bánffy György gubernátor felesége, 

Bethlen Gergely lánya, Klára révén (Bethlen Ádám gróf felesége volt, Bethlen Miklós anyja) a 
Bethlen család is részesedett belőle. BENKŐ, 1999. I. 386., 401. 

401 Somkerék – Şintereag, Belső-Szolnok vm. 1775-ben 668,58 rénes forint adót vetettek ki rá, a jó 
adózóképességű települések közzé tartozott. A betleni járásban csak Bethlen (807,15 Rft) Málom 
(728, 55 Rft) és Oláhnémeti (728,19 Rft) adott ennél többet. BENKŐ, 1999.I. 431. 

402 Kendeffi Elek gróf (1740–1783) 1763-tól Hunyad vármegye főispánja, második felesége Bethlen 
Krisztina grófnő volt. 

403 az írás halvány, nem olvasható 
404 Egy sor szavanként lehúzva, nem olvasható. 
405 urasági tiszt 
406 feltehetően keménykedve, makacskodva 
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Az Drágban407 való meneteled nékem ellenemre nincsen, ha kedved vagyon 
hozzá, csak az rendeletlen … nincsen, meg ne ártsunk ismét Rosalinak. Most egy-
nehány napoktól fogva magamra voltam, hanem báró Daniel Imrével edgyütt ér-
tünk az szőlőben, most is estve is itt vagyunk. Rosalit köszöntetem. Nem vala lel-
kemen köszöntő levelére írni. Jósikát is köszöntetem. 

Ürmös bort én felesen fogok csináltatni, azokból az kinek tetszik, küldhetsz. Hogy 
az bilaki házhoz az hadnagy béhállyon, megvallom, hogy attól tartok, micsoda gondat-
lanok szoktak lenni az nemesek, az tűzre nem vigyáznak és felégetik az udvart. 

Kívánom hallhassak örömet felőletek. Maradok édes kedvesem  

igaz hív társad 
gróf Bethlen Miklós 

Küküllővár, 6. Novembris 1775. 

Nepomucena, a Szent Orsolya rend apácájának 
levele Csáky Katának 

1775. november 23. 

No. 661. [92] 

Euer Excellence Hoch und Wohl Gebohrne Reichs-Gräfin! Gnädige Frau Frau! 
Es ist der Nahmen Catharina tiefst in meinem Hertzen und Gedächtniß eingetau 
daß ich Verabsäumen sollte Euer Excell. zu dem anzu [...] glorreichen Nahmens 
Festin meiner aus Innersten grund der Seelen Herrührende gehorsambste Wünsche 
abzustatten, welche mit allen denen Jenigen vereinige so Euer Excell von allen 
aufrichtigsten Gemüthern, unter deren Zahl auch meine Wenigkeit zu rechnen bitte, 
angewunschten wirdt. Versichere daß meine geistl. Brauthe Hoch dieselben 
Eyfrigst eingeschlossen, zugliech wiederhole nochmalen, meiner unterthänigste 
Deprecation, daß mit der Prozession nicht habe warten können! Hoffe daß in 
Erwegung davon in meiner Antworth gemelten Uhrsachen Euer Excell. auf meiner 
Wenigkeit weder auf das geistl. Hauß Euer Ungnad schöpfen werden, sondern mir 
dero beständige Gnad angedeyhen lassen! Die mit Vollkommene Respect erstrebe 
Euer Excellence 

unterthanige Dienerin 
Nepomucena St. Ursul. 

Hermannstadt, d23. November 1775. 

Seiner Allerliebste Comtesse Rosalia Tausende Complimente. 

                                                 
407 Drág – Dragu, Doboka vm. 



 118

Czirjék József levele Csáky Katának 
1775. november 27. 

No. 661. [88–89] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád kegyes parancsolattya szerént, minekutána az elfogott bilaki kondás, a 
rajta esett vesszőzése után cselédeihez Bilakra megérkezett, jobbnak ítéltem Szur-
dok felé utamot intézni, mint Kolosvár felé, elsőben az időnek sok változásai miatt, 
mellyek a földnek szintén elrothadását okozták, 2-szor a szurdoki malmokra nézve, 
melyek úgy is maradtanak volna télére, ha oda nem lész vala érkezésem, de arra is 
ugyan megtanálám a sort, úgyhogy csupán a jó Isten megmondhatója, miképp ér-
kezhettem. Szurdokon, ami kevés oeconomia vagyon, az takaroson áll, mindeneket 
megvizsgáltam, és a gazdákhoz képest jócskán tanáltam. A dézsmálást a gazda, 
Kecze Péter, az oláh pappal edgyütt elvégezte, sőt ahol tavaly elmaradt volt is, fel-
hajtani parancsoltam. 

A malommestert, kegyelmes asszonyom, excellentiád parancsolattya szerént ma-
lommesterségből és molnárságból amoveáltam, lévén a lakosoktól is igen sok pa-
naszok, mind magaviseletiért, mind őrléséért rája, edgy arany és edgy sertés discre-
tio408 világos. A sertést maga megvallotta, az aranyat pedig, akitől Kozma kérte, a 
beszélte a vejének, aki nékem mondotta, az Urszujnak, vagy régi molnárnak beszé-
lette. Az egész helység örvendett, ezt mondván, már jó lisztünk lészen. A gátakot is 
fogadta emberül megcsinálni. Amint 22-da hujus409 a gát ágot hozattam keményen, 
a tiszt házokra scollátott csináltatni, a malmokhoz megkívántató fákat hordatni, 
vagy 3–4 szekérnek való fát vitetni, mentől több szőlőkarót csináltatni, 50 hordóra 
való dongát készíttetni, mivel a kocsmaház szintén feláradott, aztat körül árkoltatni. 
Kettősmezőre410 korcsmaháznak és csűrnek való fát hordatni parancsoltam, hogy 
oda is edgy jó korcsmaházat építhessünk, mivel nagy országúttya, ha jó alkalma-
tosság léend, haszon is több. 

P[uszta]Szentmihályon411 néztem kegyelmes asszonyom a kocsmaházat, melly 
annyira oda vagyon, hanem ha alkalmasabb hellyre újjontában építtetik, különben 
azzal nem boldogulunk, a helly is ahun most vagyon, egészlen elforrássosodatt,412 
úgyhogy igen kevés erővel mégyen többre, újontában erigálni, mennyi hídlás kí-
vántatna. Megérdemelvén penig Szentmihály is jó vendégfogadónak való helyet, 
hogy az ember keressen, és az úton járóknak jó alkalmatosságot készítsen. Mivel 
úgy tapasztalom, excellentiádnak hasznosabb kocsmája annál nem lészen, ha al-

                                                 
408 borravaló, kenőpénz 
409 ezen hónap 22-én 
410 Kettősmező – Chechiş, Doboka vm. 
411 Pusztaszentmihály – Sînmihaiul Almaşului, Doboka vm. 
412 elvizenyősödött, tocsogós – SZT IV. 320. 
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kalmas helyre és megkívántatóképpen építik, ahol a szálló is marhájával nyughatik, 
mellyet úgy kívánok velek megcsináltatni, a taxán és mostani servitzen felljül. 

Onnan jöttem kegyelmes asszonyom Almásra, holott elsőben is néztem az épí-
tést, mivel az ácsot udvarbíró ide el nem küldötte. Három héttől fogva éppen a tor-
nácott szarvazta fel és ma a fróh szarufákron413 dolgoztanak és edgy keveset lé-
ceztenek. Már kegyelmes asszonyom, rövid idő alatt bezsindelyeződik egymás 
után, mivel nem sok dolog vagyon hátra, csak elvégeztetem. 

Még Bilakról mind a restantiák egész felszedéséről, mind egyebekről küldöttem 
vala parancsolatott Sziki uramnak, mégis a restantiák kívárnak, csak 100 forint 
sincs készen, mellyel mehetnék bor-vásárolni. Tractálom erősen, de csak azzal áll 
elő: eleget dolgozik, de nem szedheti. Most pedig parancsoltam mindeneknek mar-
háját hajtatni, hogy a héten bátor előpénzt414 szedhessen, melly mellett elpecsétel-
hessem és mindgyárt is utána indulok, mihellyt annyira gyűjthetünk. 

Kolosvárra írtam kegyelmes asszonyom Nagy Tamás úrnak, mind az órák, mind 
az állások és bakok, mind penig a dézsma ablatiójáról való contractus párjáról. 
Magam mentem volna Kolosvárra, de a lábam feje dagadása miá Bilakra is csizma 
nélkül indultam és ma is a bal lábamban csizmát nem vonhatok, már Istené a dicső-
ség, szállását látom, de tudom, Nagy Tamás úr elvégezi. 

20-ma415 Küküllőváratt datálni méltóztatott kegyes parancsolattyát excellentiád-
nak alázatosson 26-ta hujus416 estve későn vettem, mellynek első punctumára a csiz-
madiát behívattam. Az elhozott csizmát nékie megmutattam, a varrást, azt mondja 
a csizmákon megtették. Éppen a volt a híjja, hájat elegendőt nem adtanak, és a tö-
rése éppen helyén nem eshetett és hogy itten helyben egészlen meg nem szárad-
hatott. 

Lészen gondom, kegyelmes asszonyom, a fák ültetésére, Lászlót pedig ma ké-
szülni intettem. Kóborit penig magam eleiben hívatván, megparancsoltam, nolle 
velle,417 holnap reggel meg kell indulni, úgy készüljön. Eléggé tetteté magát beteg-
nek lenni, de hogy meg kell lenni, mondám, nagy erővel resolválá magát. 

Kegyelmes asszonyom, excellentiád parancsolattya szerént én a kertészt Bila-
kon jó szívvel hagytam volna, mert az úton is elég bajom volt véle, de az idő éppen 
nem engedte. A nagy havazás és eső hullás, hogy a kerten eljövetelemkor legkis-
sebbet is dolgozzon az ember, és az ott való idő járása éppen úgy gondolkodtatott, 
valósággal elreked, és így az itt való több kártól félvén, nem marada el. Míg oda-
jártunk, a fácánokat a görény mind elvesztegette, megölte, még csak egyet sem ha-
gyott. Már most a vetemént takaríttyák, a káposztát sózzák a héten. 

                                                 
413 A tetőszerkezet része, a lécezetet tartó, fordított V alakban összeácsolt gerenda egyike. 
414 előleg 
415 huszadikán 
416 e hónap 26-án 
417 akár akarja, akár nem 
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Az ajtókat, kegyelmes asszonyom, czirnára418 vetettem, a nyári és templom mel-
lett való háznak ajtajától fogva a szóló ház ajtajáig, és négy ajtónak kell megbom-
lani. Ha egyenes mértékre vészi az ember, amint edgy papirosson, melyik ajtó mennyit 
vágódik az udvar felé, mellyik mennyit rakodik a tó felől, alázatossan excellentiád-
nak elküldöttem. De úgy is, ha a méltóságos báró Jósika úr szállása kőfalát egész-
len le nem rontyuk, amián egyenes mértékre venni nem lehet, mivel amelly felől az 
ajtónak vágódni kellene, éppen nem vágódtathatik, mivel az ajtófél éppen a kőfallal 
egyenesen vagyon. Úgy is azon edgy ajtó legnagyobb egyenetlenséget csinál, mellyet 
orvosolni azon háznak egyik kőfala lerontása nélkül nem lehet. 

A tó, kegyelmes asszonyom, elmenetelemtől fogva szolgál, már meglátom, mire 
mehetek véle. A szőllő még szintén egészlen fedetlen, már amíg annak vége lészen, 
elsőbbnek tartom aztat dolgoztatni, nem tudván, melly órában fagy el a föld, hogy 
nagyobb, nagyobb veszedelem a megromladozott ágait, vesszejét az kemény hideg 
miatt ne érje. Nem tudom, erős vagy gyenge tél lészen, ha erős, igen megárt néki, 
és jobb lészen eltakaríttatni, hogysem fenn hagyni. 

Hogy megjövék, a malomra se jött edgy csepp víz is, ma az egész falut reáfordí-
tottam a gátkötésre és már forog a malom, de pintektül fogva hevert, pintekre 
virradólag szakasztván el gáttyát. 

Excellentiád kegyelmességébe alázatosson mindvégiglen marad excellentiádnak 

alázatos kisebbik szolgája 
Czirjék József419 

Almás, 27. Novembris 1775. 

A tutaj számadással semmire se mehetek, azt mondja excellentiád, mindenekről 
demonstratiót tett, és már nem tudja, micsoda számot adjon. László úr előtt is pa-
rancsoltam megkészíteni és feleletéről tud excellentiádnak relatiót tenni. Bilakról 
elhoztam, mit adott Bakó úr,420 tovább excellentiád kegyes parancsolattyát tészem. 
Kegyelmes asszonyom, excellentiád velem tenni méltóztatott kegyes parancso-
lattya szerint, amennyire lehetett, végére járni, Bodoni György úrnak mie legyen, 
egyéb nincs 80 véka csűs máléjánál Bilakon. Rácz Demeter uram penig adott volt 
az árendás zsidónak 300 forintokat, mellyekben 170 megment gyermekének, még 
vagyon a zsidótól 130, liquidáltatott volt-é, nem tudhatom. A zsidó úgy beszéli: 
Árkosi Ferenc úr a successoroknak a contractust kiadta, azután viszont a zsidót 
inhibeálta, hogy a pénzt meg ne fizesse, de már addig a 170 kiment volt, a 130 
penig ma is benn vagyon a zsidó kezénél. A keresztúri421 udvarbíró is alázatoson 

                                                 
418 mérőzsinór 
419 urasági tiszt 
420 Bakó Györgyöt egy 1765-ből fennmaradt irat Csáky Kata plenipotentiáriusának mondja. Fond Jó-

sika 542.  
421 Sajókeresztúr – Cristur-Şieu, Doboka vm. BENKŐ, 1999. I. 386., 389.  
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várja conventiója iránt való parancsolattyát excellentiádnak. Igaz dolog, kegyelmes 
asszonyom, hogy edgy udvarbíró soha meg nem győzi azon oeconomiákat, mellyre 
nézve jó lenne a conventiót előre kettőre szabni, mindazáltal excellentiád kegyel-
messége. 

Az aléé fák kegyelmes asszonyom el vannak ültetve, már hová méltóztatik 
excellentiád fát ültetni, a magyarófák is az árnyék ösvény mellett. 

Mind zsindelyről s egyéb apróságról specificátiót kívántam, neve-
zetesen pedig a tutajoknak készített szálfákról, mellyeknek úgy 
emlékezem Bakó 7 garasra vette és Sziki 11 garasra atta el. S en-
nek áráról úgy quitáltatta magát, mintha keze alatt való purus lett 
vóna, holott ezeknek az két garason fejül valóról kell vala. 

Elég gyalázatoson felelt meg Árkosi [a] nemeseknek, hogy azt az 
gazembert ordinero írta be, ha a series még ott van, ki nem kell 
adni. Igen jólesett, hogy más molnárt tett helyébe. 

Azt az embert, akinek levelét elküldettem és reverzálisa mellett 12 
emberit akarja idekötni, ha ... tészen, Szurdokra jó vóna megpró-
bálni. Pénzszerzésen legyen, mivel valami jószágt akarok váltani, 
mellyel azért kérem, hogy most az jövedelmet bor vásárlásra for-
díthassák. 

Elég vigyázatlan volt a tiszt, hogy a fácányt pusztító görényt el 
nem vesztette, annyi puskással. 

A szőlő munkájára jó lesz 30 embert kiszakasztani, talám ha 
rájok vigyázunk, nem késünk, úgy törköly, a szőlő munkájával. 
Azt írja, hogy a tó alutt, pedig ...., de a tónak is nagy kár halódni, 
mivel esztendőknek ideivel, hogy haszonvehető legyen. 

A fákat, ha meg nem hordják, elrekeszti a hideg. 

Bilakra középlaki embert. 

Kolosvári marhákot bráhára.422 Nem szeretem a zsidó dolgába 
elegyedni. Kápusztát vagdalva sózni. 

Huta dolgáról tudósítson. 

Középlakon földet idegenít az olá pap, vegyék Ursz számára. 

                                                 
422 szarvasmarha hízlalására alkalmas cefremoslék SZT I. 1074. 
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Csáky Kata levele a szebeni plébánosnak 
1775. december 9. 

No. 662. [105] 

Főtisztelendő Kanonok és Plébános Úr!423 
Én még férjhezmenetelem előtt az tisztelt convent előtt Kolosváron retractáltam424 
volt, mivel pedig ottan minden feltanáltatik az protocollumban, úgy contradictióm 
is. Ne terheltessék az úr az protocollumból kikerestetni és együtt, szokott taxájával 
ki is íratni. Sajnálom, hogy tudtomra nem volt Pál Sámuel uram benn léte, az ki 
előtt szóval mindent elvégezhetek vala. Úgy is vagy őkegyelme, vagy Veniczei 
uram425 ezt felkereshették volna, vagy jelen nem létekben Finta uram. Kérem az 
urat, ne sajnálja kiíratni, mivel nekem ugyan ki vadnak írva, de sok leveleim között 
kikereséséhez bajossan jutok. Különben is én, az ki exponáltan élvén, nem kívánta-
tik requisitorium mandatum. Ezzel jóindulatiban ajánlatt, maradok az úrnak 

becsülettel kész szolgálója 
gróf Csáky Katalin 

Szeben 

Valami Ebeni maradékok régi adósságát pretendállyák rajtunk, melyet nagyanyánk, 
Kamuti Susánna férjének, Mikola Sigmondnak pogány kézből való kiváltására kért 
volna az Ebeniektől kölcsön, és még 400 forint hátra lett volna. Tehát ez adósságat 
gróf Haller János öcsémmel letévén az Ebeni maradékoknak, az conventben írást 
reponáltattunk. Tudom az protocollumban meglesz, ne sajnálja az úr ezen dolgot is 
kiíratni. 

Montoya Ferenc levele Csáky Katának 
1775. december 11. 

No. 661. [90] 

Madame, très honorée Comtesse! 
Nicht auss Gewohnheit, sondere auss Antrieb der wahren gegen Deroselben tragen-
der Hochachtung nehme mir die Freyheit, bey vorstehendem JahrsWechsel meine 
innigste Wünsche dahin zu widmen, wonach Die Wertheste Gräffin so wohl den 
neuen Eintritt in geseegnetesten Glückseeligkeiten zurucklegen, als auch mit 

                                                 
423 másolat (copia) 
424 újratárgyalt, megmásított, visszavon 
425 Veniczei Sándor nemes 
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ohnunterbrochenem Wohl unzählige derley Zeit-Verändrungen überleben, mir aber 
Dero fortwierige Gunst und Freundschafft geneigtest auffbewahren möge. 

Desgleichen nun, da mein Herz eben diese auffrichtigste Ausdrücke, nebst mei-
ner Tochter durch-aus bestättiget; So statte ich mit ihme an Seiner Excellenz den 
Graffen unsre höfflichste Empfehlung ab, und geharre stetshin mit enstschiedenster 
Werthschäzung  

Madame, ma très honorée Comtesse 

gehorsamste dienerin alte freundin 
Montoya426 

Mantova, den 11. Decembris 1775. 

vertatur 
P. S: Am 7-ten dieses abweichenden Monats waren der Erzherzog Ferdinand,427 
samt Höchstdero Frau Gemahlin, und dem Erzherzoge Maximilian428 Königl. Ho-
heiten nächtlicher weile ganz ohnvermuthet dahier, in höchsten Wohlseyn einge-
troffen. Den andren Tag darauf begleiteten Erstberührte Königle. Hoheiten biss 
Roverbella 2. teutsche Meilen von hier, den Erzherzog Maximilian zur weitern 
Abreise nacher Wienn, und kehrten vorgestern wieder nacher Mayland zuruck. 

Bánffy Dénes levele Csáky Katának 
1776. február 7. 

No. 661. [97–98] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyes jó méltóságos Asszonyom! 
Hogy excellentiád annyi sok vigasságok közt is rólam megemlékezni méltóztatott, 
valóba nagy kegyessége excellentiádnak hozzám, melyet nagy háládatossággal 
tisztelek is, és vajha szerencsém lesz vala személyesen is eztet megköszönni, de 
noha eléggé igyekeztem rajta, hogy excellentiátoknak udvaroljak most a fársángon, 
de hosszas nyavalyám s erőtlenségem miatt meggátoltattam. Ha elhaladott is, azért 
mostantól ugyancsak, ha Isten egésségemet megadgya, kipótolom ezután. 

Excellentiád parancsolattyát méltóságos gubernátorné iránt nem teljesíthettem, 
mivel a napokban őexcellentiája nagy náthába lévén, nem láthattam, két-három na-
pok alatt reméllem, hogy végbevihetem. 

                                                 
426 Montoya Ferenc gróf, altábornagy, Nagyszeben parancsnoka. 1762–1766 között Erdély katonai 

főparancsnokának helyettese. Feltehetően Mantovába helyezték. 
427 Ferdinánd főherceg, Mária Teréza 14. gyereke, szül. 1754-ben. Felesége Mária Beatrix estei her-

cegnő. 
428 Miksa főherceg, Mária Terézia 16. azaz legfiatalabb gyermeke, szül. 1756-ban. 1781-től kölni érsek. 
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Excellentiád méltóságos házát magam is attyafiságosson köszöntöm, s izenem, 
hogy bár itt töltenék a fársángot, mert itt van ám az özvegyasszonyok s kisasszo-
nyok kellemettye, ahol sok uraság s úrfiság rakással vagyon. Tegnap is annyin vol-
tunk a nobel-bálba,429 hogy alig fértünk. De már okosabb dologra is térjünk: Rég 
már, hogy excellentiádnak jelenteni kívántam, minémű alkalmatlan excessivus 
praefectussa s almási udvarbírája lészen excellentiádnak, akik iránt úgy is a guber-
nium parancsolt, hogy törvénybe fogjuk. Én megvallom, jobbnak látnám s excel-
lentiád méltóságos becsületének, vagy is inkább deákul mondván, reputátiójának 
megtartására helyesnek ítélném, ha excellentiád tőllök megválnék, mert excellen-
tiád soha bizony becsületet nem vall. Én eztet excellentiádnak, mint igaz tisztelője 
jelentem. Légyen mindazáltal az excellentiád tettszése. 

Semmi újságom nincsen, itt most senki olyan galánton nem viseli magát, mint 
kapitány Veselényi, aki is úgy látszik, hogy némely ábrázatok mián, meg van égve. 
Kívánok továbbra is víg fársánglást excellentiádnak s magamat tapasztalt kegyes-
ségébe ajánlván, marattam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Bánffi Dienes 

Kolosvár, 7. Februarii 1776.  

Bánffy Dénes levele Csáky Katának 
1776. augusztus 30. 

No. 661. [105–106] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyes jó méltóságos Asszony! 
Tiszteltem excellentiád méltóságos levelét, amelly noha mindenkor kedves előttem, 
de megvallom, hogy kedvesebb lett volna, ha az írót tisztelhettem volna, aminthogy 
még csak képzelni sem tuttam, hogy Kolosvárt elkerülhesse excellentiád és hogy 
Almásról oly hamar eltávozhassék excellentiád. Ugyanezen okból fel is tettem vala 
magamba, hogy udvarolván, együtt tölthessem ezen napjaimat excellentiáddal, de 
látom, nem egyeztek volt meg a cabinétban a projectumok. Így hozván tehát a sze-
rencsétlenségnek sorsa külön őrésünköt,430 meg kell látom elégednünk néma postá-
inknak száguldozásával. 

Excellentiád irántam s egésségem iránt tett kegyes kérdezését alázatosson kö-
szönöm, s írhatom, hogy a víznek az idén már most fogyta felé nem érzettem oly jó 
hasznát, mint eleinten reméltem vala, aminthogy is sántán jövék le onnét s még 
most is sántikálok. Emellett pedig alig várván, hogy dinnyét s törökbúzát ehessem, 

                                                 
429 nagyúri táncmulatság SZT IX. 682. 
430 őrlésünköt – azaz mást-mást tervezni, akarni 
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ezekből oly bőven ettem ide jövetelemmel, hogy már a gyomrom elromlott, és rán-
gásokat szenvedvén, ma már vérre fordult a nyovalyám. Így jár ám a nyalánk em-
ber, kivált, aki Éva fia. 

Azt reméllem vala, hogy talán excellentiátok Szent Rosália napját Küküllővárt 
fogják tölteni, de amint az excellentiád leveléből látom, a bátyám Szebenbe men-
vén, nem fog Küküllővárt lenni akkor, holott pedig immár sokan készültek volt már 
excellentiátok udvarlására. 

Itten más gróf Keménynén kívül nincsen, aki is a jubileumot járja. Excellentiád 
méltóságos házát tisztelem, nagy köszönettel vévén róllam lett megemlékezéseket. 
Rosálinak pedig azt izenem, hogy ha tudná, milyen nagy beszédem volna vélle, ta-
lán valamennyi pacsirta van Erdélybe, mind a szekerébe fogatná, s úgy repülne ide. 
Imádkozzék azért érettem, hadd gyógyuljak meg, s hadd láthassuk egymást minél 
hamarébb. 

Nem alkalmatlankodom excellentiádnak tovább hosszas írásommal, hanem ma-
gamat továbra is tapasztalt kegyességébe ajánlom és állandóul maradok excellen-
tiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Bánffi Dienes 

Kolosvár. 20. Augusti 1776. 

Bánffy Dénes levele Csáky Katának 
1776. szeptember 25. 

No. 661. [103–104] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyes jó méltóságos Asszonyom! 
A közlebbi postán tiszteltem excellentiád méltóságos levelét, holott ehelyett Bo-
dokban431 magát excellentiádat reménylem vala tisztelhetnem, de ha a fátumok így 
hozzák magokkal, nám cse fács.432 Bár ne duzzogott volna a jó bátyám, s ne gátolta 
volna meg excellentiádat jó szándékában, amellyet is egyébnek nem gondolok, ha-
nem csupa irigységnek, mivelhogy ő nem jöhetett el, azt akarta, hogy más se jöj-
jön. De talán az az oka is lehetett, hogy Rosali húgom szégyenletibe nem kívánt 
odajöni, mint mátkás kisasszony, hogy ottan-ottan el ne piruljon érette. Én pedig 
nagy örömmel értettem mind a bátyám, mind pedig az excellentiád leveléből a hú-
gomnak eljegyeztetését, melyet is, hogy az ÚrIsten szenteljen meg, s excellentiá-
toknak telyes örömére s megnyugvására légyen, igaz szívből kívánom. 

                                                 
431 A Sepsiszékben a bodoki Mikók faluja, ásványvizéről híres, amellyel a levél írója is kúrálta magát. 
432 A román „n-am ce face” rossz magyar helyesírással írva, vagyis „Nincs mit tennem.” 
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Kár volt excellentiádnak el nem jönni a lakodalomra, mert valósággal nagy gyü-
lekezetet látott volna excellentiád, amely is csak abból is megtetszik, hogy mikor 
Bodonból433 a második lakodalomra által mentünk Méhesre434 Masához, huszonöt 
hintóval mentünk, s ott is pedig Méhesen sok uraságot találtunk. Én hazajövén, a 
gyermekeimet itt találtam, s itt is hagyom őket, mivel holnapután a havasokra me-
gyek vadászni Zentelkére,435 s excellentiádat is megudvarolnám, ha Almáson volna 
excellentiád. A mátkás kisasszonyt atyafiságoson köszöntöm, alig várom, hogy lát-
hassam, miképpen illik néki ez az új hivatal, amelyből is kívánom, hogy minél ha-
marább kiszabadulhasson. 

Magamat excellentiádnak tapasztalt kegyességébe ajánlom és állandóul excel-
lentiádnak maradok  

alázatos szolgája 
gróf Bánffi Dienes 

Kolosvár, 25. Septembris 1776. 

Csáky Kata levele Haller Jánosnak 
1776. szeptember 29. 

No. 662. [6] 

Kedves édes Öcsémuram! 
Szegény Váró uram halálától fogva az leveles ládánkat mingyárt elpecsétlettem, 
addig is számba vételire üdőnk lehet, és állatt az Söményfalvi uram boltjában.436 De 
mert Söményfalvi uramat az Isten ítélete érte, azért bátorságosabbnak találtam pe-
csét alatt azon ládát magamhoz hozatni. Melyrül procurátorunkkal is beszéltem, de 
őkegyelmek is úgy javasolják, hogy kedves öcsémurammal is egybengyűljünk és 
az leveleinket az lista szerint számbavegyük és úgy adgyuk által procurátoraiknak. 
Ennek pedig Szent Márton nap előtt meg kell esni, mert akar azon a perióduson jön 
elé az az veszedelmes causánk az Mikola Judit maradékival, melynek oltalmazásá-
ra, hacsak kedves öcsémuram több levelet nem tanál, igen kevés fegyverünk van. 

Arra nézve minden haladék nélkül külgye kedves öcsémuram kezemhez azok-
nak a leveleknek listáját, melyeket bár inkább aludott volna szegény Haller György 
úr, mintsem azon leveleket az Kabosoknak által adta, nekem még csak hírré sem 
tévén, sőt még azt sem várta meg, hogy én az országban béérkezzem. Tehát írjon 

                                                 
433 Mezőbodon – Papiu Ilarian, Torda vm. 
434 Mezőméhes – Miheşu de Câmpie, Kolozs vm. 
435 Zentelke – Zam, Kolozs vm.  
436 boltozatában 
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kedves öcsémuram az Kabosaknak, hogy azon jószágok oltalmazására keressenek 
leveleket, mivel ha elveszítjük, az osztályunkban is nagy bontakozásnak kell esni. 

Ezen levelemre való válasza mellett kérem kedves öcsémuramat, írjon egy 
küllennes437 levelet nekem az nyári beszédje szerint, hogy az Kemény és Kabos 
urakkal való contractusnak nem akar megállója lenni, hanem az törvény útján akar-
ja folytatni. 

Mind várám, hogy annyi kérésemre már etzer a báró Kordánál lévő zálogos jó-
szág contractusát elkülgye, kedves öcsémuram, de még eddig, látom, csak ennyi 
kérésemnek sem enged, melynek okát nem tanálhattam, mert abba bizanyas légyen, 
hogyha törvényre menjünk, annyi kiváltatt jószágat magának meg nem tarthat, 
kedves öcsémuram. Mindezeknek pedig jelenlétében, végezzük ezekről azért úgy 
vagy 8-bernek az végin,438 vagy pedig novembernek az elein. Rendeljen kedves 
öcsémuram egy napat, hogy akár Szamosfalván, akár OláFenesen,439 akár Almáson 
egybengyűljünk, csakhogy Kolosvárba mentől közelebb lészen az procurátoroknak, 
annál könnyebb elékapjuk. 
Küküllővár, 29. Septembris, 1776.440 

aláírás nélkül 

Csáky Kata levele Teleki Károly grófnak 
1776. október 12. 

No. 662. [7] 

Méltóságos gróf Úr! Méltóságos jó Uram! 441 
Kolosvárat egy igen rongyos házat vevén meg, az ÚrIsten reá segít építgetésire, az-
alatt némely jó uramot kértem, hogy lititáltatásra vigyázván, valamit ékesítésére 
szerezzenek, mely szerént gárdista Pisztrai uram levelit veszem, melyben jelenti, 
hogy igen nevezetes lititatióhoz vagyon remínsige, kinek tett vala számba. Kértem, 
hogy kívánságom szerént való portékékat találván, az nála való pénzem elég nem 
lenne, jelentse magát méltóságos gróf úrnál, mely bátorságomról elsőben bocsána-
tot kérvén, kérem alázatoson, édes gróf úr, méltóságos annyi atyafiságát mutatni, 
ha említett Pisztrai uram jelenti magát, hogy aggyon két vagy háromszáz Rftot, 
melyről én tudósítást vevén, azonnal nagy hálaadással azon pénzt feltétetem. Éppen 
tíz nap, míg az levél lejün és tíz nap, míg az pénz felérkezik. Csak kérem, édes gróf 

                                                 
437 külön 
438 október végén 
439 Oláhfenes, Magyarfenes – Vlaha, Kolozs vm. 
440 A Haller Jánosnak küldött levél másolata 
441 Belső-Szolnok vármegye főispánja, tartományi kancellár, majd kincstartó. 
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uram, meg ne fogyatkozzam. Az én uram liányommal együtt atyafiságosan tiszteli 
méltóságos gróf urat, én pedig vagyok méltóságos gróf úrnak 

engedelmes szolgálója 
gróf Csáki Katalin 

Szeben, 12. Octobris, 1776. 

Bánffy Farkas levele Csáky Katának 
1776. november 23. 

No. 661. [100–101] 

Méltóságos Grófné! Nagy kegyességű, méltóságos jó Asszonyom! 
Az igaz és színmutatás nélkül való tisztelet, valamint a szívnek egyenességét meg-
kívánja, úgy az alkalmatosságot is, mellyben valóságát bizonyíthassa, el nem mu-
latja. Az excellentiád méltóságos nevenapjának közelítése alkalmatosságot nyújt-
ván énnékem is excellentiádhoz színmutatás nélkül viseltető ősi tiszteletemnek 
újabb bizonyítására, aztat elmellőznöm annál kevésbé lehetett, mentül inkább az 
azt követő feltetszése az excellentiád méltóságos háza kívánt örömének, szíves in-
dulatból származó buzgó kívánságomat kétszereztetni láttatik. Örömmel veszem 
azért kötelességemnek tételére ezen alkalmatosságot és tellyes szívemből kívánom, 
hogy Isten ő szent felsége excellentiádat nemcsak méltóságos nevenapjára öröm-
mel virágozza, és sokszori előfordulásának megáldatva érhetésével szeresse, hanem 
excellentiád méltóságos háza örömének tellyesedését és napról-napra lehető 
öregbítésin szentelni, és abban hosszas időkig gyönyörködni excellentiádnak en-
gedje. Ajánlom pedig továbbra is magamat excellentiádnak kegyességében, ki alá-
zatos tisztelettel vagyok és leszek excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
Bánffi Farkas442 

Szeben, 23. Novembris 1776. 

Teleki Sámuel levele Csáky Katának 
1776. november 23. 

No. 661. [102] 
Excellentiád engedelméből, alázatos tiszteletem mellett, méltóságos Rosália kisasz-
szony őnagyságának instálni, hogy szíves köszöntésemet gróf Csákinak ajánlani 
méltóztassék. Ezelőtt félórával excellentiád tiszteletire írott levelemben béfoglalt 

                                                 
442 Bánffy Farkas gróf (megh. 1794) kolozsi főispán 
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kérésemet pedig én is őnagyságának viszont ajánlom és kiváltképpen való nagy 
tisztelettel állandóul maradok excellentiádnak  

alázatos engedelmes szolgája 
gróf Teleki Sámuel 

Illyefalva,443 23. Novembris 1776. 

Cserei Farkas levele Csáky Katának 
1776. december 24. 

No. 661. [99] 

Méltóságos Grófné! Drága kegyes, méltóságos Húgomasszony!444 
Amidőn a következendő újesztendőt lelki-testi mindennémű áldásoknak óhajtásá-
val excellentiádat üdvözleném, kívánom egyenes igaz attyafiságos szívvel, hogy az 
ÚrIsten számosoknak előfordulásával óhajtott mindennémű áldásaival a tellyes 
contentumig excellentiádot álgya és örvendeztesse. 

Tudom ugyan azt, hogy nehezen vészi excellentiád, hogy kedves gyermekét há-
zomnál tartóztatom, de midőn az maga mindennapi nagyobb kedveltetésével érde-
mesíti magát arra, és annyira, hogy kínteleníttessem megvallani azt, hogy valamint 
tulajdon édes gyermekemtől, nehezen lehessen tőlle is megválásom. Reméllem 
egyszer s mind annyival is inkább, hogy excellentiád nékem megengedni méltózta-
tik, minthogy jó fiának édesannyához kötelességet megfontolva, őtet s kedves leá-
nyomat nemsokára szándékozom excellentiádnak kegyes anyai kezének csókolásá-
ra elbocsáttanom. 

Ajánlván excellentiádnak édes anyai szeretetében s szívességében azalatt is, 
magamat pediglen gratiájában, állhatatosan igaz tisztelettel lévén excellentiádnak 

Nincs aláírva 

N[agy]Szeben,445 24. Decembris 1776. 

Gróf Csákiné asszony őexcellentiája 

                                                 
443 Illyefalva – Ilieni, Háromszék. 
444 A levél nem eredeti, másolati példány. 
445 Nagyszeben – Sibiu, Hermanstadt, Szebenszék. 
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Csáky Kata levele Cserei Farkasnak 
1776. december 24. 

No. 661. [99] 

Méltóságos Consiliárius Úr!446 
Újulván az esztendő, újíttom én is méltóságos consiliárius úrhoz régi szíves és elei-
től fogva mindenkor fenntartott, egyenes, jóindulatú szívességemet, mellyel tökéle-
tesen kívánom, hogy az ÚrIsten mindennémű áldásival álgya méltóságos consiliá-
rius urat és méltóságos házát teljes contentumáig, számos boldog újesztendőknek 
előfordulásaiban és szerencsés elfolyásaiban ajánlván magamat, továbbra is tapasz-
talt szívességében lévén 

Nincs aláírva 

N[agy]Szeben, 24. Decembris 1776. 

Méltóságos consiliárius Cserei úrnak 

Idősbik Csáky János levele Csáky Katának 
1776. december 28. 

No. 661. [94–96] 

Kedves méltóságos Húgomasszonyom! 
Különös örömmel és vigasztalással értettem excellentiádnak ez véghez közelítő 
holnapnak és esztendőnek 4-dik napján költ levelébül kedves leányának, Bethlen 
Rosáliának az jó öcsémmel, ifjabbik gróf Csáky János úrral lett egybenkeléseket, 
akikkel is minden magát elől adandó alkalmatosságokban attyafiúi szívességemet 
tapasztaltatni el nem mulatom. Szívembül óhajtván, hogy excellentiátoknak ezáltal 
származott öröme Isten áldásábul leendő unokáival esztendőről-esztendőre újonlag 
és sok számtalan esztendőkig meg ne szűnjen. 

De valyon drága méltóságos asszonyom! Ezen mind excellentiátoknak, mind 
pedig Magyarországban levő attyafiainak olly örvendetes történet, nem szerezhet-
né-é meg óhajtott végét azon villongásoknak, amelyek közöttünk olly sokáig, és 
olly régen föntforognak? Én azt tartom, hogy ez könnyen meglehetne: tudja excel-
lentiád méltó praetensióinkat, tudja azt is bizonyossan, hogy azoktul törvényessen 
meg nem fosztathatunk, mért kívánnya tehát azoknak elvégezését az költséges tör-
vényes úton bévárni és lelkiisméretét idegen javaknak további megtartásával még 

                                                 
446 Cserei consiliárius levelének másolati lapjára a következő levelet Csáky Kata írta, piszkozati pél-

dány. 
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nagyobban megterhelni? Elvárom tehát aziránt excellentiádnak szándékát, hogy 
ahhoz képest rendeléseimet megtehessem, azalatt pedig attyafiságos szívességében 
és oltalmában ajánlott, szokott tisztelettel állandóan maradok excellentiátoknak 

engedelmes attyafi szolgája 
üdősbik gróf Csáky János 

Posony, 28. Decembris 1776. 

P. S. Ami pedig illeti a köztünk fennforgó perlekedésben is, és annak igasságoson, 
de egyszersmind attyafiságosan, és minél csendesebb móddal lehető utaknak elkö-
vetésében eddig is megmutatott, ezután megmutatni illő attyafiságos szeretetemet, 
és minden jóra való készségemet megvalósítani továbbra is igyekezem: eddig is 
nem annyira rajtam múlt a dolog, mint azon, hogy sok ideig szegény testvérem, az-
után régi procurátorainkkal együtt kedves öcsém, gróf Haller János úr kormányozta 
azon pert, s nem tagadhatom, hogy mi a testamentumot megállhatónak soha nem 
tartottuk, jól tudván azt, sőt maga idejében meg is próbálhatván, hogy néhai gróf 
Csáki Imre úr gyenge gazdasága miatt soha annyit nem keresett, amennyire valót el-
vesztegetett. Aki pediglen ezen ellenünk való pert kezdette, úgy tapasztallyuk, azon 
pert leveleink factásával öszvevetvén, hogy Csáki nevek alatt lévő erdélyi jószá-
goknak természettyeket éppen nem tudta, vagy tudni nem akarta. Mellyekre nézve 
nyugodt elmével és tellyes reménséggel vagyok aziránt, hogy ha voltaképpen 
megtudhattyák azon perben foglalt ingó és ingatlan jóknak természettyekről, való-
ságokról, változásokról és környülálló dolgairól szóló és annak idejében eléadandó 
leveleinket, el fogják magokkal hitetni, hogy legkissebben is igaz jussokat ok nél-
kül tartani, sem pereket, kivált én, hátráltatni, sem máséval a magunkét szaporítani, 
sem pedig igaz jussokat meghomályosítani nem ügyekeztünk, se nem ügyekezünk. 
Sőt, ha úgy fog tetszeni: a költséges s késedelmes s közhelyen sokak hallatára foly-
ni szokott perlekedésnek megelőzése végett készek lészünk magunk részeinkről ar-
ra ereszkedni, hogy avégre mindkét részről egyenlő akaratból választandó, jó 
lelkiisméretű és hazánk törvényét jól értő két-három s nem több közbíráknak, csak 
egy apellátiónak felhagyásával leendő igen rövid ítiletekre bocsássuk az egész per-
nek meglátását, megrajzolását és végképpen leendő megítilését. 

Csáki János úrnak447 írt levele copiája 

                                                 
447 A gyűjtemény tartalmaz egy másolati példányt is Csáky János leveléről és annak utóiratáról, 

amely nem tökéletes átírás, az utóirat utolsó mondatában pl. a megrajzolás szó helyett a másolat-
ban megrostálás szerepel. 
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Csáky Kata levele lányának Rozáliának 
1777. április 2. 

No. 662. [34–35] 

Kedves Liányom! 
Áldott az Izraelnek Ura, Istene, aki benneteket, édes gyermekeim, szerencsésen an-
nak az jó anyának ölében juttatott, s annak téged oly kedvessé tött. Az Istenért kér-
lek, édes gyermekem, keresd kedvit, s becsüld meg jó uradot. Már engem azokkal 
vigasztalhatsz, ha az Isteni feleletedet, s azoknak megtiszteltetésid tudatod velem, 
az én házamot elég urasson hattátok, elmeneteletekkel. Egésségem Istennek hála, 
mind magomnak, mind atyádnak jócska vagyon, holnap a doctor eret akar rajta vá-
gatni, s úgy lehet, hogy Vizaknára448 kimegyünk gróf Teleki Károllyal,449 ki is az 
napokban az Franknak ollyan melankólia forma változásain felettébb meg volt szo-
morodva, de Istennek hála, jobban van. 

Gróf Nemes meg csak erős beteg, bezzeg ugyan kíván most engemet látni, szün-
telen kér, hogy mennyek, az grófné után is elküldet. Az gazdaasszonyt magához 
nem engedi, a szállását el akarja hadni, talán a Meringer házát fogadgya meg. Ezek 
mind egekbe készülő szelek. 

Az én időtöltésem olyan, mint eddig volt. Minden második este az gubernátor-
nével is megyünk játszódni. Nappal, mikor a látogatóimtól lehet, és az én előtted 
tudva tudott sok dolgaim engedik a SzentÍrás az időtöltésem, melyeknek jeleit is 
fogom küldeni. 

Az udvari bálban fogyatkozás nem lész, bár egyebet is kérnél, édes Bubám. 
Az méltóságos grófnét450 szívesen tisztelem és ajánlom magamot veled együtt 

grátiájában, kedves fiamot451 minden áldás kívánásával köszöntöm, gróf Csáki An-
tal úr volt való megemlékezésit viszontagolom. Örvendem contentumát, magamot 
pedig sajnálom, mert tudom, kevesebb szerencsém lesz Erdélyben látni. Ezzel édes 
gyermekem, Isten oltalmában ajánl 

igaz hív anyád 
gróf Csáki Katalin 

Szeben, 2. Aprilis 1777. 

                                                 
448 Vizakna – Ocna Sibiului, Fehér vm. 
449 Teleki Károly gróf, Belső-Szolnok vármegye főispánja, guberniumi tanácsos, 1777-től tartományi 

kancellár. Rettegi szerint Teleki Károly volt az, aki Kendeffy Elekkel együtt képes volt megvála-
szolni József kérdéseit, amelyeket 1773-ban tett fel a főtisztviselőknek. RETTEGI, 1970. 304. va-
lamint KULCSÁR, 2002. 367. 

450 Feltehetően Csáky Antal második feleségéről, Berényi Anna Máriáról van szó. 
451 Csáky Kata Rozália férjét, gróf Csáky Jánost a továbbiakban következetesen így nevezi. 
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Édes lányom, én hibából itten marattam, mivel az himlő a házamhoz nem eresztett. 
Már még veled nem beszéllek, nem tudom mitévő legyek, hanem holnap csak Nagy 
Tamásnál készíttetek ebédet, s ottan végezzük. 

Veselényinét452 csókolja édesanyád, pénteken este hetedfél órakor 

gróf Bethlenné 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1777. április 23. 

No. 662. [8–9] 

Édes Kedvesem! 
A kis Teleki hétfün éjfél után érkezvén, az darabonthoz szállott, és tennap 9 órakor 
az lovaimat béfogattam, utána küldettem, s megvallom, nem kis háborodással lát-
tam annak a nagy reménségű iffiúnknak változását. Annyival inkább, az ő édes-
atyánknak s nekünk igen kedves barátunknak szívit magamévá tevén, de azután 
mindenüvé hordozván, s minden érzékenység nélkül jütt meg, mindent, az még na-
gyobb gondolatot tett elmémben, de azután sokat beszéltem, lelki-testiképpen taná-
csoltam, s az páter is úgy találta, hogy sokkal frissebben ment el, mint sem idejütt. 

Egy kis opiniómot küldettem az édesattyánknak. Még ifiú az nyavaja, friss, 
könnyen lehet segíteni, de az késedelem nem tanácsos, az orvoslás pedig nehezen 
megyen, oly két kegyes atyánknak szemei előtt. Az ÚrIsten vigasztalja meg őket. 

Én nem tudom, hogy nem vette gróf Teleki Károly úr azon levelemet, melyben 
pénzszerzés iránt kértem volt, holott Vince úr azt írta, hogy maga vitte el, s én csak 
várom a választ, hogy charta biankákot küldvén, az pénzt magaddal Kolosvárra 
hozhasd. De már tovább nem várakozhatom, ha holnap se jün ki az ember, kis 
fiamot grátiádban ajánlván, kérlek hozd ki, megunnya szegény egyedül Szebenben. 
Az Rozáli levelét az kolosvári postán vettem, ezzel vagyok, édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár, 23. Április 1777. 

                                                 
452 Wesselényinét  
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Medve Mihály levele Csáky Katához 
1777. május 3. 

No. 661. [117] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Kolozsvárról a közelebb lefolyt Szent György havának utolsó napján írni méltózta-
tott, engemet soha nem terhelő, sőt rajtam felhalmozott kegyességének mindenkori 
gyümölcsözésével eleveníttő méltóságos levelét olvasván, örömmel és igen nagy 
engedelemmel. A sárfalvi dologról már én is excellentiád továbbra való parancso-
lattyáig bölcsen tett declarátiójához fogom magamat tartani. 

Az ősi jószág kiváltásáról való instructió-írás a contractus nélkül lehetetlen, mert 
a kínálás a következendő processusnak éppen a fundamentuma, úgyhogy még csak 
egy szóban is, mely a per valóságát illeti, nem különböztethetik a citatio vagy evoca-
tio a kínálástól, mely ha megtalálna esni, az egyik processus condescendálna, mellyet 
nem csak szégyellene megőszült fejem, hanem sajnállana is nagyon excellentiád dol-
gainak előmozdítására langaló,453 nem pedig hátráltatásán gyönyörködő szíve. 

Néhai méltóságos gróf Csáki Imreh úr dolgairól és mellette néhai méltóságos 
gróf Csáki Sigmond úr fáradozásáról, itt a felséges Királyi Gubernium archivumá-
ban feles hasznos leveleket találtam, mellyeket kezdettem is kiíratni, fundust ren-
delvén excellentiád a kiváltására, hogy ottan kiváltani is elküldem, az utrumokkal, 
mellyeket a kiveendő levelekhez kell szabnom. Továbbá magam igen alázatos 
ajánlásával vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Medve Mihály454 

A Csáki Imre testamentumához kívántatnak ezen levelek, hogy 
kikerestessük a Gubernium archivumából. 

Csáky Kata levele lányához, Rozáliához 
1777. május 31. 

No. 662. [37–38] 

Kedves Liányom! 
Én az este szerencsésen ide beérkezvén, vettem 14-dik datált leveledet, holott már 
Küküllővárt 19. írottat vettem volt, s megvallom, én azt örökké gondoltam, hogy 
annak az memoriálisnak el kellett veszni, mert egy Csákinak, s egy thesaurárius ve-

                                                 
453 lángoló 
454 Rettegi az 1769–1770. év bejegyzéseinél írta le, hogy a procurátor egész családjával „pápistává 

lett”, bár nem értette a lépést, mert szerinte Medve úr „gyomorból gyűlölte azt a vallást”. RET-
TEGI, 1970. 222. 
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jinek különben azt könnyen meg lehetett vóna nyerni, hogy az grófné gátolta. Én az 
anyai szívnek mindent megengedek, ó vajha én azokat vihetném végben, amiket az 
én anyai szívem óhajt, de ezekre úgysem felelhetnék, amint akarnék. De ha az püs-
pök úgy tudná, mely nagy szükség van itten az jó catolikus subjectumra, másként 
beszélhetne, édes Bubám. Ezen levelem még a múlt postán késtem, de mivel akkor 
érkeztem, akik megláttak, az áldásos misén reám jüttek, s kivált Latermanné volt 
főbb oka, hogy elkéstem, elgondolhatod, hogy esett az nekem. 

Most igen kevesen vannak itten, ma éppen generális Gyulaiék, báró Huszárék, s 
gróf Teleki Imréné455 elmentek, ő szegény Vásárhelyre, ahol sinódussak lesz, az vá-
lása mián oda kell mennie. Szent Antal napig itten leszek, sokféle per is, bajaimnak 
igazítására hozott be, azért ezen levelemre való válaszodat csak ide igazítsd, a töb-
bit pedig Kolosvárra. 

Már nénéd, Susi sem tagadgya az Henterhez való reménségit, ma is láttam, ál-
dásos misín ott levén, lejütt, sokáig beszéllett s köszöntet. Most elég ájtatosságunk 
van, elhiheted, hány áldást kívánhatok napjában riátok, melynek kívánásaival az 
kedves fiamnak is veled együtt, az egekből minden jót kíván 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Szeben 

Az méltóságos grófnét tisztelem, úgy az új házasokat. Az herceg köszöntet, kérdez-
te, hogy igaz-e, hogy jó reménségben vagy, és azt mondotta, hogy Miklóska sokat 
hasonlít hozzád. 

Kádár Mózes levele Bethlen Miklósnak 
1777. június 22. 

No. 661. [113–115] 

Kegyelmes Uram! 
Megérkezvén ide pénteken, a nagy lábot megugarolva találám. Éppen akkor is vé-
gezték vala el, az szénában is felesen vették fel, ahhoz képest, amit kaszálhattanak. 
Úgy az várhegynek is harmadrészét meglevelezve, már Isten segedelmével csak 
szaporábban mennek. Egyebek pedig, hogy az ugarat nagy részint végezték. 

A méltóságos director úr levelét elküldöttem mindjárást Gorbóra, mivel ottlétét 
testvérétől /:ki itt által Károllyvárra ment:/ bizonyosson megértettem és reménysé-
gem hozzá kevés vagyon, mivel olly véggel költözött oda, hogy Nagyboldog-
asszony napjáit ottan lakjék. Hasonló baja lévén magának is báró Miske úrral jó-
szága felett, ha ebbe megcsalatunk, nem tudom, kihez kellene recurrálnunk. 
                                                 
455 Nemes Zsuzsánna grófnő 
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Én holnap innen megindulok, elsőben Radnót, azután mindjárt Teremi felé, és 
amennyibe lehet, a terminussig is valamit dolgozni fogok, hogy akar annál köny-
nyebbet terminálhassuk, mellyről előre excellentiádat tudósítani el nem mulasztom. 

Küldöttem excellentiád számára a német kertésztől egynéhány apróság ugorkát, 
a magyartól egy kevés új borsót és faszulykát, úgy egy-két kosárka cseresznyét is, 
egy cseberben kétfélét. Az új oltoványtól a feketét és a verest, ha addig színét nem vál-
toztatná. A régiek felét a szőlőt még meg nem nézhetém, de ma ha lehet, megjárom. 

Itten kegyelmes uram semmi csingér456 bor nincsen, mind majorság újbort isz-
nak a tisztek, amely nyolc, de tíz poltrán is elkelne. Jó volna, ha kapnának oly bort 
olcsóbban venni, mert amaz igen káros, midőn drágán elkelhet. 

Itt a gabona igen szép és jó, Istennek hála, csakhogy nagyon megdűlt imitt-
amutt. A törökbúzák is nem legalább valók, csak ezután is az Isten adna jó időt 
azoknak is némelyekre, de kivált a széna csinálásra. 

Ugyan jókor, tudniillik szombaton kezdette az asztalos a zölddel való festést, 
amikor estve ugyan nagy eső verte meg. Kérdem, miért kellett két héttől fogva 
most kezdeni, azt felelé, eddig mind hamuszínnel festett. Valósággal nagy hiba is 
esett akkor, mikor excellentiád nem az ő praescriptiója, hanem más haszontalan be-
széde szerint küldött Finnajsz készíteni festéket, most már mindent annak tulajdo-
nít, hogy a nem lévén, nem foghatott elébb hozzá. De talám így is talál időt magá-
nak, hanem ha excellentiádnak fog megtetszeni, de én nem sokat tartok a kínai to-
rony festésétől. 

A frájib leány házát457 s egyszersmind a kertész házát is kimérsékeltem, kívül a 
kerten. A mész ugyan itt elfogyott, de főhelet is aztat fel lehet rakni, nem lesz olyan 
magas épület. Tégla lészen vagy nyolcezer és a fundamentum kő, ezt már remélem 
nálam nélkül is felrakják. 

Ez a szekér avégre ment bé, hogy a grófné őexcellentiája két kerekét hozza ki, 
mellyeket Harsányi uram tud. Írja őexcellentiája, hogy 12 forint kelletik tűllek, de 
hogy az ő vasat is nyolc pénzbe fontját bévévén, azt is imputálni kellene, de nem 
írja, hány font volt. Én ugyan úgy értettem Lászlótól, hogy 45 font volt és fél, mél-
tóztassék excellentiád iránta parancsolni, nehogy ez az ember ott sokáig várakoz-
tassék. A pénzről a grófné semmit nem parancsolt, talám vagyon Harsányi úrnál 
fundus reá. 

Én mind itten, mind másutt, ami szükséges dolgok következnek, tettem és to-
vábbra is teszek rendelést iránta. 

Ezzel maradtam excellentiádnak 
alázatos szolgája 

Kádár Mózes 

 Küküllővár, 22. Junii 1777. 

                                                 
456 A csigernek egyik formája, csingér (Ballagi), a csiger lőre, vinko SZT II. 124. 
457 szobaleány, komorna 



 

 137 

Harsányi uramnál vagyon pénz, egy zabola küldésre is parancsolatja. 
Simon kocsis Gyurkának valami kötpálcát458 és szíjat küldött vissza. 

Az két kerék dolgát Harsányi József úr tudgya 12,. tizenkét Rft 
fogadtak, de az régi kerékvasat 4 vagy 7 bévettek és így keve-
sebb kell érte. 

Csáky Katalin levele lányának, Rozáliának 
1777. június. 22. 

No. 662. [33] 

Kedves Leányom! 
Két rendbéli leveledet vettem, az elsőt Cassáról, junii helyett 9-dik majii írva. A 
kedves fiamot köszöntöm, s két okból már méginkább szeretem, elsőben, hogy ke-
gyelmednek parancsolni tud, másodszor, hogy azon tőlem kívánt dologba már ma-
ga is ügyekezni kíván. Remélem atyád nektek is megírta, hogy adott memoriálést 
bé, de ugyan sok ellensége van ennek a dologgal, hogy pedig az oda kikérésben 
nem engedelmeskedel, azt igen jól tennéd, bár úgy vóna. 

Az második leveledet tennap vettem Mikeszászára,459 ahol a gazdasszonyommal 
szívesen emlegettünk, kért is, hogy köszöntselek szavával, s őtet, mivel tennap Rá-
chel napja volt, Almásra hítták, s én azt megsajdítván, hogy őtet ne gátoljam, öt óra 
után felköltem, s éppen hat órakor olvastam azon leveledet, melyben írtad, hogy 4 
órakor költél fel, s olyan jó reggel indultam, hogy 10 órakor hazaérkeztem, holott 
másszor olyankor szoktam volt indulni. De azért is siettem, hogy Szent Alosius napja 
lévén, mise nélkül ne maradgyak. Írod, hogy a grófné hozzád megyen. Elég sze-
rencsések vattok, én szegény fejem, most mindenektől meg vagyok fosztódva. A két 
óráji szomszédságodnak nem igen örülök, sok ifjú asszonyt vitt már a vészre.460 

Tudakozzál egy jó kertészt Almásra, s mikor Isten béhoz, béhozhatnátok, de 
előbb tudósícs róla, mert itt is egynehány iránt szólottam, aztán mind oda lesznek, 
annak a részegnek a keze alatt. 

Azt örvendem, hogy a sógorasszony szeret, s ezután is őrízd atyafiságát, kívá-
nom édes gyermekem, hallhassak örömet felőletek, s vagyok igaz szívű anyád 

gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

                                                 
458 kötpálca – lófogat része SZT VII. 575. 
459 Mikeszásza – Micăsasa, Küküllő vm. 
460 veszélyes, asszonyokat megrontó ember 
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Az az újságunk, hogy gróf Mikó Miklós elmátkásította Bethlen Clárit,461 Rhedainé 
pedig viselős és Kolosvárt fog betegülni, úgy Bánffiné. A prefectus elfelejtette, 
hogy még itt fel nem állott a posta. 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1777. június. 22. 

No. 662. [30] 

Édes Kedvesem! 
Én pénteken, jóllehet a Küküllőn sokat bajoskodtam, de mégis napvilágon Mike-
szászára érkeztem. Hosszúaszónál462 nem lehet járni, az prefectus is Monora463 felé 
került, ugyan nagy jó vóna oda egy álló hidat csináltatni. Rhadákné464 tegnap Rá-
chel napja lévén, Almásra ígérkezett és én azt megtudván, hogy ne gátoljam, ten-
nap hat óra előtt felköltem és tíz órára haza is jüttem. 

Az adósságok dolgáról való írást itt megkaptam, és kiírattam, minémű adóssá-
gok estek riánk, és minéműek Bethlen Gáborra, s béküldettem, melyből kilátszik, 
hogy báró Bánffi Farkas pénze nem a mi számunkra fordíttatott, hanem nagy al-
kalmat látva, épp ezeket tőlünk subscribáltatott. 

Ugyan szeretném, ha megkapnám azt a két ülésű szekeret 100 talléron, vagy 
többecskén is. Mindgyárt utána küldenék, és azon tenném az mostani utamot. Mél-
tóságos gubernátorné asszonyt465 tisztelem. 

Ami újságot kaptam, magamtól megszokasztva is béküldettem. A fácánt az kő-
falvi határon lőtték. Dinnye csak ez az egy volt, azt se ettem meg. Írj valami újsá-
got kérlek. Gróf Teleki Imreh dolga most is semmibe ment, ma a direktor öccse 
volt itt, s a beszélte, a direktor Gorbón mulat Nagyboldogasszony napig. Én pedig 
vagyok édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

                                                 
461 Mikó Miklós gróf (1743–1790) a Királyi Tábla bírája, felesége Bethlen Klára 
462 Hosszúaszó – Valea Lunga, Küküllő vm. 
463 Monora – Mănărade, Fehér vm. 
464 Csáky Kata mikeszászi gazdaasszonya 
465 Bruckenthalné, Klockner Zsófia 
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Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1777. június 26. 

No. 662. [31] 

Édes Kedvesem! 
Örvendettem vóna, ha olyan leveleimre tanáltál vóna, akik mulatságot szerezhettek 
vóna, de az ilyen vénasszonyok levelei üresek az effélétől. 

Én elég tövissen ülök itt, az szakácsim megbetegedtek, kivált Márton aligha 
pleuritisben466 nincsen, mindenfelé jártatók borbély után. Fejem fürti megyen, ha 
valaki talál jüni, bezzeg nem ürülek a kutya ugatással, mint anyád szokott volt. 

Szegény Itukának két igen drágán vett gyűrűje egy görögnél467 hétszáz forintban 
van zálagban, s bíztam, hogy contractusomra kiadgya, de későn jövén haza, nem 
volt időm, s az után Delphinnének is szóltam, de oly hirtelen nem ígérvén, de ba-
josul találom béküldésit, hanem ide bétettem a cassába. Ha megadnád Szebenben, s 
ha az Isten kihoz, tudom sokat nem múlatsz és itten jó móddal béviheted, azért kér-
lek sietve tudósícs, mert ha ez terhedre lesz, úgy csak bé kell küldenem. Megbo-
csáss, hogy előttem jól tudvalevő dolgodat szaporítottam, de rövid terminuson az 
idő jobb módját nem találtam, én pedig mondottadként aligha vagy hat napra a 
házamot kerülni nem kezdem, de még nem tudom bizonyost, azért nem írám még, 
hogy még kacagnád, hanem tanáld. 

Méltóságos gubernátornét s egész házát tisztelem, úgy gróf Teleki Károly urat. 
A gyűrű iránt tudgya, kivel kell beszélni. Gróf Bánffi úr őexcellentiája elég rossz, 
hogy erre nem jütt, sok beszédem lett vóna, kivált Jósikánéról, arról kérlek írj, mit 
beszél. Vajon nem neheztel-e rám, mivel 100 Rft régen vólt adós, s egy kis szé-
gyennel, de kételen voltam kérni, mivel az kolosvári házhoz sok apróságot hozatok 
onnét. 

Éder urat köszöntöm, az fákat jól elhozták, de az árokot nem tudom, mennyi. 
Minden vásáromot reád bízom, s kivált az hintót, csak ha régi, le ne rodgyék alat-
tam, de forsponttal ne küdd, mert igen szegény vagyok most költeni. 

Ezekben a levelekben nem írt Rosali a lovaimról, de ha ökrökön járok, mégis 
elküldem, csak egyszer hozza bé az Isten őket. Ő tagadgya, de amint leveléből lá-
tom, aligha szerencsétlen nem volt. Ezzel vagyok édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

                                                 
466 mellhártya gyulladás 
467 görög kereskedőnél, lásd Petri Edit: A görögök közvetítő kereskedelme a XVII–XIX. századi Ma-

gyarországon = Századok, 1996. 69–104., valamint Marta Bur: Balkanskie Kupcie v Vengrii – XVIII 
vek (Balkáni kereskedők Magyarországon a 18. században) = Etudes Balkaniques, 1972. 50–70. 
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Irtóztató szelek vannak itt, az tó úgy kivetett, hogy veszedelem nélkül nem lehet 
járni. Gróf Rhédei jobban van. Az radnai vízre ment, ugyan szégyenlve beszélni az 
Guberniumban tett helytelen viseleteit. 
À Son Excellence, Monsieur le Comte Nicolas de Bethlen 

à Hermanstadt 

Csáky Kata levele leányának, Rozáliának 
1777. június. 27. 

No. 662. [39] 

Kedves Liányom! 
Még egy levelemben írtam volt, hogy az leveledet úgy veszem, mint az egész éle-
tem folyása volt, akiben minden örömöm elegyes volt bánattal. Úgy nagy öröm, 
hogy nem sokára való látásoddal biztatsz, de ellenben, amint írod, hogy a termé-
szet468 volt rajtod. Annál rosszabb hír előttem nem lehet, mert az méltóságos gróf-
nét tisztelem s jelentem fájdalommal, hogy az efféle dologban felettébb tudós va-
gyok, mert csak magamnak 8-szor volt, s mind oly aprók, hogy az legrégibb három 
holnapos volt, s oly aprók voltak, hogy még az bábaasszony sem ismerte. Hanem 
magam könyvezve az alutt vér közül kikeresve mutattam meg neki, s oly kicsi, 
minden fájdalom nélkül lesz oda, olyankor nem is éltem egyébbel Albis thea 
Essentia dulcis469 és két hétig feküdtem, s nem hitethettem el magammal, hogy 
egésséges ifjú asszonynál alutt vér mehetne el anélkül.470 De követem alázatosson, 
hogy az én megijedt anyai szívemből így resonérozok, hanem már remélhetni Isten 
áldását, s ugyan vigyázni kell, mert én kendet két hétig ki nem eresztettem vóna a 
házból. Tudósíts meddig tartott, úgy arról is, ottan micsoda idők járnak, mivel itt 
szörnyű káros idők, jég és árvizek miatt járunk, ezelőtt pedig szárazság, hogy kivált 
zab, majd az egész országban nem lesz. 

Az én kedves fiamot köszöntöm, s nem örülek egyszeri ígéretednek, míg maga 
is nem írja, s ugyan ajállom, hogy egy kertészt hozzon nekem, kivált, aki a fákhoz 
jól értsen, de részeges ne legyen. 

Tudósíts, hány rendbéli lovakra lesz szükség és meddig, és vajon nem lenne-e 
segítségünkre, ha az nehezebb buzánus szekér alá hat ökrű szekeret küldenék, és 
szekérrel-e, vagy csak szabadon. Az ökrök azért jók, mert sokat elbírnak és semmi 
költség nyárban nem kell reájuk, mert fű mindenütt vagyon, s csak erősen ne 
hajcsák, csak elérkezik, de ha igen hajtják, eldől. 

Még 12 julii válaszodat vehetem, s 2-dra ott lesznek az ökrök, s jó lehet, csak 
egyedül leszek Almáson, de mégis csak mulattok két-három napot, s azalatt az is 
elérkeznék. 
                                                 
468 menstruáció, havibaj 
469 édes ízű fehér tea 
470 Csáky Kata korábbi vetéléseiről ír lányának. 
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A kedves fiamnak üzenem, hogy ne felejtse az família deductiót elhozni, s oly 
formán, hogy az házban fel lehessen függeszteni. 

Én eddig a Sajómejéke felé fordultam vóna, de a szakácsim mind betegek, szá-
modra is már Keresztúratt egy kuptának471 való gyermeket bévettek, bár oly jó len-
ne, mint Jankó, de őtet büszkélesd vélle. 

Kérd a grófot, hogy csináljon schveszterschafftat472 velem, talám az ÚrIsten 
még megengedi egymást látnunk, mellyel az ÚrIsten szent kegyelme vigyázzon 
édes gyermekim riátok és nekem is engedgyen örömet érni benneteket, aki vagyok 
édes liányom  

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 
A minap Cadar vetette meg az titulust, s most én 

 

Madame Rosalia la comtesse de Csaki 
Clausenburg 

Jósika Antal levele Csáky Katának 
1777. június 

No. 662. [10] 

Kegyelmes Asszonyom, nékem különös tisztelettel való Kegyes Asszonyom!  
Kívántam excellentiádnak írásom által alázatosan ezeket jelenteni, tudván sok 
rendbéli dolgait, nem akarván személyesen alkalmatlankodni. Gubernátorné őex-
cellentiájával az Haller-ágon való leánt illető jószágnak megosztazása iránt így vé-
geztünk, hogy mivel már az új conscriptio, amelyet méltóságos Zejk Dániel úr téte-
tett, készen volna, aztat bekérjük, a régi conscriptióval conferáljuk és ezekből öt 
másolatot csinálunk. Ezért, ha excellentiádnak tetszik, méltóztassék maga részire is 
valakit rendelni, s ezen nyilakban belétekinteni. Az osztálynak pedig terminusát 
rendeltük augustusnak 16. napjára, Kolosvárra. Amely terminusra maga embereit 
küldeni, hogy Vásárhelyt végezett compositio szerént, méltóságos Zejk Dániel íté-
lőmester úr bennünket megosztathasson. Ezeket midőn akartam alázatoson jelente-
ni, ajánlom magamat kegyes grátiájában, excellentiádnak 

alázatos szolgája 
báró Jósika Antal473 

                                                 
471 kuktának 
472 testvériséget, legyenek mint testvérek, a Bruderschaft szópárja 
473 Jósika Antal a Hunyad vármegyei főispán, Jósika László fia, felesége Teleki Mária 
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Nagy méltóságú gróf keresztszegi Csáki Katalin őexcellentiájának, érdemem felett 
való kegyes asszonyomnak, alázatos jelentésem. 

Gróf Haller János öcsémnek elküldeni. 
Ezen báró Jósika Antal úrnak jelentésit kívántam kedves öcsémuramnak elküldeni. 
Ne vegye tréfára, hanem ha valami oltalomra való levelet kaphat vagy régi 
conscriptiót vagy osztálylevelet, vagyha mikor a alparéti jószágot474 kiváltották, ha 
édesanyám nem admoneáltatta-e az atyafiakat. Mi hasonló károsok vagyunk, mégis 
ők új osztályt kívánnak és azótától fogva való hasznát a jószágnak, melyhez hason-
lót mi is praetendálhatunk. Arra nézve augusztus 16. napjára igen jól esnék kedves 
öcsémuram Kolosvárt léte azon károsodásunknak oltalmazására, mivel félek, na-
gyon megkárosodunk. 

Igen bölcs gondolattyát hallottam kedves öcsémuramnak, tudniillik, hogy vala-
kit akarna pereink folytatására fogadni, vajha jó embert találván, ha együtt fogad-
hatnók meg, mivel úgyis egyforma és egymásban függő pereink vadnak, s én még 
amellett azt is kívánnám, hogy minden esztendőben tiszteimtől is számot venne. Ez 
adósság lefizetése iránt való várakozását köszönöm, édes öcsémuram, de még nem 
tudom jól, hogy mennyi, hogy aszerint harmadát készíthessem. Ezzel vagyok ked-
ves öcsémnek 

igaz atyafi szolgálója 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár, 22. Junii 1777. 

Csáky Kata levele lányának, Rozáliának 
1777. július 6. 

No. 662. [32] 

Kedves édes Leányom! 
Kívánván édes Bubám velem való utazásodat, elszántam magamban, hogy Debrece-
nig elődbe mennyek, vagy ahova neked kedvesebb lesz, kivált oly helyig, ameddig az 
én kedves fiam is elkísírhet, hogy osztán onnét által vehesselek, kit is szívembül kö-
szöntök. Másként is az Sajómejékitől elkéstem, mert az szakácsom még mind beteg, 
s ha magam főznék, félnék, hogy sokaknak lenne böjtnapjak, nemcsak küküllővá-
riaknak, de azért is már csak Kolosvár felé megyek, hogy leveledet vehessem, mert 
mikor Szendrőből megindulsz, én azelőtt egy nappal megindulok Almásról. Azért 
úgy tudósícs, hogy inkább én töltsek egy nappal többet Debrecenbe reád várakozva, 
mintsem, hogy te reám várakozzál, mert nekem jól ...475 a nyugadal[mad]. 

                                                 
474 Alparét – Bobâlna, Belső-Szolnok vm. Alparét (Hordei pratum) már 1702-ben a Haller család bir-

tokához tartozott, vásártartási kiváltsággal rendelkezett. BENKŐ, 1999. I. 411., 437. 
475 A levélpapír el van szakadva. 
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Nyughatatlanul várom, ha Halmágyitól kaptál-e 100 aranyat, melyet neked szán-
tam, ha nem kaptál, sietve tudósícs az kolosvári postára, mivel Rhédai 22-dikére 
odaérkezik Bécsbe menő úttyában, s tőlle felküldeném, s ha magadnak előbb szük-
séged lesz reá, mintsem ő kiérkezik, tudom az én kedves fiam szerez egynehány 
napra, csak neked fogyatkozásod ne legyen, édes Bubám. 

Atyád köszönt mindkettőtöket, szeredán visszamegyen. Frissen van, csak a nyá-
ri gyümölcs gyakran meghajtja, inkább, mint a szilva. 

Gróf Bánffi éppen itt vette leveledet, köszöntet, ő most a bajomi vízzel él. 
Éder476 is köszöntet. Ha még nem vettél tokaji bort, ne végy, még magam nem be-
szélhetek veled. Nénéd, úgy hallom, igen nagy gyötrelemben vagyon,477 megval-
lom, sohase véltem, hogy ilyen gyengeségeivel szomorgasson, de ugyan kedvesen 
veszem, ha meg mutattyátok, hogy nektek is nehezen esik, hogy engem szomorgat, 
most el is kerülem Lónyát. 

Nem tudva hogy járnak leveleid, most is kettőt egyszersmind vettem, már ismét 
írj, minden postán. 

Az méltóságos grófnét szívesen tisztelem, s nekem nagy öröm lesz akárhul a 
grófnéval talalkozni, s ha az ÚrIsten életemnek kedves, valahul csak felkeresem s 
reméllem, hogy Erdély nincs oly megvetve, hogy még az grófné maga tisztelheté-
sivel ne szerencséltessen bennünket. 

Gróf Csáki Antalékat köszöntöm, s vagyok édes kedves Bubám 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

Madame, Madame Rosalie la Comtesse de Csáki, née Comtesse Bethlen 
à Casschau 

                                                 
476 Carl Friedrich Eder, a Gubernium bányaügyi megbizottja, akiről József igen jó véleményt alakí-

tott ki 1773-ban. Lásd KULCSÁR, 2002. 364. és 379. 
477 Bornemissza Annamáriának 1776-ban halt meg a férje, Jósika Imre, aki sok pénzt elköltött gyó-

gyíttatására, mivel a fürdőre menet „militiát fogadván maga mellé bátorságnak okáért”. Bár szép 
ménese maradt, az özvegynek feltehetően lehettek anyagi gondjai is. RETTEGI, 1970. 362–363. 
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Csáky Kata levele leányának, Rozáliának 
1777. július 10. 

No. 662. [28] 

Kedves édes Leányom! 
Apád be akart menni, de igen kedvetlen. Szeles, esős idők még néhány nap itt tar-
tóztattyák. Köszöntet velem együtt úgy benneteket, mint a grófnét. 

Az minoriták messze voltak tőled, azért nem mentek hozzád. Akik Egerben jártak, 
azok közül hárman voltak nállam, mondák, hogy az fonalat nem az eperjesi gvárdian, 
hanem az magad kezében kültík, s mindegy, kegyelmed az effélékhez nem igen tud, 
bánnám, ha kár esnék benne. Az fonal 12 font, felét kamuka abrosznak, és felét asztal 
keszkenőnek akarom, hanem hamar kezedben ment, ugyan jól eljárj benne. 

A kedves fiamot köszöntöm. Az spanyor tubákot Kati viszaatta, egy keveset ké-
rem külgyen vissza belőle, úgy Catót ugyan köteleznéd, ha neki sárga tubákot hoznál. 

Bár a kedves Csákid tudná megvenni a Gyulai adósságot, vagy 3 jobbágyot el 
lehetne érte foglalni. Megijedtem, hogy az udvari vállat hiába csináltattam, de ta-
lám az ÚrIsten megengedi, hogy [legyen] szükséged reá. 

Ami iránt Kegleviccsel beszéltél, azon csak az Istent kérjük, mert az Isten kezé-
ben az ember előmenetele, és az írástudó szemelyeknek megadja az ő tisztességit 
J:S:10 v. 5. 

Nem tudom megírtam-e a szegény öreg Kornis Sigmond halálát. Én pedig már 
alig várom, hogy indulásad napját tudgyam, s ajánljalak édes gyermekem, jó Iste-
nem oltalmára s vagyok 

igaz szerető anyád 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

Madame, Madame Rosali la Comtesse de Csaki, née comtesse de Bethlen 
à Casshau 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1777. július 18. 

No. 661. [111] 
Édes Kedvesem! 
Leveledet ezen órában vettem, az postáról is éppen most vevén Rosali levelét, írja, 
hogy 4-dik Augusti478 megindulni akar és Csáki is Potsig479 eljön vélle. Ha magad 
is Potsig elmégy, úgy béjün veled, de magára nem eresztik.480 
                                                 
478 augusztus 4-én 
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Már nem tudom, hogy lészen, mivel az Bétsben való meneteledet igen szüksé-
ges[nek] látom mindennemű dolgainkra nézve. Nékem látom naponként többülnek 
kedvetlen dolgaim, csak az ÚrIsten adjon kegyelmet az békességes tűrísre. Az 
Rosali bizonytalan jüvetele is nagy gondot okoz, ha bé nem talál jünni, én csak 
magamra lévén, akárhol légyek is, minemű terhes gondolataim között kelletik idő-
met töltenem, ha mégis előttem volna még oda fel dolgainkat folytatod, az bizony-
talanságok és félelmek között is csendesebb szívvel lennék. 

Három levele jütt Rosalinak mai postán, mellyeket felbontottam, hogy láthas-
sam, neked mit ír. Ezen bajuni embertől kiküldöttem az nékem írt levelét, elküldöt-
tem, ez az utoljára írt levele. Én írhatom, valójában felettébb nehezen viselem ezen 
mostani bajaimat. Küküllővárról is az udvarbíró elég vett hírt, hogy a Várhegynek 
egy részit megrontotta az jég. Az embert mingyárt indítom, hogy siessen, vigye 
utánad az leveleket. Teleki Carollj és Éder itt lévén, köszöntenek. Kérlek tudósíts  
már, hogy gondolkozol az Rosali jüveteléről. Kívánom láthassalak jó egésségben. 
Vagyok 

igaz híved 
gróf Bethlen Miklós 

Szeben, 18. Julii 1777. 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1777. július 28. 

No. 662. [25] 

Édes Kedvesem! 

Látszik, hogy Szebenbe jó időtöltésed van, mert már két postán leveledet nem vet-
tem, én pedig, mint falusi gazdasszony, úgy töltem az időt. Most jöttem az arató-
ból, 430 arató,481 40 gyűjtő, és 20 egybe kévéző vólt ma. 

                                                                                                                            
479 Pócsig – Máriapócsig 
480 Bethlen Rozália levelei szerint 1777-ben végül nem anyja utazott elébe, hanem maga ment lánya 

látogatására. Rozália a következő évben férjével együtt látogatta meg a szüleit, mutatta meg a csa-
lád birtokait, kastélyait. lásd. bevezető tanulmány 33. Rozália levele Küküllővárról: Fond Jósika 
No. 552. 1778. március 24.  

481 a létszám alapján kaszás aratás lehetett. 
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Most Istennek hála, jobban érzem magamot, de az Pataki uram482 orvosságát ter-
mészetem ellen iszom, mint a vizet. 

Én, ha az ÚrIsten segít Portiunculára483 Somjóra megyek, onnét az zálnoki do-
míniumot484 is megjárom, azalatt csak hallok valamit. A szunyoghálóját itten felejt-
vén, valami orvosságokkal együtt, éppen Cassára küldetem, s azt az embert is vá-
rom vissza. Ma 20-dik datált485 levelét vettem Rosalinak, ugyan vágyik be, az urát 
is azzal dícsiri, hogy az annyának is szemibe mondta, hogy ha módgyát találná, 
bejünne lakni. Ládd-e, nem hijjában büszkélkedtem én Csákiban, milyen jó ember.  

Csak biztat a director, s nem küldi el azon leveleket, mellyekkel hozzájuthatnék, 
hogy számokra az Inczédivel való gorbai részt kiválthatnám. 

Ezen az földön, ahul jég miatt nem érte az Isten ítéletei az helységeket, szép ál-
dás vagyon, csak mák nincs, mert azt hol a felettébb való szárazság, s hol a felet-
tébb való esős idő elrontotta. 

A sokadalom jó volt, az aranyat a tenyerin hordozta az örmény, de nem tudott 
fejir pénzt kapni, nekem is váltottak közel 100 aranyat. 

Ezzel vagyok édes kedvesem 

igaz hív társod 
gróf Csáki Katalin 

NagyAlmás, 28. Julii 1777. 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1777. július 29. 

No. 662. [27] 

Édes Kedvesem! 
Az kincsiri turban486 jutatt eszemben, hogy minémű hasanló nyomtatott gyolcsam487 
vagyon, melyből valami maradékot küldettem. Ha az canapénak hátsó párnai nem 
volnának, mellyeket én éppen szükségtelennek találok, ezek jók lennének, de 
azokkal a párnákkal együtt elegek nem volnának, mivel csak 19 sing vagyon. Tu-
dósíts, s ha kedved lesz, béküldem, de ilyet többet nem kapni. 

                                                 
482 neves kolozsvári orvos 
483 Portiuncula napja, aug. 2., Szt. Ferenc rendiek ünnepe, mely teljes búcsúval jár. 
484 Zálnok – Zalnoc, Közép-Szolnok vm. 
485 20-án keltezett 
486 Kincsi – Chincius, Küküllő vm., a tur feltehetően utazás, út 
487 finom fehér vászon 
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Én pedig azon kérlek, hogy csináltass nekem egy fagylaltnak való ónedényt, de 
ne olyan nagyot, mint a mijenk, és küldd ki, kalánt488 is csináljanak hozzá. 

És két olyan lámpást is, mint a mijenk Küküllővárt, az kertben vannak. Itt csak 
négy van, s bárcsak most még kettőt kapnék, lassan-lassan úgy pótolgatnám ki. Az 
hunyadi489 fogadós is eljün velem Margittáig.490 

Ezzel vagyok édes kedvesem  

igaz hív tarsad 
gróf Csáki Katalin 

NagyAlmás 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1777. július 30. 

No. 661. [110] 

Édes Kedvesem! 
Az elmúlt postán az mely híreket írtam vala, azok naponként bizonyosodnak. Már 
az camarai praeses491 is megírta nékem, hogy az Thesauraneum reducáltatik és én 
ország praesidensnek resolváltatom. Ezek az gyümölcsei az én kedves és hosszas 
szolgálatomnak, midőn jutalmat, kegyelmet várok vala, akkor büntetődöm, meg-
gondolhatod, minémű megháborodásban légyek. Ha az ÚrIstennek különös ke-
gyelme nem volna, majd nem találnám fel magamat, hivatalomat már elvették, jó-
szágaimat veszik. Légyen mindenekben az ÚrIsten szent akarattya, csak az ÚrIsten 
az házamban adjon továbbra is vigasztalást, ezekat békével kell tűrnöm. 

Ezen változásoknak tudom Kolosvárt is lészen is már híre, de magad mutasd 
igen érzékenység nélkül magadat és hogy én ezzel is igen contentus vagyok, az fel-
meneteledre penig csak jó [...] lesz. Már várom tudósításod, mind magad egés-
ségedről, mind Rosali jöveteléről. Láthassalak téged friss, jó egésségben. Vagyok  

igaz híved  
gróf Bethlen Miklós 

Szeben, 30. Julii 1777. 

                                                 
488 kanalat 
489 Bánffyhunyad – Huedin, Kolozs vm. 
490 Margitta mezőváros Bihar vármegyében, a Csáky család birtokában, ekkor éppen gróf Kornisnál 

zálogban. 
491 kamaraelnök 
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Dinka Mózes levele Csáky Katának 
1777. december 16. 

No. 661. [112] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A Bod uram levelét alázatosan elküldtem excellentiádnak. Én a daki492 bírónak is 
írtam volt excellentiád parancsolattyából, mindenféle szerszámoknak kihozása iránt. 
Azt írja a bíró, hogy midőn béküld excellentiád a jószág kiadására, akkorra minden 
restantiákat összvegyűjt. 

Mind szüntelen kellemetlen híreket kell hallanunk. Most ismét újra parancsolja 
őfelsége, hogy az excellentiátok allodiális szántó és kaszáló földgyei külön cons-
cribáltassanak, erre ismét különös költség kívántatik. Kívántam alázatosan jelenteni 
excellentiádnak. 

A vásznakat két darabban küldöttem volt le, pünkösd után hamar. Kati asszony 
kezéhez ment kendervászon 68 sing, szőr 66 sing. 

Ami termés vagyon Dakán, mindenfélét kívánna Bod uram excellentiádtól a jó-
szág általadásával általvenni, hogy osztán annak idejében annyi jöjjön által excel-
lentiádnak is. Ha így tetszik excellentiádnak, jó is lészen, Bod uramnak is nagyobb 
kedve lészen a jószághoz, amint nékem írja. Mikor a báró úrét levisszük, akkor az a 
szekér a bort is elhozhattya, amint parancsolt excellentiád a minapában. Várván 
alázatosan parancsolattyát excellentiádnak, marattam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Dinka Moises 

N[agy]Teremi,493 16. Decembris 

Méltóságos gróf keresztszegi Csáki Katalin asszony őexcellentiájának, nékem ke-
gyelmes principális asszonyomnak őexcellentiájának alázatoson 

Küküllővár 

conscriptio iránt 

                                                 
492 Dák, Datk – Dopca, Fehér vm. 
493 Nagyteremi – Tirimia, Küküllő vm. 
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Csáky Kata levele lányának, Bethlen Rozáliának 
1777 [?] é. n. 

No. 662. [12] 

Édes Liányom! 
Néked csak Jósikánéval írattam, mivel látom, hogy magad csak a farsanghoz ké-
pest írsz nekem. 

Hanem gróf Vasnak mindeneket megírtam, akit tapasztaltam, hogy jó lelke sze-
rént kíván szolgálni terhes dolgaimban. 

Márpedig a dologgal494 sietni kell, farsang, nem farsang, mert hal lelni 28. be-
megyen. 

Márpedig téged a farsang hamvazó szerdáig495 elfoglal, azért egyéb dolgokról az 
után írok, azért ki ne írass. 

A prefectusnak azért nem írtam, mert idejövetelét siettettem. 
Csuda, hogy milyen munkát tett Kajcsa, kivált az ötödik punctumban ugyan 

beszélly a lelkéhez, de megbántani se lehet, mivel pereinket őkegyelme tudgya, s 
nála nélkül el nem lehetünk. 

Nincs aláírás496 

Csáky Kata levele Medve Mihálynak 
1777. [?] é. n. 

No. 662. [15] 

Adgyon Isten minden jót Kegyelmednek! 
Kegyelmed levelit vettem, mit írjon légyen, megértettem. Légyen hála az Istennek, 
hogy ott is az szőlő lágyulni kezdett, de ugyancsak ahhoz egészben nem bízhatunk, 
hanem ha valami jóízű tiszta bort kaphat kegyelmed, vagy 300 veder bort csak 
végyen kegyelmed, hat sustákjával vedrit. 

Az káptalanban írása szerént, ha Almádi, Sulyok és Cserényi famíliák közt való 
divisiót a fellaki, keresztúri és kajlai497 jószágokban kaphatunk, igenis kiiratom és 

                                                 
494 A Mikola örökségért folytatott perről lehet szó. 
495 hamvazó szerda – Cinerum dies – Esto mihi után való szerda. A farsang ideje Vízkereszttől (janu-

ár 6.) hamvazó szerdáig tart. 
496 A levél Csáky Kata kézírása, feltehetően a gyors feljegyzés miatt maradt le róla az aláírás és a dátum. 
497 Fellak – Feleac, Doboka vm., Keresztúr – Sajókeresztúr, Cristur-Şieu, Doboka vm., Kajla – Caila, 

Doboka vm. 
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elküldöm. Már ha nem nyughatik Magos uram a fellaki határosztásban, mindenkor 
jóelőre engem tudósítson, hogy előre küldhessem emberem azon divisióra. 

Az viasszat is elhozták, és itten is, amint írja, 6 fontnak találtatatt. Ezzel 

Istentől jót kíván 
gróf Csáki Katalin 

Csáky Kata levele Haller Jánosnak 
1777. [?] é. n. 

No. 662. [18] 

Kedves drága Öcsémuram! 
Én sok ideje, miolta ezt jövendelém magunknak, hogy az Kemény és Kabos urak-
kal való végzésünket ne halasszuk, mivel az törvényes dolog bizonytalan kimenete-
litől való tartózkodás vitt arra az velek való megegyezésre, másik pedig, hogy sze-
gény szülei kedves öcsémuramnak majd minden leveleket általadván nekiek, jólle-
het azzal voltak erősek, de sokkal szorgalmatosabban folytatták a dolgot, mintsem 
az szegény urak. Tehát jóllehet, az tőlünk általment levelekkel fegyverkeztek, de 
szorgalmatosságok által sokat segítettek, azért megvallom, lélek szerint is semmi 
nélkül, amint sokszor megmondtam édes öcsémúrnak, őket nem hadhattyuk, de azt 
sem kell vala várni, hogy ily végső terminusra szorítsanak, mivel ők az contractus 
ellen még sok kedvezéssel bírtattak. Ugyancsak jó lesz megpróbálni, hacsak arra 
vihettyük is őket, hogy az azóta való jövedelemből részt nem kívánnak, s azt meg-
nyervén Isten hírivel, csak állyunk contractusunk mellé, ha szinte jószágunk cson-
kul is. Az ÚrIstené az áldás ezután is, ha ő szent Felségit féljük, az ő utain tehetsé-
günk szerént járunk, erős reménységgel bízom, hogy megkevesedett javainktól is ő 
szent Felsége az áldást meg nem vonnya. Hanem jó lesz, ha Kabos László urat ma-
gához hívattya kedves öcsémuram, s még egy levelet írok, melyet meg is mutathat 
nekie, de ezt nem, s amint fellyebb is írám, tovább magam sem kívánom halasztani, 
hanem egyben bízom kedves öcsémuramban, hogy legjobb móddal igazítsa. 

Mindazonáltal azt is jelentem kedves öcsémuramnak, hogy én véllek perelni 
nem kívánok, mivel én a per által semmi hasznot nem reméllek, sem pedig lélek sé-
relem nélkül úttyát nem találom. Azért, ha kedves öcsémuram magának abból na-
gyobb nyugodalmat talál, hogy tovább is pörrel folytassa, csak engemet abban bi-
zonyossá tégyen, hogy elsőbben sem magam, sem maradékink kárt nem vallanók. 
Nékem semmi ellenemre nincsen, de megvallom, hogy javallani sem fogom, mivel 
én megvallom, hogy abban az contractusban legnagyobbnak találom azt, hogy az 
contractusnak idejétől fogva számolni köteleztünk magunkat. Azért ha kedves 
öcsémuramot Kabos úr magához kaphattya, beszéljen szép móddal vélle, hogy 
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megemlékezvén ígéreteiről, bárcsak azon egy punctumot hadná ki belőle, s ezzel 
azt tartom, hogy contentálódván498 is. 

Ezzel kedves öcsémuram Isten oltalmába ajánlva vagyok 

Nincs aláírás499  

Maria Josefa Khevenhüller levele Csáky Katának 
1778. január 15. 

No. 661. [136] 

Liebster Schwager! 
Ich bin Ihnen wohl unendlich verbunden, daß Sie Sich bey Gelegenheit des einge-
tretten neuen Jahrs meiner zu erinnern haben belieben wollen; und gleichwie ich 
Ihnen all eur erdenkliche Glückseligkeiten somit auch wie beständige davor dero 
schätzbarsten gesundheit von Grund des Herzens zurückzuwünschen die Ehre ha-
be, so bitte mir unterstens auch dero aufrichtige Freundschaft meinen Sohn aber, 
welche ich zu gnaden anempfehle, dero beständige gnaden und Gewogenheit noch 
fernerhin [weiterhin] beyzubehalten. Für die besondere Sorgfalt, welche Sie noch 
forthin für meinen Sohn anwandten, erstatte ich Ihnen den vorbindlichsten Dank, 
und bedauere wohl von ganzem Herzen, daß Sie in Sachen wegen ein und andern 
von der Bethlenischen Famille zu ausführung ihrer Absicht verhindert worden.  

Ich bin von Ihnen liebster Schwager volkommen überzeugt, daß Sie alles an-
wenden, was nur zu Nu[t]zen meines Sohns gereichen mag, und sollten Sie nun 
entschlossen seyn eine Reise an hero zu machen, und um [...]500 dies fällige Erlaub-
nis dahin anzuhalten, so bitte mir es wissen zu machen, wie ich dan auch nicht ent-
stehen werde, das Meinige nach aller Möglichkeit beyzutragen, um Ihnen dafür mit 
auserhandene Vergnüg, vor derjenig vollkommensten Hochachtung und Freund-
schaft die Versicherung mündlich darthun zu können, mit welcher ich ohne Unter-
laß seyn und bleiben werde Meines liebsten Schwagers 

aufrichtig Ergebenste 
Dienerin und Schwägerin 

Josepha Bethlen501 

Wien, den 15. Januar 1778. 

                                                 
498 contentál – kiegyenlít, megelégszik 
499 A levél első része Csáky Kata kézírása, az utolsó két bekezdést más írta. 
500 Foltos, nehezen olvasható. 
501 Csáky Kata sógornője 
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Sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Brudern Franz Anton folget ein 
ergebensten Compliment zurück. 

... levele Csáky Katának 
1778. február 4. 

No. 661. [126] 

Méltóságos Grófné! Nékem igen kegyelmes Asszonyom! 
Alázatos kötelességem szerént kívántam excellentiádnak jelenteni, hogy az felesé-
gem 1-a hujus502 egy leánnyal szerencsésen lebetegedett: az egész dolognak egy óra 
alatt vége volt. Az gubernátorné asszony503 őexcellentiája méltóztatván kereszt-
anyaságot felvállalni, neveztetett ezen új leányom Maria Josepha, Sophia, Volgan-
ga, Napomucenának, amelyet is szülőivel együtt excellentiátoknak atyafiságos 
grátiájokban alázatosan ajánlom. Az feleségem, Istennek hála, frissiben vagyon, és 
Rosália húgomasszonynak jó példát adott, csakhogy felette rest annak követésében, 
amely egyben is az véremet látszatik megtagadni. Az gróf úr őexcellentiájának 
most azért nem írtam, hogy itten az a hír, hogy Küküllőváratt volna. 

Az jubilérnak504 vettem kvitantiáját, az 600 Rft, kérem excellentiádat, méltóz-
tassék abból 40 ft 48 krajcárt Éder úrnak általadni. Újság itten nálunk nincsen. A 
farsang az nagy böjtnél is szomorúbb, én még csak egy bálon voltam, s ezt is máig 
sajnálom, úgy meguntam magamat. Sietvén az posta, nincs egyéb hátra, hanem 
hogy excellentiádnak további kegyességét, gróf Csákiaknak pedig atyafiságát ma-
gamnak kikérjem, s ezekben illendő tisztelettel és alázatossággal ajánlott maradjak 

Kegyelmes asszonyom excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
...........505 

Kolosvár, 4. Februarii 1778. 

Gróf Bánffitól kért pénznek kifizetéséről való qvitantia 1778.506 

                                                 
502 ezen hónap első napján 
503 A kormányzó, Bruckenthal Sámuel felesége. Bruckenthal 1777–1787 között töltötte be a guberná-

tori posztot. 
504 helyesen juvilér – ékszerész 
505 az aláírás levágva, olvashatatlan 
506 Bánffy György (1746–1822) 1756-tól a bécsi Theresianumban tanult. 1776 márciusától már con-

siliárius volt a morvaországi és sziléziai guberniumban. 1776-tól Kolozs megyei főispán. 1777-
ben erdélyi guberniális consiliárius; 1781-ben referendárius a kancelláriánál; 1782-ben kincstartó, 
1787-ben Erdély kormányzója lett (1787–1822). 
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Henter Elek levele Csáky Katának 

Fond Jósika, No. 661. [174] 
1778. február 23. 

Kegyelmes Asszonyom! 
Midőn már levelemet béfejeztem volna, előfordulván munkánkban az rajtolci507 ha-
tárban tött szörnyű praejudiciuma és kára excellentiádnak, melyet az vármegyeiek 
az 1731-ben508 celebrált compositio után töttenek, arra nézve kévántam excellen-
tiádnak jelenteni alázatosson, hogy ha excellentiádnak is úgy fogna kelleni, mostan 
ezúttal jó volna kijártatnunk, és valamit az nevezett esztendő után, a vár erdejében 
az idegenek irtottak, azokat elfoglalnunk és az lakosoknak assignálnunk, oly véggel 
és kemény parancsolattal, hogy szorgalmatosson reá vigyázzanak, nehogy több ká-
rokat az erdőben se az idegenek, se penig magok az rajtolciak tenni merészellye-
nek. Eziránt excellentiád parancsolattyát alázatosson elvárván, mély tisztelettel va-
gyok excellentiád 

alázatos szolgája 
Henter Elek 

NagyAlmás, 23. Februarii 1778. 

Praefectusnak kell elküldeni. Mivel az erdőkben sok kár esik, de 
az most Vármezőn509 vett jószágom nincsen rendben véve. 

Salánki procurátor levele Csáky Katának 
1778. május 29. 

No. 661. [128–129] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádhoz ezelőtt utasított levelemben alázatosson megírtam vala, mi okra 
nézve nem került seriesre a méltóságos Teleki família ellen indított, excellentiátok 
processussának.510 Immár pedig a felséges királyi új instructio szerént, a következő 
pünkösd utáni perióduson új seriesnek kelletik csináltatni, mely a causáknak eleje s 
régisége szerént lészen. Arra nézve kívántam excellentiádnak alázatosson jelenteni, 
hogy akkorra excellentiád mind azt az evocatoriát, mind pedig többeket, melyek 

                                                 
507 Nagyrajtolc – Răştolţ, Kolozs vm. 
508 A Henterek buzai composessorok voltak Fond Jósika No. 384. (1779) 
509 Vármező – Buciumi, Doboka vm. 
510 Csáky Kata a pert Mikola László öröksége miatt kezdte, a per a következő évben is előkerül a le-

velekben, a procurátor Sala Mihály. Lásd. még Fond Jósika No. 542. 427. 1778. máj. 
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még vagynak a ládában, méltóztassék béküldeni, az azokhoz tartozó levelek kinn 
maradhatnak, de ha az evocatóriák itten nem lésznek, a seriesbül kimaradnak. 

Én, kegyelmes asszonyom, mind excellentiádnak, mind más principálisaimnak 
oly jó lélekkel kévánok szolgálni, hogy abban legkisebb homályt is nem találhatni, 
de a series adás és csinálás rajtam nem áll. Igaz, hogy excellentiátok ellen bizony 
sok a processus és csak ezen a perióduson is seriesben volt s vagyon a szentlászlai 
jószágok iránt a Vitéz successorok causája, megint Salánki urak perlik gróf Haller 
János úr őnagyságát Gorbón, valami zálogos portióért. A szentlászlai511 processus-
ban exmissiót kértem, a gorbóiban pedig az actorátus ellen tettem most exceptiót. 
Ellenben pedig báró Korda György úr őexcellentiája ellen néhai gróf Haller Györgyné 
asszony őnagysága512 neve alatt Sütmeg és Magyaróság eránt indított processust, 
minthogy az is zálogos, én is mozdítottam s pervételen keresztül ment, még remén-
lem többre is mozdíthatom ezen perióduson, mely szerént kegyelmes asszonyom, 
ezt a periódust sem töltöttem excellentiátok részéről munka nélkül. 

Melyet alázatoson jelentvén, további kegyességében ajánlott, vagyok excellen-
tiádnak 

alázatos szolgája 
[nincs aláírás] 

Marosvásárhelyen, 29. Majii 1778. 

1778. 29. Majii Vásárhelyről írt levele procurátor Salánkinak 

Báró Naláczi Borbála levele Csáky Katának 
1778. június 11. 

No. 661. [134–135] 

Ajánlom becsülettel való szolgálatomat az Úrnőnek! 
Levelét illendő becsülettel vettem, melyből értem az sárfalvi513 és ahhoz tartozandó 
mostan közelebbről kiváltott jószágról való parancsolattyát őexcellentiájának. Szin-
tén ezúttal kívántam, vagyis akartam levelemmel őexcellentiáját megkeresni s je-
lentést tenni arról, hogy szegény embereinknek engedélyt rendelve a megtelepedés-
re, hogy pusztán ne maradjanak az örökségek, őexcellentiája tétessen rendelést 
irántok, minthogy tudva vagyon, mikor oly elköltezések vagyon az parasztoknak, 
mind épületekben, mind kertekben más idegenek is sok károkat tesznek s hogy an-
nak utána illetlenséget ne halljak, eltávoztatni kívántam volna: de már értvén ezen 

                                                 
511 Tordaszentlászló – Săvădisla, Torda vm. 
512 Haller György felesége Csáky Kata testvére, Borbála volt. 
513 Sárfalva – Şăuleşti, Hunyad vm. 
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őexcellentiájának inkább alkalmatlanságot szerző jószágnak árendában bocsáttatá-
sáról való parancsolattyát, az elkölteztéseket késeltetem és árendában nem annyira 
magamra, mint az ángyam, Naláczi Lajosnéra nézve által veszem, ha méltóztatik 
őexcellentiája illendő árendára bocsáttatni, mert száz forint árendát nem érdemel. 
Felvevén azt, hogyha magam embereimmel nem míveltetem, mind azon két darab 
szőlőt, mind pedig az földeket, ezen kiváltott részjószágba való három-négy nyo-
morult emberrel folytatni s míveltetni az földeket nem lehet s még csak egy ekét is 
kiállítani azon emberek nem elégségesek. 

Ha pedig nagyságod pénzzel kezdené míveltetni, meg nem érdemlik a költséget 
s az árendás is bajosan keresné ki az árendának summáját. Mindazonáltal bízván az 
őexcellentiája kegyességében, ha őexcellentiáját meg nem bántanám, hatvan 
Mforintoknak esztendőnként való árendájára magamat ígérem. 

Őexcellentiájának az ÚrIsten eleget adott s ezen őexcellentiájának keze ügyiben 
nem lévő, inkább alkalmatlanságot szerző jószágnak nyügelődésére nem szorult. 

Úgy az meliorátiókról, nevezetesen a malomról, amelynek is sok költségembe 
került csináltatása, s jószágomnak nem kis romlásával, fáinak messzünnön való 
vecturáztatása, mivel mind Guraszádáról514 az alföldi jószágomból hozattam. Me-
lyet, ha ahhoz értő malommesterrel megbecsültetné is őexcellentiája, sokra becsül-
nék, az mely volt pedig régenten csak 12 Mforintokra becsültetett, mely becsüről 
való írást máig is tartok. Reméllem azt az kegyességit őexcellentiájának, hogy akö-
rül tett sok költségemet mikor méltó, tekintetben venni méltóztatik. 

Nemkülönben az contraversiában felforgott jobbágyaimról, kik hibáson az őex-
cellentiája új conscriptiójában az jobbágyok seriessiben ingrediáltattak, az kiket az 
édesanyám jobbágyasított volt, s a régi, eleink által adott conscriptióban jobbágyok-
nak lenni nem tanáltatnak, azokrul egy kevés írást nyerni őexcellentiájától kérem. 

Úgy az időnek mennyiségéről való parancsolattyát őexcellentiájának érteni kí-
vánnám, mert ha egy vagy két esztendőre akarná csak őexcellentiája árendára bo-
csátani, inkább sem őexcellentiájának kérésemmel, sem pedig magamnak alkalmat-
lanságot embereimre nézve is nem szerzenék, s embereimnek is bajos lenne, mert 
nem iparkodnának az örökségek körül való gyarapításban. De ha több ideig szabja 
őexcellentiája általadását, mind szőlőnek, szántó és kaszálóhelyeknek, mind pedig 
gyümölcsösöknek gyarapításokban s míveltetésekben rendelést tehetek. Ami az ve-
tés dolgát illeti, a szántását jó rendin Sárfalván végbenvitték volt ekéim, és a szán-
tásért semmi nem fordíttatott, mindazonáltal bízom az őexcellentiája kegyességin, 
amennyiben méltóztatik meghatározni. Az kenderről ugyan írhatom, hogy amikor 
arra való leszen az őexcellentiája tisztyeinek által adatni, annak idejében tennék 
rendelést. 

Azt jelenthetem különössön az úrnak, hogy az árendás jószág csak szerencse, 
különben is az őexcellentiája földei mind víz torkában vagynak, a jobbak, hogy 
mihelyt a Maros kiüt, minden haszon odavagyon. Ugyancsak az ember oecono-
                                                 
514 Guraszáda – Gurasada, Hunyad vm. 
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miája egészen szerencséből áll. Tudósítását minél hamarébb elvárom, mert a földek 
még mind szántatlan hevernek, s az ugarlásnak szinte telik az ideje. 

Az én uram nagy szívességgel köszönteti, mellyel az ÚrIstennek oltalmában 
ajánlván életét maradok  

becsülettel való szolgája 
B. Naláczi Borbára 

Szászváros,515 11. Junii 1778. 

Hogy az jószágot árendában nem adom, a grófné az oka, mivel ez-
előtt is nehezen vett rá, hogy 4 esztendeig árendában attam, amel-
lett azt ígérvén, hogy bort ad, s vadot, halat küld Szeben[be] s ezt 
nagy csúfságunknak vettem, hogy csak ígérte és semmit se küldett, 
de evvel még nagyobb csúfság volt, hogy az grófné kedvüre 4 esz-
tendő helyett hatodfelek hattam, de a grófné csak 4 esztendőre fize-
tett meg s a többit eltartotta, mást az féltől én sem vártam. 

Bothnak ugyan nagy hibája, ha ottan eddig nem ugarolt, jól járok 
vélle, ha Branyicskán516 is úgy forgolódott. Az jószág, remélem az 
én kezem alatt hét esztendő alatt másként néz ki, most pedig igen 
nagy hasznot nem vártam vóna belőle, hanem építenem az hunyadi 
Vazul majormot segíttetni, és mikor Szebenbe vónék, hallal, vad-
dal[...].517 

A jószág kiváltásában főbb célom volt, hogy el ne idegenedgyék, de 
addig bajosan adom árendában, míg az conscriptio szerént holmit 
által nem veszek, de 100 Rftakot nem adom, s meg se lészen, mert 
ugyan hamis lélekkel írtak fel annyit conscriptorok, ha annyi nem 
volt, vagy ők hamisan írák fel, vagy az erős szolgálat kergette el 
őket. Malom abban mehet, hogy másfél esztendeig ugyan bírta, s 
egyéb leveleiben való ígéretit se tartotta meg. 

                                                 
515 Szászváros – Orăştie, Szászvárosszék. 
516 Branyicska – Brănişka, Hunyad vm. 
517 a szöveg megszakad 
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Árkosi Ferenc Csáky Katának 
1778. június 

No. 661. [125] 

Kegyelmes Asszonyom! 
16-dik Junii 1778. Sárfalváról518 hozzám bocsátani méltóztatott levelét excellen-
tiádnak 21-dik ejusdem519 mély alázatossággal elvettem, mellynek is continentiájá-
ra alázatosan ekképpen resolválok. 

Én kegyelmes asszonyom, Dálnokit ugyan nehezen tudám megsiettetni, még 
Almásra is instructiót küldettem utánna, hogy az almási tiszt procedáltasson ellene, 
de azalatt elindult onnan. A régi macájával hol járt, hol nem, én azt nem tudom, 
elég az, hogy ma másfél hete, hogy elékerült és legottan az difficultásokat nékie ki-
adtam és tegnap adta be az difficultásokra való replicáját. Már most az contra dif-
ficultásokon dolgozom, holnap az én részemről készen leszek, az kezesseit is ad-
moneáltattam volt, hogy sistállyák520 az számadásra. Az báró Dujardin főbíró ex-
cellentiád grátiájából egy écakára megszállván itten Keresztúrott, ment cassa visi-
tatióra Balásfalvára521 Cserényi úrhoz és terminála ad 23-tium hujus522 a censurale 
fórumot, mint azon fórumnak praesesse, az több censoralis jó emberek, hacsak az 
felséges császárunk bejövetele el nem változtattya az praefigált terminust, mivel az 
az híre, hogy mai napon Naszódra523 érkeznék őfelsége. Ha úgy lészen, viszont to-
vábbhalad az terminus ugyancsak. Én innen addig már meg nem mozdulok, míg az 
rossz embernek dolgát végire nem hajtom, de azt ugyan sajnállom egész szívem-
ből, hogy olly kicsin creditumom vagyon excellentiád kegyes tekinteti előtt, mert 
ha én nem ügyekezem igazán az excellentiád dolgai körül forgolódni, Isten azt az 
én kicsidemből524 vegye ki, de mindent csak az maga idejére kell bízni és hagyni. 

Báró Dujardin úr alázatoson tiszteli excellentiádot és accludálom levelét is, 
mellyet annakelőtte írt volt az excellentiád szolgálattyára, micsoda szívesen ajánlja 
magát, méltóztassék excellentiád is egy levelet írni őnagyságának. 

Én magam is megolvastam kegyelmes asszonyom gróf Haller János úr őnagy-
sága levelit, nem tudom, hogy írhattya őnagysága, hogy eligazíttatta báró Alvinczi-
né asszonyom őnagyságával az dolgot, mert őnagyságát is szintén úgy, amint ex-
cellentiádat, megnyerte, azt írja nékem az procurátor. Így levén a dolog, excellen-

                                                 
518 A levél dátum nélküli, az első sor adatai alapján állapítottam időpontot. 
519 21-dik ejusdem mensis – ugyanennek a hónapnak 21. napján 
520 szisztál – előállít SZT XII. 508. 
521 Balázsfalva – Blaj, Fehér vm. 
522 ugyanezen hónap 23-án 
523 Naszód – Năsăud, Belső-Szolnok vm. 
524 kevéske keresmény 
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tiád maga részéről írjon egy levelet és méltóztassék elküldeni, és nem kés[...]525 én 
küldettem volt egy conceptust azon dologról excellentiádnak. 

Én kegyelmes asszonyom, a Magos Pállal való perben levő sessio felől még 
semmire sem mentem, nem is megyek törvény nélkül. Oka ez, hogy az mely di-
visioniális levelet excellentiádtól elhoztam volt és az procurátorral is communicál-
tatom, bíztat engemet, hogy megtarthattyuk, mivel in anno 1645 Kamuthi Miklósné 
Cserényi Erzsébeth Keresztúratt, az néhai Cserényi János árváival megosztozik az 
keresztúri curiában és annak appertinentiáiban. Melly akkori osztozásban az íratik, 
hogy azon divisio alkalmatosságával a néhai Cserényi János udvari bírája, Aranyas 
Imreh és egyszersmind jobbágya is, jelen volt. Azon Aranyas Imreh leányát 
elvevén néhai Vass Benedek, a Vass Sándor eleje, szüleje vagyis nagyattya, úgy 
inscribállya Basa Péter Cserényi Susannával azon Aranyas Imreh házhelyit, hozzá 
tartozandó külső appertinentiáival 100 magyar forintokban, és az reá téjendő épüle-
teknek aestimiuma szerint való refusiójának letételivel. Melly szerint excellentiád, 
az én edgyügyű értelmem szerént méltán kiválthatta. Továbbá azon divisionálisban 
az íratik, hogy az udvarházból az Cserényi János árvái tartozzanak kifizetni a néhai 
Kamuthi Miklósné özvegyit, Cserényi Erzsébetet, és most azon udvarházot is, ám-
bár leromlott, excellentiád bírja, amely az néhai Cserényi János árváinak jutott volt, 
sőt az külső appertinentiákot is, elhiszem, hogy azon árvák osztán sine semine 
deficiáltanak. Így kellett osztán azon Cserényi János árvák jószágának a Cserényi 
successorokra jutni, akinek excellentiád is successora, melly szerént az procurátor 
is azzal biztat, ha szintén elvesztené is excellentiád azon házhellyet, attól nem lehet 
félni, ez ugyan kegyelmes asszonyom olyan házhely appertinentiáival, hogy egy 
szegény nemes embernek is elegendő volna. 

Már kegyelmes asszonyom, ha megmutatnók Cserényi Erzsébet Kamuthi Mik-
lósné, ki leánya volt, ez igen jó lenne, úgy Cserényi János is, ki fia. Az divisióban 
említtetik Cserényi Farkas is egy helyt, hogy az vizen túl vagyon egy nagy rét, 
aminthogy vagyon is, és azt írják, mellyet még Cserényi Farkas kezdett volt irtani, 
és azon nagy rétet a Cserényi János és Cserényi Erzsébet Kamuthi Miklósné osszák 
két egyenlő részre. 

Accludálom nemes Kádár Moses úr levelét is, melyben mit írjon légyen a ke-
resztúri tisztnek, méltóztassék excellentiád megolvasni, hogy az Mikola levelek 
között elegendő levelek, és régi divisiók volnának, jobban meg kénék hányni azon  
leveleket, kegyelmes asszonyom, ha még többet találhatnánk.526 

[Árkosi Ferenc]527 

Régi levél, de keresztúri perlekedéshez tartozik, jedzettem meg 
1787., az Alvinczinéval való dolog 

                                                 
525 Le van vágva a levélpapír alja, csak az „én küldettem”-től olvasható. 
526 A levél itt félbeszakad 
527 A levél kézírása Árkosi Ferenc leveleivel (No. 661. 130–131., 168–170.) azonos, ennek alapján 

Árkosi Ferenc levelének tekintem. 
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Bethlen Miklós levele Csáki Katának 
1778. július 6. 

No. 661. [122–123] 

Édes Kedvesem! 
Kolosvárról írt leveledet vettem, nagyságtok ott vígan vagyon, látom. Én penig itt 
nyögök, az jobb karomban olly nehéz fájdalmaim vagynak, mind az lábaimban 
volt. Éjcakánként kivált semmi nyugodalmam nincsen. Eleget cúrál Stocker, de 
semmit nem használ. Külső, belső orvosságokkal éltet, de semmi sem szünteti az 
fájdalmat. 

Beszélj doctor Patakival, mit gondol az nyavalyámról, mely ebből áll: az téltől 
fogva mind érzettem fájdalmat az fejemben, kivált jobb felől és nyakomban na-
gyobb mértékben, úgy a vállam között is. Mostmár a jobb kezemben, a jobb vál-
lamtól fogva egész az ujjamig, kiváltképp penig a könyekem táján. Nappal nem 
annyira, mind éjcaka, és nem szűntelen vagyon az fájdalom, hanem csendesedik 
is.528 Ha valami praescriptiót529 hoznál tőle, igen jó volna. Gondolkoztam úgy is, 
hogyha mégis nem szűnik, Küküllővárra ha kijünne, ott cúrálna. Én 19-dik Julii 
után, ha lehet, kimegyek, beszélj azért az kijövetele iránt is vélle. 

Cárollyvár530 kívül és az két Küküllő mellett irtóztató jégesők voltak az elmúlt 
vasárnap. Cároljvárt az várban legalább százezer forint kár esett. Templomoknak, 
házoknak fedelit, ablakait mind egyben rontotta. Mind az kár [...]531 nagy károkat 
tett. Küküllővárról még semmi tudósítás nem jütt, ez miatt is elég nyugtatlanságom 
vagyon itt most is, mindaddig is, de erre jégeső nem volt. Az leányidat köszönte-
tem. Maradok 

édes kedvesem 
G[róf] B[ethlen] Miklós 

Szeben, 6. Julii 1778. 

                                                 
528 Bethlen Miklósnak feltehetően nyaki meszesedése lehetett. 
529 előírást, receptet 
530 Latinul Carolina, III. Károly magyar király (azaz VI. Károly császár) Gyulafehérvárt 1715-ben 

hétszögű erődítmény építését rendelte el, s a város az alapítóról a Károlyváros nevet kapta. Az 
alapkövet Kornis Zsigmond gubernátor és Steinville főhadparancsnok rakta le. BENKŐ 1999. I. 
187–188. 

531 Vízfolt miatt olvashatatlan 
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Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1778. augusztus 19. 

No. 662. [46–47] 

Édes Kedvesem! 
Csáki előmben indult, hogy Tokajban nem tanált, tovább indult, s elmellőztük 
egymást, azután nem kérdezősködvén, egészen Debrecenig ment s én Tokajban ér-
keztem vasárnap ebédre, s elgondolhatod, mily nehezen esett mind az, hogy ottan 
nem tanáltam, s mind az, hogy tudtam már Rosalit nem messze, s mégis Tokajban, 
aki igen unalmas hely. Egész estig tartózkodnom kellett, ugyan csak 10 órára elér-
kezett, s már másnap reggel indultam vóna, s hát az forspont lovak 10 óra körül jöt-
tek elé. De mégis, tudván már Rosalit közel lenni, nem gondoltam magammal, pe-
dig van oly messze, mint Küküllővár Szebenhez, s az úttya sem jobb, mégis estére 
11 óra után, nagy bágyadva elérkeztem. Rosalit frissen tanáltam, ki nem írhatom, 
milyen nagy örömmel fogadott. Akkor csak magára volt az doctorral, hanem ten-
nap estére idejütt Csáki Antal az grófnéjával, ki is igen friss, beszédes asszony, az 
úr pedig igen hallgató. Az egri püspökhez siettek, mivel az a híre, hogy Őfelsége az 
püspökököt Bécsbe kívánnya, prima 7-bris,532 az országtól pedig 38 000 katonát. 
Ezek az újságok, de ami kedvesebb előttünk, már Szendrőről írok. Itt igen szép 
épület, jó alkalmatosság, szépen felcsinosídatott házak vannak, úgyhogy még csá-
szár előtt approbátiót is tanálna. 

Stromajer533 urammal nem tanálkozhatám, hanem azon kérlek, hogy mondd 
meg, hogy amely portékákat nekem hozott, tartóztassa magánál, míg Isten szeren-
csét ad [az] úrhoz. Hanem három szalupra kírtem, vagy magyarul palástra, s azon 
kérem, hogy azt külgye Küküllővárra, hogy mikor Cató kijün, hozhassa ki. Én Al-
másról lovakat rendelek, hanem nem tudom, hogy kocsi kell-é. Azt is megírtam, 
hogy megigazítsák, ha a magáét nem hozza. Ezzel vagyok édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Szendrő534 

                                                 
532 szeptember elsejére 
533 Strohmayer 
534 Szendrő 1633-tól lett a Csákyak vára. A régi vár területén (alsóvár) Csáky István országbíró épí-

tette a kastélyt, amelyet Bethlen Rozália is lakott a férjével.  
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Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1778. augusztus 24. 

No. 662. [4–5] 

Édes Kedvesem! 
Sajnálom, hogy az melegben való utazásod változást okozott, de én azzal dicse-
kedhetem, hogy a meleg éppen nem ártott, hanem az utolsó hosszas kemény utazás 
éppen azon nyavalyámat okozta, aki egyszer volt Szebenbe, mikor az az semmi 
Pálffi históriája volt. Azt pedig csudálom, hogy az az ökör szamosfalvi tiszt csak 
annyi könyebbségedre volt, de nekem is szüntelen nógatnom kelletik, s tudom, ma-
gad is parancsolni tudtál neki, s azután végbenvitte, amit ökörsége mián elmulatott. 

Már az grófné is eljütt, még eddig igen jól vagyunk, de szegény Rozáli éppen 
kedvetlenséggel van hozzá, alig várja, hogy visszamennyen. Most valami gróf Esz-
terházi István vagyon itten és Nermessyék. Az egri püspök is tudakozta, ha elérke-
zem, s talám idejün, hacsak az bécsi úttya meg nem akadályozza. 

Reméllem vészem leveledet Küküllővárról, hogy töltöttétek, én igen approbá-
lom,535 hogy bementél, mert csak neki sokat lesz mit köszönnünk. Amint már Szé-
kely Dávidné536 írta, hogy resolváltatott537 Csáki, amelynek ürülnék, ha az grófné 
haragjától való félelem nem tartóztatná örömünket, de meg nem tudgya. 

Még beindulásunkról nem írhatok, még az napokban megyünk Cassára, s eret 
fognak vágni, s azután fogja a doctor kicsinálni bémehetését a liányunknak, de 
késni nem szándékozunk. Onnét meg fogom írni, mikor induljon Cató Almásig, el-
küldhetnéd magad lovaival. Ezzel vagyok édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Szendrő, 24. Augusti 1778. 

Édes lelkem, menny végire, vajon ahhoz az kertészhez bizhatom-é, akit B: B...538 
Köszöntsd szómmal az asszonyt, úgy az commandírozót. 

                                                 
535 helyeslem 
536 Székely Dávid (megh. 1800) nemesi testőr, 1776-tól ítélőmester 
537 köteleztetett 
538 a papír szakadása miatt a név nem olvasható 
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Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1778. szeptember 2. 

No. 661. [120–121] 

Édes Kedvesem! 
Vettem örömmel mind magad, mind Rosali levelét. Már várom Kassáról is tudó-
sítástokat, mikor indultok, nem is reménlem, hogy már késsetek. Csákira nézve is, 
de főképpen Rosali állapottyára nézve, itt mindenek azt tartyák, hogy az hatodik 
holnapban éppen nem veszedelmes utazni, azért nem jó halasztanotok az utazást. 
Catónak mingyárt írok még előre, hogy készüljön az kimenetelre, de tartok, hogy 
sok betege lévén, nehezen mehet ki. Tudósítsatok jó előre, mikor induljon, meddig 
mennyen előtökben. 

Innen semmi ollyas újságot nem írhatok. Az hadakozásról elég sokféle hírek 
vagynak, azokat tudom odaki beszéllik. Bánffi Györgyék és Eszterháziék csak há-
rom nap mulattak itt. Innen az anyjokhoz mentek, onnan Kolosvárra mennek. 
Eszterháziék még ebben az holnapban Bécsben akarnak lenni. Báró Bruckenthalnál 
voltunk tegnapelőtt ebéden, 28 személy volt az asztalnál. Tegnap penig az püspök-
nél, de ott csak tizennégyen voltunk. Bánffi Györgyék és Eszterháziék nem voltak 
ott, tegnap délelőtt kimentek. Bánffi Dienes itt maradott, ezen az héten itt mulat. 
Colonicsnál vagyon szállva, az Möringer539 házához nem szállhatott, reménlik, 
hogy az Bruckenthal úr háza felépítésével megerősödik az Möringer háza is. Az 
mostani szállásunkon való pince nem igen jól tartya még eddig az borokat, úgy-
hogy nem találok, csak mindennapi italunkra is, jó bort. Az tokaji bor egészlen 
megváltozott, mind színiben, mind íziben. Már itt nincsen tokaji borunk arra való, 
hanem ha lehetne most magatokkal hozni, igen jó volna. Az árának felit jószívvel 
megadom. Ha most nem szerzünk, az télen drága pénzen kelletik itt venni. 

Az grófnét köszöntetem. Tartok tőle, hogy lármázni fog, de Csákit valamikép-
pen meg ne ijeszd, nem jó volna, ha valamire venné, mellyet nem is reméllek. 
Rosalit és Csákit nem köszöntetem, úgy vegyék ezen levelemet, mint nekik is szó-
lót. Csákinak azt írom, hogy igyekezzék maga mellé egy jó embert szerezni, kinek 
mind tudománya, mind jó pennája, mind jó erkölcse légyen, kire magát bízhassa és 
dolgoztathasson vélle és magát dologra adván, úgy folytassa hivatallyát, hogy se 
lelkében, se becsületiben meg ne sértetődjék. Az dologtól penig nem lehet meg-
ijedni, mert az maga magát folytatja, ha egyszer jó rendben veszik, de szinteg az 
főnebb mindenekben, nagy attentióval vigyázni, másokat meghallgatni, mások ta-
nácsát bévenni és ollyan emberekkel magát tanácsoltatni. az kiket megismer, hogy 
jó lelkiismerettel szólanak az dologhoz, nem passióból, s interresatióból. Kivált 
eleinten megmutatni szívbélileg az alatta valóknak maga discretióját és szorgalma-
tosságát. Mindezeket szép móddal és könnyen véghezviheti egy fő, csak reá adja 

                                                 
539 Lambert Möringer guberniumi tanácsos háza az ún. kék ház, a szebeni nagypiacon állt, Brucken-

thal is oda építkezett.  
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magát. Itt majd minden ember örömmel és szívesen gratulálják nékem az Csáki 
resolutióját. Lehetnek talám, az kik színből, de többen vagynak, az kik szívből cse-
lekszik. Kívánom, hallhassak örömet és láthassalak benneteket minél hamarább 
friss, jó egésségben. Maradok 

igaz híved 
G[róf] B[ethlen] Miklós 

Szeben, 2. Septembris 1778. 

Ne késsetek, mind Rosali, mind Csákira nézve szükséges, hogy minél hamarébb, 
hogy jüjjetek. Csákinak most egyenest jó lészen úgy beköltözni, mint idebé lakosnak. 

Az Csáki dolgaiban írott levél. 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1778. szeptember 5. 

No. 662. [41–42] 

Édes Kedvesem! 
Hármas örömre virrasztott fel engem tennapi napon az én jó Istenem, kiért áldom 
az ő szent nevét. Elsőben, midőn kedves leányomat neve napján frissen láttam, má-
sodszor, midőn leveleidet vettem, mellyeket régen vártam, s tegnap utólszor mind 
vettem, harmadszor, midőn mindazokból, mind báró Bruckenthal úr és mások leve-
léből láttam, hogy az Őfelsége kegyelme, a mi kívánságunkat betellyesítette. Melly 
örömnek végeztem vona az egész napot, annyival is inkább, hogy gróf Csáki Imre 
az grófnéval, az kit is Rosáliának hínak és gróf Hallerné leányával együtt, csak a 
kedvemért jütt bé. De az grófnétól való tartózkodás mégis nem kicsiny gátot tett a 
szívemben, aki mindeddig igen jó volt hozzám, annyira, hogy még az gyermek-
csilus szokott lármáját is moderálta, az hozzám való jósága. Igen szépen él, sok 
módgya hasonlít gróf Kornis Antalnéhoz.540 Tennap 22 emberre volt asztala, akik 
Csáki nevet viseltünk, tizen voltunk. Délután játék volt, én lumbereztem gróf Csáki 
Imrénével és generális Orczival, este ugyan Csákinéval és gróf Klobusinszki Antal-
lal, s tennap eltitkoltuk az ászt, ma pedig éppen a fia ment megmondani, s felettébb 
megháborodott, s ijesztette a fiját, hogy ha felvállalja, soha fiának nem tartya, s úgy 
látszik, arra akarja a fiát venni, hogy fel ne vállalja. Melytől, megvallom, magam is 
félek, s arra nézve igen jó vona, ha az egri püspöknek írnál, aki oda teszi a grófnét, 
ahova akarja, s ha mozdít valamit, bizonyosan azáltal mozdít. Nekem semmit sem 
szóllott, de mégis elég rosszkor esik az ittlételem. Most ugyan akarnám, hogy itt vol-
nál, megválik, ha az erdélyi, vagy az magyarországi nyelv volna-e hathatósabb, de 
                                                 
540 Kornis Antalné, Thoroczkai Anna 
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reméllem, hogy az ÚrIsten mindent jóra fordít, csak kérjük ő Szent Felségét mind-
azért, s mindhogy gyermekünkkel együtt megtarcson. Báró Bruckenthal urat és asz-
szonyt tisztelem, még magam levelével megköszönhetem, s vagyok édes kedvesem 

igaz hív társod 
gróf Csáki Katalin 

Kassa 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1778. szeptember 8. 

No. 662. [44] 

Édes Kedvesem! 
2-da szeptembris541 datált leveledet tennapi napon vettem Klobusiczki Antalnál, 
ahul ebédeltünk gróf Bottyányinéval, akit Rosali annyit emleget és egy Zsrivvizki 
nevű lengyel herceggel, mert az Klobusiczkiné Rosalinknak igen jó baráttya. De se 
az nagyságos asszonyt, se az iffiabb Csákiékat nem igen szereti és el sem hítta 
őköt. Én mondhatom, hogy velem annyi becsületet tesznek, hogy felit se kívánnám 
tőllek, az nagyságos asszony is előttem semmit sem szólott ellenünk, hanem az or-
szág ellen, és hogy a fia itt való jószágait negligálni fogja, és az pereket nem foly-
tathattya, holott levelek is mind az ő keze alatt vannak, és így, míg együtt mind jól 
volnánk. Holnap elkísir NagyIdáig, sőt tovább is, ha akarnánk, de Rosali nem igen 
vágyik vélle utazni. 

Én a tokaji boron igyekezem, de mivel tudom, hogy édesset szeretsz, azzal pe-
dig itten ijesztgetnek, de már ma csakugyan rajta leszek. Ma ebéden generál Or-
cinál leszünk ebéden, az egész ház.542 Ennél tovább nem végezhetvén levelemet, 
már az ebéd után vagyunk, igen szép ebédgye volt Orcinénak. 

Én Csákinak mindeneket megmondottam, reméllem tanácsodhoz fogja magát 
tartani, de most nagy confúsióban vagyon az anyja neheztelése miatt. 

Az kolosvári házakban nem reméllem, hogy az télen még egészséges legyen 
lakni, az pallérra pedig nem bízhatom, bár eddig sem bíztam vóna. Kérlek, az prae-
fectus levelit küld el sietve. Ezzel vagyok édes kedvesem 

igaz hív társod 
gróf Csáki Katalin 

                                                 
541 szeptember 2-án 
542 A levél itt megszakad, majd más tintával folytatódik. 
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Az gubernátort és az asszonyt köszöntöm, a jövő postán magam is írok, ...543 az bá-
ró Bánffit, gróf Teleki Károlyt köszöntem, Rosenfeldet544 és Balt is. 

Én minden nap játszottam545 és eddig egyszer sem vesztettem. 

Bálintit István levele Csáky Katának 
1778. szeptember 29. 

No. 661. [138] 

Kedves Nénémasszony! 
Szintén mostan az feredőről való hazaérkezésemkor vettem atyafiságos levelit, 
melyből értem nénémasszony kívánságát, de hogy most kívánságát nem tellyesít-
hetem, valójában sajnállom és nekem engedgyen édes nénémasszony, és kérem egy 
kevés ideig várakozni. Késő ne légyen, mert ügyekezem kívánságát tellyesíteni. 
Eddig is tellyesítettem volna, de már három holnaptól fogva való betegségem, azu-
tán feleségem, úgy kisdedem betegsége, s egyszersmind az feredőn való létem, 
nagy költséget okoztak. Azért kérem édes nénémasszony, engedgyen még nékem. 

A feleségem viszontag nénémasszonyt atyafiságosson tiszteli és csókolja, én vé-
lem együtt. Báró Prinyiné nénémasszony és kis AnnaMária is csókolja kezeket 
mindkettőnek. Török Julit is köszöntyük mindketten, őnagyságodnak pedig, midőn 
atyafiságoson ajánlván maradok kedves nénémasszonynak  

igaz atyafia, alázatos szolgája 
Bálintit István546 

Körtvélyfája,547 27. Septembris 1778. 

Méltóságos úr, kedves sógor uramat mindketten tiszteljük. Instálom, édes néném-
asszony, ne sajnálja Klári nénémasszonynak megmondani, hogy sajnálom, hogy az 
szegénylegény atyafiáról elfelejtkezett, de talán az sáskák járása okozta. 

                                                 
543 Kiszakadt papírrész miatt olvashatatlan. 
544 Andreas Rosenfeld guberniumi titkár volt, József társuralkodói látogatása után előrelépett, tanács-

jegyzői feladatokat kapott. Lásd KULCSÁR, 2002. 371. 
545 Az előző levelek szerint kártyáztak. 
546 Bálintit István, tövisi báró 
547 Körtvélyfája – Periş, Torda vm. 
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Sala Mihály levele Csáky Katának 
1778. november 15. 

No. 661. [132–133] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ide Vásárhelyre lött béjövetelem után mindgyárt azon voltam, hogy a méltóságos 
Teleki família ellen való processust excellentiátoknak készítsem. A méltóságos Te-
leki família részéről még ezelőtt tett utolsó feleletben abban állott volt meg, hogy 
excellentiátok mutassák meg azt, hogy néhai Mikola Ágnes asszony őnagyságát is 
illették volna azon kereset alatt lévő jószágok úm. Doboka vármegyében Vajdahá-
za548 és Füzes549 praedium, HagymásLápos,550 Aranyosfalva,551 Közép-Szolnokban 
IlondaPataka,552 Belső-Szolnokban újlaki,553 velkéri,554 mocsi,555 csetelki,556 mogyo-
rókereki557 portiók Kolozs vármegyében. HagymásLáposrul és Aranyasfalváról sta-
tutoria, Újlakról pedig a donatio itt vagynak, melyekbül a Mikola Ágnes azokhoz 
való jussa megtetszik, de a többiek eránt nincsen. Afelett 1711-től fogvást pro-
testatiók és retractatiók kellenek az jus fenntartása megmutattatására. Méltóztassék 
azért excellentiátok, ha ottan vagyunk Vajdaházáról, Füzesről, Ilondapatakáról, Vel-
kérről, Mocsrul, Csetelkéről és Mogyorókerékről a donátiókat, statutóriákot vagy 
egyebet, akármit is, melyből megtetszik az, hogy azon faluk nemcsak néhai báró 
Mikola László urat, hanem leánytestvérét is illették, béküldeni. Afelett 1711-dik esz-
tendőtől fogva, 1749-ben protestatiókot és retractatiókot, nemkülönben amely leve-
leket tavaly ottan felejtettem és a ládában öszvekötve vagynak. Hasonlólag Betseki 
László és báró Andrási urak ellen való, jobbágy exceptionális causákhoz tartozó 
leveleket, ezekkel pedig méltóztassék excellentiád semmit nem késni. 

A gorbai és berendi558 inquisitióra és vármezei conscriptióra cancellistát küldöt-
tem még Kolosvárról. Melyeknek alázatos jelentése mellett mély tisztelettel va-
gyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály559 

Marosvásárhelyen, 11. Novembris 1778. 

                                                 
548 Vajdaháza – Voivodeni, Doboka vm. 
549 Kisfüzes – Stupini, Doboka vm. 
550 Hagymáslápos – Lăpuşel, Kővár vidék 
551 Valószínűleg a mai Mezőaranyos – Arieşu de Câmp, Kővár vidék 
552 Ilondapatak – Dolheni, Kővár vidék 
553 Mezőújlak – Delureni, Kolozs vm. 
554 Mezővelkér – Răzoare, Kolozs vm. 
555 Mocs – Mociu, Kolozs vm. 
556 Csehtelke – Vişinelu, Kolozs vm. 
557 Magyarókerék – Alunişu, Kolozs vm. 
558 Nádasberend – Berindu, Kolozs vm. 
559 Sala Mihály procurátor volt. 
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Ha excellentiád maga is méltóztatnék béfordulni, igen jónak tartanám, mert a sza-
mosfalvi s ádámosi causát nagyon urgeálják. 

Salával beszélni, hova lettek az levelek. 

Almási lista is van benne 1778, ugyan az praefectus írása. 
 

Hozzácsatolva egy oldalas irat: 
Nota 

az 1766 die 18-a Augusti conficiált regestrumnak D. fasciculussának 8-dik 
numerussa alatt Andrási István560 iránt causa 

Ezen levelére küldette elő excellentiája procurátor Sala uram kezében 
1o. Azon leveleket, mellyeket különös specificatiója mellett tavaly itt felejtett 

volt, in frustris 11. 
2o. Testamentum baronis Sigismundi Mikola et Susanne Kamuthi consortis 

ejusdem, de dato Anno 1686. Nro 4o. 
3o. Két rendbéli retractatiórul561 való relatióját562 a colosvári conventusnak,563 

elsőt de dato 1735, másodszor de dato 1745., mellyeket hogy magam accludáltam 
és elküldüttek, arról jó lélekkel attestálok564 Küküllővár, die 15-a. 9-bris565 1778. 

Dési Kádár Moises 

Én is Biró famíliáról való két contractusokat 1400 Mforintokról kezemhez vettem, 
úgy a Harsányi László úr új contractussát is. Idem qui supra. 

Ezeket már visszaatta. 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1778. december 17. 

No. 661. [130–131] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Mélly alázatossággal küldöm excellentiád kegyes parancsolattyára néhai méltósá-
gos dolgában lévő testimoniálist, azután jutott eszemben, hogy másodszori Almás-

                                                 
560 Andrási István (megh. 1812) bihari alispán, majd borsodi főispán, 1780-ban kapott grófi rangot 

Mária Teréziától.  
561 visszavonatásról 
562 jelentését 
563 Ez a kolozsmonostori hiteleshely, amely ekkor már Kolozsvárt működik. 
564 bizonyítok 
565 novembris 
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ról való kimenetelekor, feles pénzzel liquidáltatott, az mellyet éltében le nem fize-
tett, ez olly purum et liquidum debitum, mellyhez egy csepp szó sem férhet, hanem 
fizetni kell, mégis csudálkozom rajta, hogy az felesége excellentiádhoz praetensiót 
formál, csak egy batka fizetsége sem maradott benn. 

Ami illeti, kegyelmes asszonyom az Hunyad vármegyei sárfalvi jószág és ahhoz 
tartozandó portiók árendában való adattatásokot, én semmiképpen nem javasolha-
tom addig, hogy méltóságos gróf Bethlen Gergelyné asszonyom őnagyságának 
adgya excellentiád, míg az fennforgó controversia excellentiád és őnagysága között 
el nem igazíttatik. Kivált a sárfalvi jobbágyok felől őnagysága azt praetendállya, 
hogy az jószág zálogban való vettetése után jobbágyosították meg őket, mellyre 
obligálta is magát, hogy minél hamarabb doceálnak, mandatáriussa Csató úr, ezt 
méltóztassék excellentiád urgeálni, hogy dőllyön el ezen controversia. Excellentiád 
pedig azt praetendállya, hogy amidőn néhai Olasz Mihály úrnak azon portió által 
adattatott, azon jobbágyok akkor is, vagy a mostaniaknak elei megvoltanak. Mél-
tóztassék excellentiád keményen reá parancsolni Both Mihállynak.566 Azonkívül is 
Branyicskán kevés az búzabeli oeconomia, Sárfalván pedig igen jó földek vadnak. 
Oeconomizállyon, az város vízimalmát adgya egy jó molnárnak árendában, leg-
fellyebb 50–60 forintban ki lehet adni, ha utánna jár Both Mihály, jó formában, 
úgyhogy többet hoz be 100 forintnál. Ha egy szegény nemes emberé volna, tisztes-
ségben azon portióból elélhetne. 

Feleségem excellentiád és az méltóságos iffiú gróf asszony kegyes kezeiket 
mélly alázatossággal csókollya, beteges kisleányával edgyütt. 

Kegyelmes asszonyom szándékom az, hogy ha Isten életben addig megtart, új-
esztendő után négy-öt napokkal Kolosvárra az fiamhoz mennyek, ha valamit mél-
tóztatik excellentiád véllem ottan végbenvitetni, jó szívvel végbenviszem. Továbbá 
excellentiád tapasztalt kegyességeiben ajánlott, alázatoson maradtam excellentiádnak 

legkisebbik alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc 

KisSáros, 17. Decembris 1778. 

P. S. Nálam, kegyelmes asszonyom, az keresztúri conscriptio nincsen, mivel cont-
roversia adván elé magát, az keresztúri tisztnél kelletett hadnom. 

Vagyon még egy régi káptalan divisiója, az pedig vagyon Orbok procurátornál, 
minthogy perli Magos Pál az Vass Sándortól excellentiád által kiváltatt házhelyet. 

legkisebbik alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc 

                                                 
566 branyicskai urasági tiszt 
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A Son Excellence Madame, Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina de Csáki, Dame de S. Croix 
Hozzácsatolva külön lapon: 

   Rft xr 
Fajszi567 korcsomán 116 
Tatártelkin568   52 
Bajomin569    74 24 
Boldogfalvin570   50 
Majoshegyin571   52 
Hidán lévőn    45 
Summa:  389 24 
Erdőbelin572    81 

   470 24 
Adott a bajomi Rft 12. Manent in restantiam 64 Rft 24 xr. 

3195 56 
   2 
6391 52 

Sárfalvi jószág iránt való opiniója Árkosi uramnak 

Ezen levelet azért küldetem el, hogyha kegyelmed el nem mulat-
ta, oly hirtelen, az pénz felvételét, az Harsányinak való által-
adását reá bízhatná, az ember ezt külgye vissza. 

Kellő Ambrus levele Csáky Katának 
1779. január 9. 

No. 661. [145] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak kemény parancsolatját nem felejtettem, mivel az mostani időnek 
alkalmatossága mindentől megvont. Valameddig azon parancsolatját excellentiád-
nak és az őfelsége kévánságát nem teljesíttem, semmiben előmenetelem nincsen. 
                                                 
567 Küküllőfajsz – Feisa, Küküllő vm. 
568 Tatárlaka, Felsőtatárlaka – Tătârlaua, Küküllő vm. 
569 Alsóbajom – Boian, Küküllő vm. 
570 Boldogfalva – Sântămărie, Küküllő vm. 
571 Májoshegye, egybeolvadt Küküllővárral – Cetatea de Baltă, Küküllő vm. 
572 Feltételezhetően Erdőbénye, Magyarbénye – Biia, Küküllő vm. 
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Majd már két rendben, életemet igen kevésben nyertem meg 4-ta ezen holnapban 
Kolosvárt assentátióra megjelentem, 4 tyroval573 egyeztem, adhassam be. Mai na-
pon megint újraindultam, megint hárommal, az mely hárommal ha számot nem te-
hetek, nem tudom, honnan kellessék fognom.574 Még Kotsis Moises uramhoz sem 
mehetek, hogy azon kétszáz Rft az interessiben bort választhassak. Isten ezen nagy 
gondtól megszabadítván, mingyárást szándékozom kimenni, úgy Somlyóra575 is, 
mivel vásznot is hattam volt ottan borra. Az mely levele excellentiádnak NagyBá-
nyára576 szólott az páter minoritáknak, arra kapott választ az Kádár úr levelében 
zártam. Amint jelentettem vala excellentiádnak, több bort nem vettem 250 veder-
nél, majorság borok pedig KettősMező 200, Somlyó 200, óbor 103. Ezek el nem 
kelnek az korcsomákon és pincék[en] nincsen többre való. Ha Isten ezen mostani 
állapotot megcsendesíti, különös helyet tanáltam KettősMezőn szőllőnek s kiirta-
tom. Az fogadónak való fákot meghordattam, az fűrészmalomnak valót is, jobb ré-
szit megvágattam, s igyekezem is benne. Maradtam excellentiádnak 

érdemtelen kisebbik szegény szolgája 
Kellő Ambrus 

Szurdok, 9. Januarii 1779. 

1779, a borok listája 

Both Mihály levele Csáky Katának 
1779. január 14. 

No. 661. [141–142] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Hogy excellentiádat későn tudósítom, excellentiádtól alázatoson engedelmet instá-
lok. Kérem pedig azért, hogy talám valamiféle vadat külthetek excellentiátoknak, 
noha pedig eleget jártattam utána, de ha magam nem mertem menni velek az erdő-
re, az oláhoknak mostani nagy lármájok mián, ők magokra semmit nem hoztanak, 
az szolgálatot is csak az Isten tudja, hogy lehet velek végbenvitetni. Még eddig 
nem volt éppen olyan nagy lármájok, de már most, hogy látják azt, hogy még az 
hajósokot is fogják, úgy fellázadtak, hogy én nappal sem merem az udvart hadni. 
Még ugyan azon udvarokban kárt nem tettek, de az külső falukon már hozzáfogtak. 

                                                 
573 tyro – újonc 
574 Az 1779-es, sokszor erőszakos újonc-állítás keltette elégedetlenségről és ellenállásról lásd RET-

TEGI,  1970. 394–396. 
575 Szilágysomlyó – Şimleu Silvaniei, Kraszna vm. 
576 Nagybánya – Baia Mare, Máramaros vm. 
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Nevezetesen az mi emberünknek, egynek, Tirnaván577 az micskéje volt, szalonná-
ját, lisztét, egyebét is mind felprédálták. Itten pedig, kegyelmes asszonyom, senki 
olyan félelmes helyen nem lakik, mint én, mert az meddig az faluban hír lenne, en-
gemet addig nemcsak megölhetne, hanem még el is temethetne, melly okokra va-
lómért alázatosson instálok excellentiádnak, hogy hadd költöztessem fel az felesé-
gemet Sárfalvára, az meddig csendesedik a lárma. Én egyedül innen még nem mozdu-
lok s magamra is gondot viselek, hacsak az ÚrIsten itt nem rendelte halálomat. 

Ratiómat pedig kegyelmes asszonyom elkészítettem, igazán hiteles dokumen-
tum mellett, melynek extractasocskáját578 accludálom ezen levelemben. Azér[t] ex-
cellentiádnak kegyessége eleiben borulván, instálok alázatossan, méltóztassék ex-
cellentiádnak akárkivel is ventilláltatni, ha már odafel nem mehetek. Ha ezt az bo-
lyongó világot nem látnám, távol legyen, hogy excellentiádnak annyit alkalmatlan-
kodnám, de félek kegyelmes asszonyom, az kitudgyától,579 nekem pedig gyerme-
kem vagyon, annak utána is, ha fog tetszeni excellentiádnak csekély szolgálatom, 
én excellentiádat meg nem untam, sőt nyereségemnek tartom excellentiádat szol-
gálni. Csakhogy tudom magam állapotját, az possessor urak, igaz, hogy nem bán-
nák pusztulásomat, inkább szerezek pénzeket. 

Az jószággal karót és vesszőt vágatok, egynémely részivel csépeltetek. Az hor-
dó dongákra is vagyon gondom, mentől többet vágatni. Egyéb dolog is csak volna, 
kegyelmes asszonyom, legfőképpen, ha trágyát kaphatna, itten az ember, egy hol-
napig tudna nékiek dolgot adni, trágyázással ugyancsak, heverni a jószágot nem 
hagyom, mégha hatannyi volna is, tudnék nékiek dolgot adni. Úgy gondolkoztam 
kegyelmes asszonyom, hogyha valami jó mesterembert kaphatnánk, idevaló nagy 
fákból tutajt köttetnék Aradon. Megpróbálnám, ha valamit kaphatnék belőle, majd 
tavasszal. 

Az sertéseket még el nem adhattam, az szörnyű olcsúság mián, hacsak már ez-
után meg nem jobbul az ára. Most pedig lehet jó szalonnának valót venni 4 és 5 
vonás forinton. Hanem úgy gondolkoztam, ha tetszik excellentiádnak, hogyha egy 
igaz mészáros embere tanáltatnék, az bányákon leöletném őköt és az húsát font-
számra eladatnám. Az szalonnákból pedig remélem, hogy tavasszal több pénzt 
kapnánk, mind most az egész sertésért. 

Az ádámosi sertéseket jó szívvel felhajtatnám, mivel már az erdőről bejüttek, de 
félek attól, hogy ebben az szörnyű síkságban egy hétig se mehetnek fel, az sok 
költség meglesz. De ha excellentiádnak úgy fog tetszeni, itten zab polyvával, 
ocsuval, mivel kitartom, egy-egy kevés törökbúzát is közbe, mentől csinosabban 
lehet, úgy bánok vélek mindaddig, az míg fel lehet hajtatni. 

                                                 
577 Tirnava – Târnăviţa, Hunyad vm. 
578 lásd. extractus 
579 bizonytalanságtól 
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Excellentiád kegyes parancsolattya szerént küldök három mellyesztett580 kappa-
nokat. Hal után is eleget jártattam, de sokat nem kaphattam, de ugyancsak szor-
galmatos leszek ennekutána is, mind vad szerzésben is, mihent kaphatok, azonnal 
küldöm. Az inventáriumot nagy bajjal kezemben szerezvén, aztot is küldöm, nem-
különben az pénzt is, mihent csak ötven vagy hatvan forintot kaphatok, azonnal 
küldöm, mivel itt nem bátorság tartani most. 

Ha valaki kegyelmes asszonyom, az szilvapálinkánkot odafel megvenné átaljá-
ban, ugyan jó volna. Az pálinka pedig olyan, hogy már annál jobb nem lehet, nem 
olyan, mint itt szoktak, Hunyad vármegyében főzni, gyengén. 

Én, kegyelmes asszonyom, mindeneken úgy igyekezem, az ÚrIsten velem lé-
vén, hogy semmiben fogyatkozás ne legyen. Excellentiád kegyelmességében ma-
radtam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Both Mihály 

Signat Branyitska, 14. Januarii 1779. 

P. S. Ha valaki az szilvapálinkánknak ha valami jó árat adna, magam felvecturáz-
tatnám akárhova. Tojást is küldök 130-at. 

Sala Mihály levele Csáky Katához 
1779. február 3. 

No. 661. [148–149] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád levelit, melyet a közelebb múlt hónapnak 27-dik napján Szebenből 
hozzám utasítani méltóztatott, éppen tegnapi napon tiszteltem. Oly szándékkal va-
gyunk, hogy a méltóságos Teleki família ellen való processust ezen a perióduson a 
procurátorok között elkészítsük, s ítélet alá is felbocsássuk, de alkalmasint úgy lát-
hatni átal, hogy ezen perióduson végső ítélet nem leszen benne. Erre nézve, ha 
szintén nem mozdul is ki excellentiád ily terhes üdőben, nem leszen semmi hátra-
maradás a mián. Kajtsa uram még tegnapelütt megérkezett. Gróf Haller János úr 
őnagyságától is hozott magával leveleket Vajdaházáról, Füzesről, Motsról, Velkér-
ről, de MogyoróKerékről, Csételkéről és IlondaPatakáról nem hozott, sőt Motsról 
is még többecske kellettnék. Nálam, kegyelmes asszonyom, nem voltanak és nin-
csenek azon levelek, melyekről excellentiádnak írtam vala, egyebekről mind van 
recognitióm excellentiádnál, hanem csak amellyeket páter Medves őatyasága adott 
a minapiban átal, azokról nincsen, kihez képest méltóztassék excellentiád magát 

                                                 
580 levágott 
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abban megnyugtatni, hogy nállam voltanak, aminthogy azoknak némely részét 
Kajtsa uram mostan hozta el. 

Páter Medves adott által hat darab leveleket. 
1mo. Sub CCC. nro. 17-o. 
2do. Sub CCC. nro. 15-o. 
3tio. Fasc. x. nro. 3-o. 
4to. Nro. 7-o. 
5to. De Anno. 1737. fasc. x. nro. 3-o. 
6to. Fasc.Y. nro. 3-o. 
Nálam kegyelmes asszonyom, egy cédula sem vész el. Hogy pedig eddig volt 

érdemes procurátorai excellentiádnak elégségesnek tartották azon leveleket a Tele-
kiana causákhoz, melyek a ferslagban hozzám jüttenek, nem hiba az én bennem, 
hogy nem tartom azokat elégségeseknek és másként látom, hogy kell defendálni, 
mert nékünk meg kell azt mutatni, hogy azok a jószágok Mikola Ágnest is illették. 
Azt pedig a nállam volt levelekbül nem lehetett megmutatni, hanem már most a 
Kajtsa uram által hozott levelekbül meg lehet, az Ilondapatakin, MagyoroKerekin, 
Motsin és Csételkéin kívül, mindazonáltal ezeken is segéllünk valamit. 

A gorbai és berendi causát, hogy a Kolos vármegyei Tábla elítélte, azon magam 
is csudálkozom, mert az allegatiókat rész szerént Kolosváratt, rész szerént pedig it-
ten Vásárhelyt én írtam, és úgy küldöttem Ágoston uram kezében. Annakutánna 
megírtam Ágoston uramnak, hogy ha succumbálni581 talál, penes recursum vigye a 
felséges Királyi Gubernium eleiben, minden allegátiókot elküldvén, melyeket ha 
őkegyelme elküldött, egy memoriális mellett méltóztassék excellentiád a felséges 
Királyi Guberniumnak béadni azon allegátiókat, mert állhatatosson reménlem, hogy a 
felséges Királyi Gubernium változtatni fogja a Continua Tábla deliberátumát. 

Ezeknek alázatos jelentése mellett kegyességében ajánlott vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály 

Marosvásárhelyen, 3. Februarii 1779. 

1779. Procurátor Sala levele az hat darab leveleknek által véte-
liről és az gorbai causa elvégzésiről. 

                                                 
581 szukkumbál – vesztes lesz, veszt SZT XII. 712. 
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Kádár Mózes levele Csáky Katához 
1779. április 28. 

No. 661. [143–144] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az excellentiád házát őexcellentiája s őnagyságok nélkül találám, senki nem tudta, 
hová mentenek kedden reggel. Inkább hiszem, gróf Haller János úrhoz, az szándék 
szerént ma estvére várjuk haza. 

A szomordoki582 határon kezdődő sánc felől, mind hazugságot hallottunk Almá-
son, mert nemhogy egészen készen volna, sőt csak az edgyik oldala sincs, az sem 
úgy éppen, amint én delineáltam volt. Mostan is elég kemény parancsolatot hattam 
iránta, nem tudom, miként fogadják. 

A küküllővári asztalost itt nem találtam, kedden ment el innét, melly szerént az 
asszony őnagysága comissiója sem használ nékie, az excellentiád parancsolatit sem 
adhatom által. Az Almásról idehozott táblából megesztergált egyet jól, de szüksé-
gestelenül, hanem az excellentiád asztalosát is tanítottam, miképpen cselekedjék a 
bérakásával. Úgy az itt való nappali házban félbemaradott padimentumot is, nem 
csak meghagytam, hogy csinálja, sőt akármint fogadkozott is, hogy ő ahhoz nem 
ért. Ugyancsak elértettem vélle, hogy meg tudja csinálni, s meg is mutattam, ho-
gyan bánnyék véle. 

A képíró az edgyik ajtónak festésit ma elvégzi, eddig nem dolgozott rajta. Teg-
nap farsangolni jött, de ma nem eresztettem ki a háztól. Excellentiád parancsolatja 
szerint pedig az festék aranyozás alá való matériát kiküldöttem a Kumendiner által, 
amint mondották, hogy oda szükséges.583 

A czoldi határ felosztásáról, és a vár erdeje kijárásáról a leveleket Ágoston 
urammal ide hozatván, megnéztük, de abban semmi egyéb nincsen, hanem a czoldi 
határnak felosztása részenként, a vár erdejének pedig kihatárzása584 Czold, Nyíres 
és Kásapataka felől, de az iránt, hogy azon erdő, valamint hogy kié, még szó sem 
volt, úgy az aránt semmi controversiába sem volt, ehelyett, ha praescriptiót töltötte-
nek benne a possessorok, új törvényt kell abban kezdeni, melly szerint a transmis-
siót, mely mellett apellátióba ment volt, méltóztassék excellentiád vagy magánál, 
vagy az udvarbírónál megkerestetni, mert abból tetszik meg, micsoda processuson 
kezdődött volt azon metális reambulatio.585 Úgy az inquisitoria relatóriákat is bé-
küldeni méltóztassék, mert azon kelletik fundálni az új processust. 

                                                 
582 Szomordok – Sumurducu, helység Szentmihálytelkétől délkeletre, Kolozs vm. 
583 Ez az utóbbi bekezdés át van húzva, de nem lehet tudni, ki által. 
584 kihatárzás – határ megállapítása és megjelölése SZT VI. 768–769. 
585 metális reambulatio – határ újra kijárása, határjárás SZT IX. 179. 
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A kolosvári ház iránt is beszéllettem Ágoston urammal, az Szilvási praetensio 
felől mit gondol, és azt mondja: soha Szilvási úr586 a kolosvári magistrátuson meg 
nem nyeri a háza felit, mert arról bizonyos törvények vagyon, hogy itt valakinek 
házát az adóért executióval elfoglalják, és 15 napra a megváltásra admoneálják, és 
ha az alatt ki nem váltja, soha többé hozzá jussa nem marad és az ollyant a ma-
gistrátus mindenkor örökössön szokta eladni. 

Vajon azt az admonitióról való resatoriát587 lehetnék párban kivenni. 
A semllye sütővel való dolog iránt is elküldöttem Szathmári uramhoz, és edgyik 

nap az obligatóriát megírják és excellentiádnak ad subscribendum kiküldik, s az 
örménynek által adják, de talán jobb volna akkorra maradni, mikor excellentiád 
bent lesz, hadd együtt mind lehessen, minden végezés. 

Amint almási szekérre az három ajtókat feltétettem, egyéb nem volt az őnagy-
ságok itt nem léte miatt, mit külgyünk. Hanem a lovas ember, ki velem jött, vála-
szokat viszen. 

Lonkának ma jó idején megmondottam a friss halnak megfizettetését, de sokáig 
dél után is idebé láttam tölteni az időt, nem remélem, hogy hónap ebédre jó móddal 
kimehessen. 

Megérkezvén őexcellentiájok az elmúlt estve, nem lehete még akkor expediál-
nunk ezen embert, hanem most 10 órakor, nem kétlem, hogy a méltóságos grófné 
meg ne írta volna excellentiádnak, mely kedvesen látta őexcellentiájokat gróf Hal-
ler János úr. 

Harsányi úr ma jó reggel itt járván, midőn megértette volna tőlem, hogy gróf 
Tsaki [Csáki] úr hónap kimenvén Almásra, kiviszi azon kvatroepist,588 mellyet ex-
cellentiád a satulból589 kivinni parancsolt, csak elmenne, hogy addig excellentiád-
dal beszélhessen. Magamat excellentiád kegyességében ajánlott, állhatatos tiszte-
lettel maradtam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kádár Mózes590 

Kolosvár, 28. Aprilis 1779. 

Kolosvári házról való tudósítás, megtartani való, 1779. 

                                                 
586 Szilvási Ádám (1718–1770) Kolozs vármegye táblabírája 
587 resatoria szerepel a relatoria helyett. 
588 kvatroepis – francia, quatre-épices, azaz feketekömény 
589 satul, azaz szekrényke 
590 Kádár Mózes 1779. október 24-én készíttette el testamentumát, ekkor 53 éves volt. Végakarata 

szerint a küküllővári temetőben kellett eltemetni, koporsóját fekete gyolccsal bevonva, nevét és 
életének évét „sárga fejes szegekkel” beverve. Fond Jósika No. 542. 323–326. 
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Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1779. szeptember 1. 

No. 552. 
Az jövő postán bővebben írok, de úgy, ha leveledet veszem előbb, mert én most, 
mint a székely, mikor Kolosvárra ment volt, idegen országon vagyok, s a sok 
experientia elveszi az írástól az időmet. De megvallom, az nagyságos grófnéval és 
másokkal is dicsekedhettem, sőt másunnat való attyafiaknak is írtunk, velem is-
merkedni bejöjjenek. 

Gyulai Sámuelnét jól invitálták vólt, de nem volt ezen a földön, én is akartam 
hozzá elmenni, de nem volt. Az uráról elég kedvetlen híreket hallunk, sajnálva591 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1779. szeptember 25. 

No. 661. [139–140] 

Édes Kedvesem! 
Én sok alkalmatlansággal, sőt veszedelmek között, de mégis, Istennek hála szeren-
csésen béérkeztem, nem azon nap, az mellyen megindultam Küküllővárról, hanem 
másnap ebédre, az vizeknek nagysága miatt. Az Küküllő is nagy volt, de azon az 
hajón csak eljühettem. Hanem az holdvilági592 nyomorú patak úgy megnőtt volt, 
hogy ha paraszt emberek a hintóm mellett övig érő vízben nem jüttek volna, által 
nem mehettem volna. Sorostély593 penig egészlen vízben volt, mint Velence. Az hi-
dakat is mindenütt elvitte volt az víz, úgyhogy nem jühettem a szokott úton. Úgy 
indultam volt Küküllővárról, hogy ebédre béjüjjek. Az szakács el is jütt volt ide 
ebéd főzni, de mikor én az mundvai fogadóhoz érkeztem, oly nagy volt az patak, 
hogy úszni kellett az marháknak. Tovább aznap nem jühettem. Szerencsére az 
konyhakocsi sem jühetett által, ott találván, már ebédet kellett volna ennem. Ke-
nyeren, boron kívül semmim nem volt. 

Szakácsom sem lévén, mindnyájan szakácsokká lettünk, én Császárral edjütt 
szalonnás rántottát készítettünk, az többi könnyebb levest, egy tyúkot lére, az má-
sikat sütve, négy tál ételre vittük az ebédet. Mégis jól laktunk. Ott hálván azon 
éjtszaka, másnap reggeli tíz óráig megapadván annyira az víz, hogy az portékáimat 
az pallón által hozatván, által jühettem hintón is. Megijedtem volt, hogy ott kell to-
vább is mulatnom. Már béküldöttem volt, hogy hozzanak előmben az vízig szeke-
ret, reselváltam magamat, azon keskeny pallón által kell jünni. Küldött volt is az 
                                                 
591 Bethlen Rozália apjához írott leveléhez csatolt feljegyzés, Csáky Kata saját írásával. 
592 Holdvilág – Highilag, Hallwägen, Szebenszék. Szász település a Nagy-Küküllő nyugati partján. 

BENKŐ, 1999. 372.  
593 Sorostély – Soroştin, Schorten, Fehér vm. 
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Gubernium hat lovat, hintót előmben, de nem volt azután szükségem reá. Ha gon-
dolhattam volna Küküllővárt, hogy én olly nagy vizeket találjak, annyi alkalmat-
lansággal utazzak, nagy ajándékon meg nem indultam volna onnan. Mindezeknél 
nagyobb nyughatatlanságom volt s vagyon máig is, miért engedtem az gyermeke-
met megindulni ebben az állhatatlan időben útban, és nem esett-é valami bajok az 
útban. Alig várom, hogy hallhassak felőlek. Megmondottam volt Rosalinak, hogy 
ha láttyuk tovább is az alkalmatlan időt, meg ne induljanak, de nem tudom, hogy 
megfogadták volna. Már ha valami bajok esett, magunknak, néked is tulajdonítsák. 
Talám az Isten megőrizte őket. 

Itt most igen kevesen vagyunk, az gubernátorné is ki akar hétfün indulni, de ne-
hezen hiszem, hogy menjen, szokása szerint régen készül. Az elmúlt estve ott vol-
tunk, kártyáztunk három asztalnál, én voljtát játszottam. Itt most sok a beteg, ne-
vezetessen az forró hideg, Bornemisszáné594 is abba vagyon. Nálam is az szegény 
officer Pista nagy forróságban vagyon. Neystetert elhivatván hozzá, azt mondja, 
hogy veszedelemben vagyon. Ugyan bánnám, ha oka lenne, vigyázzatok magatok-
ra. Most ezek az napok kikeresik a nyavallyát, kivált, ha kimentek Almásra, ott hir-
telen sem doctort, sem patikát nem kaphattok, veszedelemre ne vessétek magato-
kat. Jósikánét, Rosalit köszöntetem, a kis Csáki buba mindennap frissen volt, azu-
tán is, hogy elmentek. Tudósítsatok minden postán, kívánom hallhassak örömet fe-
lőletek. Vagyok édes lelkem  

igaz híved 
G[róf] B[ethlen] Miklós 

Szeben, 25. Septembris 1779. 

B[áró] vagy G[róf] Kordának szóló levelemet add meg, ha ott nem lenne, küldd az 
házához. Bethlen Gergelyéket köszöntsed szómmal, mondd meg, hogy az temetés-
re elmentem volna, ha ide nem kellett volna jünnem.595 

Bornemissza Annamária, özvegy Jósikáné levele Csáky Katának 
1779. november 23. 

No. 661. [146–147] 

Édes nagyságos Asszonyom! 
Nem lehetvén oly szerencsés, hogy személjesen idvarolhassam nagyságodnak Sz[en]t 
Karácsony napján, pennámra kell bíznom annak kijelentését, mit szívemben óhaj-
                                                 
594 Bornemissza Pálné, Mikes Anna grófnő (1736–1817), aki férje halála után (1778) második házas-

ságot kötött 1779-ben Daniel István báróval. 
595 Gróf Bethlen Lajos temetési szertartásáról van szó, 1779. szeptember 19-én Kolozsvárt, ahol két 

pap prédikált. RETTEGI, 1970. 401. 
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tok, kívánván egész szívvel, hogy engedje az ÚrIsten sok számos esztendőkben 
nagyságodnak azon jeles napott elérni és el is tölteni, minden lelki vigasztaljások 
között, Isteni áldásoknak bölcsességivel. Engemet pediglen anyai kegyességében és 
grátiájában megtartani méltóztassék, fiam és prefectusa levelekkel udvarolván 
nagyságodnak, alázatosan küldem. Az nagyasszony itten lévén, nagyságodat aláza-
tosan tiszteli. Én semmivel nem tudok egyébbel nagyságodnak udvarolni, hanem 
vagy 100 rákkal. Bárcsak oly szerencsés lennék, hogy azon csekélység is jól el-
menne. Csákiék, ha még ottan vannak, nagyságod engedelméből szívesen köszön-
tem őket és az kedves kis Katimat csókolám. Az Isten adgya nékije az első neve-
napját, melyet ér az világon, ugyan jól élni és tartsa meg ő kegyelmes felsége sok 
számos esztendőben mindnyájunk örömire azt az kellemetes kis ház díszit. Még 
Samu vissza nem gyüve, tőlle hallak valami bizonyost nagyságod hollétéről. 

Már ezután Miklóskával596 egy levelet írattam volt Haller János bátyámnak né-
metül, s ugyan azon nyelven szépen válaszol nékie. Inti, hogy jól tanuljon, őtet sze-
resse, ő egy lovat tanított nekie az jövő vakációra. Talám az Isten ok nélkül tőllem 
elhajlott jó szívit azon atyámfiának az gyermekemhez édesíti. Én örökké csak 
reméllem az sok jót, az ÚrIstennek az különös kegyelme nyomorult fejemen. Mi-
dőn újobban magamot nagyságod kegyességébe ajállom, vagyok nagyságodnak 

alázatos engedelmes szolgája  
érdemetlen leánya 

Bornemissza AnnaMária, özvegy Jósikáné597 

Torda,598 23. Novembris 1779. 

Én tegnap megírtam még ezt az levelet, de mind várám fiamot, az ki is most 8 órára 
felkelésemkor itten volt, de már lovam sem levén, ide bé teljes lehetetlen volna el-
érkeznem, eléggé sajnálam. Mikeszászára is egyikirt azért nem mentem, hogy gon-
doltam, hogy nagyságod elmozdult Vásárheljről s talám az útban megtanálom. 
Bethlen Ádám599 itten vala nállam, az nagyasszonytul is megkéri Katit, azt tartám, 
hogy csak hamar meglészen az mátkaság. Az materját ugyan dícsiri Samu, ha el 

                                                 
596 Bornemissza Annamária és Jósika Imre fia, Miklós, akit megözvegyült anyja a kolozsvári római 

katolikus lyceumba járatott (1779–1786) s a konviktusba is beadott. Magyar Történeti Életrajzok 
CD, Dr. Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós (1794–1865) továbbiakban Dézsi. II. fejezet. A Jósika 
Miklós Emlékkönyvben szerkesztette: Szajbély Mihály, Bp., 1999. Molnár Bodrogi Enikő is köz-
zétette egy rövid családtörténetet (A báró branyicskai Jósika család története. Uo. 80–83.), de eb-
ben gyakorlatilag csak kivonatolta Dézsi munkáját.  

597 Bornemissza Annamária férje, Jósika Imre előbb királyi testőr volt, majd az erdélyi ítélőtábla 
asszesszora. Egyetlen fiuk született: Jósika Miklós. 1776-ban Jósika Imre meghalt, ezért a kilenc 
éves gyermeket anyja nevelte. Dézsi. I. fejezet 

598 Torda – Turda, Torda vm. 
599 bethleni Bethlen Ádám generális (1772) 
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nem nyerem, az én szerencsétlenségem, hogy még az mivel nem tudtam bizonyo-
san nagyságodnak Vásárhejt létit, s estélig ottan maradását[...]600 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1779. november 27. 

No. 662. [48–49] 

Édes Kedvesem! 
Csudálkozom, hogy leveleimet nem vetted, holott én hármot írtam innet, bár mint 
praeses, az Telekiket ki ne eresztetted vóna, mert elegek nekünk, akik itt vannak. 
Csákit is csak alig tartom, hogy nem vette még válaszodat azon levelére, melyben 
engedelmet kér, hogy még itt mulathassan. 

Prefectusnak egy Szentes nevűt javallanék, Bánffinénál lakott, nem házas, vén 
iffiú legény, de hiszem, ez nem késő, addig még az Isten szembe juttat s talán jobb 
lesz úgy eligazíttatnunk, mivel az Kádár fizetése, szabadsága, és költségtétele igen 
nagy volt, de azt előttem, de kivált előtted való érdemeinek megismerése cselekedte. 

Viceispány Füleki reménkedik, hogy az Csukás ellenek folytatott perben lesz 
segítségekre, mert szegény Gerébnek semmilye nem vólt, a felesége javából vette 
elé magát, mégis az második felesége, aki most Csukásné, mindeneket el akarja 
perrel nyerni. 

Még gróf Teleki Károly és Sámuel urak el nem érkeztek, hanem gróf Kendeffi, 
Bornemissza, Bálintit. 

Nagy kegyességit hallám a püspöknek, hogy ott nem létemben is tractált nevem 
napján, ugyan kérlek, ha igaz, hogy köszönd meg. 

Itt ugyan nagy híre van, mely erős vóna himlőnek Szebenbe. Jó vóna, ha vagy 
két hétre magadat is eresztenéd szabadsággal Küküllővárra, azalatt talám az is 
szünnék, minthogy vigyük gyermekeinket veszedelemre, kivált a kedves kis Bocsit, 
ha ily gyengeségiben tanálná. 

Kis Miklóskának egy acélból való kardot hozattam, kérlek, vedd ki tőle, s fizesd ki, s 
küldd ki, hogy küldhessem el neki, s meg is adom az árát. Ezzel kívánom hallhassam jó 
egésségedet, én pedig még innet mozdulásomról nem tudok írni. Az ÚrIsten legyen 
a mi erőnk, az igasságnak kinyilatkoztatására, s vagyok édes kedvesem 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Vásárhely 

                                                 
600 A szöveg nincsen befejezve. 
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Elég szerencsés vagy, hogy szegény Kádár601 annyit hagyott, a szekerit és ezüstyit 
többnyire én ajándékoztam volt. 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1779. december 3. 

No. 661. [151] 
Édes Kedvesem! 
Az elmúlt postán vettem leveledet, eddig remélem elővették causátokat. Megvallom, 
féltem perinket, annyi Teleki és hozzájok levő sok atyafiság lévén az Királyi Táblán. 

Az prefectus dolgát én halasztom januárig, de akkor-akkor telvén az árakalji 
árendának terminusa, akkorra kelletik valakit odaküldenem. Már várom tudósításo-
dat, mikor szabadulhatsz Vásárhelyről. Itt a himlő kevés háznál vagyon, olly himlő 
jár, hogy fenn járnak a gyermekek vélle,602 sőt némelyek nem tartják igen himlő-
nek. Csákiék bár sietnének Kolosvárra, ha velünk akarnak innepelni. Küküllővárt 
most a képíró az palotát festi, ha odaérkezel, ne költöztessék ki az palotából, ne 
hadja félbe a munkáját. Az kerengő grádicson fel lehet járni. Az vendégházokban 
penig bajos volna néked szállani, az gyermekeket nincs ott hová szállítani, fenn 
penig messze lenne tőlled, de kivált a lányok, mindent elmocskolnának. 

Tegnap ismét a püspöknél voltunk ebéden. Bethlenekül most vagyunk vagy ti-
zenegyen Bethlenek itt, az asszonyokkal edjütt. Szerdán nálam voltak mind ebé-
den, de más senki nem, mind Bethlen. Az jövő vasárnap Degelmann tractál, hét-
fű[n] penig az comendírozó. 

Rosalit és Csákit köszöntetem, vagyok édes kedvesem  

igaz híved 
G[róf] B[ethlen] Miklós 

Szeben, 3. Decembris 1779. 

Bethlen Miklós levele Csáky Katának 
1779. december 17. 

No. 661. [150] 

Édes Kedvesem! 
Már determináltam, hogy karácson előtt való nap, úgymint mához egy hét, jó reg-
gel innen megindulván, Küküllővárig meg ne szálljál. Későre érkezem ebédre, ba-
jos vita nélkül addig az ebéddel várakozni. Az lovak iránt írtam az udvarbírónak, 
micsoda lovakat és hogy indítsa. 

                                                 
601 Kádár Mózes (dési) 
602 veres- vagy bárányhimlő 
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Az Teleki urak beérkezének nagy triumphokkal. Meggondoltam előre, hogy az 
mostani világba hatalmasok lésznek. Küküllővárt, kérlek vigyázz arra az számtar-
tóra, hogy olly bőven ne költsen. Írtóztató tehénhúst s fadgyút írt fel az extractus-
sában, én most itt Péterrel az egy tehénhúson és egyéb apróság konyhára valókon 
lévén, nem vásároltatok fűszerszámot,603 nádmézet, még az fadgyúgyertyát is ma-
gam adtam ki. Csákiéknak is megírtam, hogy Küküllővárra jüjjenek. Kívánom ta-
lálhassalak friss jó egésségben. Vagyok igaz híved 

Gróf Bethlen Miklós 

Szeben, 17. Decembris 1779. 

Az palotáról nem lesz szükség az képírót kiköltözteni, az állások alatt lehet járni az 
más szobákban. Az én hálószobámban csak pinteken reggel csináljanak tüzet, de szün-
telen vigyázass az tűzre, és hogy az fahordással el ne mocskolják az más szobákat. 

Gál József levele Csáky Katához 
1780. január 14. 

No. 661. [152] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Tudósítom excellentiádat arról, hogy az apellátiót az Mikolao-Telekiana causába 
remittálván, s novumot is insinuálván az admonitio is megesett gróf Teleki ellen, 
ad recipiendum novum, s ha úgy tetszik excellentiádnak ezen a farsangi periódu-
son, ha mozdítást teszünk is benne, végképpen fel nem adgyuk, mivel a circums-
tantiák nem ahhoz valók, mert ha Isten engedi, más bírák jelenlétekben akarok el-
láttatni. Ami segíthető okaink vannak, azokat jó rendire kitanáltam, s hol is esett 
volt még némely hiba, ha hibának kell azt is mondani, de azokat papirosra nem le-
het tenni, hanem személyesen excellentiádat mindenekben fogom informálni. Mél-
tóztassék azt excellentiád elhitetni magával, hogy fontos okaink vannak a novumra, 
s a második radnóti contractust azokkal meg is ronthassuk, mert a difficultások 
csak az incestusba604 forgottak, amely soha világosra nem jött, s nem is jöhet, va-
lamint az is, hogy valaha mátkás lett volna b[áró] Mikola László a Thoroczkai kis-
asszonnyal. Annál is inkább, hogy Felvinczit hamis hitűnek lehet tenni a contractus 
megrontására abból, hogy a contractust fide mediante subscribálván, ellenkezőt az 
vallatáskor fateált, s vagy egyik, vagy másik ízben igazat nem mondván, egyik 
helyt sem lehet hiteles munkája, hamis hite mindkettőből megvilágosodván. 

                                                 
603 fűszert 
604 azaz vérfertőzésbe 
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Az előbbeni contractus megrontásával pedig senki nem bízta, azért, hogy maga 
Mikola László recognoscálja instructióra való nem menetelét, s az articulust so-
hult605 nem találjuk, amelyből ki lehetne tanulni, hogy minémű büntetés alatt s con-
ditiókkal concludáltatott volt az. Excellentiádnak az béállott újesztendőben minde-
nekben teljes szívbéli contentumot óhajtván, egész méltóságos úri házával egye-
temben, grátiájában ajánlottan maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Gál Joseff606 

Marosvásárhely, 14. Januarii 1780. 
Sietve a dictaturán, mely csekély levelemről bocsánatot instálok. 

Jedzettem meg 1792. 

Gál József levele Csáky Katának 
1780. április 20. 

No. 661. [161–162] 

Kegyelmes Asszonyunk! 
Excellentiádnak 19-ma currentis607 Sala uramhoz intitulálni méltóztatott levelét, 
maga szemeivel Kolosvárt bajoskodván, s ezen periódusra bé sem jöhetvén, meg-
olvastam, az Ágoston prókátor levelét leírattam s amég a rejecta mellett azon punc-
tumokot feladhattyuk, addig is pro informatione mind praeses úr excellentiájának 
feladom a dolgot, mind pedig a Tábla fiainak, mivel bizonyára nagy csapás volna 
Almásnak egy keringő Krisztus tagadótól ily illetlen kárt szenvedni. 

A mi illeti az Teleki urak ellen való causáját excellentiádnak, az ezen periódu-
son folyni nem fog, mivel Kőszegi úr is ezen periódust az tudva levő Bornemissza 
jószág általadásában fogja tölteni. A novum mellé egy vallatást készített Kajtsa 
uram, amint írja, és addig az szükséges articulusokat is talám megkeríthetjük, s a 
familiának is szükség lesz a notáról való articulust producálni, mivel ez ante no-
vum, nem sürgettetett volt. Úgy másodszor, hogy tartozzék megmutatni, hogy egy-
szersmind kettős felesége volt Mikola Lászlónak, s még pedig a Toroczkai kisasz-
szony hány ízen való attyafia? Úgy azt is allegálni fogjuk, hogy Felvinczi regius-
nak megesketése után nagyobb erejinek kellett lenni mondásának az erőszak bizo-
nyítására, mint a contractus subscriptiójára, mivel erre esketve soha sem volt. Úgy 
más jó okokat is előhozunk, melyeket jóakaróinktól imitt-amott megtudhatunk. 

                                                 
605 sehol 
606 Gáll József ügyész (procurátor) 
607 e hónap 19-én 
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Mivel az előbbeni allegátiónkban is hosszason megvolt, mind az Mikola Ágnes 
osztatlan része, mind az Mikola László 24 esztendő alatt való aetassa disputálva s 
ezt a Királyi Tábla is csak 23 esztendőnek tapogatva kitalálta. 

Erről jó informátiója vagyon procurátor Salánkinak. 
Már most csak világosabban fogjuk elejekben adni. Az jó catholikus urak, sok 

jó okokat találgotnak részünkre, s biztatnak is, hogy a második részét a causának 
megnyerjük, mivel az elsőhöz reménység sem lehet, azt az egész Királyi Tábla 
egyenlőképpen votizatio nélkül előbb is concludálván. Ez, instálom excellentiádot, 
maradgyon titokba, mert megkérdhetnék, honnan sült? Melyek után magamat 
grátiájában alázatoson ajánlván, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Gál Joseff 

Marosvásárhely, 20. Április 1780. 

Medve úrral beszélvén az napokban, az ádámosi causában azt declarálá, hogy va-
gyon magánál egy fejérvári transumptum, melyből kilátszik, tudniillik az Almádi 
leányok osztály és compositionális levelekből, hogy Ádámos hozzátartozóival egy 
természetűek Bilakkal, s több hármán felyül való jószágaival excellentiádnak, me-
lyekből cointeressátussával, mert ez volt azon causába a genealógia: 
Franciscus Mikola nemzé 

Jánost  Sigmondot, kitől excellentiátok jőnek le, és ez vette volt Almádi 
 Annát, akitől jöttek ezen jószágok, mivel pedig az actorok előbb 
 elszármoztak, azon jószágokhoz jussok nincsen. 
és 
Juditot  Margitot, Váradi Jánosnét s a többiek 
Balátsfi 
Sigmondnét 

Azért jó volna a fejérvári káptalanból kivenni azon Almádi osztálylevelet, mely 
költ 1618-ba, ha úgy lenne a dolog, procuratoris revocátió mellett fordítást lehetne 
még tenni a Gubernium előtt s talám onnan rejectát is lehetne azután, csak meg 
nem mutatására nyerni. 

Bocsánatot kérek excellentiádtól, mert hirtelen, étszakának idején kellett írnom, 
hogy jó móddal nem írhattam. 

Ez is egy dologról szól a másikkal.  
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Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1780. május 5. 

No. 661. [155–156] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Minémű állapotba forogjon az excellentiád méltóságos gróf Teleki urakkal való 
causája, procurátor Gál József uram expressustól szaporán elküldött leveléből bő-
vebben megértette remélem excellentiád. Mely dolgot én Vásárhelyre lett érkezé-
semmel megértvén, minden tabularista úrhoz külön-külön elmenvén, informáltam, 
hogy excellentiád nem oka, hogy az insinuált novum mellett a causa nem folyt, ha-
nem Sala, a prókátor,608 ki betegsége miatt a méltóságos Királyi Táblától szabadsá-
got nyert ezen periódusról elmaradni, ki ezen causát folytatta, mind pedig az leve-
lek kezénél vadnak, s excellentiádnak károsabb az dolognak haladása, bírván a jó-
szágot a méltóságos família. 

Kegyelmes asszonyom, olly terhes állapotban forog ez az excellentiád causája, 
hogy igen tartok tőlle, netalántán a prókátor és Kajtsa uram hibája miatt excellen-
tiád vagy gratiosum novum mellé,609 vagy az udvar eleibe, az hibának helyrehozása 
végett vetették, mely szerént méltóztassék excellentiád erről úgy elgondolkozni, 
hogy a jövő periódusra (ha kérésünk szerint most elhaladna) minden szükséges ké-
születek meglegyenek, hogy a dologhoz két kézt lehessen nyúlni. 

Én ma negyednapja, hogy itten csupán csak ezen dologért várakozom. Értvén 
mind Gál uramtól, mind pedig magoktól a dolognak nagy veszedelmét, melynek 
valóságáról, ha excellentiádot Isten szerencsésen idehozza, mind világosabban, 
mind pedig többet beszéllek, parancsolván excellentiád iránta. De iterato is instá-
lom excellentiádot, e dolgot méltóztassék tréfára nem vélni, s könnyen felejteni, 
mert bizony szörnyű a veszedelem, mely hogy a törvényből vegye eredetét, méltóz-
tassék excellentiád a Királyi Tábla új instructiójának 138-dik czikkelét megolvas-
tatni és megmagyaráztatni. Mely czikkely ellen én sok okokat, de kivált, hogy ex-
cellentiád nincsen a jószág birtokába és hogy az szól az olyan novisánsokról,610 kik 
illy titulusok alatt kívánnák a jószágot, az igaz vérek ellen bírni, hoztam elő stb. De 
igen rossz környülálló dolgokot tapasztalván, tartok a rossz következéstől, melytől 
Isten kérem őrizzen és excellentiádot is tartsa meg jó egésségbe és hozza szeren-
csésen közünkbe. Ajánlván magamot excellentiád grátiájában, vagyok kegyelmes 
asszonyom excellentiád 

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc611 

                                                 
608 Sala Mihály ügyvéd (prókátor) 
609 A gratiosum novum lehetőségéről lásd. Erdélyi perjogi emlékek. Bevezetéssel ellátta és közzéteszi 

Bónis György. Kolozsvár, 1942. 25. 
610 perújítók 
611 udvarbíró, 1785-ben már korábbi praefectusának írta Csáky Kata. 
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Marosvásárhely, 30. Maji 1780. 

Az novum gratiosorumot miképpen kelljen sürgetni. 

Jedzettem meg, mikor az procator nyavajája mián oly nagy vég-
zetünk esett 1780. Kozma úr levele.612 

Csáky Kata levele Árkosi Ferencnek 
1780. július 4. 

No. 662. [50] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Az keresztúri szekér eljütt, minden lista és levél nélkül. 

Az Dálnoki számolásában, hogy kifogás lesz, sokszor gondoltam, de valamiről 
quitantiát nem mutat, az[t] kegyelmed ne acceptálja, annyival inkább, hogy az 
extractusaiban mind megtalálják, mit adott bé, azért annál többre nem kell menni, 
mert az ő extractusa megmutattya, mit administrált. 

Az bizonyos, hogy az erdőnek nagy rontásával sok fát adott el, mégis azt soha 
az extractusában, se másuvá, sehol fel nem tette. Amint írtam pedig, azt keményen 
kell megfizettetni, mivel az katonákat is aszerint fizettethettyük. De arról különös 
attestátiót kéne nekem küldeni, hogy olyan különös oltalmazott erdőt pusztítottak a 
katonák és nem abban az erdőben tettek kárt, melyben Dálnoki annyi kárt tett. De 
mégis jó volna alkalomra menni, hogy én se, s ő se fárasztana engem. Az fák levá-
gásának megtiltása jólesett. 

Missilis levelemmel hiában producál, amit az extractussában belé nem tett, azt, 
amint feljebb is írám, nem kell acceptálni. 

Mikor elmegyen kegyelmed, amit az házakban talál, mindeneket írjon fel, fers-
lagokat613 zárja bé, egy házban pecsét alatt hagyván, mivel igen sok ferslagot kül-
dettem oda, s félek, ha a sok változás mián kárt vallok benne. 

Az ugyan rosszulesett, hogy csak ollyan kevés pénzt küldett kegyelmed. 
igaz jóakarója 

gróf Csáki Katalin 

Kolosvár, 4. Julii 1780. 

Ha még ott vagyon báró Dujardin öcsém úr,614 köszöntöm, s válaszolni is fogok. 
 

Monseur, Monseur Francois de Arkosi 
à Bilak 

                                                 
612 Külön lapon tett megjegyzés. 
613 ládafajta lásd. SZT V. 76–77. 
614 Dujardin István báró, katona (megh. 1780). Van még a családnak egy fiatalabb tagja, Dujardin 

Miklós, aki pozsonyi kanonok. 
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Teleki Imre levele Csáky Katának 
1780. július 27. 

No. 661. [157] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Csak sajdítom, mert nincs feltéve se napja, se helye, excellentiád Kolosvárról mél-
tóztatott hív szolgájáról megemlékezni, s az új mustrát ok nélkül küldötte excellen-
tiád, mert a régit is tartom, és igyekszem excellentiád kegyes parancsolatját teljesí-
teni. 

Megörvendeztetett excellentiád, mert azt látom kegyes leveléből, hogy ez nyo-
morgó szolgáján, ha lehet, örömest segílt. Én, kegyelmes asszonyom, Erdélyből 
még csak ennyi bíztató szót sem vettem, noha főbbeknek könyöregtem, azért ez 
előttem olyan becses, hogy soha emlékezetemből ki nem fogom vetni, sőt örökös 
hív háladatosságomat tapasztaltatni igyekezem. Bizony, kegyelmes asszonyom, be-
cses is lehet előttem, mert csak négy embert kaptam Erdélyben, aki rólam megem-
lékezett nyomorúságomban s leveleket velem szemléltették, de olyanok, akik raj-
tam nem segéletnek. 

Az én dolgom foly, a reménségem jó Isten, az aki elválassza, de még meddig 
kell itt mulatnom, a jó Isten tudja. Talám augusztusnak a vége felé, ha megszaba-
dulhatok, kihez képest bátor, excellentiádnak tudom terhes kötelességemet, tudom 
az üdő mostohaságát, de azt is tudom, akin szánakozni akar, segélehet. Bizony, né-
kem igen szükségem lesz, kivált lemenetelem előtt kevéssel, mert képzelheti ex-
cellentiád, Bécset öt-hat holnapokig peresnek lakni, minemű költség kell. Még ed-
dig kölcsönt nem tettem, itt adós nem is vagyok, mert szüleim erejek felett segél-
tenek, de amint veszem észre azt is, szinte kifogyott a cassa. Azért reménkedem 
alázatosan excellentiádnak, bárcsak augusztusnak 15-dik napjára küldjen valamit, 
hadd segítenem, dicsekedhetem excellentiád istenes jótéteményével, becsülettel 
megfizetem és azon lészek, hogy örökös tiszteletem hív háládatossággal bizonyít-
hassam. 

Az úr őexcellentiája kezeit csókolja és excellentiád kegyelmébe ajánlva mara-
dok állhatatosan excellentiátoknak 
Bécs, 27. Junii 1780. 

hív alázatos szolgája 
gróf Teleki Imreh 

A pénzt, ha arany, bátorságoson postán fel lehet küldeni, egy krajcárt edgyért adni, 
ott recepissét vévén a postamestertől ott és én itt mást adok és contractuson meg-
küldvén el nem mulatom, a költséget lehet belé computálni. 
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Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1780. október 6. 

No. 662. [54] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Az én múlt postára küldett levelem el fogott késni, hogy talám csak együtt veszi 
kegyelmed, ezzel én úgy igyekezem, hogy 12. [octobris] Küküllővárt legyek, azért 
igen jó lesz, ha Gáll úr is akkora ott lehet. 

Ha a memoriálisom még fel nem ment vóna, ezek szerint az ....615 projectumok 
szerént kell íratni, csak ne késsenek vélle. 

Csákiék is itten vannak, s úgy látszik, hogy inkább fizetnek egy aranyat az bol-
tért, mintsem portékájokat fizetésért hozassák, úgyis az kolosvári házok teli vannak 
alkalmasint, úgyhogy majd nem találják helyit portékájoknak. Hanem az pirocse-
lira616 van szükség, az én hintómot bárcsak ötven forintért adhatná el kegyelmed, 
egyszóval már én, minden fizetés alól ki akarom magamat vonni Szebenbe. 

Írtam volt, hogy Hopnével beszéljen kegyelmed, mivel báró Bruckenthalné va-
lami vindvers nevű zöld fát ígért, s mindgyárt egy majarost utána kell küldeni, a 
hátán is elhozhattya egy szegény ember, egynehány garasért. 

Talám vindvers nevű fát egynéhány tővel Ritter úrnál is kapunk, aki ennekelőtte 
ígért volt, s azt magával kihozhatná kegyelmed. Ezzel kegyelmed válaszát az tordai 
postán elvárom, és az több levelimet is kérje a postamestert, hogy oda külgye. 

Mondgya meg Strohmayer úrnak, hogy az becsülettel szolgált pénzről még 
Bécsből semmit se írnak, hogy vették vona. 
NagyAlmás 

Monseur Francois de Kozma 
à Clausenburg, Hermanstadt 

Bornemissza Annamária levele Csáky Katának 
1780. október 8. 

No. 661. [153–154] 

Édes nagyságos Asszonyom! 
Estve ideérkezésemkor két levelét tiszteltem nagyságtoknak, az múlt holnapnak 2-
tedik és 3-odik dátum alatt készülteket, én ezeken kívül többet nem vettem, azért az 
fákról semmit sem tudtam. Már innen írok Barcsai Péter úrnak és az idevaló tisz-
                                                 
615 A papír szakadt, nem lehet tudni, milyen tervről, projectumról volt szó. 
616 kocsifajta lásd. SZT X. 730. 



 188

tyinek. Kezében adám nagyságodnak, ha elégyün, de most nincs itthon, megmond-
ván jól, hogy bánnyék vélek, ha kaphat. Még ma itten lészünk Jósika Antalnénál, ki 
velünk odavolt MáriaRadnára,617 de azután ki-ki hazamennyen. Én ugyan alig vá-
rom, hogy Lónán légyek. Péntekinek618 is vevén itten két levelit, mely egyébből 
nem áll, hanem szokott szógámnak leírásából, az bajból. Már ezen levelemre 
válaszat csak szerdára méltóztassék nagyságod dirigálni, melyből tudhassam meg, 
Almáson meddig mulat nagyságod, hogyha Isten hazaviszen, s bajaimat kevéssé 
igazíthatom, nagyságodat hol tanáljam. Gróf Gyulainé, Jósika Antalné nagyságodat 
alázatosan tisztelik, az gényerálj kezeit csókolja és megmondván, hogy nagyságod 
kívánnya, hogy tarcsa Isten továbbra is, de kivált még nagyságod Lunkára619 gyün, 
azért mondá, hogy ha élete csak addig tartana, ne jüjjen nagyságod vagy 10 eszten-
deig, de ha élete nem attól függ, mindenkor jó szívvel láttya nagyságodat. Mi elég 
szép úton mennénk Lunkáról Radnára, de arra igen kerülő. Szombaton indultunk 
meg Lunkára, és kedden délben értünk Radnára. Szerdán ottan voltunk, csütörtö-
kön estvére jüttünk Forajiné asszonyomhoz. Pénteken semmiképpen el nem eresz-
tett. Szombaton, úgymint tegnap estvére érkeztünk ide. Miklós, ha nem viseli jól 
magát, eléggé sajnállom, de aszt mondta Gyulai Anti, hogy vakáción frissebb lehet 
az legény.620 Diák, eleget táncol 10 holnapig, azt az elméje nyugodalmára s mu-
latságinkra rendelték, hogy osztán ő ugyan vígan tölti az vakációt, itten köztünk. 
Kicsi Katicát621 csókolom és húgomat, nagyságod kegyes grátiájában ajánlván, va-
gyok nagyságodnak  

engedelmes alázatos szolgálója 
Bornemissza AnnaMária 

Branyitska, 8. Octobris, 1780. 

Ide az possessorok mind egybengyűltek, Jósika Dániel, Jósika István, Czobláné, 
csak nagyságod híjával vadnak. 

Párnába való 

                                                 
617 Máriaradna – Radna, Arad vm. búcsujáró hely 
618 Jósikáné praefectusa 
619 Lunka – Lunca, Hunyad vm. 
620 Jósika Miklós mellett anyja nevelőt is tartott, pl. több évig egy Gull nevű piarista tanárt, így lati-

nul és németül jól megtanult. Dézsi II. fejezet 
621 Csáky János és Bethlen Rozália lánya, Csáky Katalin 



 

 189 

Haller János levele Csáky Katának 
1780. október 15. 

No. 661. [159–160] 
[...] különös költségünk által vitetett, azért ha usus fructust kelleték fizetnünk, tud-
nunk kell azt, melyik időbeli hasznát kell felvenni a jószágnak, melyet a Királyi 
Tábla meg nem határozott, sőt procurátoraink erről emlékezni elmulatták.622 

Ide járul az is, hogy TopaSzentKirályon623 a Sombori famíliától Tamásfalván624 
lévő Kamuthi jószággal cserélt portio vagyon, mely a Mikola Judit successorait 
nem illeti, ezt is a Királyi Tábla elhallgatta és mindeneket felosztani ítélett. 

Ezenkívül pedig a szamosfalvi vám is Mikola Jánosnak csak reánk néző külö-
nös acquisitiója, de aki is nagy kérdés, ha vallyon a Mikola jószág a távul való lé-
niát illeti-é, vagy a közelebbvalót, és így vadnak helyes okaink az apellatio ellátta-
tására. Végtére a Teleki causa iránt mi resolutiót nyerünk a felséges Királyi Gu-
berniumnál, és vallyon nem kelletik-é még udvarhoz is folyamodnunk az még 
bizontalan, azért ha együtt valamit beszélnénk, az is hasonlóképpen csak bizonyta-
lan képzelődés volna. 

Azt pediglen szentül gondolta excellentiád, hogy a leveleket nékem általadja, és 
dolgaink folytatását rám bízza, mert valójában fogja is tapasztalni, hogy én egész 
szorgalmatossággal utána is fogok látni minden pereinknek, csak excellentiád is a 
procurátorok conductiójában fogadásában és szükséges költségek fizetésében ne 
késedelmeskedgyék. Mindezeket pedig én annál szívesebb serénységet cselekedni 
kész vagyok, mennél nyilvábban látom azt, hogy excellentiád maga terhes háza és 
csoportos gondjai miatt az effélékre nehezen érkezik. Továbbá méltóságos grófné, 
drága húgomasszonyot, úgy méltóságos gróf főispány urat atyafiságos szeretettel 
tisztelvén, tapasztalt kegyelmeibe bérekesztve vagyok excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Haller János 

Gorbó, 15. Octobris 1780. 

Törvényes dolgokról írott levél, mellyet gyakran megolvasni szük-
séges, 1780. 

                                                 
622 A levélnek nincsen meg az eleje, ezért csak feltételezzük, hogy Csáky Katának írták. A megjegy-

zéseket ő írta. 
623 Topaszentkirály – Sâncraiul Almaşului, Kolozs vm. 
624 Tamásfalva, Almástamási – Tămaşa, Kolozs vm. 
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Csáky Kata levele Haller Jánosnak 
1780. október 20. 

No. 662. [53] 

Kedves Öcsémuram! 
Az Kaboséknak az kedves öcsémuram előttem igen bölcs okait megírtam, hozzáte-
vén, hogy ezután kedves öcsémurammal corespondiáljon,625 mivel én egészen oda-
bíztam magamat. 

Báró Jósikánénak írtam az pénz dolgában, ha el nem készíthetném, mivel nem 
is hiszem, azért kedves öcsémuram az maga részével riám ne várakozzék, s ugyan 
rútul megnyesénk, azokat valójában apellálni kellett vóna. Mivel a szeginy édös-
anyám örökké emlegette, hogy mint megkárosodatt, csak a nagy atyafiságos sze-
retet tartóztatta, hogy fel nem bontatta az osztályt, s mégis, nemhogy a mi kárunkat 
bonificálták volna, hanem minket fizettetnek. 

Én félek, hogy a Kabosék is megnyerik a Táblán, hanem ugyan jól vigyázzunk. 
Ezzel vagyok kedves öcsémuramnak 

igaz atyafi szolgája 
gróf Csáki Katalin 

NagyAlmás, 20. Octobris 1780. 

Pataki Sámuel levele Csáky Katának 
1780. október 23. 

No. 661. [163–164] 

Méltóságos gróf Asszony! Gratiosa patróna Asszonyom! 
Az úr őexcellentiája nyavalyája iránt való tudósítását nagyságodnak alázatosson 
vettem. Örvendtem szívesen, hogy jobban kezd őexcellentiája lenni a fájdalmakra 
nézve, reménylem a köhögés is elmúlik rövid időn, csak azt az infusumot, vagy 
thea formát igya őexcellentiája. Ha az mégis szemlátomást nem használna, amit 
azután fogok praescribálni, bizonyosson fog használni. A szorulásra nézve küldöt-
tem ollyan rhabarbarumos elixirt,626 az millyeset itt is adtam volt, ha tettcik őex-
cellentiájának abból két s három, sőt több kalánnal is napjába vehet, amíg sza-
badíttya a szorulástól. Ha penig tettcik, rhabarbarumot porul venni, azt is küldöttem 

                                                 
625 correspondáljon 
626 rhebarbarum, rebarbara – hashajtó hatású növény, itt: rebarbarából készült gyógyszer SZT XI. 

146. 
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három dosist, egy dosist lehet egyszer bévenni, vagy kétfelé osztva, ostyába vagy 
vízbe, felét reggel, felét dél felé. 

Digestivus port, amillyeket itt vett őexcellentiája, nem küldöttem, mert azt ma-
gával hozta volt őexcellentiája, és én nem láttam a praescriptióját, de nem is szük-
séges, mert az tiszta rhabarbarum vagy az elixir azt cselekszi, amit a cselekednék. 

Nagyságod számára széltől való cseppeket küldöttem, mellyekből 60 cseppet 
akár vízbe, akár magára, mert nem erős, lehet venni, mikor szükség lészen.627 Úgy 
olyan csendesítő mixturát is, melyről emlékezik nagyságod, melyből akármi fáj-
dalmakba lehet venni egy kalánnal, és idő múlva másodikkal is, ha kívántatik. 
Amely mixturát itt adtam, az is jó ezen szükségre is, csak többet kell abból venni. 
Báró Wesselényiné asszony628 őnagysága jobbacskán van ugyan, de az éjjeli paro-
xysmus629 nem hagyta el, és az ágyból még fel nem kelhet. Őexcellentiájokat és a 
méltóságos gróf főispány urat alázatosson tisztelvén, tapasztalt grátiájába nagysá-
godnak magamat alázatosson ajánlom és maradok méltóságos gróf asszony nagy-
ságodnak 

alázatos szolgája 
Pataki Sámuel630 

Kolosvár, 1780. die 23. Octobris 

Csáky Kata levele Bethlen Miklósnak 
1780. november 6. 

No. 662. [51–52] 

Édes Kedvesem! 
Én az lovak tartását azért akarnám, hogy Szebenben együtt fizetnénk, és a konyha 
és egyéb költséget egyformán tennénk, hogy ne tudna a cseléd a szüntelen való 
osztozódást köztünk. A te gusztusod pedig abban áll, hogy a semmi se jó előtted, 
amit én cselekszem. Látom, örökké úgy bánsz velem, mint egy gyermekkel, s én is 
megszomorodtam, hogy látom, hogy semmi dolgam sem jó előtted, s látók más 

                                                 
627 A családi szakácskönyvek is közöltek betegségek elleni orvosságokat. Balassa Ágnes szakács-

könyve pl. szél ellen a következő port ajánlotta: rebarbara 3 lat, törött szénéf levele 3 lat, narancs-
héj ½ lat, csepegtetett nádméz 1 és fél lat, vaj schárl por 2 lat, szanitra ½ lat, nagy fenigt 1 lat. 
Füreder Balázs: Balassa Ágnes szakácskönyve a XVIII. század végéről. Salgótarján, 2006. 97.  

628 Wesselényi Farkas báró (1743–1811) felesége Bethlen Julianna grófnő.  
629 görög szó – a betegség/láz csúcspontja 
630 RETTEGI, 1970, 1772-ből említette a kolozsvári Pataki Sámuelt, aki két hétig kúrálta sikerrel a 

feleségét. A gyógyítás később is folytatódott, mert 1778-ban írta le az asszonyról, hogy „hatesz-
tendős súlyos és fájdalmas nyavajájából, Isten után, a doctor Pataki Sámuel uram curája által ki-
gyógyult.” Uo. 392.  
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Bethleneket, hogy vannak. De hiszen, ha leveled szerint ezután jobban lenne, elég 
nagy boldogság vóna, mert jót remélve s rosszat érve, majd eltelnek a napok, azért 
én is egyebet már csendességnél nem kívánnék, mely tőled függ. 

Csákiékat köszöntöm, a kis Bocsi frissen van. Ugyan jön az új püspök bagasiá-
ja, tennap 26 szekér, s ma talám tíz. Szép székek, almarjomok, mind takaratlan, 
hogy láthattya az ember, ugyan várja Ibara a püspöket. Már talán ma én is megin-
dulhatok, kívánom találjalak jó egésségben, s vagyok 

igaz hív társad 
gróf Csáki Katalin 

Kolosvár, 6. Novembris 1780. 

À Son Excellence, Monseur Nicolas le Comte de Bethlen 
Küchelburg 

Sala Mihály levele Csáky Katához 
1781. február 24. 

No. 661. [171–172] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Procurátor Ágoston uramhoz küldött leveléből excellentiádnak szomorúan értettem 
a méltóságos Teleki urakkal fennforgó dolognak a felséges Királyi Gubernium előtt 
is szerencsétlenül lött kimenetelét, mely előttem annyival is kedvetlenebb, hogy 
excellentiád annak szerencsétlenségét énnékem tulajdonítja, mintha én nyavaljám 
jelentésekor azon dolgot elhallgattam volna. 

Látja az ÚrIsten az én lelkemet, hogy midőn a méltóságos Királyi Táblához 
memoriálist írattam, a reám bízott causák elhalasztása eránt közönségesen azt írat-
tam, hogy azoknak specificatióját a Dictaturán (az hol helye volt) jelentettem. Oda 
pedig, hogy ezt is béjelentettem, procurátor Gál József uram is tudja, s mások is 
tudják. Én nem tehetek róla, ha különb informatio nem tetszik, ezen fennforgó kér-
désben tovább hurcolódni, melyet majd én is iszonyodva hallok. Jó lészen gra-
tiosumra fogni, mert a szabados nem convincáltattak excellentiátokat egyébbel, ha-
nem calumnia poenárul, mely 66 magyar forint és a novum insinuátiójától fogva a 
méltóságos incta rész költsége refusiójával, igen sokra a sem megyen. Ezeknek ki-
fizetésével, hogy excellentiád ne terhelődjék, én esztendei conventiómat reáha-
gyom, csakhogy lelkem esméretében, mellyet mind Isten, mind emberek előtt tisz-
tán tartani kívánok, se excellentiád, se más senki ne gyanakodjék, mintha valami 
interessátióm lött volna ezen dologban. 

Kegyelmes asszonyom, emberséges és becsületet szerető embernek nagy dolog 
ártatlanul gyanúban forogni, nagy dolog magát átok alá húzni, de ha nékem a mél-
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tóságos Teleki famíliával vagy mással ebben collusióm és erre alkalmatosság adá-
som akaratomból és gondolatombul volt, az ÚrIsten világ láttára tégye ki ellenem 
azt, és sem ezen, sem a következendő életben (melynek boldogságát főképpen kí-
vánom) ne boldogítson. 

Ezekre reménlem, elegendőleg méltóztatik excellentiád ebben ártatlanságomat 
elhinni. A causához hová hamarébb lehető férésre nem es látok már Erdélyben 
egyéb utat, hanem a jelentett gratio fórumát. Én fogadásom szerént az addig való 
convictio kifizetésére conventiómot bennhagyám, s továbbra, ha az ÚrIsten meg-
tart, tehető szorgalmatossággal ügyekezem a causa mellett állani. Ha pedig udvar-
hoz is recurrálni tetszik excellentiádnak, meg lehet próbálni, de már mindentől fé-
lek, hogy elővétetődik rajtunk ezúton. 

Én oly confusióban vagyok, hogy meghatározó gondolatot nem tudok találni 
Vinkler urammal, s ha lesz mással is méltóztassék excellentiád consultálni, ne le-
gyen csak én gondolatom. 

Gratiájában ajánlott vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály 

Kolosvár, 24. Februarii 1781. 

Megtartani való levél, akkori, mikor az perünk oly szerencsétle-
nül folyt le Vásárhelyt, 1781. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1781. május 18. 

No. 550. 

[a levél eleje szakadt] 
Istennek hála, igen frissen vagyok, apádnak [...] bort küldettem, s amelyik tetszik, 
edényestül beküldem, mivel apróbb edényekre vannak véve. Ezen embertől a kis 
Katica papucsát küld ki, úgy az mely strinflit631 Lisinek attam, hogy két szemet fel-
szedjen, s magánál felejtette, nagy bosszúságomra. 

Bornyúról akartam írni, hogy lesz gondom reá, 3 disznót írtam helyibe, egyéb-
iránt is tudósíts. Az bivalt vitesd be Szamosfalváról. Csákit köszöntöm, s vagyok 
édes leányom  

igaz szívű anyja 
gróf Csáki Katalin 

                                                 
631 stümfli – (der Strumpf) harisnya 
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a kedves Almás, 18. Máji 1781. 

Utóirat: Mivel építenek, jó vóna apádat [...], hogy hétfőn jönnétek ide, s szom-
baton vissza lehetne menni, de hogy tudnám meg előre. A Hofmeister,632 ha elérke-
zett egy szamosfalvi szekerén sietve jöjjön ki. Az buzai levelet nekem adván ide, 
felszakasztottam. 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. július 20. 

No. 662. [59] 

Monseur! 
Nekem egy kis nyughatatlanságom vagyon, hogy talám gróf Bethlen József633 a 
pénzt elköltette, mintsem, hogy feltette vóna. Én ugyan Stromajer634 úrnak újra átal 
tettem azt a pénzt, de még nem vettem választ, hogy felküldette-e nekem, pedig ar-
ra a pénzre Bécsben rígen szükségem lett vóna. Azért kérem Kozma uramat, mind 
Stromajer úr mennyen végire, hogy felküldte-e a pénzt, s mikor, mind pedig Beth-
lentől kérje el, és aggya átal Harsányi Benedek uramnak, aki az hatszáz forintot 
igen sietteti. 

Már én sem mulatok itten, hanem ezen levelemre való válaszát igen sietve ké-
rem Kozma úrnak, azért ne sajnálja, csak az tordai postára dirigálja, melyek után 
Monseur 

becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

NagyAlmás, 20. Julii 1781. 
Reméllem, hogy igen sok újságok lesznek ottan, melyekrül való tudósítását kérem. 
Monseur Francois de Kozma 

à Hermanstadt 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1781. augusztus 18. 

No. 661. [170] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Alázatossággal kívántam excellentiádnak jelenteni, hogy tegnapi napon az ádámosi 
dolgot a méltóságos főcurátor, Horváth Ferenc úr jelenlétiben consummálók, de 

                                                 
632 udvarmester 
633 Bethlen Gergely udvari kancellár fia  
634 Strohmayer 
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igen nehezen lehete végbenvinni, mellyről való contractust kezemben vagyon, 
azért nem küldöttem bé, hogy az ádámosi protocollumban is beírom. 

Méltóztatott vala excellentiádnak aztat parancsolni, hogy az szőlőnek fele ter-
mése cedállyon az ecclesiának, fele pedig excellentiádnak, de azt semmiképpen 
véghez nem vihetem, holott már az pénzt is leszámláltam volt, és semmiképpen 
nem akarták felvenni, melyet látván én, és jobbnak is ítélvén az idei termést, csak 
odaengedem, mert ha oda nem engedtem volna, az dologból semmi sem tölt volna. 

Már kegyelmes asszonyom, nem féltheti excellentiád az ádámosi malmát, hogy 
divisióra mennyen, ennekutána lehet még két kőre vinni, megvallom, nehezen le-
hete végbenvinni. 

Én, kegyelmes asszonyom két versen is írtam Ágoston uramnak, hogy az Dál-
noki ellen való instructiókot és az több leveleket külgye kezemhez, hogy certificál-
tathassam az kezessit executióra, mely iránt írtam az úrnak, Boér úrnak is, megír-
ván azt is, hogy külgyék a szamosfalvi tiszt kezében és ő elküldi ide. Addig én 
héában megyek ki, már csak innen kelletik embert kifárasztanom a levelekért. Fele-
ségem mélly alázatossággal excellentiád kegyes kezeit csókolja. Továbbá excellen-
tiád kegyességében ajánlott, mélly alázatossággal maradtam excellentiádnak 

legkisebbik alázatos szegény szolgája 
Árkosi Ferenc 

KisSáros, 18. Augusti 1781. 

À Son Excellence Madame, Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina de Csáki, dame d'ordre de S. Croix 
à Hermanstadt 

Akkori levél, mikor az ádámosi malomhelyet az unitárius eccle-
siától megvásároltam. 1781. 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1781. szeptember 22. 

No. 661. [175–176] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ezelőtt is tettem vala emlékezetet excellentiádnak arról, hogy az bilaki alsó malmot 
meg lehetne egy kerékkel szaporítani, ha excellentiádnak úgy fog tetszeni, de 
semmi válaszát azon opiniómra excellentiádnak nem vehettem. Most az télen kel-
lenék az fáit megvágatni, úgyhogy télben-nyárban is egyaránt foroghatna, éppen az 
árkát kénék megnagyíttani az négy kerékhez. Most is azon malom az nagy száraz-
ságban is forgott. Ugyancsak egy kis földecskét Sombori Lajos úrtól megkellék 
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cserélnünk, az pedig excellentiád résziről igen könnyű volna, mivel az malomárki 
víz az bilaki határból az sófalvi határhoz szakasztatt egy darabocska törökbúza föl-
det, amelyet most a csizmadia bír. Ahelyett lehet mást adni nékie, ebben semmi ká-
ra nem lészen excellentiádnak, sőt haszna, mivel osztán az malomárki vizet 
távulabb vehetné az ember az malomra folyó ároktól. Ez szerént cselekedvén, az 
malomárki víz nem tolná fel az malom zsilipire az vizet, hanem libere folyhatna az 
víz, amidőn nagy volna az víz is. 

Kegyelmes asszonyom, itten SajóKeresztúratt635 Magos Pál perli az Toroczkai 
just, melly áll 14 antiqua hurbásokból.636 Erőssen bízik, hogy megnyeri ezen perió-
duson. Én úgy ítélem, hogy ahhoz excellentiádnak is volna jussa, jó volna ingerálni 
az fiscalis autentia előtt, csak az genealógiát tudhatnók. Azt sem tudom, már az 
cáptalon elvégezte-é az keresztúri levelek kiírását, nem-e talám abból is tanulna az 
ember valamit a genealógia iránt, úgy a jószág felől is. Méltóztassék excellentiád 
kivétetni az cáptalanból, ott lévén most excellentiád Kolosváratt, ha kiírattatatt vol-
na, úgy ítélem, készen is vagyon eddig. Ezzel pedig nem jó késni, mivel Magos Pál 
erőssen urgeállya azon causát. Ha odaítélik egyszer és nem ingerálhat az ember, 
későre juthat excellentiád hozzá. Csak azért is nem kénék késni, kegyelmes asszo-
nyom, ezen dologgal, hogy itten nagyon van az híre, hogy Kemény Gergelyné637 asz-
szonyom őnagysága kiváltja az keresztúri és fellaki portióját excellentiátoktól és 
osztán igen megkevesül az keresztúri jószág s előre kénék provideálni, hogy az kivál-
tandó jószág helyiben más jószágot, avagy csak annyit szerezhetne excellentiátok. 

Azt az lapádi638 részjószágot is nem kénék, kegyelmes asszonyom, másnak en-
gedni. Már amint beszéllik, azzal is megkínálták volna Kemény Gergelyné asszo-
nyom őnagyságát az lapádi attyafiak. Holott az fellaki szőlők, amit most bír Betski, 
Magos és Nemes Györgyné, többnyire az lapádi részből valók. 

Én, kegyelmes asszonyom, András elmenetele után neki handázék,639 és az erős-
ben is kezdék szántani. Némelly eke eleiben 8, némelyikében 10 ökreket is fogat-
tam, jóllehet nehezen, csak szántanak vagy 60 köbölre valót. Úgy intéztem, és az 
Isten esőt adván, lassan-lassan kezdvén szerdán esni, csötörtökön legjobban, úgy-
hogy pénteken, szombaton Bilakon elvetettek vagy 30 köblöt. Itt már Bilakon nincs 
is több egy lábnál szántatlan, de nehezen tudtam annyi perfectióra menni ezekkel 
az szófogadatlan szászokkal. A keresztúri tiszt is vettetett annyi szántót, ha többet 
nem, igen szép tiszta búzát vetettenek ötven vagy száz vékát. Az többi is ugyan szép. 

Bilakra, kegyelmes asszonyom, csak fogadni kell egy tisztet, mégpedig kemény 
legyen és szüntelen helyben. Most is, ha itt nem lettem volna, semmire sem mehe-
tett volna ezen öreg ember, mert bizony kétfelé nem is érkezhetik, kivált, amidőn 
az munka úgy egymásra gyűl, mint mostanában. Most is, hogy szüntelen itt nem 
                                                 
635 Sajókeresztúr – Cristur-Şieu, Doboka vm. 
636 hurubás – régi kunyhós, itt: viskós zsellér SZT V. 373. 
637 Kemény Gergely özvegye, Bánffy Mária bárónő 
638 Lapád – Magyarlapád, Lopadea Nouă, Fehér vm. 
639 handászni, handázni – kb. kézzel-lábbal igyekezni, tenni-venni 
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lakik a tiszt, azt cselekedték, hogy juhokat fogadtanak ide a határra, nem sok 
ugyan, de az egész nyáron mind itt fejték őket. Azt is úgy tanultam ki, hogy az Ke-
rőben640 lévén, elől találtam őket, látom, hogy fejeken csebret visznek s kérdem, 
mit visznek, mondgyák, hogy tejet. Hol vettétek az tejet? Bilakon vagyon egy né-
hány juhunk, ott fejtük az nyáron. Némelly pedig azt cselekszi közülök, hogy 2 
nagy ökröt tart, két tehenet és két lovat, magának széltiben szánt vele. Excellen-
tiádat két ökörről szolgálja, de én bizony az olyant is kihajtattam, arra jók, hogy 
egymás ellen árulkodjanak excellentiádnak, és tiszteket vádollyák, de magok isten-
telen cselekedeteket nem akarják agnoscálni. 

Talám excellentiád elfelejtkezett egy Fejér Mihály nevű jobbágyáról, aki Almá-
son is kolcsár volt. Sok istentelen cselekedeteiért kitétette a kolcsárságból 
excellentiád, és Bilakra jövén, hol ide, hol amoda kóbor lett, azt excellentiád egy 
arany taxára bocsátotta volt, még az én időmben. Akkor fizette is az taxát, most 
kérdem a tiszttől, hát fizette-é? Nem fizette bizony, ő nem is fizeti, mert ő Camara 
szolgája. Ezt nem kell úgy hadni, kegyelmes asszonyom, oda bé Szebenben kénék 
urgeálni,641 az Camarán. Most a Camarán lévén Gál úr, mehetnénk valamire, hogy 
parancsoljanak a désaknai sótiszteknek, hogy az fizetésiből excontentállák excel-
lentiádot esztendőnkint. Én bizony azt tudtam, kegyelmes asszonyom, hogy régen 
megholt, mostanában ide való jövetelemmel curiósuskodtam,642 úgy tanáltam ki, és 
Szeretfalván643 lakik, contrás644 az dési aknához, ott eddig legalábbis 60 aranya el-
maradott excellentiátoknak. 

Azt is kívántam jelenteni excellentiádnak, hogy 22 hordó készen vagyon, még 
lészen, amint referálja a molnár tíz, de ezeket még őszre nem rolta.645 Úgy ítéltem 
vadnak 30–30 vedresek, már hová méltóztatik excellentiád parancsolni őket. 

Midőn az Dálnoki rátiója ventilláltatott, akkor Fogarasi István és Széplaki István, 
aki most viceispány, nem vettenek csak egy pénzt is, hanem bízták magokat ex-
cellentiád grátiájára, valami fabéli beneficium iránt, és már most tőllem sollicitállyák. 
Én excellentiád híre nélkül nem adok, méltóztassék excellentiád parancsolni. Továb-
bá excellentiád kegyességében ajánlott, alázatossággal maradtam excellentiádnak 

legkisebb alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc 

S[ajó]Keresztúr, 22. Septembris, 1781. 

Nota: 

                                                 
640 Kérő – Baita, Belső-Szolnok vm., nem messze Bilaktól 
641 siettetni 
642 kuriózuskodik – érdeklődik, kíváncsiskodik SZT VII. 653–654. 
643 Szeretfalva – Sărăţel, Doboka vm. 
644 sólerakat vagy sókút őr lásd. SZT VII. 188. 
645 nem abroncsolta 
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A conventualis notarius az requisitorium tartása szerént rég az ideje, hogy a le-
velek transsummálásához hozzákezdett, feles leveleket már transsummált is, de sok 
levelekre lévén az requisitorium dirigálva, azokat mind kiíratni költséges és szük-
ség felett való dolog volna. Azért amicsoda levelekre szükség lenne, azt kell meg-
tudni, hogy ha ad casum necessarium megírni kell, írathassunk a faerián646 elkészül, 
csak tudósítson az úr. 

A Thoroczkai juss iránt induló causába az genealógiát kinek kire kell vinni, azt 
is meg kell írni, hogy avégre szolgáló leveleket is kereshessünk. Ezekről választ 
vehetvén, én az transsumptumot sietve concludáltatom s el is küldöm, csakhogy az 
taxájáról rendelés légyen. 

 

À Son Excellence Madame, Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina dé Csáki, Dame de ordre S. Croix 
à Clausenburg 

Az lapádi rossz jószágról jedzettem meg, 1782. 

Fejér Mihály taxája 

Magos Pál pere iránt 

Szegedinek írni az adósság megfizetéséről, és ha van e szándé-
kok a jószágot eladni. 

Borsai Nagy Borbála levele Csáky Katához 
1781. október 27. 

No. 661. [177–178] 

Méltóságos gróf Asszony! Kegyelmes Asszonyom! 
Jóllehet nem is illő, nem is kellene excellentiádat mostani szomorúságában647 alá-
zatos kérésemmel terhelnem, amelyről mély alázatossággal engedelmet is kérek, de 
az excellentiád nagy kegyelme se nagyobb, mintsen énnékem, méltatlan szegény 
alázatos szolgálójának hibául tulajdoníttatnék ezen alázatos kérésem, amelyre en-
gemet az excellentiád magával köteles kegyelmessége és mindenekkel jót tenni 
szokott környületessége, egész reménységgel, bizodalommal bátorított, ezen aláza-
tos reménkedésemre kegyelmes választ nyerhessek, amely is mély alázatossággal 
ebben áll, hogy 

Bölcsen tudva vagyon excellentiád előtt is az én eleimnek jussa Küküllőváratt, s 
ottkörül a Balásffi juss, amelyet praedecessoraink halála után is bírtanak a maradé-
kok, úgymint mi is, mind annakelőtte mintegy tizenkét, tizenhárom esztendeig, 
amidőn is ennekelőtte méltóságos gróf bethleni Bethlen Miklós urunk őexcellen-

                                                 
646 törvényszünet 
647 Csáky Kata férje, Bethlen Miklós 1781-ben halt meg. 
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tiája azon Balásffianum just is a küküllővári domíniumhoz foglaltatni parancsolta, 
és jóllehet alázatos instantiájára a testvéremnek s még édesatyámnak is, őexcellen-
tiája kegyelmességét akkor mutatni méltóztatott volt annyiban, amennyiben 800 fo-
rintot méltóztatott is őexcellentiája anticipato adattatni. Amelyet is továbbra való 
kegyelmes dispositiójáig őexcellentiájának el is vettük volt, sub eo titulo, hogyha 
többről mutathatunk s nagyobb summáról producálhatunk, azt is is őexcellentiája a 
magával született kegyelmessége szerént ki fogja fizettetni. Minekutánna penig 
minden documentumunk megtaláltattak volna azon Balásffiánum jussról, a testvé-
rem Barsai Nagy Péter uram Szebenben menvén őexcellentiájának mély alázatos-
sággal exhibiálta648 is, mely igazságunkat őexcellentiája két ízben is kegyelmesen 
megtekinteni méltóztatott, és múlt esztendőben legközelebb terminust is méltózta-
tott vala figálni, hogy comparállyunk vérekül és fog bennünket contentálni. De jaj, 
siralmas fátum az ember élete ez világban, csak jaj s bújdosás. Amikorra méltózta-
tott volt terminust figálni őexcellentiája, akkor a véletlen s szemérmetlen betegség 
őexcellentiáját is környül vévén, más, jobb időre halasztatott dolgunk eligazítása, 
amely még nehezebb volt, mert akkor súlyosabban uralkodván nehéz nyavalyái 
őexcellentiájának, nem kívántunk alkalmatlankodni. Nem is illett, annakutána is 
penig, minekutánna mindenkorra nagy ÚrIsten őexcellentiája iránt parancsolni 
méltóztatott, úgy reménlem, hogy az testvérem excellentiádat is alázatoson megta-
lálta az kezünkben lévő leveleink szerint, bennmaradott summának kinyerése vé-
gett, minekután is, mivel mi a testvéremmel ketten vagyunk, s azon juss egyaránt 
illetne mindkettőnket, erre nézve: 

Instálok mély alázatoson Excellentiádnak, csókolván kegyelmes kezeit, hogyha 
a testvérem, Borsai Nagy Péter uram excellentiádat meg fogja alázatos instantiája 
mellett találni, méltóztassék excellentiád azt a kegyelmességét mutatni, hogy lé-
gyen nékünk is kedves férjemmel, Thalaba József urammal (ki is excellentiád ke-
gyelmes lábánál megalázván magát, excellentiád kegyelmességében ajánlja is ma-
gát) hírünk benne és együtt lehessünk excellentiád előtt, és amint legjobbnak fog 
excellentiád előtt is tetszeni, együtt úgy lehessen végbenvinnünk magunk alázatos 
kérésünket, mert én is kívántam eleim után engemet illető jussocskámat kezembe 
venni, nehéz házam lévén. Ezen kegyelmességét Excellentiádnak mély engedelem-
mel kérem, tétessék tudósítást. Istentől is vészi excellentiád jutalmát, nem kívánnya 
ebben, tudom, excellentiád kárunkat, hanem mint kegyelmes asszonyunk, a minket 
illető résznek kiadattását fogja kiparancsolni. 

Továbbra is penig, amidőn grátiájában excellentiádnak mély alázatossággal aján-
lanám magamat szegény házammal együtt, holtig vagyok és leszek excellentiád-
nak, mint kegyelmes asszonyomnak 

kegyelmes válasszát óhajtó 
igen alázatos szolgája 

                                                 
648 bemutatta 
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Borsai N[agy] Borbára 
tekintetes Talaba Józseff úr hitves társa649 

Szeszcsor, 27. Octobris 1781. 

Méltóságos gróf Csáki Kata asszonynak őexcellentiájának, néhai boldog emlékeze-
tű gróf bethleni Bethlen Miklós Inclytorum Trium Nationum Statum Praesidens650 
úr őexcellentiája meghagyott árva özvegyének, igen kegyelmes asszonynak őex-
cellentiájának, mély alázatossággal, 

Küküllővárra 
Barsai N[agy] Borbára a küküllővári domíniumhoz némely részben levő jussa iránt 
edgyezkedni kíván, ezen missilis levele.651 

Anno 1781. 29. Octobris. Válaszom az, hogy e dolgokról semmit 
sem tudok, de informáltatom magamot és leveleket is meglátom, 
kívánván: ami a magoké, megtartani nem kívánom, de mostani 
állapotom ezeknek vizsgálására nem érkezik..652 

Csáky Kata levele leányának, Rozáliának 
é. n. [1781 augusztusa után] 

No. 550. 
Ezelőtt való levelemet653 nem akartam hosszabbítani, de mégis nem állhatom arra 
felelni, hogy vajon ki biztatta Csákit, hogy Erdélyben nem lesz szüksége a magyar-
országi jószágaira? Legalább annyi segítségére csak vagy, mint a Bottyáni kisasz-
szony lett vólna.  

Hogy adósságot fizetek, én oka nem vagyok, hogy szegény apád annyit csinált 
ok nélkül, én annak semmilyében nem részesültem, bár az enyémet nem költötte 
volna. 

                                                 
649 A borsai Nagy és a szeszcsorai Talaba család egyaránt fogarasi nemesi családok. BENKŐ 1999. 

569–570. 
650 a három nemzet tekintetes országos elnöke, vagyis a rendek elnöke az erdélyi országgyűlésen 

lásd. Jakó Zsigmond ételmezését RETTEGI, 1970. 485. 
651 Nem Csáky Kata kézírása, a következő sorban lévő válasz viszont az ő saját kezű megjegyzése. 
652 1758. május 26-án Bethlen Miklós és Csáky Kata a küküllővári fiscális jószág megvásárlásához 

kért kölcsön a fogarasi „districtusbéli regius perceptor, tekintetes, nemzetes szesztsori Talaba Já-
nos úrtól” 500 forintot, azzal, hogy a szesztsori fiscális portiót ajánlják fel érte. Ezt a házaspár ál-
tal aláírt és lepecsételt iratot kerestette elő Csáky Kata, s Potyó János udvarbíróval még 1785. áp-
rilisában és novemberében is fizettett részleteket, míg végül Talaba József 1787. február 18-án 
igazolta a 800 rénes forint megfizetését. Fond Jósika, No. 678.  

653 Nincsen aláírva, az írás egy darab papírra van írva 
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De látom, sok fekvő portékáit örömest megtartottátok, elég gyűrű, óra s egyéb 
van, énmiattam nem fizettek. 

Ezen embereknek még tegnap el kellett volna menni, de itt olyan szörnyű idő, 
hóhullás és szél van, nem tudom, az én szebeni utamot is nem gátolja-é meg? 

Én alig várom a sárdi tiszt jű-e, vagy sem. 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. november 4. 

No. 662. [63] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Igen kedves előttem kegyelmed tudósítása az én véletlenül szerencsétlen és nyomo-
rék causám iránt. Én is csak azt tartom, hogy a régi Isten él még, és kegyelmed le-
vele szerint még megengedi, hogy az én gyermekeim hasznára ebben is jó nevem 
fennmaradhat. 

Az Rosenfeld pénzitől örömest megmenekedném, látom is kegyelmed listájá-
ból, hogy ádámosi pénzt nem vett fel, melyet felesecskén, reméllek. Azért jó lesz, 
ha kegyelmed addig Szebenből nem mozdul, míg jó Istenem segítségével hazaér-
kezvén, számba nem veszem, és újobban nem tudósítom kegyelmedet. Úgy lehet, 
hogy az SzentMiklósi urakra szorulok, egynehány száz forintig. Azért az erdő el-
adásban jó lett vóna azokat az urakot erőssen megtaxálni, mivel úgy lehet, hogy 
ezen Rosenfeld adósságát is az ő segítségekkel pótolám ki, csak érhessem végit. 

Az máslást654 külgye ki kegyelmed Küküllővárra, úgy azon borból, melyből ak-
kor ittunk és levetette kegyelmed, a többit pedig mentől jobban aggyák el, s ha le-
het, a hordók se vesszenek oda. 

Nekem ugyan nagy szükségem vóna egy catholicus, józan iffiúra, akire cselé-
dim rendbentartását bízhatnám, s annál jobb vóna, ha németül is tudna.655 

Az mely kosárt kegyelmedre bíztam volt, el ne felejtse kihozni, úgy az kuptát 
Csanádról. 

Én kegyelmedtől semmi írást ki nem kaphatok, név szerint az szegény úr teme-
tése rendit.656 

A Dégellman úr portékái iránt sokszor írtam, Stomájer657 úrnak s válaszát nem 
vehettem, pedig örömest másnak nem engedném. 
                                                 
654 A máslás seprőbor, a legjobb az aszútésztára öntött mustból készül (máslás aszú). Az aszúbor sep-

rőjét musttal, borral keverik, ülepítik, tisztítják, és hagyják kiforrni. Legalább két évig érlelik. 
655 A levelek alapján Csáky Kata olvasott és értett németül, ám a hivatalos ügyintézésben, levelezés-

ben segítségre volt szüksége. 
656 Gróf Bethlen Miklós temetési szertartásáról van szó, aki 1781. augusztus 20-án halt meg. A szer-

tartás megszervezése időnként hosszú időt vett igénybe. A végtisztességet egyházi személyisé-
gekkel együtt az elhunyt rokonai szervezték meg. Lásd pl. Károlyi Ferenc generális temetési szer-
tartását, amelyet a grófi család inspectora, Szaplonczay Kristóf készített el. Szabó Péter: A vég-
tisztesség. A főúri gyászszertartás mint látvány. Bp., 1989. 129–137. 
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Ha kegyelmednek ki kell sietni, azon pénzt jó lesz Vincze úrnál hadni, míg a 
több részét kipótolhattyuk. 

Ezzel kegyelmednek 
becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

Teremi, 4. Novembris 1781. 

Éppen most veszem kegyelmednek 28-dikán datált levelét, de már a szükséges dol-
gokról írtam. 

Ami az özvegyi károsodásomat illeti, azok hallatlanok, de nem a káromot, 
sajnállom, hanem szégyenlem, és félek több kártól, és ízetlenségtől, melyet pennára 
tenni nem akarok és sok átok fog szállani az több szegény özvegyektől, mert sok 
famíliák, az én példám mián, sok árvákot fognak megrontani. 

Az ürmosbor dolgát meggondoltam, hogy úgy lesz, mivel előttem kell oda cé-
dulájokat felírni, Rosenfeldnek soha nem adtam, s nem is akartam. 

A szoknyát 15 aranyon nem adom, hanem 20-ként. 
Papiros dolgában igen meg vagyok fogyatkozva.658 
Strómájer urat köszöntöm, s az asszonynak szerencsés becsülésin örvendek. Az 

mely ház készülésit megvette az úr, köszönöm, de úgy rendelkezem, hogy az abla-
kon is volt superlát659 és rolett. Egyebekről írok az kegyelmednek Küküllővárról, 
de ha ezen 230 Rftot magára vállalja, igen jólesik nekem, ebben az esztendőben 
igen sok terhes kölcségeim lévén. 

Az urbáriumra nézve siessen ki kegyelmed, hogy tehessünk holmiról rendelést, 
mert azután igen meg leszünk szorítva. 

Az itt való tiszt inkább építésen, mint pénzszerzésen igyekszik. 
 

Monseur Francois de Kozma 
à Hermanstadt 
 

Ezen levél, az mely szempillantásban érkezék Küküllővárra, mingyárt külgye 
Szebenbe, igen siető.660 

Éjtszaka érkezvén és a parancsolat szerint sietve küldvén, nem írhattam, mely-
ről engedelmet instálok. 

P. János 
                                                                                                                            
657 Strohmáyer  
658 Utalás a középfalvi papírmalomra, amelyet 1760-ban alapítottak, s vízjele a Bethlen-Csáky egye-

sített címer volt. A címer fennmaradt a küküllővári kastély bejáratánál. 
659 függöny 
660 A levél hátoldalán, a címzés alá írva. 
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Both Mihók levele Csáky Katához 
1781. november 6. 

No. 661. [173] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád kegyes parancsolattya szerént patkókot nem küldhettem ez okból, hogy 
az mostani új adminisztrátor, ki tudgya mennyi időtől fogva hevert és rozsdától 
megemésztett patkókot homokban szoríttatott, s valameddig azokot nem distrahál-
hattya, addig újakot nem csinálnak. Vasat pedig küldök nem két mását, hanem 
hármat, hogy egyikből patkókot is lehessen csináltatni. Az vas 23 darab. Ezenkívül 
küldök egy vasverőt is, ha jó lesz, már most többet is lehet csinálni, és egy hús bo-
rítót, 20 tángyért, 3 darabocska visakat, egyik tavaszi, más ketteje most őszi. 

Ideji vásznat 8 véget, mással együtt 397 sing. Kinek-kinek az végezésiről kitet-
szik, hány sing. Pénzt pedig azér nem küldhettem, hogy az restantiából miólta Ár-
kosi úr elment, többet 40 Rft-nál nem gyűjthettem. Abból is vasra adtam 18 Rftot, 
a megmaradott kevés részit pedig átaladtam felküldeni, hanem éjjel-nappal igyeke-
zem szerzeni és mentől hamarabb küldeni. Az economiáról úgy tudom, hogy erről 
Árkosi urak excellentiádot tudósították. 

Szőlőnek árkoltattam. Késalja fákot pedig most szedetek, mivel efelé még most 
metszik a szőlőköt, s rajta leszek mentől többet ültetni, úgy egyéb csemetéket is. 
Higgye el is kegyelmes asszonyom excellentiád, hogy bizony valamit véghez vihe-
tek, semmit soha el nem mulatok, az excellentiád hasznára. 

Hanem instálok, kegyelmes asszonyom excellentiádnak, mély alázatossággal, 
méltóztassék ilyen életemet koczkáztató, vad helyen csekély szolgálatomat megte-
kinteni, és azon ellenem tett pástyilust661 kezemben szolgáltatni, mivel engemet 
mind az világ kacag, hogy egy haszontalan ember hogy mert az én hűségemben 
engemet mocskolni, annál inkább excellentiádat hogy[an] bátorkodott bosszúságra 
ingerelni. Én Árkosi uramnak is eleget instáltam kiadásán, de nekem ki nem adák, 
sem az investigátiót nem méltóztatták közleni. Holott nekem úgy tetszik, hogy ha 
valamivel vádoltattam, tehát hadd menthessem magamat, mely bizony nékem egy 
kis kedvetlenséget okozott. Hanem táplál az excellentiád szokott kegyessége, hogy 
azon levél kezemben jön, hadd mutathassam meg az közembernek, hogy én nem 
vagyok olyan, mint ő. 

Excellentiád szokott kegyességében mély alázatossággal ajánlott, maradtam 
excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Both Mihók 

Branyitska, die 6. Novembris 1781. 

                                                 
661 pasquilus 
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Méltóságos született gróf keresztszegi Csáki Katalin asszony őexcellentiája, méltó-
ságos gróf bethleni Bethlen Miklós úr őexcellentiája meghagyatott úri özvegyének, 
kegyelmes asszonyom őexcellentiájának, mély alázatossággal 

Küküllővár 

A vas küldis miatt tettem el. 1781. 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. november 22. 

No. 662. [56] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat!662 
Kegyelmed csak elsiete innett, minden haszontétel és minden bajoknak eligazítása 
nélkül, hogy azután meggyűlt a bajom szász pappal, olá pappal, szászsággal, olá-
sággal, erdő dolgával. Ezzel a móddal kevés segítséggel lesz kegyelmed, ha min-
den csak az én gondomra marad. 

A sok fát kérő emberek is újra mind reám járnak. Én azért jüttem vóna ide, hogy 
ha élek, jövendőbeli mulatságomról és nyugodalmamról tegyek rendelést, s szünte-
len a sok instánsok veszik el az időmet. 

Már Árkosira bíztam az erdők megjárását, hogy az ledőlt fákból elégítse ki őket. 
Gáll urat köszöntöm, s az mely levél Gorbón nem tanálta, visszaküldtem, azon 

kérésem lévén, hogy írjon gróf Haller Jánosnak Bécsben, s recommendálja,663 
mintha én semmit se tudnék benne, hogy tegyen rendelést iránta, hogy legyen vala-
kink, aki reá vigyázzon, mivel a más rész igen sürgeti elévételit, hogy bárcsak az 
usus fructust664 ne ítilnék meg. Azt tartván, jó vóna, kegyelmed is gróf Hallernek 
írna, csak mintha Szebenbe lévén, az pénz súljos kimenésit vette észre, és maga 
hívségéből ír, és hogy szamosfalvi causában költ transmissiót665 is az szegény uram 
felvivén, az ágens hirtelen halála mián eltévelyedett a Cancellárián, hogy azt is ke-
restesse ki, és azt se fogja tudni, hogy Székely Dávidné is vér ahhoz az perhez, azt 
is tudtára kéne adni. Már én Gáll úrnak csak rövideden írok, hanem kegyelmed eb-
ből még magyarázza meg, s tudom megcselekszi. 

A méltóságos püspököt többször is kértem, hogy a Catholika Comissio Proto-
kollumába írassa be azon contractussát gróf Teleki Lajosnak, mellyet a szebeni apá-
cáknak általadtam, egy kisasszony tanítására fundátióul.666 Ezt a dolgot Stromajer 
úr jól tudja, akit köszöntök. 
                                                 
662 A levélnek nincsen címzése, csak feltételezés, hogy Csáky Kata Kozma Ferencnek írta. 
663 ajánlja 
664 haszonvételt 
665 átiratot 
666 alapítványként 
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Az urbáriumról tudósítson kegyelmed, mivel ezen a földön csak rebesgetik, tu-
dósítson kegyelmed róla. Az adósságok kifizetésire legyen jó móddal gondgya ke-
gyelmednek. 

Kegyelmed azt mondgya vala, hogy ha gyermekeimmel kedvetletség lesz köz-
tünk, úgy nem vállalja kegyelmed szolgálatomot. Még eddig, Istenek hála, megőr-
zött a jó Isten, de amint kegyelmed beszélt, csak itten is az affélék könnyen kedvet-
lenséget szerezhetnek. Nincs miért kegyelmed több kárt szerezzen nekem, mert 
úgyis több ilyen kolduson maradott intimus cancellárjusné nem volt, mint én. Ál-
dom a nagy Istent, hogy magamnak volt, mert ahelyett, hogy más intimus cancel-
lárjusnéknak hatezer forint van, a sok törvénytudó jóakaróim mellett én koldus-
botra juthatnék, s még sok szegíny özvegy megsirattya, ha ollyan törviny szerint 
adgyák ki a részit, mint az enyimet. Azért ezt azért írom, hogy kegyelmed kít ajtó 
közé többé a kezit ne tegye, mert engem megkárosíthat kegyelmetek, de az utánam 
következendő özvegyeknek nem lesz mindeniknek a Sajómejikén jószága. Ezt 
azért írom, hogy legyen kegyelmednek ideje meggondolni, hogy van-e törvény az 
özvegyek kenyerit elvenni, s bizonyosan, amit velem cselekszenek, az törvényül 
marad a több özvegyeknek élelmire is. 

Kegyelmed elfelejtett rendelést tenni az Kolosvárra küldendő meggy és mogyo-
ró csemeték iránt. 

A gubernátorné hogy szenvedheti az onokája halálát,667 és ha lemegy-e Dévá-
ra,668 mindenekről tudósítson kegyelmed. Ezzel  

becsülettel szolgálja 
gróf Csáki Katalin 

Bilak,669 22. Novembris, 1781. 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. november 26. 

No. 662. [55] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Kegyelmed levelit vettem, de már azelőtt Szakács Andristól mindeneket megírtam, 
tudom ahhoz tartya magát kegyelmed. 

Nekem igen nagy szükségem lenne egy kertészre, s Harsányi uram egyet reco-
mendált, akin igen kaptam vóna, azért is, hogy őkegyelme ismerte és azért is, hogy 
a kertész maga kínálkozott. Mégis kiverték a fejemből, hogy nem derék, hanem ké-

                                                 
667 Bánffi Zsigmond úrfi, aki együtt élt Gyulai Józsefnével, Jósika Máriával, annak birtokán, Spring-

ben halt meg. RETTEGI, 1970. 413. 
668 Déva – Deva, Hunyad vm. 
669 Bilak – Domneşti, Doboka vm. 
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rem kegyelmedet, beszéljen vele, s ha józan életű, citrom-narancsfákhoz ért, újsá-
gokkal biztat, és vállalja, hogy az kertet csinosan tartya és mindenféle veteményen 
igyekszik. Az fizetésit Harsányi alkalmára reá lehet bízni, mert engem jól ismer, 
tehát mingyárt tegyen kegyelmed rendelést, hogy mennyen szekér utána. Küküllő-
váron pedig ne tartoztassák, hanem külgyék Lónyára,670 bízván a tisztnek, hogy 
mingyárt külgye Szamosfalvára, s onnét SzentMihálytelkére, s Almásra, de ugyan 
ajánlom kegyelmednek, vagy ezt, vagy mást. 

Teremiből hírem nélkül ne vitessen el kegyelmed holmit, ott sem sok van. Ezzel 
kegyelmednek 

becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

Buza671 

Monseur Francois de Kozma  
à Hermanstadt 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. november 27. 

No. 662. [57] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Én tennap egy levelemet az tordai postára igen kétségesen igazítván, újra kívánom 
ezen levelem által azon kertész iránt, mellyet Harsányi József úr commendált volt, 
hogy ha az citrom-narancs fákhoz és kert csinosításához ért. Az fizetése iránt pedig 
csak Harsányi Józsefre bízom magamot, tudom, hogy mentől jutalmasabban fo-
gadgya és sietve külgye ki kegyelmed Almásra. Ha a minapi levelem el nem vesz-
ne, abban mindeneket bőven megírtam volt. 

Most kijüvet elhozhattya kegyelmed az elszökött kuptámot. Már azt sem tudha-
tom, ha Stromajer úr megvette-e Degellmahn úrtól azokat a portékákat, melyek 
iránt kértem volt, melyek nélkül nem örömest maradnék. 

Iszkucsnál való adósságomot igazítsa el kegyelmed, s ha lehet az interest vonnya 
el. Ezzel kegyelmednek 

becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

Buza, 27. Novembris 1781. 

À Monseur Franciscus de Kozma 
à Hermanstadt 

                                                 
670 Aranyoslóna – Luna, Torda vm. 
671 Buza – Buza, Doboka vm. 
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Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. december 1. 

No. 662. [61–62] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Báró Jósika Dániel prefectusa innen menvén be Szebenben, négyszáz forintot kül-
dettem az adósság kipótolására. Az parasztembertől bajos pénzt küldeni felesen, 
azírt csak beszéllyen kegyelmed Rosenfelddel, s tegyen terminust 20-dikra, mert 
akkorra, ha máskint nem lehet, kölcsön[t] kérve is beküldem. Vincze úrnál jó lesz az 
pénzt hadni, megkérvén, hogy addig ki ne aggya, míg az contractust vissza nem aggya. 

Azon prefectus is újabb kedvetlen dolgot monda, hogy procurátor Sala nem vó-
na capax tovább szolgálni nekem. Az is elég baj, hogy lesz, ha mind új prócá-
torokkal kell ily terhes causám folytatni. Valami Molnár nevűt dícsirnek, már az én 
értemre több holt ki 8 prócátoroknál, s az más részben mind derék prócátorok van-
nak. Most Szebenbe is, ha tanolt, vigyázó procurátorunk lett vóna, nem esett vóna 
rajtam az prologáta672 mellett 4. Septembris az az szörnyű ítilet. Kik a nagy törvény 
tudás mián az régen fiaktól bíratott borgai jószágot kijádzák a kezemből, azt pedig 
liánnál nehezen hadgyák, hanem tavullór jó vóna vígire menni, nehogy esztendő 
múlva se övé, se enyim ne legyen. 

Kegyelmed siessen vissza, itt sok a dolog, nekem senkim sincs. Az ménest se 
hajtatá fel kegyelmed Buzában, se juhokat, a sertések dolgát se igazította el, s én 
magam gyermekeimmel nem örömest viszálkodom. Szép jövedelmű, exlutiás673 öz-
vegy vagyok, talám lenne hatszáz forint Teremiből, s ott is marha van szénán, a sok 
sertés, végre azzal adunk számot, hogy azokra költ széna, gabona. Én ott hasznot 
remélvén az fából is, égettbor főzést se akarnám megengedni, egyszóval mindent 
pénzzé tenni, ezzel kegyelmedet várom. 

Iszkucsnál van 600 forint, ebből 100 Csákinak mennyen, mivel Magyarországt 
meg atta már, a sertésekért nem tudom, mennyi megyen. Stromajer úr magára vett 
kétszáz 30 forintot, még talám kell oda harminc, úgy igazítsa kegyelmed, nehogy 
újabb adóssággal terhelődgyem. 

Az fa dolgát igen rossz móddal találtam, melyre nézve igen szükséges lesz egy 
ollyan fa fűrészlő fűrészt hozatni. 

Medve úrnak 30, [azaz] harminc veder bort engedhet kegyelmed, régtől fogva 
jó szívit tapasztaltam, bár több tanácsával éltem vóna, nagy törvénytudó ember. 

Az Tükörnek és Degellman úr portékáinak megvétele jól esett, de jó lesz, ha 
kegyelmed holminak mértékit veszi és úgy küldünk ferslagokat utána, de vajon az 

                                                 
672 prolongatio – meghosszabbítás, határnap kiterjesztése, perhalasztás  
673 ex(c)lutiás – kirekesztett SZT III. 532. 
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spallérokat és székek borítékját nem vóna-e jó megmosatni. Eziránt beszéljen ke-
gyelmed Strómájer úrral. 

A bilaki tisztnek recomendált cancellista iránt különös minutáimot674 küldem. 
Ha még nem írt kegyelmed gróf Haller Jánosnak Bécsbe, meg kell írni, hogy az 

ádámosi causához Székely Dávid úrnak is vérsége vagyon, nehogy oda ragaszkod-
gyék, s kiaggya magát, mivel ő az concesszióban nem igen van informálva. 

Vagy 4 heringet hozzon kegyelmed. 
Almásra az jó kertiszre igen nagy szükség van, úgyhogy minden óra késő. De 

mégis ollyan helyt, ahun keveset lakik az ember, 100 Rft sok, én pedig ott nem fő-
zetek senkinek, s érte egyedül konyhát nem kezdhetek. 

A só dolgát nagyon hírletik, hogy 4 Rft fog hágni, az uraságnak is sok baj lesz, 
de kivált a szegénységből eleget fognak felakasztani, de ha bizonyost [tud] ke-
gyelmed tudósítson, mivel legalább 3 esztendőre provisiót tétetnék. 

Én az ürmös borok specificatióját675 még nem látám, félek, hogy sok confúsió676 
esett is, general Ball kifelejtődett. 

Én itten sok dolgot nagy confúsióban találtam, kicsi dolog, de a fa dolga is rossz 
státusban van, ma is egy ablakot kitört a darabont. Jó vóna egy fűrészt hozni, itt fe-
lettébb rút idő lévén, még szekeret nem küldtem. 

A Neysteter dolgát csak akkor igazítsuk, mikor kijün kegyelmed. Igen sok dolog 
terhel, bárcsak kapnék valakit irattni? magam mellé, kivált, aki németül is tudna. 

becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

Csáky Kata Kozma Ferencnek 
1781. december 12. 

No. 662. [68–69] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Tegnap írtam volt kegyelmednek, hogy mennyi pénzt küldek, de mai nap esmét ér-
kezvén, már nem szorulunk kölcsönre, s inkább is akarom, hogy kegyelmed maga 
tegye, s az contractust is hozza ki. 

                                                 
674 feljegyzés 
675 kimutatását 
676 zavar, hiba 
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Vegyen kegyelmed tíz font viaszgyertyát, egy süveg nádmézet,677 és hat font jó 
kávét,678 s hozza ki magával, de jók legyenek. 

Az Dégelmann úrtól vett portékák után, csak ha kegyelmed mértéket hoz, az 
spalléroknak, úgy külgyük bé, de talán az falról jó lenne levenni, mivel egy dáma 
aligha meg nem vette vóna, de azt mondták neki, hogy az falán nagy része rod-
hattni kezdett. 

Most veszem én észre, hogy mért vontatta kegyelmetek az testamentum leírását 
és nekem általadását, most látom, hogy a testamentumban se Buza, Borgó annál 
inkább benne nincsen, s még ki nem játszodták kegyelmetek kezemből, addig a tes-
tamentumot átal nem adták. Jó lehet, Buzát soha liányomtól eltartani nem volt cé-
lom, de fiú-jószágot, aki vagy fiút, vagy özvegyet illet, által nem adtam vóna, ha 
akkori sok bajaim gondolataimat értetlenségre a sok szó közt nem hozták vóna. 

Azért én kegyelmed lovainak béküldésit szeredáig késleltetem, hogy nekem fő 
célom gyermekeimhez való szeretetemet minden dolgokban megbizonyítani, de el-
lenben a világ kikacagását is elkerülni és az utánam következő özvegyek átkát. 
Gáll úrnak is írtam rövideden, hanem ezen levelem is mutassa meg kegyelmed, 
mert az én segítségemre világos a törvény, s ne rontassék el azt kedvezésért, mert 
egy ilyen anya gyermeke kárát kipótolhattya, de az gyermek az anya megcsúfolta-
tását soha helyben nem hagyhattya. 

S én vagyok ennek szomorú példája, akinek megrontása példája után sok özvegy 
fog az egekben felkiáltani, csak ez is az özvegynek első esztendőn minden övé, semmi 
adósság fizetéssel nem tartozik, mégis még csak azt sem tudták végben vinni, hogy az 
angária kezdetivel kezdődjék az adósság fizetésinek esztendeje. Ezt még jóvá hozhat-
nák, de nem úgy, mintha én adtam vóna az eszekre, hanem az igasság, holott en-
gem megosztaztatván, ami jövedelem jütt, az én sajátomból jütt, bárcsak az effélét 
tudná kegyelmetek eligazítani. Ezzel kegyelmeteknek becsülettel szolgál: 

gróf Csáki Katalin 

Küküllővár, 12. Decembris 1781. 

                                                 
677 vadméhek méze, nádcukor, cukor 
678 A hagyomány szerint a korszakban a kávét általában csak a tehetősebbek fogyasztották. Lásd. 

KRISTÓ–BARTA–GERGELY, 2002. 342. A Bécsben járatos főurak azonban hamar megismer-
kedtek vele és használták. A Csáky családban már a 17. század közepéről maradtak fenn adatok a 
kávé gyakori vásárlásáról. Csáky István országbíró pl. 1666-ban már külön kávés ládát használt. 
Gróf Csáky István országbíró utiköltségeinek és bevásárlásainak jegyzéke 1666-ból és 1675-ből. 
Közli: Deák Farkas. = Történelmi Tár, 1883. 589. Benda Borbála doktori disszertációja szerint a 
főúri udvarokban a kávé a 18. század elejére már nem ritka, hanem megszokott itallá vált. Lásd. 
Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon. Bp, 2004. 276. 
archivum.piar.hu/batthyany/benda/doktori-disszertacio.pdf. Csáky Kata valószínűleg első házas-
ságában, a férjével folytatott utazásai során kedvelhette meg a kávézást. Leveleiben gyakran for-
dult elő a kávé vásárlására vonatkozó utasítás, amiből kiderül, hogy a grófnő értékelte a jó minő-
séget, s ügyeltetett arra, hogy elkülönítsék a kávét más termékektől.  
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Az vásárlásra küldettem húsz Rft rézpénzt. A lovak szeredán este benn lesznek. 
Monseur, Monseur Francois de Kosma 

à Hermanstadt 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1781. december 26. 

No. 662. [64–65] 

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat! 
Elfelejtettem megírni kegyelmednek, hogy szerezzen vagy 30 tekenős békát, tud-
gya kegyelmed, hogy Rosáli halat nem eszik, úgy hozzon vagy 200 csigát. 

Az elveszett két font viaszgyertyát kerítse elé kegyelmed, az innepekre kelleni 
fog a templom[ba]. 

A papiros jókor jütt, de a spanyor [így] viasz elveszett, elhiszem, hogy a Péter 
kezire került volt, s ő nyelvel. 

A Bethlen urak dolgában, Isten tudgya kit kapok, mert kegyelmed valami dol-
gomban belé szólhatott, mindenütt károsodtam. Azt pedig vehette kegyelmed észre, 
hogy nem azt jajgatom, hogy el nem élhetek, hanem szégyenlem, s jajgatom hóltig, 
hogy úgy kijátszódta kegyelmetek hóltig való gyalázatomra a fiú-jószágot a ke-
zemből. Melyet kegyelmetektől nem úgy csudálok, mint Gáll úrtól, aki a jószágok 
természetit jól tudta, hogyha mások kedveskedni kívánnak is valakinek, de az örö-
kös jószág vagy fiat, vagy özvegyet illet, melynek tőllem elítélésse mián egész or-
szág nevetsége lészek. 

A kertész, ha jó is, nagy szükségem van reá, a mostani is elég drága, s mégis 
rossz. 

Nagy Józsefnek semmi bizonyost nem írhatok, míg kegyelmeddel nem beszél-
lek, a minap is nem úgy írtam volt, hogy neki megmondgya kegyelmed. Hanem 
kegyelmeden csudálkoztam, hogy olyan embert akar szerezni, akit magam tanítsak. 
Úgyis már másnak valami szót tettem, de nem is tudom, mikor tehetnők bé, mivel 
kegyelmednek jelen kéne lenni, s bizonyos dolgaim mián pedig elsőben Almás felé 
kéne menni. Azt elhiszem, hogy a szegény almásiak megkárosodnak, mert akinek 
igy senkije sincs, mint nekem, hogy várhatná valami dolgának jó kimenetelit. 
Ugyancsak mennyen el kegyelmed az méltóságos gubernátor úrhoz, s kérje, hogy 
ne vévődgyék azon dolog elő, míg az Táblán le nem foly. 

Én kedden a szekeret béindítom, s reméllem 400 forintot esmét béküldek, mely-
re nézve, az kegyelmed lovait csak szerdán vagy csütörtökön küldem be, hogy le-
gyen ideje kegyelmednek az pénzt általadni és még ami híja lesz, vagy kétheti vá-
rakozásra kölcsönkérni és a petákakot hasznossá tenni. Azután az huszast és 
márjást örömest elveszi, de bár előbb jelentette vóna meg kegyelmed. 
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Informáltassa kegyelmed Borgó iránt magát, ha vajon Bethlen József679 csak Te-
remit aggya-e a famíliának átal, vagy az borgai részit is, mert én azt sem tudom, 
hogy az szegény urammal megosztoztak volt-e. 

Az Rosenfeld úr adósságára kegyelmed vitt be 1050 Rft 
Én küldettem báró Jósika prefectusának    400 Rft 
Most esmét küldek        400 Rft 
az egész adósság     2000 Rft 
az interese          90 Rft 
Van még hátra 240, ezt megszerezheti kegyelmed valakitől.680  

Küküllővár 

Monseur Francois de Kozma 
à Hermanstadt 

igen siető 

Kajtsa Imre levele Csáky Katának 
1782. január 14. 

No. 661. [202–203] 

Nagy méltóságú Grófné, igen kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád levelét mélységes alázatossággal tisztelvén, annak foganattyát cikke-
lyenként megértettem. 

Elsőbben is azért, ami a Domokosiana Causa említését nézi, sajnálatos fájda-
lommal értem, hogy a részben esett terheltetéseknek és kedvetlen decisiónak okául 
tétettem. Én, kegyelmes asszonyom! procurátorságot nem vállaltam, s következés-
képpen azon causának is procurátióját magamra nem vettem különben, hanem mél-
tóságos gróf Haller János úr őnagysága parancsolattyából procurátor Vinkler uram 
kezébe adtam, kit is őnagyságának mások is commendáltak, s az néhai gróf úr 
őexcellentiája is javasolt. Azután az informátióra reflexiókat és az apellátióra való 
okokat őkegyelmével megértetvén, mind szüntelen mellette nem ülhettem, mert er-
re sem parancsolatom nem volt, sem költség nem adatott. Én pedig parancsolat 
nélkül és magam fejemtől egy lépést sem tehetek és csak egy krajcárt is kezemhez 
nem veszek, ha őnagysága nem ád. 

Eléggé sürgettem én azt is, kegyelmes asszonyom, hogy akár Vinkler uramat 
megtartyák, akár mást fogadnak excellentiátok, írást kell nékie adni és meghatá-

                                                 
679 Bethlen Gábor udvari kancellár fia 
680 A levél nincsen befejezve. 
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rozni fizetését, de gróf uram őnagysága is csak elhalogatta. Adatott ugyan őkegyel-
mének hat-hat arany a két részről, de annyiért nem szolgál egy szebeni procurátor és 
talám ez volt az oka, hogy szintén azon causa dolgában postán küldött levelemre 
Vinkler uram semmit nem válaszolt és én azt is megírtam gróf uram őnagyságának. 

Méltóztatik excellentiád írni, hogy azon causa iránt különös gondom légyen, de 
én alázatosson declarálom excellentiádnak, hogy nékem abban módom nincsen, 
mert én itt közelebb is csak azt cselekedhetem, amit specialiter parancsol őnagysá-
ga, minthogy már többe plenipotentiám sincsen, és most is azon causa mégyen-é 
kezébe őnagyságának, vagy nem, s tészen-é rendelést iránta nem é? Isten tudja, én 
azt se tudom, hol vagyon, vagy hova ment őnagysága. 

Másodszor: a Telekiana Causához való levelek gróf uram őnagyságánál vannak, 
mikor határozta meg őnagysága maga tetszését, én azt nem tudom. 

Sala uram állapottyáról úgy vélekedem, hogy az jövő júniusig, midőn tudniillik 
esztendeje bételik, talám megtartyák excellentiátok, mivel aligha a deputátumából 
már valami ki nem adatott, és addig jobban el is válik, miképpen gyógyulnak szemei. 

Most a Salánkiék causájában Gorbó iránt őkegyelmével dolgoztam, és úgy kül-
döttük a Gál József uram kezéhez. Azt a causát is szorossan fogják, amint látom, 
azt akarják bizonyítani, hogy hamarább bírt Gorbón Oláh Boldizsár, az ő processo-
rok, mintsem a Csáki família. 

Deszmár681 iránt, ami keresete legyen a fiscusnak excellentiátok ellen, én való-
jában nem tudom, s most hallom excellentiádtól. 

A méltóságos Csáki uraknak a Prínyi urakkal való causában igen kevés olta-
lommal lehetnek excellentiátok, mivel itten magyarországi jószágokrul való leve-
lek nincsenek, amellyek voltak is, azokat excellentiád néhai méltóságos édesattya, 
az magyarországi akkori tárnokmester, Csáki Sigmond úrnak visszaadta, és úgy tu-
dom, recognitio vagyon róla. 

Ugyancsak talán egy darab levél vagyon, mellyel gondolnám, hogy valamit se-
gíthetnének excellentiátok őnagyságokon. Azon csere-levél tudniillik, melyben az 
Prínyi Máriától született Csáki László, édesannya jussán bíratott nagyidai682 jószá-
gát, ahhoz való portiókkal cserélte Csáki Istvánnal. Mely levélből kitetszene talán, 
hogy ma azon jószágot a Csáki urak nem zálogképpen, hanem a Prinyi Mária suc-
cessióján vérség jussán bírják és ugyan a Csáki és Prínyi famíliák vérséges co-
nexiója683 kitetszene. De ezen levélhez most nem lehet jutni, mivel az archivum 
kolcsa őnagyságánál vagyon. Egyéberánt malasztos kegyelmébe berekesztve, va-
gyok excellentiádnak 

alázatos méltatlan szolgája 
Kajtsa Imre 

                                                 
681 Dezmér – Dezmir, Kolozs vm. 
682 Kolozsnagyida – Viile Tecii, Kolozs vm. 
683 kapcsolata 
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O[láh]Fenes 

Bizonyíttya, hogy az Csáki István és László között való cserele-
vél az öcsémnél, Haller Jánosnál való archivumban vagyon. 
Jegyzettem meg 1786. 12. Maji 

Csáky Kata Bethlen Rozáliának 
1782. február 13. 

No. 550. 

Kedves Liányom! 
Amint írtam volt első estére [...] s másnap Csanádra is, harmadnap estére békével 
ide beérkeztem. Aznap az gubernátor úrral nagy asztal volt, s engem is mindgyárt 
híttak, de nem mentem. Tegnap senkinek n[agy] asztal nem volt. Kendeffiné reg-
gel, az gubernátorné pedig délután nálam voltak. 

A farsangról nem írok, mert Vinklerné többet tud róla, mint én. Hanem a Barvas 
rútúl megfázott volt a minap, mert a Bornemissza hintajával idejütt az úr után, s 
amíg az dolgát el nem végezvén, majd megfagyott, míg várakozni kellett. 

Kis Katica igen friss volt, minap mint egy kis báb, olyon volt, magyarosson fel-
öltözve. Most az laufer féle a k. embere, ugyan szerencsés is volt beérkezésünk, 
mert tegnap s ma szörnyű hideg az idő. 

Csákit köszöntöm. Mi tegnap ebéden a gubernátorné, Katica és Császár ebédeltünk. 
Tudósíts, hogy vészelted a farsangot, ezzel vagyok édes leányom igaz szívű anyja 

G[róf] Csáki Katalin 

Boér István levele Csáky Katának 
1782. február 26. 

No. 661. [188–189] 

Méltóságos született Grófné! Nékem méltóztatott kegyes Patrónám! 
Ezen holnapnak 17-dik napján hozzám utasítani méltóztatott levelét excellentiád-
nak tartozó alázatos tisztelettel vettem. 

Noha excellentiád a peres dolgokat nem folytattya, és prorogatájának ideje is 
még jó távul van, mivel mégis nem gróf Haller János, hanem maga excellentiád 
személlyesen van certificálva, co-evictióra, és a prorogatórium mandátumának is 
csak Erdélybe és a Partiumba van ereje, azért igen szükséges lett volna, alázatos je-
lentésem szerént, excellentiádnak a procuratoria constitutióit sietve elküldeni, mely 
mellett a procurátor Magyarországon is új prorogatóriumat expediáltathatott volna 
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és a certificatóriára, ha nem egyebet is, bár annyit felelhetett volna, hogy excellen-
tiád a família pereit nem folytathattya, hanem gróf Haller János. Már akármit 
allegállyon Okontzky uram, a procuratoria constitutio nélkül nem vétetődik bé, s ha 
mingyárt ereje volna is az idevaló prorogatórium mandátumnak, enélkül senki 
praesentátiójára nem acceptáltatik. Azért instálom excellentiádat egész alázatos-
sággal, hogy ezen procuratoria constitutiót hova hamarébb expediáltassa, mert jól-
lehet a magyarországi jószágokhoz tartozó levelek a külső pereknél légyenek is, 
ámbár excellentiád a perek folytatását másra bízta is, ezt mégis az ítélő bírák tudni 
nem tartoznak, és már certificálva lévén excellentiád, hogy mindezekről hitelesen 
és constitutus procurátor által felelni méltóztassék. 

Kegyes parancsolattya szerént, excellentiádnak iderekesztve alázatoson küldöm 
az ablakoknak és atjoknak684 mértékét is. 

A hal-tartóban való csukáknak eledelek iránt is meg van már téve a rendelés. 
Beszéltem a szamosfalvi serfőzővel is, és jelentem excellentiádnak kegyes aka-

rattyát, de azon terhes conditióra nem igen akarja magát resolválni, kiváltképpen 
azért, hogy gróf Haller János úr őnagysága részéről is mindgyárt praetendálnának 
annyit az excellentiád példájára. Mindazonáltal van reménységem, hgoy ha nem 
annyira is, de kevesebbre resolvállya talám magát. 

Mellyeknek alázatos jelentése után excellentiádnak kegyes kezeit feleségemmel 
együtt alázatoson csókolván, s magunkat kegyes patrocíniumába ajánlván, mélysé-
ges tisztelettel s örökös hívséggel maradtam excellentiádnak 

alázatos híve, szolgája 
Boér István 

Kolozsvárt, 26. Februarii 1782. 
Magyarországi perről 1782. 

Csáky Kata Haller Jánosnak 
1782. 

No. 661. [190–191] 

Kedves Öcsémuram! 
Tetszett kedves öcsémuramnak pereink folytatását magára vállalni, ahhoz képest 
azokhoz tartozó leveleket is magánál tartani, mégis látom, minden terhnek rajtam 
kell megfordulni. Talán ugyanezen esztendőben nem is ártott, mivel az prorogáta 
éngemet őrizvén, üdőt engedett az készületre. Nevezetesen pediglen, az Mikola Ju-
dit maradéki mind megnyervén, ha a prorogáta nem tartotta volna eddig, többre is 
vitték volna azon dolgot, mely ugyan amíg privilegiált üdöm el nem telik, Bétsben 

                                                 
684 ajtóknak 
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sem fog előfordulni, de azt tartom, azalatt annyira igyekeznek vinni, hogy eljövén a 
szabad idő, töstént pronunciáljanak benne. Melyre való nézve kérem kedves öcsém-
uramot, mindent elkövessen ezen processus mellett is, hogy oly nagy veszéllyel az 
usus fructus, költség és fáradság, s meliorátióknak elítélésével ne terheltessünk. 

Tudván pediglen maga kedves öcsémuram is, mely méltatlan és veszedelmes-
képpen a Telekiek causájában calumnia alá estünk, holott semmiképpen okot arra 
nem szolgáltattunk, eziránt is, hogy legalább a királyi ítilet és kegyelem kimenésén 
és a processus akármely úton is lábra kapjon. Tudós és jovunkot kívánó, jó törvé-
nyes emberekkel szükség kedves öcsémuramnak tanácskozni, hogy tudniillik, mi-
képpen és micsoda úton lehessen a calumnia alól felszabadulni és a causát új szem-
re vetettetni s jó folyamattyára bocsátani. 

Nem tudhatom pediglen, hogy kedves öcsémuram a Csákiaktól admoneáltatott-
é avagy sem? Kiket elcserélt jószágokért a Prínyiek a néhai szülőatyánk, Csáki 
Lászlótól admoneáltatván, ezek engemet, holott én tudom, hogy azon minköt köze-
lebb eső Prinyi ág deficiálván, a mostaniak különböző ágon lévők, eziránt is szük-
ség kedves öcsémuramnak megmozdulni, és az mozdítandó pörnek okát kinyo-
mozván, törvényessen ellent állani. Addig is pedig jó lészen azon cserelevelet a 
magánál lévő archivumból kikeresni, mely mellett Csáki László Csáki Istvánnak az 
Prínyi Mária jószágait általadta és azon quitantiát, mely mellett a magyarországi 
Csákiak, minden őköt illető leveleket magokhoz vettek és édesatyámot quitálta 
róllok a tárnokmester, Csáki Sigmond. 

Az öcsémnek akkor írtam, mikor az Csákiak685 admoneáltattak 1782. 

Csáky Kata levele Bakó Györgynek 
1782. május 18. 

No. 662. [71–72] 

Adgyon Isten minden jót! 
Tudósítását vettem,686 és igen szükséges a papiroscsinálót687 meginteni, hogy tisz-
tább és enyvesebb papirossat csináljon, mert az eddig való munkájával éppen nem 
vagyok contenta. 

Az halastónak is jó móddal lejendő elkészítése igen szükséges, hogy idejinkorán 
halat lehessen belé szerezni. 

                                                 
685 A felvidéki (fiú) ág tagjai lásd a bevezető tanulmányt 
686 Nem Csáky Kata keze írása, csak az utolsó bekezdést és az aláírást írta saját maga. 
687 Csáky Katának Középfalván volt papírmalma, amelynek volt holländere és papíranyag-keverő 

gépe, de – ahogyan a fenti levél részlete is igazolja – nem tudtak jó minőségű papírt előállítani. 
Erdély története II. 1606-tól 1830-ig. Szerkesztette Makkai László, Szász Zoltán Bp., 1986. 
1052., valamint Jakó Zsigmond: Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének vázlata, 
XVI–XIX. század. = Levéltári Közlemények, 1989. 1. sz. 3–55. 



 216

Nem bánom, ha az eddig alkalomban vólt háznak vétele mellől eláll, ha mások 
is úgy javasolják, és mást, jobb helyt, mely nem neves, és nem drága, szerez, és az 
árra iránt tudósít. 

Az középfalvi688 határ osztályát szükség sollicitálni,689 ha nékem hasznosnak lát-
ja kegyelmed, és mivel nékem ottan nevezetes acquisitióim vadnak, de conscriptio 
kezemnél irántok nincsen, ha szükségesnek láttya kegyelmed, inquiráltasson azok 
iránt jó móddal, netalán eltemetedgyenek az appertinentiák. 

Nékem nem éppen esik jól, hogy kegyelmed, némely cselédjeimet az földeknek, 
mellyeket nekiek engedtem, elvétele s másnak adásával kedvetleníti. Azért az ilye-
nekben hírem nélkül ne ereszkedgyék kegyelmed belé, mert meg nem engedem, s 
Hajdú Hanzi testvérétől elvett földet is, hogy visszaadgya, parancsolom. 

Ha mód lészen és maga romlásán kívül az ottan volt ember érkezik, odaküldöm 
ismét, de ha abból semmi nem lenne is, úgy intessen mindeneket, hogy fogyatko-
zás, addig is, míg kegyelmed odajár, ne légyen. 

Úgy hallom az első vetés törökbúza szerencsétlen vólt, azért még ebben a hol-
napban újra felszántatván, vettessen, ha meg nem érnék is, sertís hízlalni jó lesz. 
Tudósítson, makkhoz micsoda reménység vagyon. Ezzel kegyelmednek jót kíván:  

gróf Csáki Katalin 

Küküllővár, 18. Maji, 1782. 

Andris, ha míg vissza nem jütt, mingyárt induljon hamar, a bi-
valt megdögöltették, bárcsak a bornyúra vigyázzanak. Az otthon 
felejtett ló árával együtt az eddig gyűjtett vajat is külgye ide ke-
gyelmed. Az ember úgy jüjjen, hogy 27-dik majii idejüjjen. 

Középfalvi határosztályról. 
 

Monseur, Monseur Georges Bakó 
a SajóKeresztúr 

                                                 
688 Középfalva – Chiuza, Belső-Szolnok vm. 
689 sürgetni, szorgalmazni 



 

 217 

Árva Matskási Kata levele Csáky Katához 
1782. június 17. 

No. 661. [183] 

Méltóságos grófné Asszony! Jó kegyes Asszonyom! 
Excellentiádnál levő kevés pénzemnek két esztendőbeli interese iránt, hogy alkalmat-
lankodom, a pénzbeli szükség ösztönöz. Kérem ezért excellentiádat méltóztassék 
ezen interest megküldeni. Ezzel kegyességében ajánlott maradok Excellentiádnak  

alázatos szolgálója 
A. Matskási Kata690 

Körösbánya,691 17. Junii. 1782. 

Csáky Kata levele Kozma Mihálynak 
1782. június 28. 

No. 661. [183–184] 
Ezen levelemet azért küldtem, hogy lássa meg kegyelmed, mely nehezen várakoz-
nak rám az interesért, vajha a kapitálistól is megszabadulhatnék, de más jószág jö-
vedelmiből nem akarok. 

Én Pénteki uramot újra kértem, hogy azon mestert felkeresvén, lekülgye és ke-
gyelmedet tudósítsa a dévai postán, ha elmegyek-e vagy nem. Szeretném azt az jó-
szágot egy kevéssé hasznosabbá tenni. Azt is megírtam, hogy arról is tudósítsa ke-
gyelmedet, ha el nem megyen, hogy ott rendben hagyván holmit kegyelmed, akár a 
régi tiszt magára vállalja, hogy branyitskai és sárfalvi jószágokat külön adminiszt-
rálja. Reverzalist ád és holnaponkint extractust küld, mert hamis fogadást nem 
teszen a volt tiszt. Nállánál rosszabbat, aki kevessebbet adminisztrállyon, keresve 
se lehet kapni. Ezen levélben írt interest, akárhogy, fizesse ki kegyelme. Még ezen 
levelemre való válasza kegyelmednek Kolosvárt ér, azért oda írjon kegyelmed ezek 
után. 

Becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

Almás, 28. Junii 1782. 

                                                 
690 Talán Kemény Sámuel özvegye, árva Macskási Kata 
691 Körösbánya – Baia de Criş, Hunyad vm.  
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1782. július 6. 

No. 662. [73–74] 

Édes Liányom! 
Már én az mai postán a szükségesekről írtam, azért most egyebet nem írok, hanem 
az én kedvetlen dolgaim folyását igazító leveleimet küldem Szebenbe, Kozma 
urunknak titulálva. Hanem már magad jól tudván az dolgokat, recomendáld,692 
most is azt pengeti Rucs Antal, hogy az egész középfalvi jószágot elfoglalja az két 
kövű malmáért, mely portán az papiros malom ez lisztelő malommal tízezer fo-
rint[hoz] közel áll. 

Az mely dolog iránt báró Bánffy György úrral szólhattunk, el ne felejtsd báró 
Bánffy Farkas úrral szólni, a levelek nálad vannak, én pedig árendával eddig nem 
tartoztam. 

Az gubernátornak 200 arannyal vagyok adós 2 esztendőre, 400 Rft, ha gróf Gyu-
lainé írást ad róla, aggya átal kegyelmed. 

A sárfalvi jószágot jó vóna, ha 300 forint[ért] elvinnék, de valamivel keveseb-
ben is adhattya, csak siessen vélle, de már aratásig nem lehet. De azért is akarnám, 
hogy azokra az ökrökre itten szükségem vóna. 

Egy bélyegző vasat hagytam Branyitskán, elsőbben minden legkisebb edínyt az 
hordókig jegyeztessen meg kegyelmed, s azután hozza el. 

Sárfalván, ha csak oly kevés kaszáló van: akár aggyuk árendában, akár ne, körül 
kell sáncoltatni. Branyitskáról mehet tíz ember, s egy hétig elvégzik és jó móddal, 
fűzzel még ősszel kezgyík beültetni. Én Goró úrnak leginkább tudván, hogy meg-
tartója lesz az én kicsinyimnek, a kezében lévén az törvény paissa. 

Branyitskai jövedelmet eztet hozza vissza ki, egyéb haszon maradgyon tiszt fi-
zetésire. 

búzát 150 forint 
bor  100 forint 
törökbúza 150 forint 
sertést 100 
pájinka 100 
taxa  100 
széna 200 
korcsoma 
haszna 100 
fa és hordók 200 

1200 forint 

                                                 
692 ajánljad 
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Ezt csalhatatlannak találom. 
Azt én, mikor vasért is 40 forintot csak magamnak jedzettem fel, és nem más-

nak írtam, vagy ha írtam vétségből, mivel oly olcsón sohase akartam. 
Arra reá lehet menni, hogy felit elein és felit, ha az holnap múlva tegyék le, már 

én egészen kegyelmedre bízom, csakhogy az malom jó rendbehozását kell ajánlani, 
kegyelmedet 

becsülettel szolgálja 
gróf Csáki Katalin 

Szamosfalva, 6. Julii. 1782. 

Kellő Ambrus levele Csáky Katának 
1782. november 19. 

No. 661. [182] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Istennek legyen hála, az borokkal szerencsésen megérkeztem, mivel igen terhes lé-
vén az út. Az szurdoki pincében leszorítottam, mivel kevesebb jó, hogysem az 
mennyit gondoltam volt. Onnan is, mikor excellentiádnak kegyelmes parancso-
lattya lészen, lehet Almásra küldeni. Az mi illeti azon fogadónak dolgát, melyet az 
lüki693 határon Görög Tamás694 árendában bír, az ideji kitelik az jövő szüretkor. 
Magam is ottan létemben az emberekkel két nap irtattam voltam is, az mely része 
még ki nem irtatott. Kinek-kinek szolgálattyához képest rendeltem ki, mondtam, 
hogy kiirtsák. Valamennyien vadnak, tartoznak esztendők által urbáriális szolgálat-
tal, 80 napszámmal. Ha úgy fog excellentiádnak is tetszeni, tanáltatott egy ember, 
az ki minden napszámot ki fog fizetni 4 garassával, hogy sem héjában heverjenek 
és nagyobb taxára nem is lehet szorítani, mivel mindgyárt panaszolnak az várme-
gyén. 

Az mi az somlay695 szőllőt illeti, azon hegynek éppen a közepibe vagyon most is 
egy hétig hat ember Szurdokról, ott voltak, az földet hordották. Az szekerek pedig 
mikor kimennek Kohányba,696 visznek somlyói szőllőben karót 1540. Hogy kevés 
termést adott az Isten, nem az vincellér hibája miatt esett, mert egész Szilágyban s 
Magyarországban igen kevés volt. Az mi illeti a margitai697 lencsét, magának ex-

                                                 
693 Lüki – Iteu, Bihar vm. 
694 A bihari görög kereskedőkre Papp Klára: Balkáni kereskedők a XVIII. századi Bihar megyében. 

In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XIV. (Szerk.: Gazdag István) Debrecen. 1987. 11–29. 
695 Somlyó – Szilágysomlyó 
696 Kohány – Cohani, Bihar vm. 
697 Margitta a bihari birtok egyik mezővárosa, a felvidéki Csáky ág gróf Kornisnál hagyta zálogban. 
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cellentiádnak kegyelmes parancsolattya szerint bevoltam.698 Még ollyant se láttam, 
mint amicsodás Szurdokon van, azért költséget nem tettem. Két görögdinnyénél 
többet nem tanáltam, azért is Szalacsra küldöttem ki. Mostan ezen emberek által 
küldöttem 364 tojást, 4 kupa vajat, fél véka gesztenyét, 2 dinnyét, melyek úton 
vannak. Excellentiádnak 

méltatlan legkisebb 
szegény szolgája Kellő Ambrus 

Szurdok, 19. Novembris 1782. 

P. S. Méltóságos főispány úr őnagyságának adott juhok és berbécs iránt való co-
missiója excellentiádnak kezemhez jut, de mivel alkalmatlan idő levén, azon gyen-
ge marhákat nem hajthattam el. 

A fogadóról való tudósítás. Az emberek szolgálattyáról. 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1782. december 1. 

No. 661. [180–181] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád idevaló embertől nékem írnia méltóztatott levelit mély alázatossággal 
tiszteltem, melynek continentiáját megértvén, alázatosson ez szerént resolválok. 

A mi illeti, kegyelmes asszonyom, az Both dolgát, én excellentiád levele vétele 
után mindgyárást ide lehívattam és az excellentiád írása szerént mindeneket eleiben 
adtam és megmagyaráztam mindeneket. Már ő is megértette az excellentiád szán-
dékát. Azt is megmondottam nékie, hogy excellentiád arra méltóztatott condescen-
dálni, hogyha 100 aranyat excellentiádnak deponál, kártételiért excellentiád már az 
nékie adott contractussa, vagyis reversálissa szerént és conditiója szerént visszate-
szi az jószág administratiójára, azon contractusban megírt módok és conditiók sze-
rént, mellyre ekképpen resolvála: Én magamat nem ismérem azon embernek, aki 
nemhogy több, sőt még 100 aranyat érő kárt is tettem volna őexcellentiájának, 
mégis arra reáléptem, hogy én gróf generális úrnak, in anno 1781 interesben adtam 
volt 200 Rftokot, mellyet ratiómból kifelejtettem volt, de quitantiám vagyon róla 
(az kegyelmes asszonyom igaz, elfelejtette ratiójában feltenni) tudódgyék azon 100 
aranyban azon 200 Rft, és a többit superadállya, úgymint 200 magyar forintokat és 
kitelik 500 magyar forintokra, mellyet le is tészem, excellentiádnak. 

Én erre magamtól semmi egyebet nem resolváltam, hanem megírom excellen-
tiádnak, tudván én azt, hogy mi légyen az excellentiád akarattya, hogy egésszen 
                                                 
698 A bihari birtok jól jövedelmezett, ezért volt sérelmes, amikor 1784-től megindult a visszaváltása. 

Nem világos, milyen alapon intézkedett Csáky Katalin a Kornis grófnál zálogban volt jószágon. 
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azon 500 magyar forint keziben mennyen excellentiádnak, már amint jobbnak ítéli 
excellentiád, az szerént legyen. 

Kegyelmes asszonyom, excellentiádnak én azt jovoslom, hogy csak légyen 
censura, én úgy ítélem magamban, hogy az censurán azt az 500 forintokat megnye-
ri excellentiád, még többet is, ha jó lelkiisméretű emberek fognak lenni a censurá-
ban. Maga pedig erőssen bízik az inához699 és jó embereihez, azt Isten tudgya kü-
lönben, mert az hadnak és törvénynek a kimenetele igen bizonytalan. Most pedig 
azon censura, hogy megeshessék, tellyes lehetetlen, igen rövid lévén az idő. Bár-
csak Goró úr volna jelen, megvallom, kegyelmes asszonyom, isméretlen lévén it-
ten, éppen egyedül magamat intromittálni700 ezen censurában nem kívánom. Az 
emberek penig sokat nem tudván, s kiket invitállyon az ember, excellentiád részé-
ről, ha Dobraival kezdettem, légyen Dobrai is jelen, ismeretes lévén az idevaló ne-
mességgel. 

Hogy pedig tovább halasszuk bétételit az idevaló tisztnek, tellyes lehetetlen, ke-
gyelmes asszonyom, mivel az udvart tiszt nélkül nem hadhattyuk. Csiki is Goró 
uramhoz obligálta magát, azon pedig semmiképpen meg ne íjedgyék excellentiád, 
hogy elsőben nem depurállya Both az adósságát, mert bététele után is, aminek meg 
kell lenni, meglészen. Excellentiád keze alatt lévén, azt cselekedheti vélle, amit 
akar excellentiád, és sokkal könnyebben lehet bánni vélle. Kegyelmes asszonyom, 
akárki légyen itt a tiszt, de azt megkívánnya, hogy mostani administrandi modussa 
szerént az jószág, mindenféle naturálék transponáltassanak nékie, mert honnan pó-
tolhatná az 1000 Rft. Amidőn  ezen administrandi modus változik, ahhoz az szerént 
kell általadni a jószágot és ami mindenféle naturálékkal, amennyivel kezihez vészi, 
ebben nincs kára excellentiádnak. 

Jobbnak ítélvén, kegyelmes asszonyom, innen embert felküldenem, mintsem 
postára tennem levelemet, későre mehet[ett] volna excellentiád keziben, kivált a 
medgyesi postáról és egyszersmind egy kevés pénzt is congerálván küldöm in Rft 
100. Nagy bajjal lehetett csak ezt is öszveszerzeni, éjjel-nappal hajtják az gor-
nikok,701 reggetik702 az marhájokot. Nem is tartottam consultumnak, hogy csak any-
nyi pénzt is itten tartsak, amíg itten leszek, az hátramaradott részit is igyekezem 
felhajtani, és magammal felvinni. 

Két vég szőtt vásznat is küldök, kegyelmes asszonyom, a minap is felküldöttem 
volna, de azon szegény ember akkor nem vihette. 

Azt írhatom, kegyelmes asszonyom, hogy az idén igen vékony kender lett itten 
az nagy szárazság miatt, majd mondani, semmire kelt. Ha lehet, az kendert is el-

                                                 
699 Vö. SZT V. 593. bízik a megmenekedésben 
700 valamibe avatkozni, elegyedni, bocsátkozni 
701 gornik – mezőpásztor, erdőpásztor SZT IV. 634–635. 
702 regget – berekeszt, bezár SZT XI. 196–197. 
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adom, most az elmúlt héten küldöttem volt bé vagy három kalangyát, három sustá-
kon adták kalangyáját Drágon.703 

Ugyan megtréfálá Dobrai úr excellentiádot, úgy engemet is, a bánátusi késallya 
fákkal704 odaküldeni héjában, ott kegyelmes asszonyom tavasszal metszik az szőlőt, 
nem ősszel. M[agyar]országi ember lévén, tudnia kellett volna őkegyelmének. 
Ugyancsak felesen ültettem késallya fát, tízezer késallya fára felmentem az csűrös 
kertben, az régi szőlőben is oltattam felesen, mellyről authentice viszem fel az 
írást, a régiekről vittem volt ezelőtt való esztendőben. 

Azt pedig írhatom excellentiádnak, hogy Both, amint beszéllette, jó szívvel le-
mondana az contractusról, de már más sincsen, akit bétegyünk és ha még tovább is 
halad, excellentiádnak lészen kárára, már próbállyuk meg Bothtal, mire mehetünk. 

Kegyelmes asszonyom a ludesdi705 szőlő dolga nem úgy vagyon, amint excel-
lentiád informáltatott, mert az rátióból kitetszik, mennyi bor termett abban az esz-
tendőben és mennyi az következendő esztendőkben, amint az idei termésből is ki-
tetszik, amint épült minden esztendőben a szőlő, a vederszám is minden esztendő-
ben nevekedett. 

Kedvetlenül értettem, hogy az ádámosi malom és egyéb meliorátiók közre ítél-
tettek, egyébb úttyát nem találhatom fel, hanem ha novum gratiosum mellett extra 
dominium valamire mehetnénk. De azzal is úgy lehetne élni, ha az transmissióból 
kitanulhatunk, hogy a malom iránt semmi pro et contra allegátiók az Királyi Táblán 
nem voltanak. Igen jó lenne, kegyelmes asszonyom, ha Medve urat Marosvásár-
helyről kihozattatná excellentiád, és az transmissiót is Szebenből akkorra kihozatni, 
pro et contra az dolgot megdisputálná az ember. 

Nem csudálkozhatom eleget Dobrain, hogy azt mondotta excellentiádnak, hogy 
egy nap az Táblán az Both dolgát eligazíttatná, még a censurán is megtart annak 
idejében négy-öt napot és nem képest most annak végképpen decidálni. Rövid az 
nap, 9 órakor gyűlnek fel, 12 óráig dolgoznak, délután már nem, mégis egy nap 
csak által [megy] az ember rajta. 

Both, kegyelmes asszonyom, maga sem akarja, hogy árenda neve alatt legyen 
az jószágnak administrátiója, csak a régi mód szerént légyen az híve. 

Én, kegyelmes asszonyom, küldettem volt Hátszegre706 csigáért, azhol szokták 
árulni, de csak edgyet sem kaptak az hetivásárban. Kérdezőskedett az udvari bíró, 
hogy szokták adni az odavaló emberektől. Azt felelték tíz susztákon, némely vásá-
rokon 3 márjáson is. Azt tudom, kegyelmes asszonyom, az régi időben 5 susztákon, 
ollykor négy susztákon is megvették. Már méltóztassék excellentiád parancsolni 
oly drágán vegyünk-é, vagy se, ha kaphatnánk, mert én drágállom. 

                                                 
703 Drág – Dragu, Doboka vm. Kolozsvártól északra fekvő helység és uradalom. Kastélya a 17. szá-

zadban a Serédieké, majd a Wesselényieké lett. KŐVÁRY, 1892. 1892. 201. 
704 késaljafa – oltvány SZT VI. 503. 
705 Ludesd – Felsőludesd, Ludeşţii de Sus, Hunyad vm. 
706 Hátszeg – Haţeg, Hunyad vm.  
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Küldöm excellentiádnak Branyitskáról való jedzésit is, vagyis computusát, hogy 
egy esztendőben mit importálhatna az branyitskai jószág. 

Én, kegyelmes asszonyom, Dévára elküldettem volt az bulgárusok quargyánnyá-
hoz707 az tömösvári vásárlás iránt, de nem találtuk odahaza, kiment volt az bányász-
falukra, én még megvárom kegyelmes asszonyom ezen ember visszajövetelit. Azu-
tán mingyárást felindulok, kifogván az késallya fák ültetésiből is, mivel már többet 
nem lehet kapni. Kérem alázatosson excellentiádot, ezen embert ne tartóztassa, az 
héten jöhessen haza, mivel lehet félni az rút üdőtől. Továbbá excellentiád kegyes-
ségében ajánlott, alázatossággal maradtam excellentiádnak 

legkisebb alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc 

Branyitska, 1. Decembris 1782. 

 
À Son Excellence Madame, Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina de Csáki, Dame de S. Croix  

à Kükulburg708 

Eszterházy Ferenc levele Csáky Katának 
1783. január 8. 

No. 542. [401] 

Méltóságos grófné Asszony! 
A báró Mikola jószág felett a királyi fiscussal fennforgó pere iránt jelentett kíván-
ságát excellentiádnak, hozzám utosíttatni nem sajnállatt leveléből volt szerencsém 
bővebben megérteni, amellyet is, hogy tellyesíthessek, minthogy a fiscussal való 
pernek transmissionálissa nemrégiben az Udvari Cancelláriánál már béadattatott, 
gondom lészen, hogy minél hamarabb elévétettessék és az igazság szerint végkép-
pen eldőljön. Ami pediglen a gróf Teleki urakkal való processust illeti, octóbernek 
30-dik napján leeresztett udvari decretum által megparancsoltatott a Királyi Guber-
niumnak, hogy a dolognak voltáról tudósítását felkülgye. Melynek felérkezése után 
úgy fogom a dolgot intézni, hogy ha az igazság, s a törvény engedi, excellentiád 
óhajtott célját elérhesse. Addig is különös tisztelettel maradván 

excellentiádnak 
alázatos szolgája 

gróf Eszterházy Ferenc 
                                                 
707 bulgarita, Szent Ferenc rendi, a 18. század elején a bulgár területekről menekült szerzetesekből 

alakult. SZT I. 1092. 
708 Küküllővár, a várat az 1770-es években építtette át Bethlen Miklós. 
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Bécs, 8. Januarii 1783. 

Ad Comitissam Catharinam Csáki C. Nicolaus de Bethlen viduam 

Sala Mihály levele Csáky Katának 
1783. február 11. 

No. 661. [198–199] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A méltóságos Teleki urak ellen excellentiátoknak függőben lévő processusokban a 
múlt ősszel Kajtsa uram által, a felséges Udvarhoz adott memoriális onnan a Gu-
berniumhoz informátióvétel végett küldetvén, a felséges Királyi Gubernium a mél-
tóságos Királyi Táblával közlötte a múlt héten, de a méltóságos Királyi Tábla nem-
hogy velünk közlötte volna, sőt a cancellistákot is kiküldötte, s csak magánoson ol-
vasta fel. Méltóságos gróf Teleki Lajos úr benn lévén a Táblán, kezéhez vette, úgy 
értettük. Mi Gál urammal beszéllettünk eránta, hogy kikérjük-é, vagy elhallgassuk, 
mert reménségünk nem volt, hogy mi kikaphassuk, sőt ellenben, némelyek zúgo-
lódtak ellene, tudakolván, hogy valjon melyik procurátor írta. Ezen és több illyetén 
okokra nézve csak elhallgattuk oly gondolat mellett, hogy valami módon kipuha-
toljuk, mi relatio megyen innét, s annakutána az eránt reflexiónkat a felséges Kirá-
lyi Gubernium, vagy Udvar előtt béadhattyuk: melly szerént szükség, hogy 
excellentiád a méltóságos püspök úr őexcellentiáját gróf Eszterházi és méltóságos 
Pásztori urakot levele által megtalálni ne terheltessék, kérvén, hogy excellentiátok 
igasságában szolgálni méltóztassanak, amellett Kajtsa uramnak méltóztassék com-
mittálni excellentiád, hogy azon dologhoz tartozó levelekkel mennyen bé Szeben-
be, külgye bé excellentiád Kozma uramot is, hogy kézzel-lábbal álljanak utána, 
hogy ha mi itten meg nem tudhattyuk, micsoda relátiót tészen a Tábla, ottan 
őkegyelmek tudhassák meg. Könnyebb is ott megtudni, mint itt, mivel ott több em-
berek kezin fordul meg, de itt a méltóságos Királyi Táblán a conceptió, ha felolvas-
tatik, mingyárt bététetik az archivumba. Az archivárius pedig méltóságos gróf Te-
leki Sámuel úr709 őnagysága mellől lépett az archiváriusságra. 

Méltóságos Kemény és Kabos urak a napokban öszvegyűltenek volt itt Maros-
vásárhelyt oly véggel, hogy a Radó, Gyerőffy és Mikola jószágoknak a leányok 
keziből lehető visszakérésére processust indítsanak. Ezt pedig abból tudom, hogy 
evégre engemet kötelezni kívántanak, s kértenek, én minthogy ekkédiglen excel-
lentiádhoz conventiós voltam, oda magamat nem köteleztem. Immár a szamosfalvi 
jószág feloszolván, továbbra miformán fognak excellentiátok parancsolni arántam, 
excellentiátok tetszésiben áll. A Kemény és Kabos uraknak jelentett szándéko[ka]t 

                                                 
709 Gróf széki Teleki Sámuel (1739–1822) a Bibliotheca Telekiana megalapítója. 1759–1763 között 

peregrinált, külföldi tanulmányokat folytatott, élete nagy részét Bécsben, Pesten, Nagyváradon és 
Szebenben töltötte. Marosvásárhelyen 1799-ben tette le a Théca alapkövét. 
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excellentiátok[nak] azért írám meg, hogy azon transmissiót, melyet a fiscusnak ál-
taladtak excellentiátok, vagy originaliter, vagy legale transsumptumba visszakerí-
teni igyekezzék excellentiád, mivel abban vagyon Radó fiú-ág defectussán azon 
ágbeli leányok és collaterális fiak között a jószág eránt folyt processusbeli sen-
tentia, mellyel az 1422-dik béli contractus megállíttatott, s amiatt, ha szinte a cont-
ractus idejétől fogva jurium sustentátiókot hoznának elő a méltóságos fiak, lehet 
reménségek a leányoknak, hogy az említett contractus el nem romlik, különben pe-
dig nehezebben lehet megállítani a contractust, ha juris sustentátiók minden időre 
lépnek. Azon transmissióban egyéb hasznos levelek is vadnak, mellyek excellen-
tiátoktul azonkívül nincsenek meg. Ez excellentiád alázatos jelentése mellett ke-
gyességében ajánlott, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály 

Marosvásárhely, 11. Februarii 1783. 

Sala uram levele, igen szükséges megtartani, 1783. 

A transsumptumnak visszakírísiről. 

Ezen 3 darab levélrül gyakran tanácskozni szükséges, 1784-be írtam. 

Csáky Kata levele Kozma Ferencnek 
1783. február 26. 

No. 662. [76] 

Ajánlom szolgálatomat Kegyelmednek! 
Az lovak mennek kegyelmed után, de ugyan rossz ideje lesz kegyelmednek ki-
gyünni, melyre nézve sajnálnám, ha azok az urak is megváltoztatnák kigyüvő 
szándékokat. 10 garast küldettem bornyúfőre, májra. Kléberk úrnak küldettem egy 
levelet, hanem sietve külgye el és ha valamit küld, hozza el. Dispensatio nélkül ki 
ne gyüjjen, mert visszaküldem utána. Ezzel kegyelmednek 

becsülettel szolgál 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár, 26. Februarii 1783. 

Monseur, Monseur Francois de Kozma 
à Hermanstadt 



 226

Kajtsa Imre levele Csáky Katának 
1783. március 7. 

No. 661. [200–201] 

Nagy méltóságú Grófné, kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak 22-dik Febr. datált levelét MarosVásárhelyről lett visszajövetelem 
után vevém Kolosváratt 4. Martii. Mely szerént későnek állítám már Küküllővárra 
vagy Szebenbe menni, minthogy a lovaim is igen megbágyadtak a rettenetes rossz 
út miatt. 

Én, ami circumstantiákat szemes vigyázás által észreveheték a Teleki famíliával 
való causa dolgában tett felelete körül a méltóságos Királyi Táblának, mindazokról 
írtam postán Szebenben praefectus Kozma úrnak s gondolom, azon levelemet ed-
dig excellentiád is láthatta. 

Mivel pedig (amint érthettem) maga is megvallotta már most az ítélőmester Kő-
szegi úr, hogy mi az első processust és a mellette levő levelet kértük volt vissza, de 
a protocollista betegsége miatt azon processus későre protocolláltathatott, s azért ki 
nem adathatott. Azok nélkül pedig a novum, kivált ily nagy momentumú causá-
ban,710 nem folytathatott volna illendőképpen. Már csak ebből két dolog kerekedik 
ki. Első, hogy nem mi, vagy legalább nem annyira mi, mint a bíró volt oka, hogy a 
novum nem prosequáltathatott. Második az, hogy mivel a megrekesztett inquisitió-
ban éppen eziránt volt az első kérdés, és azt a méltóságos Királyi Tábla kihúzta ak-
kor az utrumok közül, s most immár maga megvallja, szemlátomást kitetszik, hogy 
azon cselekedetével az igazságnak kinyilatkoztatását akadályoztatta, és így nem 
igazságot cselekedett. 

De vajon ezt megbizonyíthatjuk, mind erről s procurátorok dol-
gairól kívánok kegyelmeddel szólni. Minden perre külön nem 
fogadhatunk. 

Amely levelek az aligatióból kihagyattak, azoknak novum mel-
lett is hasznát vehettük vóna. 

Az is megjegyzésre való dolog, hogy mások causájában a novumnak nem 
prosequálásáért nem calumniae, hanem csak indebitae poenát711 dictált a méltósá-
gos Királyi Tábla. Így esett Anno 1782. die 5-a Decembris a püspök excellentiá-
jának a károlyvári communitas ellen bizonyos eltartott dézsmák s más censusok 
iránt indított causájában, melyben ob neglectam novi prosecutionem poena in-
debitae ítéltetett. És így amiátt mást csak indebitán marasztanak, hasonló dologért 
excellentiátokat calumniával fojtogattyák. Ezen causában költ deliberátumot én ki 
akarván váltani és felküldeni, de ki nem nyerhetém, hanem ugyancsak más jó 
                                                 
710 nagy jelentőségű ügy 
711 lásd. poena indebitae 
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expedienst találék benne, tudniillik, ottan vagyon Bétsben a Cancellária archivumá-
ban a Királyi Táblának akkori diurnale712 protocolluma, melyből megláthattya a 
Cancellária, hogy úgy vagyon a dolog. Az ágensnek is megírtam már előre, hogy 
felkerestesse. 

Nem ártana, ha excellentiád is írni méltóztatna a főcancellárius excellentiájának, 
hogy egy ága sincsen az excellentiátok panasszának, mely megbizonyítva nem vol-
na, azért méltó, hogy a felséges consilium orvoslást nyújtson. 

Úgy vévén észre, hogy az inquisitiót semmiképpen nem akarják előadni, veszett 
nevét költötték, de nem is csuda, mert nehéz a békának a vér. 

Procurátor Vinkler uramat nem oly szándékkal obligálta gróf uram őnagysága 
maga részire, mintha excellentiádat kirekesztette volna, hanem excellentiád egyne-
hányszor emlegetvén, hogy igen ifjú procurátor, és expertussabb embert szeretne, 
azonban mások Vinkler uramat alkalmas juristának dícsérvén és látván őnagysága, 
hogy procurátor nélkül nem lehet Szebenben, nem halaszthatta hosszú pórázra a 
dolgot. Szorgos causája lévén a fiscusnak, valamely repetált jobbágyok iránt, mely 
már referádán is vagyon a Guberniumnál, és a gorbai részjószág iránt is már-már 
odasietvén a causa, tartott őnagysága, hogy mások elfoglalják előre. 

Egyéberánt malasztos kegyelmébe örökössön ajánlott, vagyok kegyelmes asz-
szonynak excellentiádnak 

alázatos méltatlan szolgája 
Kajtsa Imre 

Kolosvár, 7. Martii 1783. 

Ezen levélre azért is vagyon szükségem, ha írni találnék az 
Cancellárijának. Ezen levél bizonyíttya, hogy az calumniának 
nem volt oka, erről Kajcsával szóllani. 

Sala Mihály levele Csáky Katának 
1783. március 23. 

No. 661. [204] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A kékbükki causának elővétetése eránt két ízben is instáltam a méltóságos Táblá-
nak, de szóval mindenkor egyformailag resolvált, hogy mivel azon per örökös vá-
sár elrontására indíttatott, üdő szerint való rendet kell várni reája. Üdő szerint pedig 
még talám a jövő esztendőnek a végin, ha kijő seriesbe a felséges Udvarnál. Ha 
instálna excellentiád seriest ennek, de ahhoz sem sok reménség lehet, hogy ott le-
hessen nyerni, mivel nemrégiben instálván gróf Andrási Cárolly úr, szintén ehhez 
                                                 
712 napi 
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hasonló contractus elrontására, báró Vesselényi Farkas713 őnagysága ellen indított 
perinek praeferentiát, nem nyerte meg a felséges udvarnál. 

Kajtsa uram a következő napok közül valamelyiken fog udvarolni excellen-
tiádnak. 

Az ádámosi malom eránt úgy lehetne reménsége excellentiádnak, hogy osztály-
ra nem mégyen, ha mindazokot, mellyek a malomhelyért cserében adattanak volt, 
excellentiád méltóságos anyja asszonnyal visszahozhatta volna excellentiád, de 
midőn erről a télbe beszélgettünk volna Kozma urammal, azt mondá őkegyelme, 
hogy ami az unita eklézsia kezinél volt, azt ugyan visszavette excellentiád, de ami 
a reformata ekklésia kezire ment, az ott vagyon. Mindazonáltal az osztály alkalma-
tosságával meg kell próbálni, ha annak helyiben, ami a reformata ekklésia kezinél 
vagyon, ahhoz hasonlót adna excellentiád maga nyíljából, s úgy osztán valami mó-
don lehetne a malmot valami módon megtartani. Azt, amit az unitárius ekklesiától 
váltott vissza nagyságod, a közosztályra bocsátván, ezek eránt még a télbe adtuk 
volt opiniónkat Kozma úrnak Gál urammal edgyütt, most is egyebet excellentiád-
nak írni ezeknél nem tudok. 

Cancellisták eránt már bizonyosson gondom lészen, s excellentiád utasítása 
szerént az udvarbíróhoz küldöm. A kegyességébe ajánlott vagyok excellentiádnak 

alázatos szogája 
Sala Mihály 

Marosvásárhely, 23. Martii 1783. 

Mányi Gyorgyie levele Csáky Katának 
1783. március 

No. 661. [207–208] 

Méltóságos Grófné, nékem örökös kegyelmes földes Asszonyom! 
Excellentiádnak kegyes resolutiója szerént egy kevés ideig lakván azon magamtól 
épített lakóházamban, szolgáltam excellentiádnak csekély tehetségem szerint, de 
mások megirigyelvén, és lakóházamra vágyódván, csak azon valának, hogy elpusz-
títsanak, amellyett immár meg is nyertenek. Mert talám excellentiád nem is tudja, 
hogy én tiszt uram által lakóházamból kimozdítattam és lemtséri714 pusztára gor-
nikkal715 vitettem. De itt is békességgel nem lakhattam, hanem szüntelen hol egyik, 

                                                 
713 gróf Wesselényi Farkas (1744–1811) Wesselényi Ferenc (1705–1775) fia, aki 1784-ben bethleni 

Bethlen Júliát vette feleségül. A hadadi kastélyon ma is ott található kettejük házassági címere. 
Közép-Szolnok vármegye főispánja. 

714 helyesen Lecsmér – Leşmir, Kraszna vm. 
715 erdőkerülő 
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hol mással nyomorgattattam. Mindaddig, míg tiszt uram kívánságára minden jó-
szágom tőlem elvétetett, két darab marhám minden ok nélkül elhajtatott és az ud-
varban tiszt uram keze alá esett. Én magam pedig az országban vándorló és 
bújdosó lettem, holott pedig én negyedmagammal excellentiádat örökös jobbágya 
vagyunk, minthogy három fiaim vagynak. Ha tetszik tehát excellentiádnak, fogja 
fel ügyemet, hogy én is régi lakta örökségembe bészálhassak, s kevés marhácskái-
mat kezem alá vevén, szolgálhassam firól-fira excellentiádat hűségesen, kegyelmes 
grátiájáért. Ha penig különben nem tetszem, excellentiád méltóztassék bár csak 
azon vagyonos jószágocskámból az császári és királyi rendes portióban fordítani 
annyit, amennyivel restállok a nevezett pusztán laktomban, mivelhogy azon bírák 
utánam jüttenek ide Szatmár vármegyében. Amidőn pedig ezeket instálni s várván 
excellentiád kegyelmes válasszát, vagyok excellentiádnak 

szurdoki Mányi Györgyie  
alázatos szegény jobbágya 

Signat Cziko, Anno 1783. 2. Martii 

Méltóságos grófné keresztszegi Csáki Kata asszony őexcellentiájához, nékem örö-
kös, kegyelmes, földes asszonyomhoz, nagy alázatossággal. 

Kellő Ambrus levele Csáky Katának 
1783. április 17. 

No. 661. [205–206] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az Sibón716 készített vég posztót 4-a Aprilis Szurdokra felhozattam, melynek az 
végző vége, azaz smorát ki szokták vágni az posztócsinálók, magam is confundál-
tam, mi légyen az oka, hogy mind az két vége nem rojtos. Másnap mingyárt lemen-
tem Sibóra és az posztófabrikában is megvizsgáltam tulajdon az udvar számára ké-
szíttetett posztókat, s mind úgy voltanak vágva, melyről ugyan testimóniumot vet-
tem. Az posztó egész vég tészen 30 singet, azaz kezdés végivel, kit is regius előtt 
felmérettem és kettőben vágatván. Excellentiád kegyelmes parancsolattya szerint 
felit elküldöttem, kinek is az belső végin vagyon két pecsét. 

Mi illeti az takács dolgát, minden vasárnap feljött Szurdokra, szüntelen kérde-
zem, micsoda vásznot sző, hol sima, hol pedig formában. Az mi illeti az szövést 
magát, mindenekben dícsíri az gazdáját, és hasonlóképpen az selyem kifőzésihez 
csak az innep után fognak, mivel mindeddig híves idők jártanak. Alázatosson jelen-
tettem vala excellentiádnak, hogy kisebb matringokra nem szabhattyuk, valamint 

                                                 
716 Zsibón 
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az előbbeni volt, mivel az hozzá kívántató szerszám nem kisebb. Az mi az színit és 
vékonyságot illeti, abban eleget beszéllettem az takáccsal. Mostan ezen ember által 
küldöttem 5 kupa írósvajat. Talám az ÚrIsten excellentiádat, szándékának foganatos-
ságát megadgya. Magam bemegyek az méltóságos főispány úrhoz, mivel meg tudom 
őnagyságának beszélleni, merre kelletik az vizet vinni, hogy ne tegyen oly sok kárt. 

Úgy tudom, hogy bölcsen emlékezik excellentiád, hogy az taxára kiadott prae-
diumokról két részben költ királyi comissio, hogy contribuens embereknek nem le-
het eladni. Az luncsenire717 jó volna egy kis csűrt építeni, egy béres ekét, egy 
bival718 szekeret felállítani, hogy mind majorság legyen, mivel az szurdoki határon 
levő szántóföldeket nagyon kisebbíti az Szamos. Keresztesről hoztak 1 véka babot. 
Szurdokon pedig elegendő volt. Ileny lencsét én is küldöttem vissza egy kupát, 
hogy az is szaporodgyék. Szaporítani adtam NagyAlmásra is vetni, két véka borsót, 
két véka lencsét. Itt magam is vetettem borsót 7 vékát, lencsét négyet. 

Úgy emlékezem, hogy excellentiád kegyelmes parancsolattya volt 10 fejős 
kecskékre is, azokat megvásárlottam. Máskoron versben küldöttem vajat 2 vedret 
és 5 kupát, melyeknek quietantiáját alázatosson instálom, melyek után vagyok ál-
landóul excellentiádnak 

méltatlan legkisebb szegény szolgája 
Kellő Ambrus 

Szurdok, 17. Aprilis 1783. 

Az praefectus hívassa vala az tisztet és eziránt beszéljen, hogy az 
oeconomiát miként terjeszthessük. Ottan igen nehezen jön az jöve-
delem. Az luncseni pusztáról különösön kell beszélni. Hat béres 
ökör, 2 bival, 3 béresre való költség többre megyen esztendeig 100 
Rft[nál], s vajon a hasznot mennyire számlálhatnánk? 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1783. július 3. 

No. 662. [77–78] 

Kedves Liányom! 
29. Junii írt levelemre 28-dik írt válaszod vettem. 

Az koronáról írott szép verseket köszönöm.  
Az könyvet küldem, a pecsétnyomó talán Therisnál van, mert Mariandli azt 

mongya, hogy mutatta neki, s ő azt mondotta, hogy el fogja tenni. Jó vóna SzentPé-
terre sietve utána küldeni, míg otthon lesznek. 
                                                 
717 Puszta Kőlozna – Preluci határában, Belső-Szolnok vm.  
718 bivaly 
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Josefa ingeit, flanel köntösit ott felejtette vagy elvesztette, oly csúnya, hogy 
majd Katicsa is megutálja, csak jó lenne attól megválni. 

Katicsát most Szigel taníttya olvasni, de megvallom, már csak várom, hogy 
jobb kézben mehessen. Még Killyinné nem jöve el, hogy szólhattam vóna vélle. 
Ugyan félek, hogy az két kéz közt maradunk, s nagy már a gyermek, semmit se tud. 

Ugyan rosszkor maradtál most el tőlem, hogy hazajüttem, másnap Teleki Sá-
muel úr egész házával idejütt, bánták, hogy itt nem találtak, én is megigírtem, hogy 
hozzájok megyek. 

Az este generál Gyulai grófnéjával s szép fiával jütt ide, az nem vóna olyan 
rossz gesztus, mint Pepié, mindnyájan köszöntenek. Tudósíts, mikor jüssz. Ezzel 
vagyok édes lányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

László eljütt, de semmi levelet nem hozott. Az bilaki levél igen siető, küldd el fi-
am. Elfelejtettem megírni, hogy csak tíz font kávét és húsz font nádmézet külggy 
ide, a többit pecsét alatt Rucsnál hadd. 

Vajon a szentírásról és az szarvasról beszéltél-e a püspökkel? Igen sietve 

özvegy Bethlenné 

Küküllővár 

Éppen nem ehetem semmit, articsókát Szebenbe nem kapni, talám Károlyban719 
kapnánk, Laps külgyen el s kérje az udvarbírót. 

 

Madame, Madame la Comtesse Rosalia Bethlen 
à Clausenburg 

Árkosi Ferenc Csáky Katának 
1783. szeptember 13. 

No. 661. [196–197] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád 6-ta 7-bris720 hozzám bocsátani méltóztatott kegyes levelit alázatos 
engedelemmel 9-na ejusdem721 elvettem, mikről méltóztassék excellentiád paran-
csolni, megértettem, mellyekre punctatim ez szerént alázatoson kívántam resolválni. 

                                                 
719 Nagykároly – Carei, Szatmár vm. 
720 szeptember 6-án 
721 ugyanazon hónap 9-én 
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Amint méltóztatik excellentiád parancsolni, vagyis inkább emlékezetet tenni, 
pénzt küldett az idevaló tiszt, de az excellentiád parancsolattyára az embert úgy 
igazította, hogy egyenesen vigye a teremi tiszt keziben, odaírván levelet, s azért 
küldette az pénzt levél nélkül, nékem úgy referállya. 

A tiszt híven küldette a papiros árendátor pénzit. 
A bőrek sietve való kikészítésit is excellentiád parancsolattyából meghadtam 

nékie, rajta el sem múlik, csak azok az hazug mesteremberekben ne frustrálódjék. 
A mi illeti, kegyelmes asszonyom, az fák sietve való elküldetésit, tellyes lehe-

tetlen lészen ad 15-tio hujus722 elküldeni, mivel az emberek az borgói passus723 
kinyittására és útcsinálására vadnak, rendre járván az faluk, eléjövén elküldeni el 
nem mulattyuk. Különben azelőtt való levelemben alázatoson bátorkodtam vala 
megírni, hogy ha lehetséges volna, maradnának azon fák az bilaki új épületre, mert 
már onnan fát nem kapunk. Ha kapunk is, drágán drágadik mind fa, deszka, léc, 
sindely. Most osztják az havasakot is, már az emberek és ház hellyek conscriptió-
jának vége vagyon. Úgy referáltatik, hogy őfelsége az magazinumot az havason 
406 fákból fel akarja állíttatni és magának kívánnya reserválni az abból ingrediá-
landó pénz proventust. Senkinek csak egy szálat sem adnak mostanában, nemhogy 
ingyen, sőt pénzért is. Erre nézve bátorkodtam vala excellentiádnak megírni, hogy 
ha a bilaki szükségre méltóztatnék excellentiád fordítani, bárcsak egy részit azon 
fáknak, mindazáltal, amint excellentiádnak tetszik, úgy legyen. Itt kegyelmes asz-
szonyom, bizony mindennel elmaradunk, 14 öles utat csinálnak. 

Az keresztúri borok megváltoztanak, kegyelmes asszonyom, az mik még meg-
vadnak, még rettegi tavalyi bor a meglehető, csak az anslog724 erőssen érzik rajta. 
Bilakon pedig excellentiád italára, az mellyet conserváltatott, megvagyon. Még 
azonkívül vagyon, mellyet Ádámosról hoztanak, azok is jó borok. Innen Bilakra 
lehet vinni praemendára725 bort. Bor szűkiben nem lészen excellentiád. 

Jó van, hogy lesz promonda bor. 
Az majorságok, vagyis inkább lúdok hizlaltatását is keményen megparancsol-

tam, excellentiád idevaló jövetelire. 
Írhatom excellentiádnak, hogy közelebb elmúlt pínteken az határ kijárást el-

kezdék az comissárius urak SzentAndrás felől, éppen Boér úr is akkor érkezik ide, 

                                                 
722 e hónap 15-ig 
723 Borgói vagy Radnai hágó, Belső-Szolnok vm. 
724 ánslág, anslog (Einschlag) – kénező rudacska (boroshordó kénező kénrudacska) SZT I. 344. A 

hordók kénezése a 18. században is ismert volt, de a 19. században vált gyakorlattá. A Csáky bir-
tokok majorságaiban alkalmazása a modern eljárások ismeretére utal. A parasztok úgy tartották, 
hogy a „büdöskővel való füstölés” rossz ízűvé teszi a bort és fejfájást okoz. Lásd Orosz István: 
Borospincék télen. = História, 27. évf. 2005. 10. sz. 17–19. további tanulmányai Orosz István: 
Hagyományok és megújulás. Debrecen, 1995. 

725 szerződés szerinti természetbeni járandóság, illetmény SZT X. 909. 
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maga is jelen volt, tudom, hogy szóval bővebben referálhattya excellentiádnak, de 
repulsióval obviálák. 

Kentelke felől nem lehetett tentálni, mert az időből aznap kifogyván az comis-
sárius urak, másnapra az publikumok miatt meg nem maradhatának. Abban mar-
adott az fellaki határosztás is, holott akar ott Magos Pál úr végbenvinni, megválik, 
hogy éri el. 

Az középfalvi határosztáshoz sem kezdhetnénk, mivel az literale instrumentu-
mok szolgabíró Vinkler uramnál vadnak. Ő jelen nincsen, Magyarországon va-
gyon, addig is hozzá nem lehet fogni, s várakoznunk kell addig, úgy referállyák, 
hogy a jövő héten megjőne. 

Elég bajos, kegyelmes asszonyom, messzünnön ide jőni. Terminust is praefigál-
ván, osztán semmi sem telik az dologból. Ugyan nehezen kaphatám meg az pro-
curátorokot, a Táblára kellett instantiát beadnom, úgy is nehezen obtineáltam. Én 
csak attól tartok, hogy azt lesi Magos Pál uram, kivált az fellaki dologban, hogy tri-
duáztattya726 innen való elmenetelem után. Kijőnek az comissáriusok és felosztyák 
az fellaki határt excellentiád kárára, ha itten ember nem lészen. Még ugyan egy ke-
veset várakozom, puhatolódom, mit akar alattomban. Az középfalvi határér is vá-
rakozom, ha mehetnénk valamire, mert messzünön nem mingyárt jöhet az ember 
ide, vagy másutt lehet az ember, és az excellentiád dolga periclitálódik olyankor. 

Én, kegyelmes asszonyom, most az gabona dézsmáláson mindenütt jelen vol-
tam, sehunnét szegényebb gabona nem jött, mint Középfalváról, fele mind üszög az 
gabonának, ha több nem, más falvakból csak alkalmas gabonák jüttenek, de az za-
bok igen aprók voltanak. 

Éppen tegnapi napon vettem Dálnoki levelit, kegyelmes asszonyom, mellyben 
deplorállya maga beteges státusát és kíván excellentiáddal accordára menni. Én vá-
laszoltam is levelire, az igaz, kegyelmes asszonyom, hogy erős beteg, Isten tudgya 
betegséginek kimenetelit. Ha meg találna halni, semmit sem tudnánk venni rajta, és 
egésszen kárban maradna excellentiád. Én ugyan excellentiád híre nélkül bátorkod-
tam azt írni, hogy ha 500 rénes forintokat727 egyszersmind letészen excellentiádnak, 
talám-talám excellentiád az többit fogja nékie condonálni, de ezt én csak magamtól 
írtam. Úgyis, kegyelmes asszonyom, amint beszéllett nékem most procurátor Or-
bok úr, a kezesse jószága nem ér többet 200 forintoknál. Már az kezessivel tör-
vényben vagyunk, nem tudom, mikor érjük végit. Az is történhetik, hogy magát 
kézbenadgya, s mit csinálunk vélle is? Már excellentiád kegyességében áll, mire 
méltóztatik excellentiád hadni. 

Fele is elég lesz. 
Elég rosszul beszél, kegyelmes asszonyom, procurátor Orbok uram, az asszony 

Alvintziné asszonyom a sértéses causáját nem hadta félben, hanem keményen 

                                                 
726 harmadnapos törvényszék elé idézi 
727 rénes forint, azaz rajnai forint 
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urgeáltatta, hogy annak idejében, amidőn törvényt kéretett volt excellentiádtól az 
erdőpásztorra, törvént excellentiád nem láttatatt. Ebben az hajóban eveznek gróf 
Haller János úr őnagysága, úgy Lázár Antalné asszonyom őnagysága is. Ez ke-
gyelmes asszonyom, nem ollyan sok summát importált causa, de más causát beszél 
Orbok uram, igen terhest, excellentiád Haller János és Lázár Antalné asszonyom 
őnagyságák ellen ugyan sertés dolgában, hogy az tisztek hármon viszont őnagy-
ságok sertésseit béhajtották, a többit elbocsátván, hetet megtartottak volna magok-
nál. Én eddig az óráig ezen casust, kegyelmes asszonyom, bizony soha sem hallot-
tam, amég most nem beszélle Orbok uram. Ez kegyelmes asszonyom, igen terhes 
és súlyos causa, mivel nehéz gíra alatt kérettek ki azon hét sertéseket és minden 
napra annyi esztendőktől kell fizetni edgyiknek-edgyiknek excellentiátok közül 12 
forintokat, mely ezerekre mégyen, csak excellentiád részéről is, mert csak excellen-
tiád részire veszek fel egy esztendőt, egy esztendő áll 365 napból, minden napra 12 
forintyával megyen 4380 forintokra, hát 6, 7, 8 esztendőkre mennyire exsurgálna? 
Itt pedig a Táblán szüntelen urgeállya az őnagysága dobokai tisztye, Demeter nevű. 

Méltóztassék excellentiád ezen nehéz causát jól megfontolni, hivatván procu-
rátor Ágoston uramot s egy szép levelet méltóztassék excellentiád concipiáltatni és 
bizonyos embertől kell elküldeni, hogy vehessen választ excellentiád azon levelire. 
Megíratván az levélben, hogy excellentiád eddig azon casust soha nem hallotta, 
excellentiád tisztyeinek edgyik jószágában is afféle erőszakoskodást soha nem pa-
rancsolt, már azon tisztye régen meg is holt. Több és ehhez hasonló rátiókot íratni 
az levélben, és excellentiád maga méltóztassék subscribálni azon levelet. Azt is oda 
lehet tenni, hogy sertés hellyiben így értvén most a dolgot, kíván sertést adni, de 
ezzel semmit se késsék excellentiád, mert amint beszél Orbok uram, szüntelen 
urgeállyák és már tovább semmiképpen nem viheti halasztását. Ezen dolgot megír-
ta gróf Haller János úr őnagyságának is, vagyis tisztinek, még választ sem vett reá, 
mert ha törvényből megyen ki az dolog, minden bizonnyal megnyeretnek őex-
cellentiátok, ilyen semmi bakakal dologért. 

Azon Gávai levelekre csak lészen kegyelmes asszonyom, szükségünk, de ezzel 
sem kénék késnünk, mivel Magos Pál az ide való Doboka vármegyei Táblán azon 
causát a Thorotzkai família ellen megnyerte. Én, kegyelmes asszonyom, úgy va-
gyok informálva, hogy egy Keresztúri nótáztatván, Gávai Péter annak nótáján kérte 
volna meg az jószágot. Gávai Péternek maradván egy leánya, Gávai Kata, ez adgya 
el az jószágot nagyságos Thorotzkai János úrnak, ha igaz ez, magoknak az Ke-
resztúri successión nincsen semmi jussa ahhoz az jószághoz. 

Fellakon728 a szőlőket megjáratom, kegyelmes asszonyom, Istené a dicsőség, szé-
pek, csak perfectióra mehetne. Továbbá excellentiád kegyességében ajánlott, mélly 
alázatossággal maradtam excellentiádnak 

legkisebbik alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc 

                                                 
728 Fellak – Feleac, Doboka vm. 
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SajóKeresztúr 13. Septembris 1783. 

P. S. Az bilaki szükségre való mesteremberről elfelejtkezett excellentiád, ha bé-
fedve lészen is, azután is, még lehet a stukatúra gerendákot bétenni. Accludálom 
excellentiádnak az tiszt extractussát is.  

Meg kell olvasni, 1784. 

Hutter Mihály levele Csáky Katának 
1783. október 8. 

No. 662. [84–85] 

Méltóságos gróf Úrasszony! Kegyelmes Asszonyom! 
Tiszteltem excellentiádnak az lefolyt holnapnak NagyAlmásról 26-dik napján hoz-
zám bocsátani méltóztatott levelét, melyből bővebben látom, miképpen gondolko-
dik és szorgalmatoskodik a tudva levő gróf Teleki urakkal levő causája iránt. 
Amennyiben én ennek a causának mostani állapotját és fekvését tudom, abban ál-
lott volt meg, hogy excellentiád kikérte vala a Guberniumtól a Teleki uraktól 
béadott második replicát és a Gubernium meg is engedte vala. Nem tudhatom pe-
dig, küldötte-é excellentiád arra a replicára maga feleletét, vagy sem, mert a ke-
zemben nem jött. Ha kezembe jő, el nem mulatok semmit, amit törvény és igasság 
útján ezen causának megvilágosítására hasznosnak tanálok. Bizonyos lehet excel-
lentiád abba is, hogy további folyásáról idején korán excellentiádat tudósítani fo-
gom. De szűkön hiszem, hogy SzentMárton nap előtt végét érhessük, mert béállván 
a szüretezésnek ideje, én is kevés oeconomiámnak megnézésére ki szándékozom 
menni. Hogyha azért tetszenék excellentiádnak maga emberét SzentMárton nap 
után béküldeni, reménylem, jelenlétiben jobb móddal félretétetődhetnének azon 
akadályok, amellyek talám közbenesnének. Excellentiád további grátiájában ajánl-
ván magamat, maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Hutter Mihály729 

N[agy]Szeben, 8. Octobris 1783. 

Talám mások, mert én nem emlékezem, hogy azon rephlicát ki-
kértem vóna. 

                                                 
729 Hutter Mihály (1714–1787) guberniumi tanácsos, vezető szász államférfi 
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Gál János levele Csáky Katának 
1783. október 26. 

No. 661. [187] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Teremiből jött kegyes levelét excellentiátoknak mái napon alázatosson tiszteltem. 
Sajnállom valójában, hogy Kozma uram730 olly nagy úrrá lett, kivel szolgai renden 
már nem lehet bánni: ha emlékeznék, amikről illenék, excellentiádnak ezen kedvet-
lenségét nem okozná. Igaz az: hogy én azt reménlettem, hogy kivált törvényes dol-
gaiban excellentiádnak egész nyugodalma lészen benne s ugyanazért bátorkodtam 
vala magamat is ajánlani. Már hirtelenibe nincs mód benne, de nem is volna talám 
tanácsos változtatni. Én magam megintem, s azonban értekeződöm jó szívvel, ha 
egy arra való embert találhatnék, de meg kell vallanom, hogy a jónak még az híre 
is elveszett. Ezt a kicsiny fikarc jószágot bírók érzik jobban, mert excellentiátok a 
nagyban, ha nehezen is, láthatatlanabbul szenvedhetik. 

Énnékem minél hamarabb Szebenbe vissza kelle sietnem, úgyhogy Somogyo-
mot731 el nem kerülhetem, ezért ezúttal, hogy Küküllővárat excellentiádnak nem 
udvarolhatok, alázatosan kérek engedelmet. Nemsokára mindazáltal magam köte-
lességemet tenni el nem mulatom, lévén azalatt is excellentiádnak 

alázatos hív szolgája 
Gál János 

Kál,732 26. Ocrobris 1783. 

Feleségem csókolja excellentiád kezeit. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1783. november 6. 

No. 662. [80–81] 

Kedves Leányom! 
Éppen midőn Almásról indulni akartam, akkor hozzá[k] hozzám azon leveledet, 
melyből örömmel olvastam, hogy mind őfelsége oly kegyelmes volt, s mind dolga-
id jól indultak. Vezérellye a jó Isten ezután is, akiben erősen bízzál, s annak félel-
me szüntelen a szem előtt legyen. 

                                                 
730 praefectus 
731 Somogyom – Şmig, Küküllő vm. 
732 Kál – Székelykál, Căluşeri, Marosszék. 
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Én ezen a postán küldem az szurdoki 14 aranyadat és még magam pénzit hat 
aranyat, aprólék vásárlásimra. 

Az schmuckot,733 ha pótolni kell is, de a gyűrűre szükségem vagyon, de igen 
drága mégse legyen. 

Pater Inokaival megnyomorodtam, Kalocsára rendelték, s már magadnak még 
nem kellenek az lovak, s már magamnak kell elküldenem. 

Én így ajánlom magamat grátiájában. Az gyermekek, Istennek hála, frissen vad-
nak, csókolják kezeid. 

Úgy az én fijam is. 
Gróf Bánffiékat köszöntöm, s vagyok édes leányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Torda 

Madame, Madame la Comtesse Csáky, née Comtesse Bethlen  
p. Debrecen à Vienne 

Bertha Pál levele Csáky Katához 
1783. december 15. 

No. 542. [401] 

Méltóságos gróf asszony! Méltóságos kedves Húgomasszony! 
Igenis úgy vagyon, hogy Kozma uram több levelekkel együtt a néhai úr inscriptio-
nális contractussát is akarta itten a Királyi Táblán transummáltatni, de a Királyi 
Tábla ebben megakadott: hogy azon contractusnak egyik punctumában a vagyon, 
hogy a jószág a kilencszáz telkeken kívül Kozma uramnak által adatik, alább osz-
tán a vagyon írva; azok helyett pedig adattassanak őkegyelmének más kilenc tele-
kek; már ide apróbb betűkkel, s feketébb tintával (a rendek közé é, vagy pedig szél-
ről, erre nem emlékszem) az vagyon még odaszúrva, vagy hozzáadva: addig pedig 
még mások adattatnának a kilencszáz telekeket bírhassa, s erre nézve a Királyi 
Tábla azon levél transummálhatásának megengedését addig felfüggesztette, s meg 
nem engedtette, míg Kozma uram az asszony őexcellentiájától írást nem hoz róla, 
hogy az asszony őexcellentiája tetszéséből s megegyezéséből adatott hozzá azon 
apróbb betűkkel s feketébb téntával odaszúrt írás, s hogyha erről onnan írást hoz, 
úgy osztán transummáltatása megengedtetik, s ez az oka annak, hogy akkor nem 
transummáltatott. Méltóztatván pedig nagyságod egyebekben is parancsolni, ami-

                                                 
733 ékszert 
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ben csak tudok, örömest kívánok szolgálni. A nagyasszony őexcellentiáját alázato-
san tisztelem s továbbra is nagyságos grátiájában ajánlván magamat, maradok 
nagyságod alázatos szolgája 

Bertha Pál 

Marosvásárhely, 15. Decembris 1783. 

Dániel István levele Csáky Katának 
1783. december 26. 

No. 661. [213] 

Méltóságos Grófné, méltóságos Asszonyom! 
Nagy kegyelmét tapasztaltam excellentiádnak, midőn csekély nevemnek napját kö-
szöntetni excellentiád méltóztatta. Vajha excellentiád kegyességek ez énhozzám 
hasonló mértékben engedné tehetetlenségem, háladatosságomat megbizonyítani. 
Bizonyos lévén abban, hogy tehetetlen tehetségem excellentiád szolgálattyára fel 
vagyon szentelve. Ide zárom az gubernális consiliárius levelét, úgy látom, hogy ér-
telmesen, érzékenyen ír azon úr excellentiádnak, de excellentiádnál vagyon az böl-
csesség és jó tetszés. 

Grófném734 excellentiádat s velem együtt kedves úri leányait alázatoson tisz-
tellyük, és én nagy szokott tisztelettel vagyok excellentiádnak 

alázatos igaz szolgája 
báró Daniel István735 

Vetszős736 

Kajtsa Imre levele Csáky Katának 
1784. január 8. 

No. 661. [215–216] 

Nagy méltóságú Grófné, igen kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak huszonnyolcadik Decembris datált levelét alázatossan tisztelém 6-
dik Jan. Az gróf uram is őnagyságához utasított levele excellentiádnak mostanság 
kézbe nem mehet, mivel őnagysága jelen nincsen. 

                                                 
734 Mikes Anna grófnő, 1779-től Daniel István felesége 
735 Daniel István báró (1724–1788) Udvarhelyszék királybírája, 1783-tól guberniumi tanácsos. A 

család történetére Vajda Emil: A vargyasi Daniel család a közpályán és a magánéletben. Bp., 
1894., id. Daniel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Bp., 1896. 

736 Szásznagyvesszős – Veseuş, Küküllő vm. 
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A fentforgó bonificátióról institutiót hagyott őnagysága mindenek iránt írásban 
a praefectussánál, minthogy akkor én jelen nem voltam, s melynek első ága az, 
hogy a budai737 és diósi738 portióból légyen a bonificátió. Elsőbben azért, hogy ottan 
allodiális szántó és kaszáló földeket és tűzifához való erdőket adhat őnagysága, de 
Sztolnán739 semmi allodiális földek nincsenek. Másodszor azért, mert úgy is excel-
lentiád ottan most is bír. Harmadszor pedig, mivel Budán740 őnagysága is vesztett 8 
házhelyet, melyet a Pál Gáspár successorai a néhai Kovacsóczi Farkas zálogosítása 
úttyán pörlöttek, s el is nyertek őnagyságától, melyet a bonificátióba imputáltatni 
parancsolt őnagysága. Nemkülönben a tekei741 elvesztett bordézsmát is, és a dési s 
désaknai szőlőknek ugyanakkor elvesztett fele részit azon bonificatio pótlására ren-
delte imputáltatni.  

Most már conscribálják két cancellisták a budai portiót és mihelyt a conscriptio 
elkészül, mingyárt projektumot adunk őnagysága parancsolattya szerént az excel-
lentiád praetensióira, és akkor excellentiád maga reflexióit bőven kiteheti. 

Az ádámosi termésnek bonificátióját pedig Szamosfalváról rendelte látom 
őnagysága, de ott is még a bíró minden restantiánkat fel nem szedhetett. Azon kí-
vül pedig a reportatio mellett igazíttanunk kellene a dolgot Vásárhelyt, mert a mos-
tani possessor urak csak a vallókról beszélnek, és újabb-újabb dificultást csinálnak, 
egyszóval mindezekben szántszándékos halogatás nincsen, és amint szokták mon-
dani: elég hamar lészen, ha jól lészen. Tudom ugyan, hogy excellentiádnak bajos és 
terhes a kár mellett várakozni, de mégis csekély ítéletem szerént azon is kell igye-
keznünk, hogy jól légyen, nem csak hogy hamar légyen. 

Ugyancsak én vagy szebeni, vagy vásárhelyi utamból szándékozom excellentiád 
udvarlására térülni, de az nevezetessen mikor lehet, nem tudom meghatározni. 

Vásárhelyre pedig a szamosfalvi dolgon kívül azért kellene fordulnom, hogy a 
kékbükki causának seriesbe tétetése iránt egy memoriálist adattam vala a múlt pe-
rióduson, és noha meg nem nyerhettük a seriest azért, hogy azon jószágocskát né-
hai Mikola László elörökösítette és így az nem valóságos zálog. Mindazáltal azt 
rendelte a Királyi Tábla, hogy ollyan causák is meritumig folytatnak series nélkül 
is. Ezt megértvén gróf Korda úr őexcellentiája azt írja tegnapelőtt, hogy vigyük bé 
a leveleket Vásárhelyre és őexcellentiája is maga levelét béviszi s ottan a dolgot 
megrostálván, ha kibocsátani valónak találtatik a jószág, tehát pörlekedni nem kí-
ván. Igaz, hogy azt írja, hogy kedvessen venné, ha életéig excellentiátok bírni en-
gednék, de ez terhes kívánság. Azonban jó volna, ha rövid úton excellentiátok hoz-
zájuthatnának. Én beszéllek ugyan Sala urammal, de mégis, ha lehet, magam is 
bérugaszkodom, mert gróf Korda igen csintalan méltóság az efélékben. Elhiszem, 
szeretné látni a leveleket s azután még meg utat keresne a haladékra. 
                                                 
737 Ó- vagy Oláhbuda, Bodonkút – Vechea, Kolozs vm. 
738 Diós – Deuşu, Kolozs vm. 
739 Sztolna – Stolna, Kolozs vm. 
740 Buda – Budatelke, Budeşti, Kolozs vm. 
741 Teke – Teckendorf, Teaca, Kolozs vm. (Nagyidától délre) 



 240

A procurátorok fizetése jobbítása iránt őnagysága még a nyárba resolválta ma-
gát, meggondolván, hogy az a fizetés csak akkor ígértetett nekiek, midőn nég 
novitiusok voltak, de már gyökeresebben kitanulván excellentiátok dolgait, és leve-
leket, csak többecskét érdemlenek, azért őnagysága csak excellentiádtól vár. 

A szamosfalvi kántort a szamosfalvi értetlen tisztek tökéletessen ki nem fizet-
vén, talán 14 forintya elmaradott volt. Már most egészlen elbetegeskedvén, régen 
sürgeti, s gróf uram őnagysága maga részéről parancsolt is nékem, hogy ami való-
sággal illik, kifizessük. Parancsoljon excellentiád is Boér úrnak e részben. Egyébe-
ránt hathatós kegyelmébe örökössen ajánlott vagyok kegyelmes asszonyom excel-
lentiádnak 

alázatos szolgája 
Kajtsa Imre 

Kolosvár 

Telekieknek Kővár vidéke adatik s nékünk nagy praetensiónk van. 
Megvan-e a levele, melyben kéri hogy életíig engedgyenek.742 Bor-
zási portióosztás, bor, búza, [...] zab, törökbúza malomlása, fél esz-
tendei zárva. Az alpariti malom nyílcédulában nem jütt, mert tud-
tuk, hogy zálogos. Két természetű jószágot nem kell egybeelegyíteni. 

Azon 2000 Rft interesnél többet nem ért az acnai, dézsi szőlők fele 
hasznánál és az tekei dézsmánál, mely kétezer forintnak régen vett 
hasznát, azt tartom, ezek megvannak, az 2000 Rft fizetve. 

Én egész falut vesztettem el, mely mián olyan jószágom gyengült, 
melynek helyiben az öcsém OláFenest és két Létát743 bírja, hasznos 
helyt, Torda és Kolosvár közt. Én pedig 3. falu helyett egy szűk ha-
tárú falut bírok, oly rossz pénzt kereső helyt, mely legrosszabb az 
országban. Malmot vesztettem, fogadót vesztettem, ami legkeserve-
sebb, szőlőket. 

P. Horvát János levele Csáky Katának 
dátum nélkül 

No. 661. [217–218] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Nem volnék az a bátor, hogy közelebbről a szabad erdőségek akadályoztatásából 
következett terheltetésemet és igasságomnak megsértődését excellentiád méltósá-
gos tekintete eleiben terjesszem, ha vagy a királyi törvényes adománynak erejéhez 

                                                 
742 Korda úrra vonatkozik. 
743 Magyarléta – Liteni, Oláhléta – Lita, Torda vm. 
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s azzal együtt a küküllővári határon eleim szerint nékem engedett szabad erdők jus-
sához, vagy az excellentiád a polgári dolgok környülállásához s törvényink szent-
ségihez való született egyenességéhez nem bíznám. Amellyek szerént megvallom 
excellentiádnak, mély fájdalmason érzékenyít embereimnek a szabad erdőltetésből 
lett elűzetések és megtartóztatások. Annyival inkább, hogy én excellentiádnak tar-
tozó tiszteletemnek tekintetéből, midőn az erdőltetésemnek hírtételét, a szoros igas-
ság kívül egyedül csak a nagyságos gróf úr őexcellentiája tetszésének szeretetéből, 
mindenkoron csak azért kívántam megtenni: netalám az idegenyek, és az erdők őr-
zői alkalmatosságot végyenek, a kártételre megy. Ugyancsak nem lett se igassá-
gomnak, se önkéntes jelentésemnek, se tiszteletemnek az az érdeme, hogy már mind 
nékem törvényes adomány mellett engedtetett, adatott és az adástól fogván szüntele-
nül élt és gyakorlott szabad erdőltetésben hatalmasul ne akadályoztassam: aki vala-
mit eleitől fogván meg nem szűntem excellentiátoknál az igaz tiszteletnek mérté-
kénél fogván, akármely terheltetésemet előbb csendességben hozni, megpróbálni. 
Szintén úgy mostany, excellentiádnak méltóságos érdemeiben kívánom említett 
sértődésem orvoslását és több időkre is állandóul tartó igazítását feltalálni és mind-
addig, míg közelebről excellentiád kegyes válasszát vehetem, panaszimat az idegeny 
szemektől megtartóztatni, aki meg nem szűnöm szüntelenül lenni excellentiád 

alázatos szolgája 
P. Horvát János 

Nagy méltóságú született gróf asszony Csáki Kata asszonynak őexcellentiájának 
alázatoson. 

Küküllővár 

Ábel Károly levele Csáky Katának 
1784. június 24. 

No. 661. [214] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ennek előtte három hetekkel és amint emlékezem 8-dik Junii, amidőn excellentiád 
triduális sedriát Küküllővárt ültettetett, jelentettem vala titulatus744 Kozma regius 
perceptornak, mind excellentiád plenipotentiáriussának, hogy ezen folydogáló hol-
napnak 20-dik napján, itten Szamosfalván mind a Kuniana, mind a Domokosiana 
linea megosztozik. Minekutánna örökös jussainkat az usus fructusért complanatio 
által jutott résztül megkülönböztetjük, de mivel excellentiád részérül senki meg 
nem jelent, a különböztetést az extravillanumokra nézve meg nem tétethettük. 
Hogy pedig tovább is a drága szorgos dologidejét ne vesztegessük, kérjük mind-
nyájon excellentiádat, méltóztassék hétfői reggelre personállissát elküldeni, avagy 

                                                 
744 nevezett, teljes című 
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titulatus Boér uramat parancsolni, hogy a tovább nem halaszthatandó separátióra 
megjelenjék. A méltóságos condivisionálisok alázatos tiszteletek mellett, excellen-
tiád kegyességében alázatosan ajánlott élek, még élek excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Ábel Károly 

Szamosfalva, 27. Junii 1784. 

Ádámost különbözik Serlingtől, ha Gorbón vagy Alpariton kárt 
vallott, Csobánkából pótolom, aki akkor jutatt, mikor az öcsém-
nek Alparit. Transmissiót csak én fizettem, látom rajtam minden 
Xr. megvesznek. Tiszt instructiójába beleírni, hogy az juhok és 
méhek meg vannak oszolva, és azoknak haszna ne mennyen a 
cassában, melyet eddig nem különböztettek, úgy sertések és 
mindenféle marhák. Ami pénzt kiattam, ha dolgoztak-e, hol van 
az írás róla. A malom dolgában a kis speties factit745 ketten csi-
náljanak. Királyi Tábla kegyesen ítélt, a borok, amint ki voltak 
jegyezve, hol az írása, bé kell hozni.  

Szakács csak házat kíván taxára, se földet, se szőlőt. Bakuzkit 
dolgába máris költöttek, azt mongyák, ne fizessem a szakács úr 
fizetésit. Kertész dolga, fizetése, Henter dolga hogy van? Szaka-
túra miben múlt el, hosszúpatakiak746 dolgát... 

Pénzt számbavenni legsietőbb, conscriptiót sietve kinn küldeni, 
a serlingi nem elég. Valamihez fognom kell, az adósság mián. 
Sorostélyi dolog mián az ember nem mehet. Harsányi dolga, az 
executiórul való tanácsát megtaláltam, amely házat váltattam, 
nekik atta, vele a pénzt. HosszúPatakrul egyezzen. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1784. július 5. 

No. 662. [88] 

Kedves Leányom! 
Kébezheted,747 mely nagy megilletődéssel olvastam leveledet, mely okaid vannak a 
bánatra, de jó helyt keres vigasztalást abban az jó Istenben, aki az őtet félőket bár 
próbálja, de végre vigasztalás nélkül nem hadgya. Talám megtanít az az jó Isten 
                                                 
745 helyesen – species facti 
746 Hosszúpatak – Tăuni, Küküllő vm. 
747 képzelheted 
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engem is, miként lehessek vigasztalásodra, mellyen szüntelen kérem ő szent Felsé-
gét. Én is örökké sok bánatok közt éltem, de a te panaszra jutatt sorsodat oly sajno-
son viselem, hogy majd nem bírhatok magammal. Az erőnknek Ura, legyen erőnk 
mindkettőnknek, de jüjj el most onnét, hozd el a bubákot is, s nyugodjál, hogy 
nyughatnál az én anyai kebelemben, s kísírje minden dolgaidat a vigasztaló szentlé-
lek kegyelme. 

Úgy lehet, hogy az levél meghalasztattya az utat, kivált, ha azt is beléírtad vóna, 
amit én montam. 

Arra nézve is siess, hogy jó vóna azt a társaságot kerülni, akinek Szebenben na-
gyobb a híre magánál, ki tudgya még, hogy fordíllyent az idő. 

Gyulaiék szombaton létániára érkeztek, s nem mentek el, még holnap Mikehá-
zán748 mulatunk, úgy lehet, magam is odamegyek. Már én alig várom, hogy az 
ÚrIsten elhozzon s addig es vagyok, édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

Katicsa frissen van, de az dolog nem igen halad, sem az tanulás. Azt beszéllik, 
hogy Bánffi Györgyöt várják Szebenbe, de én nem hiszem. 

 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 
à Buza 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1784. július 12. 

No. 662. [89] 

Kedves Leányom! 
Ugyan sajnálva olvasom kedves kis Pepim749 nyavajáját, már alig vártam, hogy lás-
sam, de meggondoltam, hogy elkapja a hideget. A gyümölcs miatt az mumzel750 esz-
tendeig béállott Székelynéhez újra, de azalatt jó vóna vélle békéltetni, mert Pulmonné 

                                                 
748 Mikeháza – Mica, Belső-Szolnok vm. Benkő a következőképpen helyezi el: a „Nagy-Szamos déli 

(de keletre forduló) partján, ha az összefolyástól a folyó torkolata irányába haladsz” helyezkedik 
el. i. m. 410. A bálványosvári járásban fekvő falu az 1775. évi adókivetés szerint 201 rénes forint 
22 krajcárt fizetett. Uo. 430–431. 

749 Csáky Kata unokája, Csáky József 
750 Mademoiselle torzított, elírt, gúnyos változata 
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jó vóna, de csak félek, hogy a csitkójával megnyomorodom.751 Már pedig ideje vó-
na Katicát holmire fogni, mert éppen nem akar sem írni, sem olvasni tanulni. 

Ugyan rosszkor hattatok volt engem most egyedül, szüntelen vendégem jár. 
Szombaton idejüttek Eszterházi az asszonnyal, Bethlen József az asszonnyal.752 
Igen jó asszonynak látszik, alkalmaztattya magát Bánffinéhoz egy kicsit. Hason-
szik, segít is magán, szemei igen szép kék szemei vannak. Bethlen József pedig 
igen megemberedett. 

Bornemissza is volt itthon az anyja nevenapjára Görgényben.753 Már mégegy-
szer tudósíts Pepiről, mert én vasárnap szándékozom indulni, s akkor minden utamot 
megírom, mert igaz, hogy szerettem vóna, ha idejöhettél vóna, de már rövid időre ne 
fáradgy. Hanem Bilakra az gyermekeket szeretném elvitetni, ha kocsit kapnál, me-
lyen Vásárhelyre előmben jünnél, mivel Teleki Sámuel is hívat magához. A gyerme-
keket pedig hintóval ökrökön Bilakra egy nap elvihetnék, s írdd meg a hoffmes-
ternek, hogy mennyen Buzában, s onnét mennyen a gyermekekkel együtt Bilakra. 

Azt tartom, hogy a hideglelés eltart Szent Anna napjáig, talám eddig az Buzá-
ban írott leveledre is vettél választ. A jó Isten igazgassa minden dolgaidat a maga 
dicsőségére és drága lelked idvességére, melynek óhajtása közt vagyok 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár, 12. Julii 1784. 

Azzal pedig nagy nyugodalomban teszed a szívemet, hogy mostani leveledben is 
egyben tetszésemre hagyod magadat. Az marhákot hajtják, hanem kérd gróf Vas 
urat, hogy parancs[oljon] embereinek, ha odafelé Széki menne a marhákkal. 

 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 
à Buza 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1784. július 30. 

No. 662. [87] 

Kedves Leányom! 
Kívántalak tudósítani, hogy ma szerencsésen 11 órakor hazaérkeztem, már csak vá-
rom az asszonyt a kedves bubákkal együtt. 

                                                 
751 Az utalás feltételezhetően Pulmonné fiára vonatkozik. A csitko – csikó 
752 Esterházy Antal (1738–1794) tábornok, második felesége gróf Hohenfeld Mária-Anna, Bethlen 

József felesége Zichy Josefa. 
753 Görgény – Gurghiu, vár, Torda vm. 
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Hozz két nagy leveses fazekot, 2 nagy gyertyatartót, a sütőt, egyebekről remél-
lem el nem feletkezel. Hanem ha van citromod, hozz vagy tizet, ezeket pedig mind 
kölcsön. Katicsa jól viselte magát. Az éjjel Idán háltam, s ugyan jó szívvel láttak. 
Kívánom Isten hozzan jó egésségben, édes liányom. 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Én mindenféle konyhára való dolgában szűkes vagyok, ide semmi rendelést nem 
tehettem, s úgy hallom, sokan várnak, azért ha mi nélkül most ellehetsz, hozz min-
deneket, köszönettel visszafizetek. Fejér viaszgyertyát is, 6 fontat.  
 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 
à Buza 

Gróf Teleki Lajos levele Csáky Katának 
1784. augusztus 20. 

No. 660. [40] 

Méltóságos gróf Asszony, nagy kegyelmességű méltóságos Asszonyom! 
Excellentiád parancsolattyára ide Kolozsvárra megjelentem vala, azon soosmezei754 
dolognak eligazítására, de itt nem tisztelhetvén excellentiádat, szerencsémre talál-
koztam Boér urammal, aki jelentette excellentiád rendelését, s azon conditiókat, 
melyek alatt a jószágnak visszaeresztését méltóztatottt excellentiád megígérni. Sőt 
a contractust is consummáltuk vólna, de excellentiád elfelejtkezvén arról, hogy az 
executor comissáriusok a megfizetett interest is exigálták, úgy méltóztatott Boér 
uramnak parancsolni, hogy az egész exequált summából adjunk obligatóriát, s az 
interrest is abból fizessük. Azt pedig tudom excellentiád nem kívánja, hogy azt, 
amit megfizettünk, újra megfizessük. Mely szerént én Boér uramnak a megfizetett 
interresről való quitanciámat megmutatván, tészen 900, idest kilencszáz magyar fo-
rintokat. Azonkívül, úgy emlékszem, hogy az ezer rénes forintot, amidőn itt Ko-
lozsvárt adta excellentiád, annak is egyesztendei interresse előre ki van véve, s ta-
lán a hátára is fel van írva a contractusnak, de bizonyossan mégsem tudom, az ori-
ginális contractus megmutattya. Ezen 900 magyar forintokat az exequált summából 
kivévén, tartozunk excellentiádnak a költség fáradsággal együtt magyar forint 4367 
dénár 3. Vagy ha a contractuson még egy esztendei előre kifizetett interes fel va-
gyon írva, marad magyar forint 4295 dénár 3, ha az executorok calculussa jó. Mi-
dőn eddig írtam volna levelemet, megpróbáltam a calculust, hát hibás, mert az 
1800 forint capitális után nyolc esztendő, 2 holnap és 20 napra nem 671 forint, ha-

                                                 
754 Szamossósmező – Glod, Belső-Szolnok vm. 
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nem 888 magyar forint interes esik, és így a felső Rechnung755 sem jó, hanem tarto-
zunk excellentiádnak 4511 magyar forintokkal. Mely summáról nemcsak obliga-
tóriát készítünk, ahol és amint parancsolja excellentiád, hanem a vármegye pro-
tocollumaiba intabuláltattyuk, az interrest pedig mind most, mind ennekutána az 
esztendő elején megfizettyük. Hogyha pedig nem fizetnőnk, mindenkor kezibe lé-
szen excellentiádnak azon intabulatio mellett a jószág. Bárcsak abba volna mód, 
hogy excellentiáddal szembe lehetnénk, amidőn a calculust és a contractust meg 
készíttyük, én akár Almásra, akár Szurdokra elmenjek, ha parancsolja excellentiád.  

Addig is kegyességébe ajánlottan maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
G[róf] Teleki Lajos 

Kolozsváratt, 20. Augusti 1784. 

Más, szálkás írással ráírva: Vajon végben ment-e az intabulátió, tavalyi levele 
G[róf] Teleki Lajosnak 

Csáky János levele Csáky Katának 
1784. augusztus 28. 

No. 550. 

Méltóságos Grófné! Érdemem felett való kegyes méltóságos Asszonyanyám! 
Nagy szívemnek fájdalmára Almásnak756 Kolozsvárra érkeztem, midőn nagyságo-
dat sehol sem tisztelhettem, hanem még feleségemtül két goromba levelet Almáson 
vettem, melyekre én okot Istenem tudgya, nem adtam. Azért kérem nagyságodat, 
ne méltóztassék rossz néven venni, ha úgy fog feküdni, amint magának az ágyat 
vetti. Engemet mint Erdélybe, mint Magyarországba az okos emberek ösmernek,757 
kérem ezért nagyságodat alázatossan, méltóztassék nékem megnyilatkoztatni, mi-
lyen gondolattal vagyon feleségem, hogy ahhoz képest dolgaimat kormányozhas-
sam. 

                                                 
755 számítás (ném.) 
756 Almáson keresztül 
757 Csáky János családját a magyarországi politikában valóban jól ismerték, ő maga azonban nem töl-

tött be országos méltóságot. Nagy Iván szerint a Csáky István országbíró György fiától származó 
Csáky Jánost volt koronaőr, majd országbíró. Csáky János kolozsi főispán viszont Csáky Antal 
gyermeke volt. NAGY IVÁN CD-ROM. A Horea-felkelés idején Erdélyben is többen megismer-
hették, mivel kolozsi főispánként nemesi felkelést hirdetett, s ő lett az insurgens had fővezére. A 
sereg más vezéreit is ismerteti: Az 1784. évi erdélyi parasztlázadás magyarországi iratai. Gorun-
Kovács Blanka, Debrecen, 2006. 114. Érdemeit még 1791-ben is felemlegette MOL P. 77. Fasc. 
III. Csáky János levelei 1778–1802, 536–537. 
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Ezzel, midőn nagyságodnak alázatossan anyai kezeit csókolom, magamat grá-
tiájában ajánlván, maradok nagyságodnak érdemetlen, alázatos 

szolgája és fia 
Csáky János 

Kajtsa Imre levele Csáky Katának 
1784. október 12. 

No. 661. [219–220] 

Nagy méltóságú Grófné, igen kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád levelét alázatossan vevém. Én éppen ezen matériában még a múlt pén-
teken írván excellentiádnak, szombaton jó reggel Kolosvárra küldöttem levelemet, 
mert azt gondoltam, hogy excellentiád még ottan vagyon, de amint észreveszem, 
azt nem vette még eddig excellentiád, mivel levelében a prókátorok új conventió-
járól semmi emlékezetet nem tészen. Az pedig legelsőbben szükséges, mind ezen 
causára, mind a többiekre nézve is, hogy bizonyos procurátorok iránt provisió758 té-
tessék. 

Jóllehet a Gubernium végzése, jól jütt, de addig nem mozdulha-
tunk, míg onnét feljül nem approbáltatik. Én az procátorok kí-
vánságával nem ellenkezem, talám ezután jobban igyekeznek, 
csak melyikünk mit ád, úgy a szebenieknek. 

Ami az novum mellé kívántató új documentumokot nézi, amit csak lehetett, 
még akkor újítottunk rajta, tudniillik: excellentiád inquiráltatott vólt Bilakon és 
Ádámoson, én pediglen itten OláhFenesen, KalotaSzeg körül, Szamosfalván és 
Vajdaházán arról, hogy néhai Mikola Lászlónak soha nem vólt két felesége, tehát 
nem vólt bigámus. Ezen két inquisitóriák Bécsbe vannak, de írok gróf uram őnagy-
ságának és az ágensnek is, hogy leküldjék. 

Korda úrral való dolog, miben vagyon. Ezzel el ne késsünk, a 
bécsi ágens küldjen, annak is külgyünk. 

Másodszor: kiírattam a méltóságos Királyi Tábla archivumából (noha nehezen 
és mesterségesen) a búzásbocsárdi759 causában költ sententiát, melyben Matskási 
Ferencet a Királyi Tábla notóriusnak nem ítélte, noha ott is grationálist producál-
tatott, valamint Mikola László úr ellen grationálist producált a méltóságos Teleki 
família. 

Ez ezelőtt nem ment allegátióba. 

                                                 
758 intézkedés 
759 Búzásbocsárd – Bucerdea Grânoasă, Fehér vm. 



 248

Harmadszor: lésznek új rátiók és argumentumok is, melyekkel a causát törvény 
szerént fogjuk támogatni. Ennél többre nem mehetünk, mert én már mindent elpró-
báltam, itten az archivumokat megjártam, hányattam, de semmi hasznos levélre 
nem akadtam. Hanem a károlyvári760 káptalanba vannak némely protestátiók és 
contradictiók a Teleki Mihály erőszakoskodásán ellen, hanem ha ezekből vagy ket-
tőt kiíratnánk, de kételkedem, ha kiadják-é vagy sem. 

Azt ki kell adni, de effélék leveleink közt is voltak, de vajon ami-
kor novum előtt producáltunk, most használhatnánk-é. 

Én Rómában is kerestettem, Bécsben is az érsek Mihatzinál761 tudakoztattam, ha 
a Mikola László divortiumáról valamit kaphattunk volna, de semmi nem találtatik. 
Ugyancsak e nélkül is gondolám, hogy a bigámiát megfordíthattyuk.  

Továbbá: Én excellentiád parancsolattyára azon szobákat, melyekben gróf uram 
őnagysága szokott szállani, béfűttetem, csak előre tudhassam excellentiád érkezé-
sét. A nagy házakat nem lehet fűteni, mivel a néhai gróf úr halálától fogva senki 
bennek nem lakván, a kemencék nem igazíttattak, és nem arra valók. 

Egyébiránt foganatos malasztyában öröklössen ajánlott, vagyok kegyelmes asz-
szonyom excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Kajtsa Imre 

O[láh]Fenes, 12. Octobris 1784. 

Kajtsa Imre kiegészítése: Sala úrnak még a múlt héten megírtam, hogy ebben a 
causában előre újítsa argumentumait és gondolkodjék felőlle. 

Hogy fogyatkozott ember volt, arról gróf Haller Pálné és Hatfa-
ludiné asszonyom, vajon Mátyásné vagy Farkas Antal ágens 
úr... 

Bécsbe való levelek nem késnek-é el? Alvincziné dolga miben 
van? 

Valami régi notátiókot találtam. 

                                                 
760 gyulafehérvári 
761 Migazzi Antal Kristóf, bécsi érsek 
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Strohmayer Antal levele Csáky Katának 
1784. október 13. 

No. 661. [223–224] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Igen helyesen méltóztatik excellentiád utolsó levelében Kolosvárról, de dato 6-a 
praesenti, melyet tegnap tisztelhettem, emlékezni, hogy az kölcsönözött pénzzel 
nem barátot szerez az ember, hanem bosszúságat. Én is gyakran úgy jártam, de ez 
olyan embereken esik, akik vagy kölcsönvett pénzt mindennapi szükségekre for-
díttyák, vagy pedig visszafizetni nem gondolkoznak. Én egyikben sem vagyok, 
mert a módgya, miképpen visszafizessem, ki vagyon csinálva, és attól nem rece-
dálok, mert legfőbb céljam az, hogy vénségemre lehessen olyan módom, hogy 
mind magam subsistálhassok, mind gyermekeimnek segíthessem. Erre nézve excel-
lentiád méltóztassék nyugodt elmével eziránt lenni és elhinni, hogy én háladó fize-
tője lészek. 

Az Commandírozó Generális úr őexcellentiájának szóló levelet bizonyoson ke-
zében szolgáltattam, de még eddig sem pénzt, sem választ nem vettem. Őexcel-
lentiája nincs ugyan Szebenben, hanem már két héttől fogva Szebenhez közel, csak 
egy órányi distantián lévő faluban, cúrával él. Gróf Bethlen Józseftől sem vettem 
az 18. aranyat. Következendőképpen én még segítség nélkül vagyok, és hátráltatom 
dolgomban. Gróf Bethlen József örömest fizetne, de magának is nagy szüksége va-
gyon és nem is bátorkodom megkérni. Ugyancsak maga, amikor módgya lészen, 
mégadgya, de most, mikor nekem is szükségem volna, nem adhattya. Már nem is 
bátorkodom excellentiátoknak reménkedni, hanem excellentiád kegyes ítéletire bo-
csátom, minémű szorongatásban légyek. Excellentiád utolsó levelében nem mél-
tóztatik megírni, hogy mikorra szándékozik Küküllővárra jönni, ahol én is örömöst 
udvarolnék excellentiádnak. 

Mostan nevezetes újságaink nincsenek, mind az régi, vagyis inkább idei paran-
csolatunknak végben való vitelében dolgoznak. Az ipam, és az feleségem velem 
edgyütt excellentiád kezét alázatosson csókolják. Én pedig magamat grátiában ex-
cellentiádnak alázatosson ajánlom és vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Strohmayer Antal 

Szeben, 12. Octobris 1784. 
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Csáky Kata Bethlen Rozáliának 
1784. november 22. 

No. 662. [66–67] 

Kedves Liányom! 
Gróf Bethlen Ádám mondá, hogy Kapusig762 szerencsésen mentél, ő nagy zelus-
sal763 készül az ártalmas népet az nemességgel együtt elhajtani. 

A szekér nehezen érkezik be keddig, mivel egy-egy árast egyebet is küldek, hogy 
illyen rossz útban az vecturát kímélhessem. 

Úgy hallom, cordont vonnak katonaságból, hanem köszöntésem mellett guber-
nátornénak, comendérozónak, s Barkónak, mondd meg, hogy Almást kívül ne 
hagyják, mert különben pentczélia hadgyák, ültetik fel ellenek. Meglátom, melyik 
ülteti fel, s bárcsak arrafelé hét compania székelt küldenének, ezt köszöntésem 
mellett báró Danielnek és az grófnéjának izenem. 

Ezen levelem úgy kezdtem, hogy ha valami idejün Lónáról,764 azzal elkülgyem, 
de elhiszem, azért nem küldött nénéd, hogy maga hozza el, s nem írtad meg, hogy 
Szebenbe mégy. 

Szegény Horváth, mikor be akarta a feleségit küldeni, a bíráját ökrök után külte, 
s az karácsonfalvi embereink megöltík, hogy egyet se mozdult. Katicsa csevegése 
miá irtam ily hibásan, de félek, hogy effélét többet is hallanék. 

Ha ezen levelem benn talál, végy egy font török kávét. 
Gyulaiékat és Bethlen Gergely úr egész házát tisztelem, ugyan commendérozó 

gróf B[ethlen] László[t]. 
Katicsának a sok gesztenye megártott volt, nagy főfájása volt, darabonként ment 

el tőle a gesztenye, de a rebarbara jót tett. 
Ugyan vígan vagyunk a tisztekkel, tennap a májor Vitt és Kornyis este, ma 

Bunszki, Volf és még egy, úgymint Rechenberg nállam. Ezt megjövendölted, hogy 
egyedül nem fogok élni. 

A kis bubák frissen vannak, Pepinknek hozz fürpandlit.765 Ezzel kívánom Isten 
hozzan jó egésségben. 

igaz szívű anyád 
gróf Bethlen Katalin 

22. Novembris 1784. 
Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 

à Hermanstadt 
                                                 
762 Valószínűleg Nagykapus, Magyarkapus – Căpuşu Mare, Kolozs vm. 
763  buzgósággal 
764 Lónyáról 
765 fürspanden (ném.) – melltű 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
é. n. 

No. 662. [107] 

Kedves Liányom! 
Küldettem 2 rénes forintot két font fejér viaszgyertyára, szépen becsinálva hozdd el. 

Félek az tíz krajcárt csak megfizettyük, bárcsak Kolos vármegyében is csak 
annyi, és ne 17 krajcár vóna. 

Küldettem 40 krajcárt 10 sing fekete pántlikára, singit 4 krajcárért. Egy levelet 
küldek gróf Gyulai Sámuelnek, ott végire mehetsz, hogy kelljen dirigálni. 

Katica jól viseli magát, ma kávé előtt olvasatt, azt izeni, hogy el ne felejtsd, 
amit kért. Ezzel vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Szeredán délben 
Most ugyan rútul ír Katica, a gyermekek sokat ülnek nállam. Ha szombaton ha-

za nem jünél, az egyik font gyertyát küldd el, a szappant és a zsinórt. 
Menny végire Vinczesiné asszonynál, mikor lesznek készek az vásznaim és 

megmángorolják-e, és mi kell érettek? 
 

Madame, Madame la Comtesse de Csaki, née Comtesse de Bethlen  
à Hermanstadt 

Medve Mihály levele Csáky Katának 
1785. február 20. 

No. 661. [225] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Köztünk mindenfelé csak a sok jajszó és siralmas panasz. Ma, éppen mikor az ex-
cellentiád parancsolattya szerint oda alá kezdettem írni, akkor vettem a vőm leve-
lét, mellyben a csontok velejéig béható siralmas dolgokat ír, mellyet T[ekintetes] 
Potyó János urammal avégre közlöttem, hogy excellentiádnak szóva[l] megmondja, 
most idő és alkalmatosság arra nincsen, hogy oda alá valami igazítást lehessen ten-
ni, hanem amiket felvétethet a télen, azt vétesse fel, amit elhozhat onnét, hozassa el 
excellentiád, míg több érkeznék bú látott fejünkre. A Mikolaiana causát seriesbe 
kell tétetnünk, melyről Gál úrral szólottam. 
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A Küküllő vármegyei ádámosi malom dolgában azt javasolják, hogy reportatio 
mellett próbállyuk el elsőben a dolgot s ha azáltal nem boldogulhatunk, éljünk 
gratiosum novummal. A küküllővári jószágok iránt Gál József úrral, mivel Sala 
uram elállott excellentiád mellől, beszéltem, annak csak el kell várnunk folyása 
kezdését, s akkor párt végén mindenekből, amikkel élni akarnak a törvénybe, abból 
megláttyuk egész erejeket s mi is elkeressük a mi fegyvereseinket, s úgy kívánunk 
a csatához kezdeni. Minket biztat az igasság, hogy excellentiádat gróf Bethlen Jó-
zsef úr, a grófot a Regius Fiscus, a Fiscust a méltóságos kászoni Bornemissza famí-
lia, ezt pedig a Tökölyi Éva, Mária és Kata maradékai fogják evincálni, úgy hogy 
kártól éppen nem félhet, sem pedig azt, hogy a jószágból kiessék. Azonban nékünk 
is iparkodnunk kell, hogy a helyes defensióhoz valókot megkeressük. 

Itt nagy félelem rettegtett, kivált tavaszra kelve, mivel nemes Arad vármegyé-
ben, akiket a Regius Comissio elbocsátott, azon kóborlók, tolvajok és gyilkosok 
közül sokat az Arad vármegyei tisztek elfogatván, újra nemes hazánk törvényei 
szerint procedáltattak766 ellenek, kiket a nemes vármegye, mint nyilvánságos gyil-
kosokat és tolvajokat halálra sententiázván a felséges Udvarnál, csak kevés ideig 
tartó rabságra ítéltettek, a legnyilvánságosabb gyilkosok is, vagy 60 korbácsra. 

Én az excellentiádtól vett leveleket alázatosan küldöm vissza, s ígért grátiáját 
most is köszönvén, reserválom. Én vagyok s igyekezem lenni holtig excellentiád-
nak.767 

alázatos szolgája 
Medve Mihály768 

Marosvásárhely, 20. Februarii 1785. 

Küküllővárról való tudósítása Medve úrnak.. 

Récsei Boér György levele Csáky Katának 
1785. április 18. 

No. 661. [237–238] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az elmúlt holnapnak utolsó napján költ s nékem utosított kegyelmes parancsoló le-
velét volt szerencsém az tegnapi napon vennem, melyből is alázatossággal értettem 
excellentiád kegyelmes parancsolattyát valami restantiák specificatiójának küldése 
iránt, de mivel nem méltóztatik megnevezni azon restantiák valóságát avagy meny-
nyiségét, én éppen semmit azonnakról felelni nem tudok és nem is lehet tudni, mert 

                                                 
766 eljártak, eljárást indítottak 
767 A levélben az utolsó bekezdés többször át van húzva. 
768 A Királyi Tábla ügyvédje, majd a kincstári jogügyigazgatóság ügyésze. 
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is az transpositio alkalmatosságával (az hol méltóságos mostani consiliarius guber-
nalis, Gál János úr, akkori secretarius úr) jelen volt, mindeneket általadtam, amint 
az transpositio instrumentumból ki lehet látni és semmi terh avagy restantiák fel-
szedésekről, hogy maradatt volna, nem emlékezem, mert is talám az inclytus szász 
nátióval kifizetődtek az restantiák. Mindazáltal illy hasznos üdő után én engedel-
met instálok, hogy semmi valósággal kegyelmes parancsolattyára ezen dologba 
nem udvarolhatok. Ha rátióim, mellyeket néhai kegyelmes úr őnagysága769 excel-
lentiájának béadtam volt és ventiláltatta is, megtanáltattnának, azokból mindent ki 
lehetne tanálni, mivel is én uram őexcellentiája kegyelmességéből absolutóriu-
momat kinyervén, semmi szükségem tovább rátiómnak fenntartásában nem tartván, 
elhántam és azért, hogy kívánt kegyelmes parancsolattyát nem teljesíthetem, en-
gedelmemet kérem. Instálom pedig excellentiád kegyelmességét, méltóztassék nem 
kételkedni azon igaz és egyenes hív szolgálatom és számadásom iránt, amint 
Talaba Jósef uramtól értettem, mert is mind az említetteket néhai úr őexcellentiája 
kegyelmes kezeírása és pecsétje bizonyossá tettek. Melly iránt, ha valami kételke-
dés lehetne, kegyelmes parancsolattyára excellentiádnak örömmel párjával udva-
rolhatok és nagy alázatossággal feleségemmel egyetembe excellentiád kegyelmes 
grátiájában ajánlott, vagyok kegyelmes asszonyomnak excellentiájának 

alázatos szegény szolgája 
Récsei Boér György 

Fogaras, 18. Aprilis 1785. 

Ezen levelét visszakérem. Porumbáki770 dologról. Kozma úrnak 
megmutatni, nem lehetne Sala uramnál való levelekről, melye-
ket vissza nem adott. 

Teleki Lajos levele Csáky Katának 
1785. május 4. 

No. 661. [228] 

Méltóságos gróf Asszony, nagy kegyességű méltóságos Asszonyom! 
Excellentiád levelét mély tisztelettel vettem. Sajnállom, hogy a grófnémnak készült 
contractusnak egészen elég nem tétetődhetett, de talám nem rajtam múlt egészen, 
mert excellentiádnak alázatosson udvaroltam vala a múlt ősszel Almáson oly vég-
gel, hogy a dolgot eligazítsuk, de a contractusoknak és az executio relatiójának 
excellentiád kezénél nem léte miatt semmit sem igazíthatnánk. Az interesből is fi-
zettünk a múlt nyáron 90 aranyakat, csak egy kis computus hibáznék, hogy nem 
                                                 
769 Csáky Kata férjéről, gróf Bethlen Miklósról van szó, aki 1781-ben hunyt el. 
770 Alsó- vagy Felsőporumbák – Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Fehér vm. 



 254

tudhatnók, mivel tartozom még excellentiádnak. Az executio alkalmatosságával 
úgy tétetődött fel, mintha semmit nem fizettem volna, mely nékem igen károson 
esnék. Reménkedem ezért alázatoson excellentiádnak, méltóztassék egy bizonyos 
terminust tenni, melyben tudhassam, hol és mikor udvarolhassak excellentiádnak, 
hogy a computust megtévén, tudjuk, mennyibe adhassam által a jószágot. Addig 
pedig assecurálom excellentiádat, hogy senki a jószághoz nem nyúl. Hogyha egy-
szer computust csinálunk, az excellentiád propositiója szerént által adom, és mint 
árendát a meghatározandó pénzt interesébe általveszem azon jószágot. Addig is, 
midőn grófném tiszteletét jelenteném, kegyes gratiájába mély tisztelettel ajánlott, 
maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
G[róf] Teleki Lajos 

K[raszna]Horváth,771 4. Maji 1785. 

Ehhez a levélhez tartom magamat, a válasz is ide van írva 1785. 
Copia 

A soósmezei portió iránt tett jelentésemre méltóztatott méltóságos gróf uram 
maga válasz levele értelme szerént is megnyugodni, melly kívánságom, hogy töké-
letes célját elérje, s maga a méltóságos gróf uramék szorgalmatosságaimtól meg-
nyugodgyék, jónak látnám. Ha a közelítő augusztusi holnapnak 14-dikén Kolos-
váratt, maga személyesen a méltóságos gróf úr, vagy arra facultált772 embere által 
megjelenvén, vólt inspectorom, Kozma Ferenc urammal (kit én evégre fogok kérni) 
tanálkozván, azon jószág általadásáról és viszont, árendában visszaadása iránt a 
contractus megírattanak, melly iránt 

Ez vólna az én kívánságom, melly a méltóságos gróf úrnak is reménlem, nem 
lészen ellenére, hogy azon jószág a soósmezei bíró és hitesek jelenlétiben embere-
inknek valóságoson által adattassék, és egy holnapig administrálom, azután áren-
dában adattassék vissza a méltóságos gróf úrnak. 

Ezen megesendő dolog iránt Kolosváratt a contractus megkészülhet, mindkét 
részről a rendelésig megtétettődhetnek. Engemet azután a méltóságos gróf uram az 
árenda titulusa alatt pénzemnek interese iránt esztendőnként fizethet és nékem is a 
jószág securitással virtualiter kezemnél lészen, olly conditiót kívánván a contrac-
tusban írni, hogy bizonyos esztendőknek lefollyások után, ha azalatt a jószágon 
fekvő capitális és árenda le nem fizettetnék, azonnal én, vagy maradékim szabadon 
visszavehessék. 

                                                 
771 Krasznahorvát – Horoatu Crasnei, Kraszna vm. 
772 felhatalmazott, megbízott 
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Gál József levele Csáky Katának 
1785. május 10. 

No. 661. [230] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád levelére válaszlom, hogy az mely paquetett773 Sala uramnak által kül-
dött excellentiád gróf Gyulai Sámuel úr excellentiájától, meg nem adhattam, mivel 
már Kajcsa uram elment volt, magával vivén Sala uramot is. 

Kozma úrnak megmutatni.774 
Hanem a gorbói causájába excellentiádnak seriest nem attak, és midőn sürgette-

tett volna az béadott instantiára a resolutió, protocollista Bisztrai uram az ide zárt 
írását atta. Melyhez képest jónak ítélik mások, hogy excellentiád levelébe tegyen 
kérdést Bisztrai uramnak, hogy ezen causa iránt attak-e az excellentiád prócátorai 
instantiát, hogy seriesbe tétettették, vagy nem? és miért nem tették ki, s resolutiót 
attak-e, vagy nem, s miért? Ezen levelek Bisztrai uramnak memoriálisra való reso-
lutio helyett lenne, s azután seriessét fellyebb is lehetne recurrálni. 

Gorbai jószág iránt jedzés. 
Excellentiád775 parancsolattyát báró Bálintit Györgynek megírtam, várom vála-

szát. Azt reméllem, hogy fél esztendei interessét a sófalvi jószágon heverő pénznek 
megfizesse, mivel gróf Lázár Antalné most nyerte meg 400 forinton, s ha készpén-
ze van, ide kell fizetni. És így, ha történnék, hogy az interest nem fizetné, sem az 
grófnéja magát nem kötelezné, mitévő legyek? Én ugyan magam felit az interesnek 
előre leteszem, de a tavaszi oeconomiáról semmi dispositio nincs, és ha a törökbú-
za földek vetetlenek maradnak, az oeconomia nagy csonkulást szenved. Excellen-
tiád parancsoljon, mert az ünnepeken is fogok lenni. Kozma uram az executióról 
való relátoriát levitte a múlt hetekbe Küküllővárra. Ha vissza nem küldi excellen-
tiád, enélkül contractust sem tudunk csinálni. Az mi erdőcske jutott, az még fel 
nem osztatott, hanem közre van, pusztul minden nap, ha jó regulába nem vétetődik. 

Az Mikolaiana causa az meritális feleletek mellett állott meg, az jövő törvényes 
szakaszon mind ez, mind a gróf Kordáé ítélet alá megyen, ebbe dilátiót most is 
kért, de az Királyi Tábla nem adott. 

Ezzel magamot grátiájába ajánlván, állandó tisztelettel kívánok lenni excellen-
tiádnak 

alázatos szolgája 
Gál József 

Marosvásárhely, 10. Maji 1785. 

                                                 
773 csomag 
774 Ebben a levélben Csáky Kata megjegyzései nem a bekezdések után, hanem a lap oldalára írva, 

hosszában a bekezdés mellett maradtak meg. 
775 A levélben ez a bekezdés keresztben áthúzva. 
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Kajtsa Imre levele Csáky Katának 
1785. május 31. 

No. 661. [231–232] 

Nagy méltóságú Grófné, kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád levelét alázatoson tiszteltem. Én a tudvalevő causának megindításában 
jelen voltam Vásárhelyt és az levátában, mely fundamentuma az egész dolognak, 
minden új rátiókat, argumentumokat és újonnan producált leveleket, minél fonto-
sabban és nyomósabban intézhettük, felraktunk. Úgy annyira, hogy ottan már ke-
vés kívántatik egyéb, hanem a szentlélek sugárlása, mely a bírák szívét az igazság 
felé hajtsa. 

Ugyancsak magam is a jövő héten (minthogy ez az két első hét a fiscusé) bé-
rugaszkodom, ha valamely környülálló, vagy előkelhető dolog úgy kívánnya. 
Külömben pedig az én jelenlétem még bosszúságra ingerli a bírákat (amint nyilván 
észrevettem), nemhogy a causa folyását szerencséltetné. Mivel igen keményen, va-
gyis egyenessen és minden cifrázás nélkül kiírtam volt az instantiában a dolgot, és 
az udvari decisiónak keménységét rész szerént annak tulajdoníttyák. Én egy embert 
még vasárnap béküldöttem és ha a procurátor urak jelenlétemet szükségesnek 
láttyák, bérándulok, de sokkal többet érne, ha az ifjú grófné őnagysága776 bémehet-
ne, mert én szegény legény és csak szolga vagyok, az én beszédem kevesset ér 
nagy uraknál. 

Azt pedig igazán megvallom excellentiádnak, hogy azt mondottam Sala uram-
nak, hogy amennyiben kár és veszedelem nélkül megeshetik, a causát ne igen siet-
tessék, mert ha a királyi Guberniumnál valamely jóforma változás esik, excellen-
tiátoknak is nagyobb reménysége lehet a causához. 

Továbbá: magát a relatóriát nem közöltük mi báró Szentkereszti777 úrral, azaz: 
sem az utrumot, sem a vallónak nevét, sem azt, hogy kicsoda inquiráltatott, nem 
tudja. Hanem a dolog úgy történt, hogy tudniillik jobbnak és tanácsosabbnak talál-
tuk őnagyságát requirálni, különössön, hogy abban a causában a bíróságtól önként 
vonnya el magát, ne kénteleníttessünk publice és írásban exceptiót tenni őnagysága 
ellen. Erre őnagysága azt kezdé hántorgatni, hogy nem atyafi és nem is tudná okát, 
miért ne lehetne bíró. Erre osztán csak extractusban megértetni a dolgot őnagysá-
gával nem tartottam rossznak és ezért nem csak nem neheztelhet őnagysága, sőt jó 
néven kellene venni, hogy így megtiszteltük. 

Salat778 ágens úrnak én a múlt esztendőben küldöttem 48 aranyat két esztendőre, 
úgymint 83-ra és 84-re. Most pedig ezen folyó esztendőre fizetetlen vagyon, ha-

                                                 
776 Csáky Kata lányáról, Bethlen Rozáliáról van szó. 
777 Valószínűleg br. Szentkereszti György táblai ülnökről van szó. 
778 Salat udvari ügyvivő 
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csak gróf uram őnagysága779 nem adott valamit őkegyelmének. Őnagyságának pe-
dig lejöveteléről azt írhatom excellentiádnak, hogy valameddig tökéletes csendes-
ség nem lészen ez hazában, nem akar lejönni. 

Ezeknek excellentiád parancsolattyára lett alázatos jelentése mellett, malasztos 
kegyelmibe örökössen ajánlva, maradok kegyelmes asszonyom excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kaitsa Imre 

O[láh]Fenes, 31. Maji 1785. 

Tudósítás, hogy báró Szentkeresztit kérték, hogy ne kívánnyon 
bíró lenni. 

Sala Mihály levele Csáky Katának 
1785. július 1. 

No. 661. [236] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A méltóságos Teleki urak ellen való processusban a novum mellett megtettük az 
allegátiót, még az elmúlt pünkösd előtti perióduson. Akkor az allegátiókból és az 
exhibeált levelekből az inctusok párt kérvén, az periódusból kihaladott. E mostani 
perióduson megint continuáltuk, s a Teleki urak megint valami haszontalan kifo-
gással kívánták halasztani, amely aránt, minthogy ítéletet kellett várni, magunk 
gondolkodássából is, de nevezetesen, némely jóakaró urak jovollásából olyan üdőt 
akartunk volna várni, melyben báró Szentkereszti úr itten nem lenne. De minthogy 
csak itten tartózkodott, nem várhatván elmenetelit, az ő bírósága ellen contentiót780 
tettünk s a causát az szerént submittáltuk, melyből az inctusok megint párt kérte-
nek, s azzal elhaladott.781 Az tisztelt méltóságos úr ezen contentióért reám is na-
gyon nehezkedik. 

A Mikola Judit successori ellen gratiosum novumot és certificatóriumot expedi-
áltattam, cancellistákot küldünk, akik procedáljanak. 

A gróf Korda úr őexcellentiája ellen való processus Magyaróság, Süttmeg és 
Kékbükk aránt exmissio mellett állott meg. 

Ezen perióduson seriesben ment volt az Kemény és Kabos úrnak vinculáris 
causájok is, de nem mozdult semmit excellentiátok ellen. 

                                                 
779 Bethlen Rozália férje, Csáky János 
780 kifogás, ellenvetés 
781 elhaladott értelme itt – elhalódott, elhalt 
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A gróf Haller János úr őnagysága báró Vesselényi úr782 őnagysága ellen folyta-
tott processusában az költcség és fáratság legitimátiójának még nincsen vége. 
Mindezeknek alázatos jelentése mellett kegyességében ajánlott vagyok 
excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály 

M[aros]Vásárhely, 1. Julii 1785. 

Igen jó móddal való tudósítás, Kajcsa úrral kell beszélni: Tit. 
causáról, ádámosi malomról, F. dolgában, K. dolgában. K és K 
úrnak dolgába. 

Teleki Lajos levele Csáky Katának 
1785. július 16. 

No. 661. [235] 

Méltóságos gróf Asszony, nagy kegyességű méltóságos Asszonyom! 
Mély tisztelettel vettem az excellentiád levelét. Megjelentem vala ide, oly remény-
séggel, hogy excellentiádat itten vagy Almáson tisztelhetem. De látom excellentiád 
a következő holnapnak 15-dik napjára méltóztatik ide küldeni Kozma uramat, ami-
kor én éppen lehetetlen, hogy itt legyek, mert gróf Toldival való processusunkra 
nézve akkor okvetetlen Szebenbe kell lemenni. Olyan egy bizonyos napra nem is 
ígérhetem bizonyosson, hogy béjöhetek, mert az investigatiónk újobban kezdődik 
ezen holnapnak 26-dik napján, s attól nem tudom bizonyoson, mikor szabadulhatok. 

Instálok ezért excellentiádnak alázatoson, méltóztassék excellentiád kegyesen 
csak arról tudósítani, a jövő holnapban, augusztusban hol találhatom excellentiádat. 
Én ha azt tudhatom, megkeresem excellentiádat, csak előre tudhassam, hogy asze-
rént rendelhessem dolgaimat. Én tavaly a rendelt terminuson, itt Kolosvárt keres-
tem excellentiádat. Találtam ugyan Boér uramat, de levelek nélkül számot nem 
vethettünk. Azután Almáson udvaroltam excellentiádnak, ott is levelek hibáztak s 
amiatt nem igazíthatánk semmit. A feleségem mind itt leszen Kolosváratt s excel-
lentiád parancsolattyát vévén, azonnal tudósítani fog, s én az szerént cselekszem. A 
                                                 
782 1781-ben Wesselényi Miklós a zsibóiakat felfegyverezve támadt rá Csákigorbón Haller Jánosra, 

ezért 1785-ben 5 évi kufsteini börtönnel büntették. 1789-ben került szabadlábra. Rettegi úgy tud-
ta, hogy egy lovászmester miatt ment Wesselényi 300 emberrel Gorbóra. Haller a Királyi Táblán 
perelte be, de végül neki is kellett hatezer forintot fizetnie jobbágyai megverése miatt. RETTEGI, 
1970. 420. Wesselényi kiszabadításáért sokat tett testvére, Zsuzsánna (Bánffy György gubernátor 
felesége), aki személyesen járt el Bécsben öccse kiszabadításáért. Útjáról naplót írt (1787. máj. 
1.– 1791. máj. 1. és 1799 márc. 27.– ápr. 18.), amely a Történeti Lapokban (1875. 46–50. sz.) je-
lent meg. Szinnyei 1891. CD-ROM  
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grófném excellentiádat tiszteli, én pedig kegyes gratiájába alázatoson ajánlott, ma-
radok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Teleki Lajos783 

Kolosváratt, 16. Julii 1785. 

Gróf Csákinét alázatoson tiszteljük, ha őnagysága pénze külön leszen, külön fogok 
eleget tenni. 

Sala Mihály levele Csáky Katának 
1785. augusztus 12. 

No. 661. [234] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A Telekiana causában még pünkösd előtt megtettük novum mellett az alligátiót 
Kajtsa uram jelenlétiben, az communicáltatott is a Teleki urakkal, melyből és az 
mellette producált levelekből pünkösd után párt vettenek s már ezen a perióduson 
feleletet kelletik tenniek, nem lehet eszerént tartani tőlle, hogy mint előbb, oly móddal 
megbuktassanak bennünket. Ugyancsak én idején korán szándékozom bémenni. 

A gorbai causában vagyon másfél esztendeje, hogy excellentiádnak elküldöttem 
az egész munkát, melyet Bécsben kell küldeni, series nyerés véget. Azaránt akár 
méltóságos consiliárius Gaál úr, akár méltóságos báró Miske úrral is nincsen mit 
remélleni, hogy seriest csináljon az méltóságos Királyi Tábla, mert már sokszor 
megpróbáltuk, s nem nyerhettünk. Excellentiádnak már sokszor alázatoson jelentet-
tem, hogy mentől tovább halad ebben az udvarhoz való recursus, annál később re-
mélheti excellentiád a causának seriesben való tétetisit. Én mindazonáltal örömest 
szóllok méltóságos báró Miske úrral tovább is, azon dolog aránt. 

A keresztúri divisionálist héjában copiáztatom, ha nem transummáltattyuk az 
méltóságos Királyi Táblán, mert az copiának legkisebb bizonyító ereje sem lehet, 
mely szerént ezaránt excellentiád további parancsolattyát várom, aki kegyességé-
ben ajánlott, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály 

Kolosvár, 12. Augusti 1785. 

Mindenféle perekről való tudósítások. Jedzettem meg 1786. 28. juni. 
                                                 
783 Ifjabb Teleki Lajos (anyja iktári Bethlen Kata) Közép-Szolnok vármegye főispánja, a főszámve-

vőség elnöke, guberniumi tanácsos volt. 
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Rápolti András levele Csáky Katának 
1785. augusztus 25. 

No. 661. [226] 

Méltóságos gróf Asszony, kegyelmes patróna Asszonyom! 
Excellentiád parancsolattyát alázatos tisztelettel vettem, a fellaki praetendált határ 
osztálya repulsióban ment, de nem hívattatott meg excellentiád a repulsiónak az 
adására, hanem az actorok protestáltanak a Táblára való recursióról, hogy instantia 
mellett beadják az egész perfolyást. Excellentiád részére mi is kértük az egész per-
folyásnak kiadását. Ígérték is kiadni, de nem tudhatom, kivette-é udvarbíró úr, vagy 
sem. Most írtam iránta, hogy ha ki nem vette, vegye ki és küldje előre az excel-
lentiád procurátorához. 

Hellyesnek tartom inquiráltatni, aminthogy avégre utrumokat is küldöttem ud-
varbíró uramnak, megírtam, hogy hova hamarabb jó módjával inquiráltasson s 
authenticáltassa784 is, s procurátora előre aziránt is tudósítsa, hogy vigyázással lé-
gyen, nehogy híre nélkül adják bé instantia mellett azon repulsiós causát. 

Kegyelmes Asszony! Fellakon az actorok praetensiójokra az excellentiád részé-
ről én azt íratám vala, hogy excellentiád megengedi mind benn a faluban, mind 
künn, annak határában, mind osztatlan levő földeknek articulariter léjendő felosztá-
sokat, meg is kívánnya, hogy mind benn a faluban lévő osztatlan földeknek, úgy 
külső földeknek is határi figáltassanak, ezek előre kihatároztatván. Annak utána az 
antiqua sessióknak száma figáltassék. Vallyon több-e most azoknak számok, vagy 
csak annyi, amennyi találtatott akkor, amikor excellentiád a fellaki erdőköt felosz-
tatta és a korcsomát ellimitáltatta. Továbbá még kívánnya azt is excellentiád, hogy 
ha mi külső földek olyanok találtatnának, amelyek emberi emlékezetet fejül nem 
haladnák, amelyek közt is osztatlan földeknek tartattak volna, azok determináltas-
sanak és meghatároztassanak, és azok közosztásra mennyenek. Az olyaténok pedig, 
mellyek hatvan esztendőtől fogva különössön valamelyik possessor részére bírat-
tattanak, kezeknél megmaradni ítéltessenek, satöbbi. De a comissáriusok csak azt 
ítélték, hogy az actorok vigyék ki az osztatlanokra. Aminthogy az excellentiád rész 
földére ki is vivén, az egész határt szándékoznak táblákra osztani, holott az egész 
ott jelen lévő falusi lakosok azt mondották, hogy az a hely, ahol a mérést akarták 
kezdeni, mindenik possessornak van antiqua sessiója után nyila és a nem osztatlan 
hely, azért kellett osztán repelláltatni. 

Amely szőlőt készpénzzel váltott, szaporított, sőt munkájokat készpénzzel fize-
tett excellentiád, az ollyaténokat, excellentiádnak levelei lévén, lehet véllek bizo-
nyítani, ha a szükség úgy hozza, azoknak több bizonyság nem is kívántatik. 

Méltóságos báró Kemény Gergelyné asszony őnagysága admoneáltatta ugyan 
excellentiádat, hogy illendő vigyázással légyen, nehogy amit excellentiádnak által-
adott, abban károsodjék. De nem tartottam szükségesnek readmoneáltatni, mivel 

                                                 
784 hitelesítse 
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amit excellentiád bír, azt mind egy summában defendáltam, őnagysága praefectusa 
is jelen lévén, nem accedált arra, hogy az egész határ feltábláztassék. Különben is, 
megírtam én azt feleletemben, hogy mindenik possessor mutassa meg maga divisió-
ját, nyíl céduláját, vagy conscriptióját. Azokból megtetszik, ki mennyit és hogy bír. 
De egyik sem mutatott semmit is. Mellyeket az egybenvaló feleletek bővebben meg-
mutatnak. Mellyel továbbra is excellentiád méltóságos életét Istennek szent oltalmá-
ban, magamat gratiájában alázatosson ajánlott, maradtam excellentiádnak 

alázatos hív szolgája 
Rápolti András 

AlsóIlosva,785 26. Augusti 1785. 

Ezen levélből nem látszik, hogy az régi levelet látta vóna az 
comune terrenumnak felosztásáról. Nem vala emberem, aki ar-
ra az határosztásra vigyázzon, s félek, hogy kedvetlen pert okoz. 
Ezen levelet visszavárom. 

Sala Mihály levele Csáky Katának 
1785. szeptember 23. 

No. 661. [233] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád leveleit méltóságos báró Bornemissza János és Szeredai Elek uraknak 
megadtam, kik is válaszadásokkal késvén, minthogy a leveleket hozott ember 
nyughatatlanul várakozott, ötöt visszabocsátottam. Két-három napok alatt ki szán-
dékozom indulni Kolosvárra, és ha addig választ kaphatok, magammal elviszem, s 
excellentiádnak Kolosvárról megküldem. 

A méltóságos Teleki família ellen folyó processusban méltóságos báró Szentke-
reszti úr ítélet által kiköltettetett a bíróságból. A méltóságos Teleki urak apelláltak, 
nem transmittáltatott, a praeceptóriumról protestáltak. 

A gróf Korda ellen való processusban Szent Mária napig dilatio adattatott őex-
cellentiájának. 

Kabos urak is folytattyák a vinculáris processust excellentiád ellen és gróf Hal-
ler János úr ellen. Ítélet alá még nem bocsátottuk. Egyéb processusa excellentiád-
nak nem fordult elő. Ezeknek alázatos jelentések mellett kegyességiben ajánlottan 
vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály  

M[aros]Vásárhely 23. Septembris 1785. 
Ebben írja, hogy Szentkereszti kiköltetett a bíróságból. 

                                                 
785 Alsóilosva – Ilişua, Belső-Szolnok vm. 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1785. október 6. 

No. 662. [92] 

Kedves Liányom! 
A gubernátornak hathatósan írtam felőled, hanem folyamodjál hozzá, mivel leg-
jobban tudgya dolgaidat. 

A gyermekek frissen vannak, Istennek hála, Katicsa gyakran kérdi, mikor jüssz 
vissza, kis Rosáli is kérdi Vo isz di kláni Mama? 

Tudom fognak kérdezősködni Katicsa tanulásáról, mely végre p[áter] Inokait 
megmarasztottam, oly fogadással, hogy mikor az lovak utánnad mennek Debre-
cenbe, akkor bizonyosan kiküldem, s akárki kérgye el, megmondhatod, hogy pa-
csirtát tartok melletted. 

Hoffmester szándékáról tudósíts, mert bajoson vagyok egy ember nélkül, kettőt 
pedig nem tarthatok. 

Most értem, hogy az Csáki jószágára executiót kül[d]hettek az kisszebeni786 pia-
risták. Ezzel vagyok édes leányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Madame, Madame la Comtesse de Csáky, née Comtesse Rosalie de Bethlen 
Debreczin, Offen, à Vienna 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliához 
1785. október 10. 

No. 662. [97] 

Kedves Liányom! 
A kolozsvári postamester eltartóztatván 26. 8-bris Tordára írt leveledet, csak mai 
napon vettem, azért kételkedem, hogy tovább Bécsbe találjon. 

Az madám jó vóna, ha ócsóbb vóna. Igen sok az terhem, s szerencsétlen esztendő 
van, hogy talám annyi jövedelmem sem lesz, hogy az házam szükségét beérjem, s a 
minap is vettem egy levelet, melyben az apádnak ezer forint adósságát kérik rajtam. 

A carton pántlikának vége nem drága, 16 garas. Isten hozzan jó egésségbe, édes 
liányom 

igaz hívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

A[ranyos]Lona 

                                                 
786 Kisszeben – Sabinov, Sáros vm. 
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A mai postán még egy levelet küldettem. 
 

Madame, Madame la Comtesse née Comtesse Bethlen 
Debreczin, Offen, Vien 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1785. október 30. 

No. 662. [95–96] 

Kedves Liányom! 
Olvasom leveledből jó időtöltésedet, és hogy annyin járnak hozzád, talán egy kis 
csudának tartanak.787 Bárcsak egy-egy peták alól ne mutattad vóna meg magadat. 

Bezzeg itt nem comédiával, hanem sok kedvetlenséggel töltyük az időt, min-
denfelé Isten ítéleti körülvesz. Kivált a bor nem léte, ami lett is, olyan rossz, hogy 
míg talám ecet se lesz belőle jó. 

Gróf Bánffiékat köszöntöm, s irigylem tőlled, hogy oly szerencsés vagy, hogy 
véllek lehetsz, s én talám sohase fogom látni. Ajánlok gróf Bánffi, mint öreg atyafi 
vigyázzon rád, hogy szépen viseld magadat. 

A gyermekek frissen vannak, Istennek hála. Katica tanul, a két kicsi páter Ino-
kaival veszekedik, P. Evának híjják. Fricznét köszöntsd, neki is éppen mai postán 
írtam. 

Éppen most veszem 21. 8-bris788 írt leveledet, azokhoz való szerencsédet is ör-
vendem, de még feljebb kívánnám tudósításodat venni. Ottan pedig csak sarkally, 
mivel magad nemcsak Bécs látni mentél, s ugyan feladd, hogy én milyen gyerme-
keim hasznán igyekező anya vagyok, mert látom, mind nektek, s mind az 
onokáknak csak az lesz több eledelek, amit én igyekeztem. De ha azt elvesztem, 
nincs honnét várnotok s kegyes a Monarcha, ha tudgyuk feladni, az én életem, ma-
holnap magadnak s gyermekeidnek használsz, ha az én jó charaqteremet feladod. 

Valamint eddig, ezután is írj minden postán, de már az medgyesi postára, mivel 
szerdán befelé indulak. Ha lekészülésedről írtál vóna, megvártalak vóna itten, mi-
vel nehezen mozdulok Almásról, de már megyek. 

Írtam volt, hogy ha buzai789 mézről comissiót küldesz, elvitettetem s két forint-
nak az árát megküldem a postán. A szurdoki tiszt az juhokat örömest Buzában haj-
tatná, de én nem akartam riá szabadítani, hanem írj iránta, ne csak az opera, hanem 
a gazdasszonyság is [érdekeljen].790 

                                                 
787 Vélhetően Bethlen Rozália ekkor már elkezdte férje ellen a válópert. 
788 október 21-én 
789 Buza Rozália által használt birtok 
790 A mondat nincsen befejezve. 
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Már én a hoffmestert nem akarom megtartani, semmi könnyebbségemre sincs, 
se úton, se konyhára, se istállóra nem vigyáz, az rossz szája is igen kedvetlen. Arról 
sem írtál semmit, aki Haller Jánosnál oly jó rendet tartott, nem örömest szalaszta-
nám el, s kettőt nem tarthatok.791 Soha a háztartás úgy meg nem ijesztett, mint az 
idén, az Isten elvette, amiből jövedelmem lehetne: bort, szénát, törökbúzát, makkot. 
Szurdokra fogadtak ezeret, egy-egy 20 krajcárért. 

Az Istenért, vigyázz jó híred, nevedre, az ájtatosságtól meg ne szünnyél. Bár tu-
dósítottál vóna, ha pénzt kaptál-e? Sajnálva értem Vitt betegségét. 

Az ájtatosságokról, hogy folynak, semmit sem írtál. 
A Császárnak792 kiküldett contractusokról se feledkezzél, mert magad, s gyer-

mekeid bánnyák, mégha én kárt vallok [is]. 
H[aller] Jánosról és Nemes Sándorról semmit sem írtál. Ezzel vagyok édes leá-

nyom 
igaz szívű anyád 

gróf Csáki Katalin 

Nagyalmás 

A Csákit illető dolgokról páter Inokai fog írni, de őfelsége legtöbbet tehet. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1785. november 27. 

No. 661. [185] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az gróf Teleki Lajos úr minden leveleit itten küldöm excellentiád kezéhez, de ne-
hezen fog végezni levél által excellentiád. Minthogy a házból se mehetek ki terhes 
betegségem miatt, nem hallottam semmit sem is a páter minoriták felől. 

Én, Istennek hála, már veszedelmes nyavajámból jobbacskán vagyok, de a kóli-
ka793 mégis háborgat. Azt tudom, ha kéznél lehettem volna, excellentiád segített 
volna rajtam, talán így is az Isten a jövő holnapban excellentiád felé bocsát. Ha La-
jos változik, a számtartónak való igen értelmes, jámbor és józan legény készen 
lészen. A Királyi Tábla a jövő szerdán megáll. Majd meghalljuk a sok változáso-

                                                 
791 Rettegi ifj. Haller János képességeiről s udvaráról is (mivel 1770-ben egy vendégeskedés alkal-

mával jól tartotta) igen jó véleménnyel volt. „Udvart és abban helyesebb rendtartást ma Erdélyben 
senkinél különbet látni nem lehet, asztalt tisztességesebb készülettel akár kenyerére, akár borára, 
akár abrosz, keszkenő, tál, tángyéroknak tisztaságára, akár étkeinek szép s jó móddal való készíté-
sére nézve.” RETTEGI, 1970. 227–228. 

792 urasági tiszt 
793 népies: hascsikarás, gyomorgörcs 
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kat. Én az iffjú grófnéról most semmit sem értkezék [írni]. Excellentiád gratiájába 
ajánlott, vagyok excellentiádnak 

beteges, de hív szolgája 
Kozma 

À Son Excellence Madame la Comitissa Douairière de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina de Csáki, Dame de S. Croix 
à Klausenburg 

G[róf] Teleki Lajos úr levelei 

Fogarasi István levele Csáky Katának 
1786. január 24. 

No. 661. [253–254] 

Édes kegyelmes Asszonyom! 
Kérem az mi Istenünket, hogy ez béállott 1786-dik esztendőnek, valamint a nap ré-
gense, úgy excellentiád életének légyen vezére, az igazság fényes napja, a Jézus, 
melynek világánál az kik járnak, idvezülnek. Isten élesítse meg excellentiádat mind 
idő szerint, mind örökkön örökké maradandó életét. 

Engedelmet instálok excellentiádtól, hogy én mertem bátorkodni excellentiádat 
csekély írásocskámmal infestálni, de az excellentiád hozzám méltóztatott anyai 
gratiája engemet arra ösztönze keresztényi indulatomból, hogy én magam excel-
lentiád tiszteletre méltó úri kegyes személlye előtt háládatlanok lajstromában, 
amint egy, úgy más dolgokban is ne írattatnám. Evégett hozzám contestált kegyes 
úri gratiáját s favorát cum gratiarum actione vettem. Mely szerint méltóztatott ex-
cellentiád az nagyalmási fiscusnak járandó dézsma árendájának kiadattatásáról, 
alázatos instantiámra tett indorsátióját is kegyelmesen parancsolni, melyhez ez is 
vala annectálva, tulajdon excellentiádnak subsrciptiója után, hogy mostan egy ke-
véssé excellentiád sokféle költségeinek egy kevés várakozással, mellyet én, mint 
háládatos és nem erőszakos, méltatlan szolgája excellentiádnak, szegénységemhez 
képest, kétszer meghallattam, ezideig kedveztem is. Hanem most instálam alázatos-
son excellentiádat, méltóztassék újra egy-két szócskából álló, világos parancsolat 
kiadattatásáról oda, ahonnan várjam, parancsolni. 

Melyet, midőn tellyes bizodalommal instálok excellentiádtól, vagyok excellen-
tiádnak 

méltatlan öreg szolgája 
Fogarasi István 

nagyalmási református pap 

Nagyalmás, 24. Januarii 1786. 



 266

Méltóságos született gróf úrasszony, keresztszegi Csáki Katalin úrasszony őexcel-
lentiájának, mint örökös jó patróna asszonyomnak alázatos engedelemmel ajánlom. 

Küküllővár 

Az almási praedikátornak 1786-ban költ levele az almási árendáról.794 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1786. február 2. 

No. 661. [247] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád kegyes levelét mélly alázatossággal tiszteltem, az Dobrai úr levelével 
együtt. Ily hirtelen az leveleket ki nem kereshetem, ugyancsak mindenek megvad-
nak, hanem méltóztassék excellentiád ezeket praevie megírni őkegyelmének. 

Én az Dobrai úr levelit communicálván Árkosi őkegyelmével, visszaírt nékem, 
hogy midőn az jószág transponáltatott, voltak ottan, amint kitetszik az akkori in-
ventáriumból, annyi mobiliák, hogy pro anno ultimo az árendát kifizethette volna 
az 1782-dik termésből, taxából, és egyéb húzásból, mellyeket el kellett adni, amint 
ezek kitetszenek az investigátióból. Az investigatio szerént sistáltassa az embereket 
személyek szerént és kiadgyák, kitől mit vett, mely könnyen meghaladgya az 
partált árendát. In anno 1783-ban termett proventusból is, amíg az zenebona elér-
kezett, könnyen kiszerezhette volna, de csak a maga privátumát kívánta űzni. Hát 
sok praevaricatiói795 mire extendálnak, csudálkozhatik az ember rajta. Csak azt erő-
sítse Dobrai úr, hogy 52, 53, 54-ben mi jött bé, és mit húzott az embereken. Amit 
felvett törökbúzát és búzát Árkosi, és el is adatta, az nem transponáltatott, abból 
világosson kitetszik, és én azokat őkegyelmétől nem is praetendálom, méltán is er-
ről pravie kívántam tudósítani Dobrai urat. Az ratiót és arra tett difficultásait kike-
resvén és kerestetvén, legotton küldeni el nem mulasztom, minthogy őkegyelme 
elmulatta a figált táblai terminust. Már lehet őkegyelmének is várakozni, amíg 
Dobrai uram is reákészülhet, de az első esztendőre való árendát is ki nem fizette ex 
toto, az melly kegyelmednél való levelekbül ki fog tetszeni. Amint reá emlékezem, 
azt írta, hogy 1200 forintot fizetett volna. Producállyon quitanciát rólla. Az ökrök 
pedig nem úgy transponáltattak volt, hogy eladgya, hanem kitelvén azon árendája, 
vagy azokot, vagy másokat adgyon helyettek. 

Árkosi javalta ezt a dolgot írni. 
Köszönöm mély alázatossággal, hogy szegény méltatlan szolgájáról méltózta-

tott excellentiád el nem felejtkezni, és az angáriát elküldeni. Éppen jókor esett, mi-

                                                 
794 A megjegyzés nem Csáky Kata írása, hanem Árkosi Ferencére emlékeztet. 
795 kártétel 
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vel ollyan árendát praetendálnak rajtam, amikről álmodozni sem tudtam, nékem 
pedig ennél a pénznél, amit excellentiád küldött, csak egy forintnál több nem volt. 
Már executio jő reám hétfün, Balázstelkén796 excellentiádon is praetendálnak 52, 
53, 54, 55, 56, 57 és 58-ra, már nem tudom akkor excellentiád bírta-é az jószágot, 
és ha excellentiád bírta az néhai úr őexcellentiájával, egy féllel tartozik excel-
lentiád.  

Excellentiád parancsolattya szerént holnap reggel által megyek az Gyárfással 
való correspondentiára, és megegyezésre, szombaton jó, méltóztassék excellentiád 
az udvarbírót is általküldeni, ha valamire mehetnénk, de szűkön hiszem megítélő 
bírák nélkül az két fél között való praetensiót. 

Az leveleket pediglen magammal viszem, hogy addig is consultálódhasson ma-
gamban, mitévős legyen esztendőre excellentiád. Továbbá való kegyességében 
ajánlott, mélly alázatossággal maradtam excellentiádnak  

legkisebbik alázatos szolgája 
Árkosi Ferenc 

P. S. A cancellistát is szombaton estvére, vagy vasárnap délre várom ide, hogy an-
nak utánna indulhassunk kifelé, csak ez az véletlen árenda, ha fog tartóztatni. 
K[is]Sáros,797 2. Februarii 1786. 

Kolosvárt a Hajnal pénzit, Majort, Szentmihálytelket, Budát. 

Akár Almásra mennyen, s úgy forduljon vissza. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1786. február 26. 

No. 661. [242] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Nádudvari procurátor vévén észre, hogy nem tetszik excellentiádnak, hogy csak fi-
zetést veszen, és a dolgokon semmit nem segéll. Egy levelet ír nékem ez napokban, 
hogy elküldötte tékája kulcsát, vétessem ki excellentiádnak az ádámosi Mikes 
uraknál lévő sessiót illető leveleket és külgyem kezéhez. Én élvén az előadott jó al-
kalmatossággal, nemcsak azokot, hanem minden excellentiádat illető s feltanáltat-
hatott leveleket kiszedetvén, magamnál tartottam és minthogy ő azért kívánta ma-
gához, hogy ottan a főszolgabíró fórumán folytassa, megvizsgáltam és olvasgattam 
a leveleket. De nem igaz, hogy ott kell folytatni, mert nem lehet törvényessen még 

                                                 
796 Balázstelke – Blăjel, Küküllő vm. 
797 Kissáros, Magyarsáros – Delenii, Küküllő vm. 
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csak megindítani is ottan, hanem itt a Táblán, de itt is előre történő kölcségessen, 
mert amit folytatott vólt ezelőtt, a se jó. Deponálni kell a processust és más levátát 
írni, s ad restrictionem perennalis contractus798 meghívni a Mikes urakot. Sze-
méllyesen többet, de én csak gyengélkedem, ha egy két nap jobbacskán, másnap 
fekszem, ki se merek menni. 

Melyek jelentése mellett mély tisztelettel vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc 

Marosvásárhely 

Levelekrül való tudósítás 1786. Szükség gyakran megnézni. Va-
jon ezen levelek, hol vannak? 

Csáky Kata levele Sala Mihályhoz 
1786. május 4. 

No. 662. [104] 

Ajánlom Sala uramnak szolgálatomat! 
Jósikánénak írott leveléből Sala uramnak látom, hogy emlékezik valami keresztúri 
conscriptióról, mely valaha a kolosvári káptalanból íratott volna ki, és én az ifi Ba-
kónak kiadtam volna transummáltatni. De énnékem nem arra a conscriptióra va-
gyon szükségem, hanem azon divisionálisra, mely néhai Cserényi Erzsébet, Kamuti 
Miklósné és néhai Cserényi János árvái között folyt, de anno 1750. költ, s ez akár 
Sala uramnál légyen, akár pedig, ha a káptalanban feltaláltatnék, én ugyan nagyon 
kérem, ne sajnálja nékem akármi módon megszerezni, mentől sijetősebben. Úgy 
tudom, hogy még a káptalanból leveleim nincsenek transummáltatva, tehát amellett 
a requisitorium mandatum mellett ezt is ki lehet szereztetni. Mely jóakarattyát én is 
meg ügyekezem szolgálni,799 melyre ajánlóan magamot, vagyok Sala úrnak 

becsülettel való szolgája 
gróf Csáki Katalin 

Küküllővár 

                                                 
798 az örökszerződés korlátozására 
799 A levelet eddig mással íratta Csáky Kata, majd saját maga folytatta, s az utóirat első bekezdése is 

más kézírása. Feltehetően a diktált, elkészült szövegbe írta bele a levél befejezését és az utóirat 
megerősítő sorait. 
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P. S. Éppen most keresém fel Sala uramnak levelét, mely költ Kolosvárt 1785. 12-a 
Augusti,800 mely levél ezt tartja: a keresztúri divisionálist hiába copiáztatom, ha 
nem transummáltatjuk a méltóságos Királyi Táblán, mert a copiának legkissebb bi-
zonyító ereje sem lehet, s erre nem emlékezem, hogy válaszoltam. Ha nem vála-
szoltam, pedig a' volt az oka, hogy nem a magam szükségére akartam copiáztatni, 
hanem Bakó a maga szükségére és a rá való költség is őtet illette volna. 

Azon is kérem Sala úr, ne sajnálja megírni, hogy kitől akarta elküldeni azon 
osztálylevelet, hogy kerestessem meg annál is. Felette nagy szükségem vagyon 
riája, arról ne sajnálja tudósítani, ha Szebenből, Kolosvárról, vagy Vásárhelyről 
küldette vóna kezemhez. Bocsánatot kérek, hogy annyit alkalmatlankodom, de fe-
lettébb nagy szükségem vóna riája. 

igen siető levél 
Monseur, Monseur Michael de Sala 

à Clausenburg 

Sala Mihály levele Csáky Katának 
1786. május 7. 

No. 661. [245–246] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Amely divisionális conscriptiót, excellentiád újonnan hozzám méltóztatott levelé-
ben viszont parancsolt elküldeni, amint méltóságos báró Jósikáné asszony őnagy-
ságának megírtam, mostan is excellentiádnak alázatosson jelentem, hogy az elmúlt 
esztendőbeli István király napi perióduson Vásárhelyről küldöttem meg, noha 
eszemben éppen nem jut, hogy ki által. Ugyancsak éppen azt a conscriptiót vagy 
divisionálist írták ki most is a conventből excellentiád számára, melyet Domokos 
uram801 küld excellentiádnak. Én pedig más divisionálist adtam most által Domo-
kos uramnak, mely a Sulyok István holta után Cserényi Erzsébet és Cserényi János 
árvái között 1657-dik esztendőben ment végben. 

Ezt nem mondta Domokos, hogy kezéhez vette. 
Az mely könyvben ez a divisionális vagyon, abban egyéb levelet is tanáltatnak, 

melyek a Telekianus processusban exhibeáltatták, mely szerént, ha excellentiátok 
azon processust folytattatni kívánnyák, azt a könyvet hová-hamarább Szebenben 
kelletik küldeni, annak kezében, aki azt a processust folytatni fogja, aszerént co-
piáztatni méltóztassék excellentiád a divisionálist, s azon divisionális előtt, amely 
deliberatum vagyon, aztat is. 

                                                 
800 augusztus 12-én 
801 Csáky Kata tisztje, Domokos Ferenc 
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A sajókeresztúri processust, minthogy eddigelé még nem folyt, egésszen az új 
szabott rend módgyára indul, annak tartása pediglen az, hogy az actor copiában 
minden levelit közölje actionalis libellussa mellett az incta résszel, s az ilyenforma 
causában 90 napok alatt kelletik derék feleletet adni. Ha úgy tetszik excellentiád-
nak, talám nem lenne rossz, ha megíratná excellentiád Hegedüs uramnak, hogy 
mindeneket külgyön excellentiád kezébe, amiket az actorea párt által ad, s excel-
lentiád annakutánna ide kiküldeni méltóztatnék Kajtsa uramhoz, had látnók meg, s 
reflexiókot tennénk, de ezúttal excellentiád ahhoz tartozó maga leveleit is mind ki 
kellene küldeni, 90 napok alatt elég üdő lészen arra megfelelni. 

Kajtsa uram szóllott velem a Telekianus processus folytatására aránt, de minthogy 
a Királyi Táblán új causák továbbra nem kezdődnek, a régiek közül is csak azok 
folynak, melyek meritumig mentenek és közönségesen, kik a Királyi Tábla mellett 
procurátorkodtunk, fel is szabadíttattunk a Királyi Tábla mellett való további üléstől, 
midőn circulariter kihirdetett, hogy minden causán sok magok leveleket tőllünk ke-
zekhez vegyék, még az elmúlt Aprilisnek 10-dik napja lévén arra határozva. 
Excellentiátokhoz való kötelességemre nézve kívánok ugyan örömest szolgálni, de 
reméllem excellentiád is annak módjáról Kajtsa urammal egyetérteni méltóztatik. 

Miólta Szamosfalva kiment excellentiátok kezéből, excellentiád részéről mind 
restantiában maradott borbeli deputatumom a mostani borszűke idején egészlen 
nem kívánom, de bárcsak felit, vagy harmadát kiparancsolni méltóztassék instálom. 
Mely alázatos jelentésim s instantiám mellett kegyességiben ajánlott, vagyok ex-
cellentiádnak 

alázatos szolgája 
Sala Mihály 

Kolosvár, 7. Maji 1786. 

Ezt külgye vissza Kajtsa uram  

1791-ben jedzettem meg 7-bris. 

Medve Mihály levele Csáky Katának 
1786. május 7. 

No. 661. [248] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A régeni802 Táblán excellentiád ellen a sajókeresztúri jószágért kezdett pert, az új 
norma szerént, midőn a felperesek sürgetik, tudom, hogy excellentiáddal decretali-
ter közlik az actorok actionalis libellussát az actorok leveleivel, s időt adnak a fele-

                                                 
802 Szászrégen – Reghin, Regen, Torda vm. 
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letre. Mely is ha eljő excellentiádhoz, méltóztassék a feleletet készítés végett hoz-
zám elküldeni, s azalatt a kijedzett levelet is Kolosvárról, Károlyvárról elhozatni, s 
azokat is ideküldeni, s én itt, az Almádi levelekből a genealógiára szükséges leve-
leket kikeresvén, ezen pernek oltalmára valókat általadom, míg a per kifoly, hogy 
akkor ismét visszavehessem, s helybe vehessem. Abba pedig nyugott elmével le-
hessen, hogy ezen perben a felperesek ellen excellentiád győzedelmeskedni fog, 
még az elveszett Mikola leányok ellen, magán segíthet. A nállom történetből még a 
húsvétkor maradott két levelét excellentiádnak küldöm igazán vissza, méltóztassék 
róla quietálni. Mégis betegeskedő társom csókolja excellentiád kegyes kezeit, s 
méltóságos gyermekeiét, aki vagyok holtig excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Medve Mihály 

M[ező]Madaras,803 7. Maji, 1786. 

Medve úr levele, ígérete 1786., de nem teljesíthette. 

Kajtsa Imre levele Csáky Katának 
1786. június 16. 

No. 661. [249] 

Nagy méltóságú Grófné! Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád levelét a mellette lévő könyvvel együtt alázatossan vettem, és azon le-
veleskönyvet a Teleki causában exhibeálandó több levelek mellé tévén, nemsokára 
béviszem Szebenbe. De minekelőtte ez lenne, szükséges tudnom excellentiád grá-
tiájából, hogy excellentiád részéről ki lészen a prókátor Szebenben? és kivel com-
municáljam a dolgot? 

Ugyan az excellentád levelébe zárt notatio szerént én kiírathatom az jegyzett le-
veleket, de az nem késő azután is, minek utánna Magos úr új lábon elkezdi a pörét. 
Sőt, akkor jobban megérthetni, melyiket szükség kiíratni és melyiket nem. Úgyis 
ezekben a levelekben nincsen elegendő reménség, ha jobbakat nem találhatunk. 

A Sulyok István és Erzsébet részekre a keresztúri és fellaki jószágok iránt költ 
donatiót kiírták-e a károlyvári káptalanból vagy sem, nem tudom. Én azt képzel-
ném továbbiakkal együtt hasznos levélnek lenni, kivált, ha per notam adatott volna 
a donatio. 

Nekem nagy gyanúm vagyon, hogy gróf Petkinél hasznos Sulyok és Almádi le-
veleknek kell lenni, mert a Sulyok István özvegye, akkori gróf Petki Istvánhoz804 

                                                 
803 Mezőmadaras – Mădăraş, Marosszék.  
804 Petki István (Petki Dávid fia) felesége Kálnoki Judit grófnő volt. Fia Petki József (megh. 1817). 
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menvén férjhez, általvitte magával a leveleket. Jó volna azért, jó móddal, csinosan, 
gróf Petki Imrét requirálni e részben, ha kiadná. Ha pedig szép szerént nem adja is, 
másképpen kéntelenítnek excellentiátok próbát tenni. 

Egyébaránt foganatos malasztjaiba örökössön ajánlott, vagyok kegyelmes asz-
szonyom excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kaitsa Imre 

Kolosvár, 15. Junii 1786. 

K betű alatt levelekre igazító levél. 

Teleki Lajos levele Csáky Katának 
1786. augusztus 5. 

No. 661. [251] 

Méltóságos gróf Asszony, nagy kegyességű méltóságos Asszonyom! 
Excellentiád két levelét alázatoson tiszteltem, nagyon sajnálom, hogy excellentiád 
parancsolatainak ezúttal eleget nem tehetek, de már késő a Debrecenbe való kül-
dés. Én sem küldhettem, mert amely tisztem arra való lett vólna, hogy odaküldjem, 
beteg, s mást küldenem már késő, mert pénteken leszen a napja, s azt sem tudom, a 
mérés miatt mehetne-é vagy nem. Azért a pénzt pecsét alatt visszaküldöttem. 

A könyveket megkerestettem, találtam is, de olvasni kiadták őket, s most elé 
nem lehetett szerezni. Ugyancsak megvásárlam és a legelső alkalmatosságtól ki-
küldöm. 

Ami az árendapénzt illeti, annak tíz holnap múlva leszen az ideje, amint excel-
lentiád a contractusból bővebben méltóztatik meglátni, akkor a 225 forintokat alá-
zatos köszönettel meg fogom küldeni. 

Mellyel midőn a feleségem805 excellentiádat alázatosson tiszteli, kegyes gratiá-
jába alázatosson ajánlott, maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
gróf Teleki Lajos 

Szeben, 5. Augusti 1786. 

Árenda fizetéséről. 

                                                 
805 Teleki Lajos gróf (megh. 1815) guberniumi tanácsos, felesége Toldy Sára grófnő 
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Evert Pál levele Csáky Katának 
é. n. 

No. 661. [252] 

Méltóságos született grófné Asszony! Nagy kegyességű patróna, nékem földes 
Asszonyom! 
Alázatos instantiám által kéntelenítettem excellentiád úri kegyességihez folyamod-
ni, ez okon: ennek előtte egy esztendővel az kissebbik fiam, Evert Márton meghá-
zasodván, Paszmosról806 vett magának feleséget. De nem tudom mi okból viseltet-
vén, csak fél esztendeig éltenek együtt, s mind e mai napig együtt lenni nem akar-
nak mind a ketten, hanem választatni kívánnak egymástól. Kiknek elválasztásokért 
a besztercei papjaink előtt járván, és egymástól való elválasztást instáltunk, de tel-
jességgel azt meg nem nyerhettük. Instálok azért mély alázatossággal excellen-
tiádnak, méltóztassék kegyes úri gratiája szerint nékünk assistentiával lenni ezen 
elválasztandó személyeknek. Mivel magam már megöregedvén, a házomat által ad-
tam szolgálattal együtt azon fiamnak, és a fiam azon szándékozik, hogy ha ezen 
mostani feleségétől elváltoztathatná, újra házasodgyék. Különben, ha azt a gratiát 
meg nem nyerheti, el akar bújdosni, és engemet vénségemre el akarja hadni. Én 
ugyan egész alázatossággal könyörgök excellentiádnak, mint kegyelmes principális 
asszonyomnak, méltóztassék ezen dologban ahová illik, igazságoson segítségünkre 
lenni, azon személyek elválasztásában. 

Mely hozzám mutatandó kegyes gratiájáért az ÚrIsten meghálálni éjjel-nappal 
meg nem szönnyön. Excellentiádnak 

méltatlan, alázatos, engedelmes szolgája 
bilaki öreg Evert Pál 

Méltóságos született gróf Csáki Katalin asszony őexcellentiájához, méltóságos gróf 
bethleni Bethlen Miklós Statuum Praesidens807 úr őexcellentiája özvegye, nékem 
méltóztatott patrónámhoz őexcellentiájához való alázatos instantia, ebben megírt 
bilaki Evert Pálnak. 

                                                 
806 Paszmos – Mezőpaszmos, Posmuş, Belső-Szolnok vm. 
807 rendek elnöke – országos elnök 
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Ágoston Márton levele Csáky Katának 
1786. augusztus 29. 

No. 661. [239–240] 

Kegyelmes Asszonyom! 
KüküllőVárról 18-dik, Buzából 22-dik Augusti írott levelét excellentiádnak aláza-
tos tisztelettel vettem. Felette sok és terhes dolgaim miatt eddig nem lehetetvén, 
mostan mindenekről excellentiádat tudósítani tartottam alázatos kötelességemnek. 

1. Ami az 23 font viasszat illeti, az mátracban való szőrrel együtt vettem, a 
gyertyamártó 14 garasnál fellyebb nem akarja elvenni. A fejér viaszgyertyának pe-
dig fontyát 2 rénes forintnál alább nem adja. Ezen cserét én drágálván, excellentiád 
parancsolattyát elvárom. 

2. Az excellentiád borai közt Kolosvárott lévén egy 12 vedres és 5 kupás áta-
lag,808 hagymási tavalyi borral teli. Ha az excellentiád céljára jó lenne, káros teli 
hordót viszont felesíteni, mert félben elromlik. Itt korcsomán a tavalyi savanyú bor 
nem kél. Átalag sem volt az excellentiád házánál, azt ugyan pénzen szerezhetünk 
könnyen. Eziránt is excellentiád parancsolni méltóztassék, töltessek-é más átalagot, 
avagy amely tele van, az jó lesz. 

3. Az almáriumnak809 két darabját elküldöttem Buzában, két darabja még itten 
maradott. Lehetetlen volt elszedni másként, mind öszveromlott volna. Így is, hogy 
egymástól elválasztotta 4 darabba, attam az asztalosnak 1 márjást, kár benne nem 
esett. 

4. Küldöttem az almáriumot vivő szekértől excellentiád parancsolattyára 2 font 
fekete tubákot, a béküldött 2 leveleket pedig magam tettem fel a postára. 

5. Báró Jósika úrfinak az excellentiád comissiójára amely pénzt adtam volt, 
megfordította Domokos uram, melyről én quitáltam az excellentiád comissiójára. 
Emellett tiszteletes özvegy püspökné asszonytól a budai borokért inclytus Donáth 
úr számára kértem volt 180 forintokot, de azt is Domokos úrnak kifizettem. 

6. A gróf Rhédeivel való causa apelláltatván őnagysága által a méltóságos Kirá-
lyi Táblára, már ott függ, a transmissiót excellentiád részéről is kiváltottuk, s nálam 
van. Szükséges elmúlhatatlanul, hogy excellentiád béküldgye Szebenbe a méltósá-
gos Királyi Táblára, ajánlván az arra való attentiót excellentiádnak Szebenbe lakó 
obligátus810 procurátorának, mert ha a gróf folytattya apellatio mellett, szükséges, 
hogy excellentiád részéről is hozzászóllyanak, nehogy az igaz causa elvesszen a reá 
nem vigyázás miatt. 

                                                 
808 átalag – kis hordó, öt vedrestől húsz vedresig is előfordulhat.  
809 tálas, álló tálas, tálasszekrény. Erdélyben gyakori a pohárszék festett vagy gazdagon faragással dí-

szített változa. 
810 elkötelezett 
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Mellyeknek alázatos jelentései mellett excellentiád gratiájában ajánlott, állhata-
toson vagyok kegyelmes asszonyom excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Ágoston Márton 

Kolosvár, 29. Augusti 1786. 

P. S. Mostani budai piros bort árulnak 5 garason kupáját, melyben kevés van már. 
A kolcsárnál mintegy 30 forintnál több most nincsen, inclytus Domokos uram be-
vivén tőlle. 

A viaszról való tudósítás, gróf Rhédeivel való causa, hogy apel-
láltatott. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1786. szeptember 25. 

No. 662. [101–102] 

Kedves Liányom! 
Örvendem, hogy szerencsésen érkeztél, mert csak féltem, hogy igen el fogsz seté-
tedni. 

Az gróf Bánffi levelét küldem, de megvallom, nem sokat értek kiindulásáról, 
osztán add vissza, mert már ezen holnapnak majd vége van. 

Ha az, bubám, Kolosvárt nem lenne, jó vóna arra menni, mind ennek, s mind az 
Bánffi mulatásának végire mehetsz. 

Én pedig előre tudósítalak, ha az veresegyházi csűrben811 akarok ebédelni, de 
semmit se hozz, mert én fogok tractálni. 

Ha Küküllővárról ember jün, tartóztasd, engem a nagy víz Bilakon rekesztett 
volt, még ma is félelemmel jüttem által, s nagy kedvetlenségem volt, mert Hanczi 
úgy megitta magát, hogy a világhoz nem tudott, s el is csaptam. 

Én, hacsak az ÚrIsten valami akadályt nem ad, csütörtökön Veresegyházára 
megyek, csak csűrt takaríttass ki, ha nem mennék, viszontag tudósítlak. Már itt volt 
hóharmat. Én Bánffiékhoz megyek ebédre, s vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

S[ajó]Keresztúr812 

                                                 
811 Veresegyháza – Mezőveresegyháza, Strugureni, Doboka vm. 
812 Sajókeresztúr – Cristur-Şieu, Doboka vm. 
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Félek, hogy Bánffit elmellőzzük, mivel siet. A vajat köszönöm. 
 

Madame, Madame la Comtesse de Csaki, née Comtesse de Bethlen 
à Buza 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1786. szeptember 29. 

No. 662. [99–100] 

Kedves Liányom! 
Méltóságos gróf Bánffi 16-dik írt levelit 25. 7-bris813 vettem, melyre nézve min-
gyárt indultam vóna, hogy a szép és jó Bánffit, még egyszer láthassam, melyet töb-
bi ígérni az én rövid napjaim nem engednek. Sokféle terheimről is örömmel szólat-
tam vóna, hogy legyen segedelmemre, mert ma ilyen elhagyatott özvegy több 
nincs, mint én. De a Sajót a sok eső és az havasokról lejütt megáradott patakok úgy 
megnevelték, hogy élet veszedelme nélkül által nem mehetni, mely engem igen 
kedvetlenül iderekesztett, se egy, se másfelé nem ereszt. 

Katicának jó tanoló hely Keresztúr, kivált ma ugyan jól tanult. 
A küküllővári ember várjon meg. Ezzel vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

S[ajó]Keresztúr 

Jó vóna, ha Kozma uram arra jünne, hogy találkozhatnám. 
 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 
à Buza 

Domokos Ferenc levele Csáky Katának 
1786. november 7. 

No. 661. [241] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A Kemény Gergelyné asszony őnagyságával ineált contractusnak copiáját alázatos-
son vettem, de azt gondolván, hogy excellentiádnál nem lészen, azért Sala úrral 
edgyütt illyen dolgot tettünk vala benne, melyet idezárva küldök, és abból excel-
lentiád által láthattya bölcsen, hogy valósággal kívántuk informálni a Torda várme-

                                                 
813 szeptember 25-én 
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gyei procurátort, Hegedüs uramat, de minthogy már a contractus copiáját vettük, s 
láthattyuk a dolgot, másképpen kelletik dolgoznunk. Hanem Sala úrnak illyen diffi-
cultássai vagynak a contractusból, melly világosan nincs kitéve a contractusban: 

1. Mikor excellentiád báró Kemény Gergellyné asszony őnagyságától a jószágát 
megvásárlotta, akkor az Keresztúrianus successorok malma fennállott-é? Ha fenn-
állott, azon malomhoz Magos Pálné vagy másvalaki tartott-é hozzá számot, vagy 
csak egyedül Kemény Gergellyné asszony egyedül bírta, és mással nem vólt köz 
birodalma? 

2. A megvásárlás után excellentiáddal együtt valaki bírta-é a malmot, vagy mi-
kor megvásárlotta excellentiád a bárónétól, akkor Magosné vagy több osztozó atya-
fiak nem admoneáltandák-é excellentiádat arról, hogy osztatlan lévén a malom, az 
egész malombéli jushoz excellentiád számot ne tartson. 

3. Forgott-é a malom a jószág elzálogosításakor s most fennálló, vagy nem azon 
malom, melly báró Keményné asszony ősztől vásároltatott? Ha fenn nem áll, hogy 
és mi módon s mi okra nézve pusztult el? 

4. A malom mellett való rét, mellytül azt írják, hogy 30, 40 szekér szénára való 
rét, az excellentiád malma miatt a víz kiöntéséért romlik. Azon rét excellentiádnak 
által adatott-é a zálogosításkor egésszen? Ha által adatott, Magos Pálnéval s több 
atyafival volt-é excellentiádnak eziránt ennekelőtte valami baja? 

Mindezen kérdéseire való válaszát excellentiádnak elvárja alázatosson, hogy 
jobban igazságáért excellentiádnak kinyomozhassa s azon feleletet csak az úrhoz 
kelletik utasildítani, mert én mehent814 Keresztúrra érkezik a levél, azonnal itt vé-
gezvén dolgomat, mindgyárt visszaindulok, s Sala úr elvégezvén a munkát, küldi 
azon embertől Régenbe, a procurátornak. 

A malom815 okuláltatása iránt való causától nem lehet félni. 
A rosalist816 megvevén, mostan küldöm ezen embertől. 
A papirossat magam kiviszem, mehent tanálhatok. 
Sok dolgai miatt Ágoston úr még nem érkezék, hogy a borokat levonnyuk.  
Magamot kegyes grátiájába ajánlván, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Domokos Ferenc 

Kolosvár, 7. Novembris 1786. 

Keresztúri dolgokat illetők 

                                                 
814 mihelyt, amikor 
815 A négy sor keresztben áthúzva. 
816 gabonalikőr 
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Az az föld, melyen az Wanesnaszanné malma épült, nem saját 
fölgye, hanem oly közönséges hely, mely engem úgy illet, mind 
az asszont. Úgy tudom ugyan, hogy az név alatt megcserélte, de 
nem levelezésink szerént, hanem az tiltás után esett meg a csere.817 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1786. november 18. 

No. 662. [103] 

Kedves Liányom! 
Én is Istennek hála, eddig elmásztam, későn érkezvén Kolosvár mellé. N[agy] Ta-
másnál háltam, de nem úgy vannak a circumstantiák, hogy valakitől félhettem vó-
na, de ezt pennára tenni rest a pennám. 

Az megkívántató leveleim Ágostonnál elmarattak, azt tartom, postán fogom 
küldeni. 

Praefectus Gáll Antal úrnak mondd meg, hogy az gróf Rhédaival való dolog oly 
bizonyos az én részemre, hogy csak egy kevés szorgalmatosságot kíván, s megval-
lom szégyenleném elveszteni. 

Kozma úrnak az én lassú pennám külön írni nem engedi, hanem ajánlom tudva 
levő dolgaimot, s azok között, hogy az apácáknál levő contractusomot kinyerje. És 
annak az alkalmatlan Talabának sokféle pretensiójáról consiller Gáll úrral beszéljen. 

Én ide későn érkeztem, azért nem is tudom, hogy beviszik-e az postára levele-
met, azért sietek végzeni. Nénéd köszöntet, a gyermekek frissen vannak. 

vervüttülze gr. v. Bethlen 

Bányabükki fogadó818 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 
à Hermanstadt 

Ma azután az ágens Salattal találkoztam, ugyan bánta, hogy veled nem találkozha-
tott. A levelemet küküllővári embertől küldem. 

                                                 
817 A megjegyzés nem Csáky Kata kézírása, a levél kezdő oldalán, a lap szélére hosszában írott utó-

lagos szöveg. 
818 Bányabükk – Vâlcele, Torda vm. 
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Ágoston Márton levele Csáky Katának 
1786. december 6. 

No. 661. [250] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Mai napon tiszteltem excellentiádnak a tisztelendő páter minoriták számára excel-
lentiád comissiója mellett adandó bor kijegyzése iránt [írott levelét], mellyet hol-
nap tellyesítek is. 

Ami a gorbai jószág iránt való pörfollyást illeti, mivel Sala uram báró Inczédi 
urakot az együtt való végzésünk szerint a méltóságos Királyi Táblára evocáltatta 
vala, a levelek az őkegyelme keze alatt vagynak, mellyek azon causához tartoznak. 
Conferálok azért őkegyelmivel, és hova hamarább azon causát lábra indíttyuk, az 
újabb rendelések szerént már itten kelletvén folytatnia. 

Nem kétlem, iffiú méltóságos grófné őnagysága,819 kinek megírtam vala ezelőtt 
küldött levelemben, megjelentette excellentiádnak, miként nyeretett meg excellen-
tiád néhai Erdéllyi György nagyalmási református prédikátor successoraitól a nagy-
almási dézsma árendájának egy néhány esztendők alatt való eltartásáért, mellyet 
excellentiádnak ezúttal is jelentek. Nem tudom, hogy esett, hogy excellentiád azon 
dolog iránt, azután, hogy a szolgabíró excellentiádnak 60 napot tött a feleletre, sem 
nékem, sem másnak excellentiád hírt adatni nem parancsolt. Ez lévén a megnye-
rettetésnek egyedül az oka. Mellyek jelentése mellett állhatatoson maradtam ex-
cellentiádnak. 

alázatos szolgája 
Ágoston Márton 

Kolosvár, 6. Decembris 1786. 

Csáky Kata levele Árkosi Ferencnek 
1786. december 11. 

Fond Jósika, No. 662. [98] 

Ajánlom Kegyelmednek szolgálatomat! 
Mivel mostani kimenetelit kegyelmednek oly végre kértem, hogy almási udvarbíró, 
Széki őkegyelmének sok rendeletlenségit kitanálja, aszerént szoros számot vegyen, 
az esketés után. 

Nemcsak pedig az almási és hozzá tartozandó jószágról, hanem az Szamosfal-
váról általvett portékákról, melyek iránt kegyelmednek senki jobb utasítást nem tud 

                                                 
819 Bethlen Rozália 
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adni, mint Bojér uram, aki a szamosfalvi dolgoknak kezdetin és végén is jelen volt, 
sok búza, bor, törökbúza, széna volt keze alá adva, hová tette. Különböztetni kell, 
az nagy megkárosodásomnak pótolására mit vett által Haller Jánostól, és abból mi 
hasznot vett, és mi kárt tett. 

Azt Bojér úr, Kozma úr csinálták ki, mi módon lehessen még hátralevő kárai-
mot kipótolni, kivált az emberek rabottáit, már annyi időtől fogva. 

Serlingért négyezer forintot attak, kettő az öcsém részire ment, annak az interes-
sit addig lehet pretendálni, míg káromot ki nem pótolja az öcsém. Eziránt másoktól 
is tudakozódgyék kegyelmed, mivel én mindeneket kérdve, másoktól hallva akarok 
cselekedni, ezzel kegyelmednek 

becsülettel való szolgálója 
gróf Csáki Katalin 

Monseur, Monseur Francois de Árkosi 
à KisSáros820 
 

Az asszony őexcellentiája levele az szamosfalvi és budai jószág által adásával őex-
cellentiája részire cedálandó naturálékról.821 

Bakó György levele Csáky Katának 
1787. április 1. 

No. 661. [270] 
1787. április 1. 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád leveléből értem, hogy el fog menni excellentiád távol, azért a pénznek 
küldésit tartóztattam. Gergely pedig elment volt annakelőtte, tőle azért nem küldhe-
tem. Megértvén excellentiád hazajövetelit, azonnal elküldöm. 

A jószágot vissza nem kaphattyuk mindaddig, míg a Királyi Guberniumban a 
causa nem decidáltatik. Nekem elég hátramaradás, mind a malomgátnak köttetése 
eránt, mind pedig a rettegi szőlőknek míveltetése iránt. Innen kell küldenem, ta-
vaszt822 sem vethetek ottan semmit. 

Domokos úrnak küldöm a prókátor válaszát sietve, mivel sietteti. Elküldöttem 
volna már akkor, ...823 

                                                 
820 Kissáros, Magyarsáros – Delenii, Küküllő vm. 
821 A megjegyzés a hátsó lapon nem a Csáky Katáé. Ugyanott a hátsó lapon, a címzés alatt található 

egy pecsét is, ami azonos a Csáky Katalin fohászán látható címer rajzával. 
822 tavaszi vetést 
823 A papírlap alja el van vágva, a mondat teljesen nem rekontruálható. 



 

 281 

Pálffi uram 200 vonás forintokon alól nem adja a jószágát. A mezőben több 
örökség is van utána, mint a gróf Csákiné asszonyom őnagysága után. Kértem 
azon, hogy addig ne siessen eladásával, míg újabb válaszát nem veszem excellen-
tiádnak aránta. 

Mind árpáit, mind alakort824 parancsolattya szerént igyekezem elvetni, csak bírja 
a jószág elvetését, mivel kevés az ökör a jószágban. 

Mellyel magamat alázatosson excellentiád kegyelmes gratiájába ajánlván s ma-
radok excellentiádnak 

alázatos hív szolgája 
Bakó György 

S[ajó]Keresztúr, 1. Április 1787. 

Domokos Ferenc levele Csáky Katának 
1787. április 11. 

No. 661. [255–256] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak mai napon hozzám bocsátani méltóztatott levelét idehaza tisztel-
tem, és ami a bajomi, küküllővári, fajszi, boldogfalvi825 parasztoknak praetensióját 
illeti, némelyeknek dolgokat eszerint igazítodtuk: 

1. Bajomba tizenkét bizonyságok előtt az bajomiaktól elfoglalt földek helyett 
hasonló jóságú földeket kimérettünk a comissáriusokkal edgyütt. A pénzbeli fizetés 
pedig ottan reá mégyen, amint felvetettük, százharminckét rénes forintokban, amint 
emlékezünk, de ugyancsak ez Kozma úr keze alá fog menni, mint sequester keze alá. 

2. Küküllőváratt menjen a pénzbeli fizetés vissza a parasztok részire, kétszázki-
lenc magyar forint és harmincöt pénz. Igyekeztünk ezekkel megbékélni, de tellyes-
séggel rá nem vihetők, itt egyebeket vissza nem fordítunk. 

3. Fajszon bizonyoson nem emlékezünk, mennyire ment a nékik visszafizetendő 
pénznek summája, de mégis úgy véllyük, hogy ha kétszáz forint nincs is, de nem 
sok lészen híja. Erről ugyan excellentiádnak a jegyzést a szolgabírók kezekben 
küldötték vala, egyéb praetensiójok pedig nincsen, ezt is ügyekeztük vólna comp-
lanálni, de Fajszról egy se jütt vólt elé. 

                                                 
824 A fehér alakor – Triticum monoccum. Hegyes vidékeken, sovány földbe vetették, olyan területe-

ken, ahol más gabonákkal már  nem boldogultak. Lisztje sárgás, inkább lónak és sertésnek adták. 
825 Alsóbajom – Boian, Küküllővár – Cetatea de Baltă, Fajsz – Küküllőfajsz, Feisa, Boldogfalva – 

Sîntămărie, Küküllő vm. 
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4. Boldogfalván még el nem végeztük vólt a dolgot, mivel a szolgabírák még 
késtenek volt, de itt azt mondgya udvarbíró uram, hogy ha lészen is valami prae-
tensiójok a parasztoknak, igen kevésre fog menni. 

A szolgabírák újonnan ki fognak jönni, vagy ezen a héten, vagy pedig a jövőn, 
ezen dolognak eligazítására és a pénznek felvételére. Mellyre nézve excellentiád 
méltóztassék udvarbíró uramnak és számtartó uramnak olly comissiót küldeni, 
hogy had fizessék ki, mert külömben a szegény szolgabírák vallanak gyalázatot, 
mivel én azt mondottam, hogy a Táblára úgy írják meg a dolgot, hogy mi kifize-
tendük, de úgy, hogy sequester kéz alatt légyen a pénz, míg a Királyi Gubernium-
nál elláttattyuk a dolgot. 

Megolvasván excellentiád elmenetele után azon szolgabíró uramtul jött subscri-
bálandó currentálist, sok illetlen dolgokat és jövendőre néző terheket tapasztalván 
benne, mi nem subscribáltuk, hanem excellentiád méltóztassék odabé tudakozódni 
iránta, hogy micsoda rendelések jüdtenek a jobbágyok állapodjáról, és azoknak 
minden héten leendő törvény ültetésekről, cancellária felállításáról. Egyik része 
németül van nyomtatva, excellentiád elolvasván, megértheti. Sok vólna ezt nékem 
most megírni, mit tartson légyen az, hanem odabé excellentiád megtudván, méltóz-
tassék Küküllővárra rendelést tenni, hogy májusba, ha ugyancsak meg kell lenni, 
Küküllővárt mind bírákot, mind protocollumomat felállíthassanak. Errül való 
parancsolattyát excellentiádnak én is elvárván a besztercei postán.  

Én holnap fogok indulni, és mindenekről excellentiátokat bizonyossá tenni el 
nem mulatom, aki kegyelmes gratiájában ajánlott, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Domokos Ferenc 

Küküllővár 

à Son Excellence Madame La Comtesse Douairière de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina de Csáki Dame de S. Croix 

à Hermanstadt 

Árkosi Ferenc levele Csáky Katának 
1787. április 15. 

No. 661. [258] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ezen szempillontásban értettem, hogy az almásiak excellentiád ellen instantiát ad-
ván bé sok dolgokért, nevezetesen az strázsálásért, szőlőgyepű csinálásért, az job-
bágyi szolgálaton kívül. E megtörtént Mátyus idejében, amikor elsőben idejött és 
mikor künn a faluban lakott és az tiszt házát felégették, akkor állította volna fel a 
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strázsálást. Azt tollálván sok esztendő múlva, azolta kalákáznak az éjjeli strázsálá-
sért, most is kalálkot adnának, minden ember egy-egy napot minden esztendőben. 
Hasonlóképpen, hogy az földeket is elvette excellentiád, és mást érette nam adatott 
volna, ők pedig most is adóznának, több más színű dolgokért is, amint referálá ne-
kem azon jó barátom, mind ezekért suprema regia decisio lett, és a felséges királyi 
Guberniumban leküldetett, onnan ide az kolosvármegyei officiolátushoz. Az offi-
ciolátus főbíró Zámbó úrnak általadta avégre, hogy azon suprema regia decisiót 
vegye executióban. Én ezen szempillontásig is azon instantia dolgában semmit nem 
tudtam, nem is hallottam, kegyelmes asszonyom, amint felőle beszélt azon jó bará-
tom. Ha executióban veszik, azon suprema decisio ezerekre mégyen. Azt is mondá, 
hogy minden bizonnyal az jövő héten az executio kijő, és abban repulsio sem 
admittáltatik, [sem] más remedium, sem halasztani nem lehet. Igen sietve kívántam 
excellentiádat tudósítani, hogy mitévő legyek, méltóztassék excellentiád engemet 
tudósítani. Bárcsak előtte communicálták volna excellentiáddal ezen dolgot, hogy 
készülhetett volna excellentiád is az ő vádgyok ellen, és excellentiád is hallgattatott 
volna meg. Én, az én edgyügyű elmém szerént egyebet nem tudok jovosolni, ha-
nem csak azt, hogy ha excellentiád a Regium Guberniumban egy instantiát adatna 
bé, hogy azon executiót suspendálná a Regium Gubernium, míg excellentiád is 
meghallgattatik és magát mentheti, de ezzel semmit se késsék excellentiád. Avagy 
ha tudná az ember, mennyire menne azon convictio, előre vélek meg kénék bé-
kélleni, ne várnánk executiótól. Kemény azon suprema decisio és attól tartok, hogy 
sokra mégyen. 

Azt is kívántam excellentiádnak alázatosan jelenteni, hogy méltóztassék excel-
lentiád azon almáriumnak az kolcsát elküldeni, melly az régi palotán vagyon, hogy 
ha azon almáriumban megtalálhatnók az régi almási domínium conscriptióját az 
szolgálat iránt, mivel az szolgálat felől is panaszoltak, és én úgy emlékezem reá, 
hogy ottan volna, mégpedig két rendbeli, és nagyon segíthetnénk az szolgálatban 
azon conscriptiókkal, amidőn kijőnének az executorok. Ezzel is méltóztassék ex-
cellentiád semmit sem késni. Továbbá excellentiád kegyességében ajánlott, mély 
alázatossággal maradtam excellentiádnak 

legkisebbik méltatlan 
alázatos szolgája 

Árkosi Ferenc 

NagyAlmás, 15. Aprilis 1787. 

À Son Excellence, Madame Madame la Comtesse de Bethlen, née Comtesse Ca-
tharina de Csáki Dame de S. Croix 

Hermannstadt 
À Monsieur, Monsieur Antoin Gáll 
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Ezen levelet azért küldettem, hogy ne sajnálja Gáll Antal uram megolvasni, s most 
reggel maga is által fordulni, hogy erről az instantiáról szólhassak, mert szombaton 
még az postán elküldhetnők az resolutiót, de előbb még szólanunk kell rólla. 

Mert én soha egy talpalatnyi földeket is el nem vettem a földi-
ből. Hanem ha akaratom ellen tiszteim vettek volna el, azt vet-
tem vissza, ha olyan lesz, azt kész vagyok visszaadni executio 
nélkül is. Soha híremmel szolgálat idején kívül nem dolgozik, 
sőt csak 3 napot, s másutt 4 napot. Úgy tudom a strázsálás is 
napszámba ment. 

Mert, ha földet vettem el, mást attam helyiben. S a strázsálás 
hírim nélkül esett a tiszt ijedsége mián, mióta a házát felgyújtot-
ták. Az egész ország 4 napot szolgált, az almásiak 3 napot. Ház 
helynek kiosztván [...] a földeimet, ahelyett vettem fel annyit a 
falu földiből. 

Értettem őfelsége kemény parancsolattyát az almási parasztok-
nak hamis vádgyára. Azér mennyen el ezen levelemmel az 
officiolátusra, és mongya meg, hogy addig az executióval ne si-
essenek, míg magam mentségire egy kis időm nem lesz.826 

Bakó György levele Csáky Katának 
1787. augusztus 21. 

No. 661. [271] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád méltóságos parancsolattya szerint küldöttem egy embert, akit Kolos-
várt is küldhessen excellentiád és ezen embertől küldöttem kerti veteményt, egy 
kevés murkot,827 petrezselymet és vereshagymát. Dinnyét küldöttem egyet, ami ke-
vés van is, nem érik. 

A tíz krajcárokat kéri a szolgabíró, amint módgya, az ország követjeinek bécsi 
útjokra, és ugyanebben excellentiád parancsolattyához tartom magamat. 

A fiam tegnap beérkezett MagyarOrszágból, és a nála lévő extractusból magam 
is látom: keresztúri és fellaki jószágnak donátiója fejérvári káptalanban vagyon, 
mely adatott Sujok828 Istvánnak és Sujok Erzsébetnek. A divisio pedig vagyon a 

                                                 
826 1787. májusában az executor urak előtt Csáky Kata prototestált és az üggyel kapcsolatban egy írá-

sos nyilatkozatot tett, amiben megerősítette a levélhez fűzött megjegyzéseiben foglaltakat. Fond 
Jósika 660.  

827 murok – sárgarépa 
828 Sulyok 
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kolosváriban, amidőn osztoztak Suljok, Cserényi és Kamuti famíliák, több divisió-
val együtt. 

Ha excellentiád méltóztatik parancsolni, a fiam elmégyen mindenik káptalanba 
kivételére, csak útiköltséggel segéllye excellentiád azon utat, több leveleket is ke-
res ki, keresztúri jószághoz kívántatót. 

Még az aratást el nem végezhettem, az üdőnek mostoha volta miatt. Többet az 
elmúlt héten nem dolgozhattam, éppen csak egy napot. 

Mellyel magamat alázatoson excellentiád kegyelmes gratiájában ajánlván, s ma-
radok excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Bakó György 

S[ajó]Keresztúr, 21. Augusti 

Most is kiküldötték az cameralistákot, meg nem kérdezvén tőlem, hogy az gratio-
sum mellett mit akarok folytatni. Azon szőlő dolga, melyet édesanyja akkor kezdett 
építeni, mikor mint idegen, úgy bírta zálogban, s el is testálta volt. 

Nemcsak a malom, hanem tanarok829 és vendégfogadó is az excellentiátoktól 
vásárolt hely. 

 

Méltóságos született gróf keresztszegi Csáki Katalin asszonyom, őexcellentiája mél-
tóságos gróf bethleni Bethlen Miklós megmaradott igaz élete párjának, nékem ke-
gyelmes asszonyom őexcellentiájának, szorgalmas alázatos engedelemmel ajánlom 

Buzában 
Ezen levél szól az káptalanbéli levelekről, mellyek hol és mellyik káptalanban vad-
nak a Cserényi, Kamuthi, Sullyok jusson.830 

Megtartani való. Medve úrral szólni Ádámos iránt, osztály leve-
lek iránt. 

Bánffy Farkas és Cserei Farkas levele Csáky Katának 
1787. aug. 24. 

No. 661. [222] 

Euer Frau Gräfin von Bethlen! 
Es ist neuerdings vorgekommen, und imständigst gebethen worden, womit die bey 
der Frau Gräfin haftende Schuld des hiesigen Nonnen Klosters fr x 193 f 30 xr 
ehestens eingetrieben werden mögte, da nun diese Gelder zum Unterhalt, und 
                                                 
829 legelő, kaszáló lásd SZT XII. 889–891. 
830 Valamelyik urasági tiszt megjegyzése. 
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Bestreitung der altäglichen Nothdürften des Klosters unenthbehrlich sind, so be-
lieben die Frau Gräfin gedachte Summe binnen 8. Tagen um so gewisser in die Ca-
meral Cassa abzuführen, als man widrigenfalls sich genöthiget sehen wird, auf 
wirksamere Mittel fürzudenken. 
Von dem K. Siebenb. Landes Gubernio  
Herrmannstadt, den 24-ten August 1787. 

Wolfgang Banffy831 

Wolffgang v Cserei832 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1787. szeptember 9. 

No. 661. [259–260] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Nem ok nélkül rémül excellentiád, mert nem elég terhbe jött a causa.833 Ámbátor a 
fiscus az inscriptionális summán báró Bornemissza urak in merito az evictorságba 
megítéltettek, hogy tartozunk. De excellentiád részéről szükség, hogy gróf Bethlen 
József urat itílyék evictornak. Bár az a küküllővári contractus volna jól írva, már 
arra is szükség van, és most közelebbről copiáztatni kell, és ezen embertől elkülde-
ni. Mostmár késő sietni a donatióval, hanem elérkezvén a contractus copiája, in-
kább magam viszem bé, mert emlékezik excellentiád, hogy juramentumot offe-
rált834 aziránt, hogy semmi olyan levél kezeinél excellentiádnak nincsen. Azért ev-
vel okosson kell bánni, és asztat megbizonyítani: hogy akkor semmit sem tudott 
excellentiád ezen donationális levél iránt. Továbbá, ha szintén bémenetelemkor 
kézhez jött volna is, már késő volt, mert 18-dik Julii835 submittáltatott a causa ju-
dicium alá, s 7-dik Augusti836 lett a deliberatum, melyben gróf Bethlen József urat 
absolvállyák az evictorság alól, azért mert excellentiád, mint tutor, semmi olyas le-
velet nem adott által, mellyel oltalmazhatta volna. De én apelláltattam ezen okok-
ból 1. mert excellentiádtól a levelek az tutorsággal báró Degelmannra, onnét gróf 
Telekire [szálltak]. 2. A gróf maga házában megüsmerte, hogy evictioval tartozik, 
midőn superevictorra a Regius Fiscusra provocalt. 3. Midőn ezeket cselekedte és az 

                                                 
831 Báró Bánffy Farkas (1724–1794), Kolozs vármegye főispánja, guberniumi tanácsos, tartományi 

főbiztos, majd kincstartó. 
832 Cserei Farkas (1719–1782) consiliárius fia, Cserei Farkas császári és királyi kamarás, őrnagy, fe-

lesége Haller Krisztina 
833 per 
834 eskűt ajánlott 
835 július 18-án 
836 augusztus 7-én 
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evictorságot megüsmerte, nem is lehet vala exceptióra fordulni s leveleket sol-
licitálni. Ezen okok mellett, ha az apellatio megengedtetik, remélem meg is fordul 
a deliberatum, de ottan szükség volna, aki a dolgot unszolná, éppen akkor, mikor 
előfordul. Én voltam a bíráknak nagyobb részénél. Gál úr is biztatott, de ezen 
donátiót most, mivel már elugrotta a terminust, béküldeni nem merem, nehogy azt 
gondolják, hogy csak akarva tartóztatta excellentiád magánál, nem segíthetvén a 
dolgon, úgyis mostan által adásával. 

Haros látom igyekszik, a szőlő ki van egészlen kapálva, a földek is nagy részen 
megforgatva, de bizony nagy rész vagyon hátra, vagy nincsen is mód benne, hogy 
illy marhátlan emberekkel győzhesse, hacsak béres ekéket nem állít excellentiád, 
vagy az emberek szolgálattya másképpen nem rendeltetik. A könyveket elvitte a 
tegnap indult ember. 

Jó lett volna Domokosnak a középfalvi jószágba béülni. Tudom az emberek 
excellentiád ellen nem állottak volna, ennek pedig kellett volna megesni az exe-
cutiókor. Már vége van a causának és a mostani ítélet el ...837 ki kell fizetni, mivel 
ha egésszen elkészül és excellentiád kezibe küldettetik, pénzről kell rendelést tenni, 
mintegy négyszáz egynéhány forint leszállott. Az ember jöjjön Vásárhely felé, 
megeshetik, ottan tanál. Lévén excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc 

À Son Excellence, Madame La Comtesse Douairière de Bethlen, née Comtesse de 
Csáki Dame de S. Croix 

Bilak 
Kozma úrnak némely missilisei és más ugyan az úrdolgát illető levelek.838 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1787. szeptember 14. 

No. 661. [263–264] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Megérkeztem mai napon ide, a Szebenbe utasított excellentiád levelét, mást is Ba-
jomba szólóval itten tiszteltem, s éppen az órában érkezék meg az harmadik is, me-
lyet 13., tegnap a küküllővári expressustól küldeni méltóztatott excellentiád. Ez-
előtt megírtam vala excellentiádnak, hogy lefolyt a Nemesnével való dolog, s mint-

                                                 
837 A levélpapírból egy darab kiszakadt, a mondat egy részét nem lehet rekonstruálni. 
838 A megjegyzés nem Csáky Katáé. 
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egy ötödfélszáz forint leszállott, de ha nem contentusok, fellyebb vihetik, nem re-
méllem, hogy ott többel terheltessék excellentiád. 

Lábföldből házhelyt, sok erdőből sok száz vékása, sok száz sze-
kér[et] szolgálatból engedtem. Erről tudósítani kell. Kolosvár-
ról, úgy a papról, a bírák quartélyáról ezekről kell írni. Árko-
sinak rézpénz, asztalos Kolosvárról Almásnak. 

Az almásiak tellyességgel tagadgyák a gabona adósságot, melyért már pört kell 
indítani, azt erősítvén, hogy ők megfizették, mely nem igaz. Én Potyónak aszerént 
írtam, amiképpen excellentiád, hogy mitévős légyen, mert a szegény Árkosi nem 
mehet, csaknem halálán van, maga házánál. Most csütörtökön engemet, jövet oda-
hívattak volt, s bizony nem igen szerettem állapottyát, melyben minthogy többször 
is nyavalygott, talán megfordul. 

Contractust vagy quitantiát kell tenni.  
Az apácák praetensiójának ha excellentiád enged, azt kéne véghezvinni, hogy 

mindenkor excellentiád tehessen árva kisasszonyt bé, ezt ha így tetszik, jó móddal 
megmozdítom. 

Nem örömest. 
A küküllővári dologban én apellátiót jelentetvén, amit tehettem, tettem, ha a 

nem succedál, máséppen is meg lehet még fordítani, és gróf Bethlen Józsefet az 
evictorságban ítiltetni. A fiscus semmit sem gondol, ha nyerik is az Eszterházyak, 
sőt nagy suspitio lehet, hogy megvadnak szerezve, holott magának volna módgya a 
Thököli leányok divisióját felforgatni, mely nem esett vólt törvényessen, már 
excellentiátok ellen proscribálták. Ezen dolgot másokkal egyetemben, ha jobban 
nem őrzik, bizonyosson kár követ, mindnyájjon. Én mind az donatiót, úgy az 
contractust leíratván, postán küldöm, de még júliusban, elkéstünk vele ezen az 
úton. A prókátor fizetésébe 5 köböl búzát instál, talán lehet adni, hiszen mindegy, 
pénz vagy gabona. Gorót is kértem excellentiád nevibe, hogy igyekezzék, fogadta 
is. Én Bajom iránt jó levélre akadtam, melyet nem lehet fejteni, de ha a fiscus igye-
keznék, a több falukot is menthetné. Szóval bővebben. 

Báró Henter urak a jövő héten ki fognak menni, írtam is az udvarbírónak iránta. 
De semmit sem mernek occupálni, mert őfelségének generális parancsolattya van. 
Hanem a kölcségeket meg kell osztán kínálni. Ha lehet, én is a hét fogytán kime-
gyek. Nekem Kajcsa uramnak írni módom nincsen, mert azt sem tudom, most hol 
légyen. Ha Buzából el lehetne küldeni, írnék, de nekem hivatalom körül is annyi a 
dolgom, hogy tellyes lehetetlen nagy időre elfordulnom. Két, három napra mehet-
nék, de most minden cselédem beteg. Azért majd megtudom módgyát tanálni, hogy 
mehessek Almásra, mivel Szebenbe is be kellene fordulni Küküllővár miatt, hogy 
mire fordul dolga az apellatio mellett. Akkor a donátiót is általadom, újra leíratván 
excellentiád számára. Pörben bizony a prokurátorra nem lehet egészlen bízni, egy 
nevezetes dolgot is. A donátiónak azután, hogy hitet apellált excellentiád, megtaná-
lását eligazitom én, csak a hibán segíthetnék, hogy idejekorán által nem adattatott. 
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Jó lett vóna az én fassio forma írásomat béküldeni, ezen dolog-
ra nem csak kérem, hanem nagyon ajánlom. 

Még a statutória relatiók is ott lésznek, s az okot is ki kell keresni, még báró 
Daniel úr839 is főtisztjével segíthetne bennünköt. Én amíg tanálkozhatunk is, amire 
érkezem és tehetek az excellentiád dolgai körül, jó szívvel cselekszem. Jóllehet en-
gemet úgy megszomorított az a csekélység, mely ha szintén híremmel történt volna 
is, talán szót sem érdemlett volna, mert én mindeddig az excellentiád terheit szintén 
úgy érezvén, mint excellentiád, csaknem mindenkor hallomásra is megindultam, a 
dolgot magamévá tettem és igazítottam anélkül, hogy excellentiád parancsola vagy 
kért volna. De olyan reménségem van, hogy talán excellentiád semmit sem tudott a 
dologba, s más rossz indulatba kívána valami hívséget mutatni, melyet csak télbe 
kell gyakorolni, mikor a marhatartás kölcséges. 

Nekem hírt nem tett Potyó,840 de a szarvok között csordát, ma-
gamét se. 

Ámbátor Szebenbe gróf Telekinek említvén a soósmezei dolgot, és annak 
subdivisióját, vagy amint megírtam vala ezelőtt feleletét, hogy aziránt csendesség-
ben lehet excellentiád. Meg is vevén excellentiád levelét, hogy itten a divisitorok 
előtt tegyek protestátiót. Írtam a grófnak, ki mit feleljen, ide rekesztvén, nem látom 
szükségesnek a több mozdítást, mivel talán eddig is kedvetlenkedett az illyenekért. 

Száz portió-fizető embernél többet szaporítottam, azoknak sok 
kedvet, nem csak irtani attam, hanem szolgálattyokból időt en-
gedtem. Az új kezek helyiben sok időkkel vétetődött el a föld kö-
zönséges falu földből.  

Az nagyalmásiak dolgában illyetén instantia küldetett fel ezelőtt három levelek-
kel, de még semmit sem érthettem, s ugyan az az okom, hogy ha fizet excellentiád, 
sequestrumba tétettessék, már újra írok az öcsémnek postán. Gróf Bánffi Gábor 
úr841 őexcellentiájától az ötezer forintos contractust kihoztam, de még egy vész el, 
cédulának Gilyennél kell lenni. Az interesről még egészlen számot nem tehettem, 
nem lévén kivel. Excellentiádat alázatossan tisztelte s igen kedvessen vette, s azon 
a postán Bécsbe küldte, magam váltottam bankó cédulákot. Nékem, ha parancsol 
valamit excellentiád, Kolosvárra méltóztassék utasítani, de ha ember jőne a jövő 
héten csütörtökig, itten is keressen meg. Lévén excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc 

Marosvásárhely 
Éppen itt van gróf Kemény a teremi dologért, most a levelet iratom. 

                                                 
839 Daniel István 
840 Potyó János küküllővári udvarbíró 
841 Bánffy Zsigmond és Filstek Kata fia 
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Mégis jó lett volna a levél. 

Mogyorófát és [...]fát 

Sok időkkel vétetődött el a föld közönséges falu földekből. A vá-
ron túl való nem volt felosztva, hanem esztendőnkint kiadva. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1787. október 8. 

No. 661. [266–267] 

Kegyelmes Asszonyom! 

Éppen ebben az órában tisztelvén Kolosvárról 6-dik írni méltóztatott levelét ex-
cellentiádnak és hogy még a congregatio előtt, melyet jól tudok, hogy a közelebbi 
csütörtökön fog megesni, vehesse excellentiád, töstént visszabocsátám és rövid vá-
laszomat teszem eszerént. 
1. Most szombaton egy hete múlt, hogy a comissáriusok a küküllővári és bajomi 
dolgok investigatióját jó móddal elvégezvén, én is tüstént ide bésiettem és már egy 
hetitől fogvást itten vagyok. A küküllővári processust annyiban lábra állítottam, 
hogy a múlt héten kiadók, hogy az apellatio a Guberniumhoz az evictio iránt meg-
engedtetik, melyet a Királyi Gubernium is megparancsolt. Már reméllem itten gróf 
Bethlen Józsefnek az evictorátust842 megítélik, utána is állok, mert más úton nagy 
kölcségünk lenne. Én most a bírákot informálom az okok iránt. 

A donátiót most nem tartyák jónak általadni a prókátorok gróf Bethlen József 
úrnak, a prókátoroknál hagyom recepisse mellett, a Guberniumnak a 76 forintot ál-
taladtam.843 

Az almásiak dolgában most közelebbről írtam excellentiátoknak, tudósítván, 
hogy a bécsi ágensnek és testvéremnek levelekben úgy látom, hogy az instantia be-
adattatott, és naponként várják a resolutiót, hogy újra meghallgattassák excellen-
tiádat. Ezért semmiképpen arra ne lépjék excellentiád, hogy nékiek fizessen, vagy 
földet kezekbe bocsásson, sőt, amit az allódiumba bírnak, visszavenni kívánnya s 
magát declarálni méltóztassék a főbíró úr előtt is, a szolgálatot pediglen, amikép-
pen Széki ideibe volt, úgy kell kívánni. Elég rosszul tette Domokos uram, hogy 
maga ideibe azon mód szerént nem szolgáltatta. Amely okokat én beadtam volt a 
főbíró úrnak az executiókor, ahhoz sem többet tenni, sem elvenni nem szükséges. 
Minden okok jó móddal vannak feladva s pörbe is, vagy a számtartónál lesznek, 
vagy Árkosi úrnál, de sem a Gubernium, sem a Tábla másképpen ezen dolgot meg 
nem fordíthattya ezúttal, hanem  
                                                 
842 védnökség, szavatosság 
843 A bekezdés nem a szövegben van, hanem a lap szélére írva. 
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1. Ha elérkeznék a decretum, hogy újra hallgattassunk meg 
2. Ha ugyancsak addig kimenne újra az executio resistentia mellett,844 ugyan-

azon helyes okok az executornak olly declarátióval adattatik által, hogy valamed-
diglen excellentiád azok iránt meg nem hallgattatik, és a panaszok újra meg nem 
vizsgáltatnak, excellentiád azon decisiónak másképpen eleget nem tehet, hanem ha 
megengedtetik az, hogy a convictitia summa sequestrumba legyen mindaddig, va-
lameddig azon panaszok és az excellentiád feladott okai meg nem vizsgáltatnak. 
Annál is inkább, hogy excellentiád az őfelsége 1780-ban 28. Novembris költ ke-
gyelmes affidatiója és 1691-ben költ Leopoldinum Diplomának 12-dik cikkelye 
szerént azon az úton annál is inkább meg nem károsíttathatik, hogy a panaszlóknak 
kitett panaszok csupán hazugság, s ezekre való nézve excellentiád maga terheit el 
nem hallgathattya, sőt visszaélvén jóságával, az elmulatott szolgálatokat kipótoltat-
ni kívánnya és restans adósságait suo modo megveszi. Ezeket eszerint kell eleibe 
terjeszteni az főbíró úrnak, hogy demonstrálja, ha semmiképpen nem halaszthatna 
(melyet nem reméllek) az executiót. Arra pedig kérni kell és már én is sietve írtam. 

Bizony abba bizonyos lehet excellentiád, hogy más lábra áll nemsokára a mi ál-
lapotunk és a paraszt is meg fogja üsmérni, hogy a király is által üsmérte az ők 
nyughatatlan gonoszságokot. Ezekről szemben többet. Máris megfordulni látszat-
nak a mi kedvetlenségeink. 

Ami az 1743. és 44-beli állapottyát Almásnak és több jószágoknak illeti, nehe-
zen lehet aztat itten kitanulnom. Ámbátor én magam fogom jó embereimmel kike-
resni, de azon régi tabellák mind el vannak hányódva és veszve, hanem mentől ré-
gibb tabellákra akadhatok, s jó embereim akadnak, kikerestetem és jelen való esz-
tendőbeli tabellával öszvevettetvén, testimoniumot vészek, hogy abból is tessék ki, 
mennyi különbség van az akkori és mostani impopulatio és adó között. Így csele-
kedem én a küküllővári dologban és succedála. 

A kolosvári congregatióra Domokos uramot szükség béküldeni, és csak eztet je-
lenteni az excellentiád nevében, hogy excellentiád maga a Küküllő vármegyei gyű-
lésen kívánnya az maga oblátuma iránt declarálni.845 Azt addig is jelentvén, hogy 
amely tyrokot kolosvármegyei jószágából fog adni, név szerént által fogja a nemes 
vármegyének elfogattatás végett íratni, de magát az előállításra nem kötelezheti, 
annál is inkább, hogy őfelsége a jobbágyságnak kötelessége alól felszabadítván az 
embereket, még az illendő szolgálatra is alig lehet elővenni, de tart is excellentiád, 
hogy tapasztalt remitentiájok846 miatt szerencsétlen történetek ne legyenek. Esze-
rént, midőn szembe lészünk excellentiáddal, végezhetünk, honnét mennyire adgyon 
excellentiád és úgy Tordába, Hunyad vármegyében, Szolnokban ezt kell cseleked-
ni. Mély tisztelettel lévén excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kozma 

                                                 
844 ellenállás, itt: a végrehajtás ellenállás mellett  
845 maga ajánlatát bejelenteni 
846 renitentiájok – ellenszegülések helyett 
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Szeben 

Én még ezen a héten itten leszek, aztán sietek Vásárhelyre. Az ágens levelét is ide-
rekesztem, Domokos úr meg fogja magyarázni. 

Megtartani való tudósítások. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1787. október 10. 

No. 661. [268–269] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Éppen tegnap valék szembe a gubernátor úrral őexcellentiájával, ki excellentiádat 
tiszteli különössön és jelenti, hogy az almási dolog fog haladni ezen holnapnak a 
fogyásáig. El is ment az officiolátushoz a rendelés, mind excellentiádhoz a rende-
lés. Hogy megváltoztathassék az udvari decisio, nem igen biztat őexcellentiája, 
mert azt mondgya, hogy nem lehet megállítanunk, hogy excellentiád voltaképpen 
meg nem hallgattatott, sőt maga excellentiád subscriptiója alatt adta bé a feleletet 
minden punctumra, úgy is van, mert láttam magam is. Én excusáltam, hogy 
excellentiád sem tudhatta az egész környülállását ezen dolgoknak, és az egész do-
log mint épül, előszámláltam. Már ha az udvartól érkeznék valami meghallgattatás 
végett, igen jó volna, de talán aztat is végett lehet vinni, hogy azon béadott okok 
feljöjjenek az officiolatustól és a Gubernium felküldi, ezt véghez vihettyük. Azt 
pediglen ugyan világosson megmutattyuk, hogy kevés üdő alatt Nagyalmáson az 
lakosok, azoknak földgyök és adójok felette nevekedett excellentiád alatt. Fennebb 
nem lehetett tabellát tanálni 1772., melyet öszvevetettem az 1786. esztendőbelivel, 
és amint emlékezem, 90 gazdával és egynéhányszáz rénes forintokkal szaporodott 
a contributio és colonicatura. Erről ki fogom vinni az exactoratustól vett testimo-
niumot, most subscriptióra van. 

Az apácák praetensiója talán jobb leszen, ha törvényessen igazodik el, tévék 
ugyan kérdést a gubernátor őexcellentiájának, de azt felelte, hogy nem lehet, hogy 
actor is legyen, s ellenkező tanácsot is adgyon, lássam én és excellentiád, hogy iga-
zítsuk, most nem fog semmi mozgolódás lenni iránta szüret alatt. A direktor úrral is 
beszéllettem eziránt és hajlandó, sőt jónak látja vélekedésemet. De a gubernátor 
semmit sem tud azon udvari resolutióról, melyről emlékezik excellentiád, hogy jött 
volna, olly formán, hogy megengedtetett az életbe lévő fundátoroknak visszavenni 
fundátiójokat és amely örmény kérésére jött resolutiót citáltunk, a még excellentiád 
ellenére vagyon. 

Az almási pap quartája847 iránt már vagyon törvényes mozdulás, s a pap részéről 
is tétetett felelet, a direktor beszélte, majd Kolosvárt magam új szemreveszem, de 

                                                 
847 dézsmanegyed 
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bizony igen tartok, hogy a fiscus belékap és in natura fogja venni. Én most is csak a 
régi vélekedésem mellett maradok, lássa excellentiád. 

A Talaba dolgába újra ma van délután terminusunk. Magam fogom megvizs-
gálni, hacsak kézre keríthettyük azon írásokat. Ígérte Koszta úr is, hogy eljő velem, 
minthogy maga üsmeretesebb azon szász atyafiaknál. 

Az iffiú grófné asszony őnagysága dolgából egész processus válék. A Kleberg-
nek adott 2000 rénes forintot. Eléggé próbáltam, ha szépen megösmernék tarto-
zásokot, mármost éppen menteknek tartják magokot, sőt erősítik, hogy a nagyságos 
gróftól quitantiájok van. De én nem hiszem, s nem is igaz, mert nekem a szegény 
Kleberg másképpen beszéllett, és tartozását kijelentette éppen akkor, midőn szor-
galmatos volt, hogy excellentiádtól ezer forintot kaphasson, megmutogatván, hogy 
ő nemcsak nem onerátus, hanem kapitalista. Mármost mindent elkövetek melegibe, 
mert ha múlik az üdő, bizonyosson a grófné fizeti meg, mert a néhai gróf úr őex-
cellentiája contractusa van bent, de részünkről más erősségek vadnak. Csak az a 
baj, hogy én tudom egyedül és nékem is kell utamra járnom. Előbeszéllettem a gu-
bernátornak is, mivel instantiát kellett beadnom, senki is testimoniumot a nemesek 
közül adni nem akar. Az iffiú grófné levelét ajánlom sietni. 

BálványosVáralját848 a fiscus perli és a cambiális levél excellentiátoktól praeten-
dáltatik, mivel néhai gróf Bethlen Ádám úr, mint tutor általvette volt a leveleket. 
Ezért régebben nagyságos gróf uram őexcellentiája admoneáltatott volt, már ha elő 
nem tudgyuk adni, bizony kárt vallunk. A gubernátor úr is emlegeté, és más levele-
ket is, melyek illetik és szükségesek siettetni. Én mondom, hogy excellentiád jó 
szívvel kiadgya, csak ember légyen, kivel kikerestessenek, már novemberre remit-
tálhatnánk. Bizony más leveleket is szükség volna jobb rendben hozni. Apellatio 
mellett az küküllővári evictiót is gróf Bethlen József úrnak kéne a nyakába tudni, 
de ezekről személlyesen. Méltóztassék excellentiád ezen levelemet megtartani, 
mert én is feledékeny vagyok és minden dolog eszembe nem jut, mikor szemben 
vagyunk. Engemet citálnak Vásárhelyre, talán a congregatio megesik hamar. Mél-
tóztassék excellentiád visszasietni Almásról egyenessen, mert akkor minden jószá-
giban az oblatum iránt személyessen végeznünk kell. 

Éppen az estve valék együtt a muszka követtel, ki Buharesten849 vólt, oláhul 
csak tudtam beszélleni keveset, és sok jó hírt mondott a muszkáról, holott mi más-
képpen hallgók. 

Különös tisztelettel lévén excellentiádhoz 

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc 

Szebenben 

                                                 
848 Bálványosváralja – Unguraş, Belső-Szolnok vm. 
849 Bukaresten 
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Bécsbe 50 forint, ottan több levelek is vannak. Igen jólesett az 
instantia, másról emlékeztem én, nem Bethlen Józsefről, leányt 
fiscalitas nem illetett. 

Tisztem nyakas valék, s tudván, hogy hazugág, számba se vet-
tem, nem annyiba halad, új investigatiót kívánok, azután, hogy 
igasság kijütt. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1787. október 11. 

No. 661. [265] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Hetedikén ezen holnapnak datált excellentiád levelét ez órában tiszteltem, és mivel 
a tegnapi postával levelem elmaradott (nem tudván azt a változást, hogy tíz óra 
után be nem veszik a levelet), ezen embert tüstént visszabocsátottam. A punctu-
mokat elvettem, és fogom közölni a gubernátor őexcellentiájával, s ha táplál re-
ménséggel, tüstént instantiába teszem. De elhiheti excellentiád, hogy jobb móddal 
van e[z] kicsinálva, s az executor tiszteknek feladva. Egyedül a kaláka tétel iránt 
nem tudánk osztót, hogy az allodiális földeknek kiadásáért volt, de ezt is oda lehet 
tenni. Egyebek pediglen mind kivilágosodtak akkor a főbíró előtt, de az officiolatus 
hibája volt, hogy fel nem küldötte. Talán csak ezt is kellene kérni, ha még nincsen 
a kiment gubernális parancsolatba, de remélem meghallgattatásunkot. Az én ins-
tantiám semmit nem ér excellentiádnak, sőt hasznára igyekeztünk cselekedni, hogy 
ezáltal gróf Bethlen József urat új okok mellett szoríthassuk az evictióra, melytől a 
Királyi Tábla megszabadította. Ezért akár kezemhez, akár a prokurátor kezéhez, 
ide Vinklerhez, be kell küldeni, de új okok mellett kell felelni reája, hogy melyek 
mellett tartozik gróf Bethlen József úr evincálni excellentiátokot s engemet is. Ez 
ugyan már a Gubernium mellett van apellatio mellett, reméllem itt is megnyerjük. 
Elhiheti excellentiád, hogy minden nap excellentiád dolgai körül töltöm jobb részit 
óráimnak. Báró Bornemissza úrral is, kivált Goró prokurátor850 úrral, ki is igen 
nagy szorgalmatossággal viseltetik az excellentiád dolgai iránt, tanácskozom. Felit 
a jószágnak a Tököliek ellen alkalmasint lehet védelmezni, ha retractatiókat tanál-
hatnak a dersi Petki János successióján, ez egyszer lehetne, de erről személyesen. 

Itten most igen jó szállást lehetne szerezni az alsóvároson. Az Szent Erzsébeti 
utcába, a szász templommal által ellenben felső házak, egymásba jön két nagy szo-
ba, mindenik van akkora, mint ahol Vásárhelyt, a minoritáknál az excellentiád szál-
lása, különös házak még kettő. Az egyikbe lehet lakni is, főzni is, amellett két 
konyha, egyikbe a szakács is ellakhatik, 5 hordóra pince, 6 lovas istálló és ha még 

                                                 
850 Goró Miklós 
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szükség volna, egy dupplós alsóház, de e most nem tartozik a felső négy házakhoz, 
az ára 80 magyar forint esztendeig. Éppen novemberbe akarnak változni a benne 
lakó tisztek, azért, mert nékiek télba messze is van, csak négyszeri alá s feljárni, de 
iffi legényeknek sok is az alkalmatosság. Valami katonatiszt akar idejönni, de ha 
tudhatnám töstént elfoglalni, ha ezen időre egyszer jönne is be excellentiád, volna 
jó alkalmatossága, de emberének gyakorta kell itten mulatni s legalább szálláspénzt 
nem fizetnének. De bizony a háborús idő is nagy oka lehet, tegnap is kedvetlen hírt 
hozának a török győzelemről. A kolosvári ház iránt elment a decisio és ott kell 
sollicitálni Ágoston úrnak az expensáknak bonificátióját.  

Ímé küldöm az almási colonusok szaporodásáról költ testimóniumot, lévén 
excellentiádnak851 

alázatos szolgája 
Kozma 

Szeben 

N. B. Most nemrégen jött a rescriptum, mellybe megengedtetik, hogy nemcsak az 
allodiális földeket, sőt a colonicálist is elveheti, csak mást hasonlót adjon helyekben. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
é. n. 

No. 662. [24] 

Kedves Liányom! 
Ezen embert azért küldem, hogy míg az lovaid beérkeznek, holmit igazíthass el. 

Tennap Daniel úr az asszonnyal idejüttek, Bethlen Lászlóné délután, Jósikáné, 
Biri Katica nénéd bálban voltak Horváthnénál, de csak 8 óráig. 

Mára már minket is által híttak Vesszősre, mindeddig, s mind most írott paran-
csolatimot jól observála. 

Gróf Gyulaiékat ugyan köszöntsd, s kérdd, hogy ha valami jószágra kelletnék, 
ne vonnyák meg atyafiságot, úgy Naláczinét is köszöncsed ezen kérésem mellett. 

Vajon a török háborúnak nincs-e híre és a zalaknaiak megcsendesettek-e. 
Az útra ugyan vigyázz, mert ugyan erőssen felfokadva, a gyermekeket is elvi-

szem. Ezzel vagyok 
igaz szívű anyád 

gróf Csáki Katalin 
Köszöncs mindeneket. 
Kedden, 11 órakor 

                                                 
851 A két utolsó bekezdés szövege keresztben áthúzva. 



 296

Montoya gófné levele Csáky Katának 
1788. február 7. 

No. 661. [209] 

Madame, Ma très Chère et très honnorée Comtesse! 
dero an mich gütigst erlassene Zuschrifft von 8-ten des verflossenen Jenners habe 
ich rechtens erhalten; allein es geriethe mir zu einer nicht geringen verwunderung 
daraus zu vernehmen das Sie mein Schreiben bey gelegenheit des neuen Jahrs nicht 
empfangen haben. Diesen Zufal kan man nichts als der Nachlässigkeit deren posten 
zumuthen welche zu beschuldigen sind das der brief verlohren ist; mich beruhiget 
hingegen das bewustsein ihrer gnade und freundschaft und jene hochachtung und 
ächte zuneigung die ich gegen Ihnen hege. 

Ich dancke vor die mir geschriebene Nachrichten, der todfal des general Franz 
Julai852 ware mir schon bewusst, jener aber des Br. Stefan Daniel nicht,853 ich be-
daure den verlust dieser beyden rechtschaffenen Männer, es sind mir in Kurzer Zeit 
viele bekante gestorben Gott tröste sie alle; was meine Stiefsöhne anbelangt diese 
sind, einer von die zwillinge Joseph genant neun Monath nach seinem Vattern, und 
der Carl 2 Jahre darnach mit tod abgegangen, der dritte Stiefsohn befindet sich in 
Vienne bey denenpierristen und lebt wie ein halber heiliger. 

Vas denen gegenwärtigen Neuigkeiten anbelanget so höret man hier so vie an 
allen orten von Krieg sprechen, in übrigen stimmen alle berichte über ein das die 
Türcken mit den Römisch Teutschen Kaiser durchaus Keinem Krieg haben wollen; 
und als der Belgrader Bascha den ersten mislungenen Überfall an die Pforte be-
richtete zugleich aber um verstärckung, und verhaltungs befehle bat, hätte er zur 
Antwort bekomen der Überfall sey unglaublich, und er soll sein betragen gegen die 
Kaiserichen fortbehalten wie vorhin. Gott gebe uns den frieden den alle Menschen 
wünschen. 

Ich bitte an die Comtessen Töchtern unsere empfehlung zu entrichten; meine 
Tochter küsset Ihnen die Hände. 

Ich werde mich glücklich schätzen wen mich die gräfin mit dero Nachrichten 
beehren wollen und mich in dero gnade und Feundschaft empfehlend erharre ich 
mit aller hochachtung Madame et très honnorée Comtesse 
Cilli, den 7-ten februari 1788. 

gehorsame dienerin 
die alte freundin Montoya Wittibst 

An Die verwittwete Frau Gräfin v. Bethlen, gebohren Grafin v. Csáki  
Ex Officio Kukelberg 
                                                 
852 Gróf Gyulai Ferenc tábornok (1714–1787) halála már ismert volt a levélíró előtt. Gyulai 1759-től 

az 51. gyalogezred tulajdonosa. 
853 Báró Daniel István (1724–1788) haláláról nem tudott. Dániel 1783-tól volt guberniumi tanácsos. 
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Bethlen Gergely levele Csáky Katának 
1788. március 16. 

No. 661. [277–278] 

Méltóságos Grófné, nagy jó méltóságos Asszonyom! 
Excellentiád róllam s érdemetlen személyemről nevem napján tött kegyes emléke-
zete nagyobb, hogy sem azt mind magam, mind két Gergelyem voltaképpen meg-
köszönhetnők, ezen kegyességit excellentiádnak.854 Mind én, mind pedig nevem 
napját viselő Gergelyim alázatoson köszönvén, megszármaztatott és annál hatható-
sabb indulattal sóhajtjuk s óhajtom, engedgyen az ÚrIsten excellentiádnak s kedves 
méltóságos úri házának boldog, örvendetes és sok jó napokat érni és tölteni. Vala-
mint pedig érdemem felett való kegyességibe excellentiádnak magamot továbbra is 
ajánlom, úgy Gergelyim is, kikről excellentiád levelibe kegyessen emlékezni mél-
tóztatott. Excellentiátok képei alázatos csókolások mellett továbbra is excellentiád 
nagy kegyességében magokat ajánlván, annak kinyerésén továbbra is törekednek. 

Valósággal nagy szerencsének esmértem volna, ha SzentMiklóson lévén excel-
lentiád, tiszteletetéhez szerencsém lett volna, de ettől mostani környülállásaim 
tartóztattanak. Reménlem azonban az idő kitavaszodván, Küküllőváron óhajtott kö-
telességem tehetem excellentiádhoz. Grófném excellentiádat leányi alázatos enge-
delemmel tiszteli, engedelmet instál, hogy írásával kötelességit nem tehette. Ettől 
sokféle gyengélkedései tartoztatták. Maga megjobbítására magát kötelezvén, ex-
cellentiád parancsolatit (melyeket leányi szorgalmatossággal) is tellyesíteni kíván, 
kikéri. Excellentiád kis keresztleánya855 excellentiádra emlékez és méltóságos kéz 
csókolásával hálálja meg. Most szegényke rosszul vagyon, aligha valamely kis hi-
deglelést nem kapott. Báró Nalátziné igaz, hogy Bábolnán erős beteg, házi doktor-
nak Gyarmathi uramot oda el is küldöttük, de további miként létéről még tudósítást 
(melyet ugyan várunk) nem vehettem. Nem kerülhetem el, noha nem köszönhetem 
elegendőleg excellentiátok emlékezetit, hogy azt újra ne köszönjem és ahhoz azt ne 
ragasszam, hogy tapasztalható kegyességébe ajánlott, különböztetett alázatos tisz-
telettel lenni meg nem szűnöm excellentiádhoz 

alázatos szolgája 
Bethlen Gergely 

Nagyszeben, 16. Martii 1788. 

P. S. Jelenthetem excellentiádnak, hogy itten minden ember a török háborút be-
szélli, az újonnan vett tudósítások szerint tegnap volt az belgrádi nagy ostromlás.856 

                                                 
854 Bethlen Gergelynek (1717–1792) volt egy Gergely nevű fia (1760–1816), de Lajos nevű fiától 

egy Gergely nevű unokája (1778–1835) is. 
855 Feltehetően Bethlen Gergely lányunokája, Bethlen Lajos lánya, Rozália, aki 1779. szeptember 12-

én született. (1799-ben férjhez ment Bethlen Imréhez, s 1832. február 6-án halt meg.) 
856 Utalás II. József törökellenes háborújára. A tervezett rajtaütésszerű bevétel kétszer kudarcot val-

lott, s Belgrádot végül 1789. október 8-án Gideon Ernst von Laudon báró katonái foglalták el. 
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Bánffy György levele Csáky Katának 
1788. március 16. 

No. 661. [279–280] 

Méltóságos Grófné! Különös és nagy tiszteletű méltóságos Asszonyom! 
Excellentiádnak most közelebb 12-a Martii hozzám bocsátani méltóztatott panaszló 
levelét éppen tegnap tisztelhettem és abból sajnálva értem excellentiádnak azon vé-
lekedését, amintha maga excellentiád nevezetessen ki volna jedgyezve és az 
viceispánynak megparancsolva, hogy Küküllővárra mindenek felett kimenvén, ott 
vegye el az ottan tanáltató gabonát. Márpedig olyan parancsolat soha innét ki nem 
menvén, sietek ezen levelem által excellentiádnak ebből esett szomorúságát, ha le-
hetne, mennél hamarébb meggyógyítani. Ami ebben igaz, abból áll, hogy hozzám 
még az elmúlt télen leérkezvén őfelségének különös és kemény parancsolattya, 
hogy az mostani igen siető circumstantiákra nézve, amelyek okvetetlenül az ma-
gazinumoknak egész esztendőre volt téli költségeket hiba nélkül megkívánnyák, az 
possessoroknál tanáltató mindennémű gabonákat conscribáltassam, és ami nem 
egészen szükséges az háztartására, vagy az magra, azt az magasinumokban szállít-
tassam. Még eddig mind csak halogattam ezen parancsolatnak tellyesítését, előre 
értvén az abból következendő ilyetén panaszokat és avval az reménséggel élvén, 
hogy az erdélyi uraság és nemesség anélkül is annyit ügyekezik adminisztrálni, és 
az közjóra célozó buzgó indulatit oly mértékkel fogja ebben is őfelsége előtt nagy 
érdemére megbizonyítani, hogy szükségem nem leszen azon fennebb írt médium-
nak elővételire. De látván egyfelől, hogy ezen reménységemben egészen megcsa-
latkoztam, mert azok, akik adtak is, nagyobb részén még többet adhattak volna, 
némelyek pedig éppen semmit sem ígértek, másfelől pedig újabb és még kemé-
nyebb parancsolat vévén, akaratom ellen is kéntelenítettem ahhoz nyúlni, amit jó 
szívvel elhagytam és eltávoztattam volna. Így ment ki az elmúlt napokban minden 
vármegyékben az szoros parancsolat, hogy az viceispányok vagy magok, vagy pe-
dig értelmes, azokat valló comissáriusok által járják el az egész vármegyebeli 
possessorátust és azt, amit az maga és házi szüksége valón felyül tanálhatnának, azt 
őfelsége militáris magazinuma számára az possessorátustól foglalják el. A felét 
mindgyárt őfelsége által kiszabott áron készpénzül, az másik felét pedig quitan-
tiával, amelynek kifizetése iránt assecuratio fog expediáltatni, az possessorokat ki-
fizetvén.857 Ebből az közönséges rendelésből, amely engemet is éppen úgy illet, 
mint excellentiádat, hogy a viceispánynak Küküllővárra való kijövetele se az vár-
megyénél, se az Guberniumnál vélekedő ellenségeinek nem az munkája. Sőt aztat 
is reméllem, meg fogja bölcsen ítélni excellentiád, hogy ha ezen közönséges terhtől 
egy vagy kettő eximáltatnék, a többinek méltó panaszra oka lehetne: s mindezekre 
nézve abban az bizodalomban vagyok, hogy ha excellentiád ez fellyebb írt kör-

                                                 
857 II. József a török háború idején igényelte a nemesség hozzájárulását, erről azonban előzetesen 

nem tárgyalt a rendekkel. KRISTÓ–BARTA–GERGELY, 2002. 360. 
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nyülállásokat egésszen és az maga bölcsessége szerént meg fogja fontolni, úgy 
tanálja, hogy ebben semmi egyéb szomorúságnak (mert az szégyen, ide éppen nem 
férhet) oka nem lehet. Hanem talán annyiban, hogy az gabonának árra valamivel 
olcsóbb az piaci áránál, de ezt excellentiádnál az mostani circumstantiákra nézve 
considerátióba nem vétetni úgyis bizonyosson tudom. Az feleségem excellentiádat 
tiszteli, és azt kívánnya velem együtt, hogy már egyszer személyessen is tisztelhes-
sük. Én pedig atyafiságos grátiájában ajánlott, állhatatos indulattal maradok excel-
lentiádnak 

alázatos és engedelmes  
atyafi szolgája 

gróf Bánffi György 

Nagyszeben, 16. Martii 1788. 

Goró Miklós levele Csáky Katának 
1788. május 25. 

No. 661. [276] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Nem emlékeznek a históriák sem, hogy sem ebben, sem a más sekulumban oly 
nagy és nehéz perek folytanak volna, mint amelyet a méltóságos Tököli leányok 
indítottak az hunyadi, küküllővári, szilágycsehi, illyéi858 domíniumok és ezekhez 
tartozó jószágok felett. Terheli a pert az is, hogy a méltóságos alperesek közönsé-
gesen, ha valaki által nem serkentetnek, ha nem sürgettetnek magok oltalmára leve-
leket keresni (mert magoknál és kezekben nincsenek), továbbá, ha azok felett fá-
radni, és azokot idegentől kiváltani kölcséget tenni mégis elmúlattyák: győzedel-
meskedvén a méltóságos Tököli leányok, az alperes méltóságok szép domíniumok-
tól elesnek. 

Kozma Ferenc öcsémuramot instállom excellentiádtól hozzám oly készülettel 
küldeni, hogy a leveleket felkeresni indulhassunk, melyeket más fél elkap előlünk, 
melyre törekedik, úgy magáé lészen a nyereség, miénk a veszedelem. 

Lészen gubernátor gróf Bánffi úr excellentiájának, Bánffi Ágnesnek Küküllő-
várról Tököli Imréhez tött testamentuma, mely őexcellentiájának semmit sem, 
excellentiádnak pedig sokat használna: ezért őexcellentiája ki is adná azt excel-
lentiádnak hasznára, ha az akadályat el lehetne hárítani. 

                                                 
858 Vajdahunyad – Hunedoara, Marosillye – Ilia, Hunyad vm., Szilágycseh – Cehul Silvaniei, Közép-

Szolnok vm. 
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Prókátor Sala uram lehet csak egyedül abban az akadály, mert herceg Esterházy 
úrnak859 is Küküllő várát perli, prókátora abban a perben: méltóságos gubernátor 
excellentiájának pedig jurium inspectora. Leveles ládáinak kezében kolcsa, maga 
regestrálja leveleit, kire nézve, ha Sala uram észre találja venni, hogy méltóságos 
gubernátor őexcellentiája az excellentiád hasznát is fogná [...].860 

Az Bánffi Ágnes testamentumát kikerestem, és maga kezéhez küldetem, igye-
keznék minden úton-módon őexcellentiáját azon testamentumnak kiadásától akadá-
lyoztatni. Enyim vala kegyelmes asszonyom a célt, az utat, mely a célra vezet 
megmutatni, az akadályt is megmondani, excellentiádé a bölcsesség, az akadályt 
elhárítani és a testamentumot, bár csak copiában, megszerzeni. 

Hogyha az oltalomleveleket meg lehetne szerzeni (mert a per alatt lévő domíni-
umok a méltóságos Tököli leányokat valósággal nem illetik) úgy excellentiátok, 
nem azok győznének, nékem is azáltal szép hírem, nevem terjedne, melynél többre 
nem is igyekezem. Ki azalatt is, míg reménségem bételik, excellentiád kegyelmes-
ségébe ajánlott, maradok mély tisztelettel excellentiádnak 

alázatos hív szolgája 
Goro Miklós 

Szeben, 25. Maji 1788. 

Teleki Imre levele Csáki Katának 
1788. augusztus 4. 

No. 661. [274] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az én szerencsétlenségem és az excellentiád szentsége az oka, hogy kegyes kezeit 
excellentiádnak nem csókolhatám személyesen, mégis Rosalia őnagysága egy ke-
véssé megérkezésével vigasztalt. 

Én excellentiádnak interess pénzit hoztam, 180 rénes forintot. Kellett volna ex-
cellentiáddal végeznem, mert excellentiád parancsolt a capitális iránt is, de mint-
hogy annyit öszve nem szerezhetek ily mostoha időbe, talán meg nem kötne ex-
cellentiád. Hatas uram fogja adminisztálni a 40 aranyokat aranyul. Még ez is el-
végzésre való volna. Ha excellentiád az interesbe öt vagy hat percentre tartya-é 
magát és ha méltóztatnék-é excellentiád részenként is felvenni azon capitálist, ez 
mind az excellentiád hozzám is viseltető kegyelmességétől függ. 

                                                 
859 Esterházy Miklós herceg (1765–1833), Esterházy Pál herceg felesége, Thököly Éva birtoklására 

hivatkozva. 
860 A mondat befejezetlen maradt. 
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Minthogy pedig az efféle papiroson csak könnyű felelettel meglehet, remén-
kedem excellentiátok ne feleljen, míg személyesen alázatos kötelességem nem te-
hetem, mert sírok, könyörgök, és mindaddig instálok, míg excellentiád velem ke-
gyesen méltóztatik bánni: ezért méltóztassék excellentiád tudtomra adni, ha Almás-
ra mikor jön ki az idén, hogy házammal együtt szoros kötelességem tellyesítsem, 
kiket is magamnal edgyütt kegyelmébe ajánlva, maradok excellentiádnak mély 
tisztelettel 

alázatos hív szolgája 
gróf Teleki Imre 

Küküllővár, 4. Augusti 1788. 

À Son Excellence, Madame La Comtesse Douairière de Bethlen, née Comtesse de 
Csáki, Dame de Croix 

Küküllővár 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1788. október 13. 

No. 662. [94] 

Kedves Liányom! 
Én még postán leveledet nem vettem, s megvallom, nyughatatlan vagyok. Semmi 
orvosságot nem vittél magaddal, s a másik, hogy a veled való ember sok hijá-
banvaló beszédgyitől félek, nehogy valami rossz jüjjen, jó lesz megrágni a fülit. 
Harmadszor, hogy olyan kevés emberrel vagy, hogy meglopnak, mert te nem tudsz 
félni, Teris nem vigyázni. Jankó széjjel jár, s a schatul861 kicsiny, s könnyen köppe-
nyeg alá tér, még az is megent, hogy a Kenuncsén mentek bé. 

Erre a levelemre való válaszod még itten talál, hanem tudósícs, hogy kapitány 
Vittetől kapsz-e pénzt, mert különben mikor elmegyek, az tordai postán teszek 
pénzt fel. Külggy egy comissiót Buzában, hogy amennyi méz lesz, adgyuk ide két, 
két Rft, s annak is az árát postán felküldem. 

Vajon azt az madamot nem lehetne-e megkapni, aki az gubernátornénál volt? 
Ágens Keresztúri szerzette volt, jó módgya volt az gyermekeket rendben tartani. 
Hamis Katica, vagy jó mód, vagy sok verés kell neki. Már anya vagy, s olyat ke-
ress, aki legjobb lesz, már tudod az erdélyi szükséget, s azt is, hogy Küküllővárt 
laknánk legtöbbet, s ott külön házat nem lehet adni. Már anya vagy, tudod milyen 
kell az gyermekre nézve, s tudod énriám nézve is, mire kell vigyázni. 

                                                 
861 skatulya, doboz  
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Már Almást is numerizálták,862 182 numerus jütt ki, mikor kezem alá jütt, 61 
volt, jól szaparítottam az portiófizetőket, a tiszt az József collarido regementyiből volt. 

Haruckernét863 látogasd meg s köszöncsed szómmal. Vajon odafel mit monda-
nak az tax864 fizetésiről? 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Tennap már itten is publicálta az viceispány, hogy már többé az jobbágy név ne 
hallattassék.865 

Hallassz eleget odafel, ha magad nem érkezel, az hoffmesterrel írass. A hoff-
mesternek az repetir órámot odaattam, cserélni nem kell, repetir, csak jól járjon, s 
első alkalmatossággal küldd be. Most csak az Kati órájával vagyok. 

Ugyan nagy bajt csinált az hoffmester, az ivegvágó gyémántot elvitte. 
Az kolosvári házak kulcsát elvitte, már ha oda mehetnék is, bajosan mehetnék 

az házakban. 
 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse de Bethlen 
Debreczen, Offen, Vien 

Goró Miklós levele Csáky Katának 
1789. január 10. 

No. 661. [283–284] 

Kegyelmes Asszonyom! 
E folyó Boldogasszony havának 2. napjáról excellentiád parancsolatját teljesíteni 
alázatos tisztelettel vettem. Néhai Vinkler keze alatt volt minden leveleknek re-
gistrátiója kamara inspectorra, Anschild Máté úrra bízatott, el is pecsételte, de még 
a felírogatáshoz nem nyúlt. Legfőbb gondom lészen, mind Kozma, mind Kajtsa 
urak által Vinklerhez adatott leveleket, hogy excellentiád kezéhez vehesse, kivenni. 
A kártól félteni is nem lehet. 

Minapiban egy bizonyos, méltóságodnak csak magamra hagyatott leveleit fel-
irogatván, találtam Küküllővárról Bánffi Ágnesnek fejedelem Apafi Mihálytól 
nyert statutiója donatióját és időt keresvés reákérdeni, ha amivel magának csak ke-
veset, majd felebarátjának pedig nevezetes szerencséjét és nagy hasznot tehetne, 
azt meg cselekedné-é? Midőn azon gondolkodva látnám, nyomban mondék: tarto-
zik az evangélium szerint. Ki bízott lévén arról, hogy magának is kárát nem kíván-
                                                 
862 Utalás II. József rendeletének végrehajtására, aki elrendelte a házak beszámozását. 
863 Harruckernét 
864 taxa, a nemesi adózás ötletéről érdeklődik 
865 II. József jobbágyrendeletének végrehajtása 
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nám is, bizonyos kötés mellett reá hajla és copiát engede belőle, az originálist a kö-
tés szerint magánál tartóztatván. Aszerint Küküllővár felett is a több peres jószá-
gokkal egyetembe feleletet töttem, melyeket két hét telésivel a méltóságos Királyi 
Táblára bé kell adnom. A hercegség prókátora ottan originálist kér, mely szintén 
egyedül Küküllővár iránt a legerősebb oltalom bástya, úgy, hogy anélkül védelem 
sincsen, és ha azon originálist kézhez nem vesszük, lészen Küküllővár a felperes 
résznek kívánt áldozattya. Kire nézve méltóztatik excellentiád olyas bízott emberé-
től az elszánt summát béküldeni, aki a quitantiát is kivihesse. 

A többiről is azt igyekezem cselekedni, hogy excellentiád és méltóságos örö-
kössei előtt mind én, mind pedig maradékaim gratiát érdemleni megesmértessünk. 

MagyarOrszágra indulásommal a pert jó rendbe hagyva, a napok kinyílását vá-
rom. Azalatt excellentiád kegyelmességében alázatosan ajánlott, maradok mély 
tisztelettel excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Goro Miklós 

Szebenben, Boldogasszony havának 10. napján 1789. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1789. január 14. 

No. 661. [282] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az ádámosi dologban igen sok lévén az írás, ezen relatiómat avégre siettetém ex-
cellentiádhoz, méltóztassék a páter káplány és a legénnyel még kétszer leíratni, 
mert írót sem kapok itten. Én itten íratom az originálisból, más levelekkel egye-
temben, de négy exemplár kell mindenből, s ez írás sok. Bárcsak vasárnap vehet-
ném, töstént promoveáltatom a cassán. 

Ma a postán egy öl levelet vevén, a többi között a Nemesné malmos causájában 
tudósíthatom újra, s úgy veszem észre, Nemes Antal sem idegen a békességtől, 
csak jó ember jelennyék meg. Azon középfalvi jószág[ot], melyet excellentiád zá-
logképpen tart, (amint íratik) örömest elveszi a summába. Végét parancsolja excel-
lentiád és eszerint adgya fel. 1. Báró Huszár Sándor úr bír a malomba, szőlőkbe, 
belső jószágoka, fogadókba. 2. Gyárfás János 3. Gyárfás T. 4. N. N. ezek bírnak a 
keresendő részjószágokban, mert ezeknek külön-külön mind egy-egy írást kell kül-
deni, a prókátornak mit resolvál, adatni, excellentiád parancsoljon hozzá 

hív szolgájának, 
Kozmának 

Marosvásárhely, 14. Januarii 1789. 
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N. B. Mihályest a páter egy árkust leír, adgya által a másnak, és rendre eszerint 
négy nap vége lévén, Domokos úr elhozhattya. 

Írtam méltóságos consiliárius báró úrnak, hogy a dolgot ne siettesse, mert a 
megbékélés munkába van vettetve s kevés időre megforr. Méltóztassék excellen-
tiád sietve béküldeni. Jó volna báró Bánffi és excellentiádnak is írni, az hova én 
ugyan írtam, de más dolgokról. 

Bánffy Farkas levele Csáky Katának 
1789. január 22. 

No. 661. [285] 

Méltóságos Grófné! Különös méltóságos jó Asszonyom! 
Ez folyó holnapnak 20-dik napján hozzám ereszteni méltóztatott levelét excel-
lentiádnak, mai napon szokott tisztelettel vettem. Excellentiád méltóságos szemé-
lyéhez eleitől fogva viseltetett tiszteletem, énnékem mindazokat az alkalmatossá-
gokat, melyekben annak bizonyító jeleit, adhatom, kellemetesekké tévén. Nagyon 
fogom örvendeni, ha azon pörnek, melyről excellentiád emlékezni méltóztatott, 
előfordulásával hivatalbeli kötelességemnek tétele által bizonyíthatom, hogy lé-
gyek különös és állhatatos tisztelettel, excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
gróf Bánffi Farkas 

Szeben, 22. Januarii 1789. 

Minthogy tudom, hogy excellentiátok előtt az szép magyarságú és elmés írások 
nem unalmasok, bátorkodom az néhai commendírozónk halála alkalmatosságával 
írott verseket időtöltés végett excellentiádnak küldeni, jól tudván, hogy excellen-
tiád egy azon méltóságos dámák közül, aki mineműségéről is ítéletet tud tenni. 

Gál Antal levele Csáky Katának 
1789. március 30. 

No. 661. [281] 

Kegyelmes Asszony! Kegyes drága Patrónám! 
Két rendbéli kegyes levelit excellentiádnak alázatos tisztelettel vettem. Egyikre 
sem felelhetek eddig, oka pedig annak az, hogy amit excellentiád írni méltóztatott 
vala, az expressis hetfűre hozzám bé nem jüve. De a második levelet béhozott em-
ber nállam meg sem jelent, hanem procurátor Ajtai uram küldötte meg az levelet. 
Annak az hátára az is volt írva, hogy Dersi Pál procurátor úrnak szolgáltassam által 
az leveleket, de én egyet sem láttam, s eszerint nem is szolgáltathattam oda. 
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Ami nézi Both Mihály árendátor ellen való lefolyt causát,866 abban ez az véle-
kedésem: 

1. Excellentiád procurátora az első fórumra képében excellentiádnak juramen-
tumot offerált, (amint emlékezem, az allegátiókban) és így ma attól excellentiátok, 
minthogy megítéltetett, el nem állhat, de recursio mellett sem orvosolhattyuk meg, 
mivel annak mostan helye nincsen. 

2. Excellentiád a hitnek letételében ne féljen, ha az actio igaz volt, de mindazo-
náltal, hogy lelkit meg ne sértse, javallom, hogy az rátiókot és diáriumokot, (me-
lyekben nem kétlem, feltanáltatnak, mit adminisztrált légyen az árendátor) méltóz-
tassék meghányatni és revideáltatni, soha azokban több nem találtatik az actióban 
felvett summánál (mely már megítéltetett). Néhol az juramentumot bátran leteheti, 
ha mindazáltal többet adminisztrált volna az árendás, hogysem az actióba felvéte-
tett, tehát erre méltóztassék excellentiád reflectálni és többről méltóztassék nem 
hitelni, hanem csak annyiról, amennyiben excellentiádot megkárosította. 

3. Minthogy Hunyad vármegye messze vagyon és az út igen kölcséges volna, 
tehát méltóztassék excellentiád már arról gondolkodni, és magát meghatározni, 
hogy melyik sedrián kívánnya az hitet letenni, és akkor meghatározván, az Hunyad 
vármegyei sedriának megíratni, hogy a sententiát oda külgye, az hol excellentiád 
annak hite letétele mellett eleget kíván tenni. 

Továbbá mind magam, mind pedig feleségem excellentiádnak kegyelmes kezét 
alázatoson csókoljuk, s magunk alázatos ajánlása mellett, örökös tisztelettel va-
gyunk. Maradtam excellentiádnak  

alázatos szolgája 
Gál Antal 

Nagyszeben, 30-dik Martii 1789. 

Typographus Hochmeister867 meghala, ma temettyük. 

                                                 
866 1788. január elsején Csáky Kata a Fogaras vármegyében lévő datki jószágát adta árendába kilenc 

esztendőre. 1788. februárjából az első negyedévi árendaösszeget, 30 Rft-ot befizette az árendátor. 
A pereskedés okaira nem találtunk adatokat. A szerződés szövege: Fond Jósika No. 660. 

867 A szebeni Martin Hochmeister nyomdász, lapkiadó, papírmalombérlő és vállalkozó volt, tagja az 
első brassói szabadkőmíves páholynak. Tevékenységére lásd. Jakab Elek: Az erdélyi hírlapiroda-
lom története 1848-ig. Bp., 1882. és Kosáry Domonkos: Művelődés a XVIII. századi Magyaror-
szágon. Bp., 1980. 536.  
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Bánffy grófnő levele Csáky Katának 
1789. május 21. 

No. 661. [286] 
Herrmanstadt, den 21 May 1789. 

Hochgebohrne Gräfin! 
Dero gütiges Schreiben vom 19 dieses samt der überschickten Baraboj habe 
gestern mit unendlichen Vergnügen erhalten. Mein Herr und ich küssen der Grä-
finn unterthänigst die Hände für diese verbindliche und Ihnen ganz eigene Auf-
merksamkeit, mit welcher Sie sich auch in der Entfernung Ihrer Freunde so gut 
errinnern wollen, daß Sie so gar auf ihren Lieblingsspeisen denken. Ich habe zu-
gleich die Ehre die Gräfin zu versichern, daß wenn auch der Hermannstädter Platz 
einen so grossen ueberflus von Seltenheiten hätte, als selber wirklich davon arm ist, 
so wurde dero Geschenk vor allen andern köstlichen Sachen den Vorzug darum 
haben, weilen es von dero Hände kommet. 

Ich bin ungemein beehret daß die Gräfin sich durch die Baronin Daniel und 
Graf Samuel Gyulaischen868 nun mich und mein Haus erkundigen wollten mein 
Herr und ich sind Gottlob gesund, aber meine Kinder, alle fünf welche hier sich 
befinden, liegene am Friesel und Fleken /veres Himmlő/ krank; indessen ist dem 
Himmel seye Dank keines gefährlich. Ich wünsche der Gräfinn sich recht wohlauf 
bey dieser angenehmen Jahrs-Zeit in Kükülburg zu befinden, und indem ich der 
Gräfinn meines Herrens und meiner Kinder Handkuß zu vermelden  die Ehre habe, 
verbleibe ich mit der vollkommensten Hochachtung Hochgebohren Gräfinn  

dero unterthänigst erhorsamst dienerin 
Bánffy geb. Palma 

Bánffy György levele Csáky Katának 
1789. június 25. 

No. 661. [287–288] 

Méltóságos grófné Asszony! Különös nagytiszteletű, jó méltóságos Asszonyom! 
Igaz atyafiságos tisztelettel vettem excellentiádnak hozzám bocsátani méltóztatott 
kegyes levelét. Ha kívánságom s szíves indulatom szerént szabhattam volna az ex-
cellentiád udvarlására nyert időmet, máig is még Küküllővárt laknám, ha mind-
gyárt excellentiátok alkalmatlanságokra is. De tudja excellentiád, micsoda keveset 
disponálhatok magam magammal, és így nem magam ura, hanem mindeniknek 
szolgája levén, kéntelen vagyok avval megelégedni, hogy excellentiádnak ezen 
                                                 
868 Gyulai Sámuel (1723–1802) 1777-ben altábornagy, utóbb Erdély katonai parancsnoka 
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utóbban is hozzánk mutatott különös kegyességét atyafiságos hálaadással megkö-
szönnyem és magamat avval az reménységgel tápláljam, hogy talán más alkalma-
tossággal excellentiátok[at] hosszabb megudvarlásokkal szerencséltetem. 

Az excellentiád processusa iránt már eddig volt gondom, de lészen ezután is, 
hogy egy igaz, és ebben az dologban egészen desinteressatus referensnek kezében 
adattassék. 

Ami pedig az excellentiád félelmét illeti, eleget gondolkoztam, hogy honnan 
veheti eredetét, de semmiképpen reá nem akadhattam, nem tudván se kívül, se be-
lől legkisebb, csak posabilis869 okot is a félelemre. 

Az feleségem még az elmúlt szerdán indult Boncidára, de megírom néki excel-
lentiád róla való kegyes megemlékezésit, én pedig gróf Csákiné húgomasszonyt 
atyafiságoson köszöntvén, az török musikás szandáját szívesen megcsókolván, 
mély és megkülönböztetett tisztelettel maradok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
engedelmes atyafia 
gróf Bánffi György 

Szeben, 25. Julii 1789. 

Csáky Katica levele Bethlen Rozáliához 
1789. augusztus 22. 

No. 661. [102] 

Theuerste und verehrungswürdigste Mama! 
Mit viellen vergnügen erhielt ich Euer Gnaden ihren Brief, und ich küsse Euer 
Gnaden die Hände für die überschückte brassbeten ich werde mich schon befleis-
sen das sie nicht weg fliehen sollen. Der Pepi hat gesagt, da er die Rosali nicht sah, 
wo ist die Rosali als er erfuhr, das sie weg ist, so sagete er, mir ist leide das sie weg 
ist, der Pepi küsst Euer Gnaden die Hände wie auch ich, und verharre mit aller 
Hochachtung bis in den Todt Mit kindlicher Pflicht. 

Euer Gnaden 
Verehrun[g]swürdigste Mutter 

Gehorsame Tochter 
Catharina Csákij870 

                                                 
869 possibilis – lehetséges, A posabilis feltehetően egy egyszerű elírás. 
870 Bethlen Rozália lánya, Csáky Kata grófnő unokája. A levelet ugyan nem Csáky Katának írta, de 

mivel nagyanyja nevelte a kislányt, s gondoskodott tanításáról, valószínűleg szerepe lehetett an-
nak megírásában, s ezt a levelet emlékként tehette el magának. 
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Kukelbourg, den 22. Augusti 1789. 

À Madame, Mademe la Comtesse Rosali de Csaky, née Comtesse de Behtlen Da-
me de Croix 

Buza 

Csáky Kata levele Wass Sámuelnek 
1790. január 29. 

No. 662. [116] 

Méltóságos Gróf Uram! 
Távozik az az sátány, aki azt [a] gondolatot szívemben tüntetné, hogy én az gróf 
barátságát oly hangon magyaráznám. Sőt az egekig magasztalom annak ritkaságát, 
mely szerint az bárónak szóló levelet jó reggel béindítom, de ehhez ragasztam azt 
az örömet, mellyel értem annak a jó lélekkel gondolkozó, méltóságos báró Kemény 
Simon úrnak871 bémenetelit. Hasonló örömmel olvasván, hogy gróf uram is bé szán-
dékozik [menni], mert az referens is, észrevevén, hogy illyen jól gondolkozó urak vi-
gyáznak az igasságunknak el nem nyomására, másként fognak ők is gondolkozni. 

Jósikáné most is atyafiságát ajánja, a jó baráttyával való idejit gróf úr sűrű em-
lékezetivel töltette. 

Csákiné köszöntése872 mellett izeni, hogy kedden jó ebédre várja gróf úr, s az 
lovai jég szigre patkolva készen legyenek, melyekkel tovább mehessen. 

Én pedig gróf uram, különösön hozzám ajánlott barátságáért egész hálaadásssal 
végezvén levelemet, vagyok méltóságos gróf úrnak 

egész tisztelettel való szolgálója 
özvegy Bethlenné 

Küküllővár 

Azt pedig sajnállam, hogy az szénám kevés volta mián a szegény embereknek nem 
szolgálhattam. 

 

Monseur, Monseur Samuel le Comte de Vass 
à Mikes873 

                                                 
871 Kemény Simon fia, Simon, táblai ülnök (megh. 1826), felesége Teleki Anna 
872 Bethlen Rozália 1797-ben ment hozzá az 1754-ben született Wass Sámuelhez, akivel 15 évig élt 

házasságban, annak 1812-ben bekövetkezett haláláig. Nagyalmáson éltek, ahol a férj gazdálko-
dott, s halála is ott érte. „1790-ben régi regalista a kolozsvári országgyűlésen (Tabella). Kamarás 
(Wass cs. lt; 1804. 1868. sz.).” W. Kovács András: A cegei Wass család grófi címe 1744-ből. = 
Református Szemle, 2003. 6. sz. 790–806. 

873 Mikes – Miceşti, Torda vm. Benkő I. 296. 
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Özvegy Bethlenné Csáky Kata levele Bakó Györgynek 
1790. február 2. 

No. 661. [291] 

Adgyon Isten minden jót Kegyelmednek! 
Az pénzt elhozták, melyről a quitantiát is küldöm. A Nemes Antal uramnak is mal-
ma, gátja, hogy újólag annyi kárt okozott, az aféle dolog mián, nem kéne kegyel-
mednek ily messze tudósítást tenni, annyival is inkább, hogy az a malom az én 
malmam árkára vagyon építve, hanem törvénytudó emberekkel közölvén, okulá-
torokat kell kikérni a kárnak elláttatására. 

A praefectusnak írt levelét kegyelmednek felbontottam, de megvallom, hogy az 
előbbeni utrumok hírem nélkül menvén végben, az esketés sem ment úgy végben, 
hanem a preafectusom által újra utrumokat küldöttem, azért aszerént újobban azo-
kat a becsületes embereket requirálja, mivel 

1. Hogy a meliorátiókról semmi emlékezet nincsen. 
2. Hogy én gróf Bethlen Lajos úrtól a jószágokot nem ezer, hanem kétezer fo-

rintokon váltottam ki. 
3. Hogy azon jószággal együtt váltottam ki a Rettegen lévő három darab szőlőt, 

melyek akkor igen puszták voltak, amint azt kegyelmed ratiójából is megmutat-
hattya, hogy eleinte mely keveset termettek azon szőlők, s ezeket jó lesz általadni 
az esketést végbevivő jó embereinknek. 

Írja kegyelmed, hogy holmi portékákot küld konyhám szükségire, de tudom, 
eddig vette kegyelmed levelemet, melyben holmi iránt Kolosvárra való küldésekről 
parancsoltam, azért nem ide, hanem oda kell küldeni, azaz Kolosvárra. 

Istentől kegyelmednek jót kíván 

özvegy Bethlenné874 

Küküllővár 

Monseur, Monseur George de Bakó 
SajóKeresztúr 

P. S. Ami a malmamban kár lett, annak megvizsgáltatása végett jó lesz, ha Cseré-
nyi István úrhoz által megyen kegyelmed, de ezzel késni nem kell, mivel a prae-
fectus nincsen itt, és hirtelen oda nem mehet. 

A rettegi szőlőkről szólani mind az praefectussal, általadni, 1793. 

Hibáztak, hogy Középfalvát ezer forintért 

                                                 
874 A levélben csak az aláírás és a dőlt betűs megjegyzés Csáky Katáé 
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Domokos Ferenc levele Csáky Katának 
1790. május 12. 

No. 661. [292–293] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Megérkezésem után azon voltam, kegyelmes asszonyom, hogy excellentiád ke-
gyelmes parancsolattya szerint az excellentiád előtt is tudvalevő földeknek, széna 
réteknek, erdőknek és szőlőknek végire járjak, s állapotyukról s mennyiségéről lel-
kem esmérete szerint, magam vélekedésit azok iránt excellentiádnak kijelentsem. 

Vagyon, kegyelmes asszonyom, antiqua sessio tizenhat, ezeken kívül hurubás 
kilenc. 

Úgy tapasztalom pedig némely földek kijárásából, hogy excellentiádnak na-
gyobbnak inkább, hogy sem valósággal legyen, adták fel, s felelek is a fejemig, 
hogy annyi vékás föld légyen, amennyinek a conscriptióban feladták. 

Széna rétek vagynak ugyan, de talán azok sem fognak legjobb üdőben annyi 
szekér szénát teremni, mint amennyit feladtak. 

Erdő szép vagyon s lészen is annyi, amennyivel feladatott, de nem makk termő, 
hanem gátnak való, tanáltatik pedig egy kevés nagyocska is benne. 

A szőlő, kegyelmes asszonyom annyi, hogy lelkem esmérete szerint nem mond-
hatom annyinak, mint az excellentiád szőlőinek fele, hanemha valamivel több, mint 
excellentiád szőlőinek harmadát nézem. De úgy el vagyon romolva azon szőlő, 
hogy nagy bajjal, sok dologgal lehet jóvátenni, mert a fáji megromlandók, gondvi-
selés reá nem volt. Szükség tehát a kinyitás, trágyázás, hogy jó fát hánnyan, de két-
három esztendeig jó hasznát nem vehetni, hogy pedig akkor is, mikor jól mívelhet-
nék, s helyre állana, az a szőlő megteremhessen nyolcszáz vedret, nem képzelhe-
tem. Bizonyság az excellentiád szőlője, pedig az egészen kinyitott szőlő, jó trágyás 
és egy szóval jól helyreállított szőlő. De azon szőlőbe sok héjánosság is vagyon, 
úgyhogy fölötte sok plánta kell belé, de ha az egész hely mind jól volna is béül-
tetve, mégis jó termés idein, kétszázötven vagy legfellyebb háromszáz vedernél 
többett nehezen hinném, hogy teremhetne. Vagyon ennek felső feliben bokrokból 
most irtott szőlőhelynek való, úgyhogy lehet még ollyan darabot plántálni, mint 
amekkora most vagyon béültetve. Márpedig ezen irtat helyka, conscriptióból által 
láthattya excellentiád, úgy irtatik, hogy kétszáz vederre valót lehet beléplántálni. Itt a 
két írást méltóztassék excellentiád megedgyeztetni: hogy lehessen, hogy a plántálat-
lan helly akkora, mint a plántált. A plántálatlanba azt írják, hogy 200 veder terem raj-
ta, ha béplántálják, de amelly bé van plántálva, az íratik rólla, hogy nyolcszáz veder 
megtermik rajta, holott mindegyik majd egyforma nagyságú. tehát miért, hogy lélek 
szerint az[t] nem írhatom, hogy a plántált szőlő is csak kétszáz vedret teremhet. 

Mármost kegyelmes asszonyom, felvevén a nyolcezer forintokot, annak eszten-
dei interese hatvan forintjával tészen négyszáznyolcvan forintokat. Megvallom, so-
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kallom, úgyhogy nem merném magamot arra biztatni, hogy azon jószág jövedel-
méből minden esztendőben azon négyszáznyolcvan magyar forintokat béadgyam, 
hanem ha jobb karba hozattatik a szőlő, több is, jó esztendőkbe, valamivel béjöhet. 

Ezen jószágot, kegyelmes asszonyom, senki pénzen nem kéri, mellynek bizo-
nyosson végire jártam, szép módokkal. Hanem báró Vaji Ádám875 úrnak mondotta 
volt az iffiú Bakó, hogy ha el nem adhattya készpénzen, adgyon MagyarOrszágon 
annyi jószágot báró Vaji úr Bakónak, de az is még bizonytalan. 

Bakó Jánosnak MagyarOrszágon jószága nincsen, de feleségének sincsen, ha-
nem a felesége atyjának vagyon egy kevés jószága, s abba laktanak addig, de az is 
regius perceptoroskodván, a jószágát elfoglalták, s igen mostoha módra vagynak 
már most, jószág állapottyába. Mindezeket szép módokkal Bakó udvarbíró uramtól 
tanulám ki. Tudva vagyon, vártam rája Gyarmatban és Apagyon, de azon panaszol-
kodék nékem az öreg Bakó úr, hogy nem tudgya, mit gondol a fia, hogy el akarja 
adni ezen jószágot, mert csak fél, hogy a pénzt felveszi, s a jószágtól elmarad, s a 
pénz is elkél, mert fiába gazdaság, menyibe876 gazdaasszonyság nincsen, s minde-
niktől elmaradnak. Mert ha Gyarmatra, avagy Apagyba vá[l]tanának, mind csak jó 
lenne, de az asszonynak több testvére is lévén, hátha azok is jó helyre házasodnak 
és férjhez mehetnek, a magok részeket odaki nem hadgyák. 

Mindezekről, kegyelmes asszonyom, excellentiád bölcsen által látván a dolgot, 
úgy fog excellentiád cselekedni, valamint kegyelmed tetszése. 

Midőn ezen levelemet végezvén, a szolgabíró másodmagával jöve egy instan-
tiával, mellyből, hogy excellentiádnak elküldhetném párt kérek, s magam felsza-
kasztám, mert tudom, hogy ennek törvénykezésire nem lesz szüksége excellentiá-
toknak. Igen jó lenne, kegyelmes asszonyom, ha excellentiátoknak úgy fog tetsze-
ni, bárcsak négy hónapig halasztani a vásárt, addig, ha meg akarják indítani Bakó 
ellen, csak indítsák. 

Eddig Bakó dolgába. 
Excellentiád levelét alázatosan tiszteltem, a bőrök iránt megteszem a rendelést, 

hogy timsóval sózzák.877 
Mátéba878 mihent megérkeztem, mindgyárt kiküldöttem, de a gróf ott nem lé-

vén, comissio nélkül meg nem hágandatják a kancát, azért a gróf úr őexcellentiája 
Fejéregyházán879 lévén, jó lenne comissióért odaküldeni, hogy a legszebb mag ló-
val hágadtassék. Addig a kancára jó gondot viselteték idén. 

                                                 
875 Vay Ádám 
876 menyébe 
877 A levél ettől a bekezdéstől a végéig átlósan áthúzva. 
878 Szentmáté – Matei, Doboka vm. 
879 Kisfehéregyház – Albeştii Bistriţei, Belső-Szolnok vm. 
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Ezen a határon Istené a dicsőség, szépek a vetések, tegnap s az éjszaka eső is 
vólt. Még ezen a földön a szőllő most kezd fakadozni s azért semmi bizonyost a 
szőllőről nem írhatok, hanem a földből való jövésen gerezdeket láttam. 

A küküllőváriakkal való contractus Küküllővárt maradand, én is itten végezvén. 
Addig is magamat kegyelmességében ajánlom, mély tisztelettel vagyok excellen-
tiádnak 

alázatos szolgája 
Domokos Ferenc 

Sajókeresztúr 

A bárányokat megdézsmálják csak, hanem ahol contractus van, 
vagy ollyan az urbárium, onnét veszik el a juhot is. 

Bakó jószágáról. 

Özvegy Bethlenné Csáky Kata levele Kajtsa Imrének 
1790. szeptember 2. 

No. 661. [294] 
Ha szégyen is, meg kell vallanom, hogy mikor a szegény testvérem azokot a szép 
jószágokat kiváltotta, még igen iffiú lévén, több gondom volt magam mulatságán, 
hogy sem a jószágot keresni. 

Azután a fiscalis jószágoknak megvétele sok adósságokba vert. 
De azután a szegény uramnak is igen nehezen esett, hogy miért nem járok utána 

és ugyan legelőször maga írt az öcsémnek 73-dikban,880 hogy tovább ne tartsa, sem 
midőn letészem a pénznek felit, eltartani ne kívánnya. Melyre atyafiságoson vála-
szolt is, ígérvén kiadását, melyet azután én is gyakran sürgettem, de mindeddig ke-
zemhez nem kaphattam. 

Kajtsa uramot is kérem, hogy szolgáljon, ne az öcsémnek megkárosításával, ha-
nem az magam igazságomnak kiszolgáltatásával. 

Már az én részemről az a difficultás, amint sokszor megírtam, hogy Gorbó Csá-
ki jószág lévén, én Csáki jószággal akarom a rajta esett kárt kipótolni. 

Másodszor, hogy az oláhfenesi jószág felosztásakor a szegény testvérem hol pa-
tikát, hol egyéb apróság adósságát a szegény megholtaknak fizette, hogy azt ne 
elegyítse Kajtsa uram a zálogos summa közé. 

Hanem mivel azok apródonként fizetődtek, én is a felit, ha elébb nem, esztendő 
alatt kifizetem. 

                                                 
880 1773-ban 
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Harmadszor pediglen, hogy mivel amit én váltottam, igen apróságok, s imit-
amott vannak, s ha kétfelé osztyuk, se edgyik, se másik hasznát nem vesszük, ha-
nem amennyire azok mennek, hadd vévődjék ki Sósfaluból. 

Azért újólag kérem Kajtsa uramot, ne sajnálja engemet is az igazság kiszolgál-
tatásával megcsendesíteni, az öcsém házára is áldást nyerni. 

Édes Kajtsa úr,881 már gondoltam, hogy kérésem szerint júniusban végit érem, 
ezért újra kérem, ne keserüljünk többet, mivel tudjuk nagy igazságomat, aki Kajtsa 
úrnak 

becsülettel szolgál 
özvegy Bethlenné 

Küküllővár 

Monsieur, Monsieur Emerique de Kajtsa  
Olá[h] Fenes882 

Özvegy Bethlenné, Csáky Kata levele Kajtsa Imrének 
1790. szeptember 8. 

No. 661. [289] 

Ajánlom szolgálatomat Kajtsa úrnak! 
Nem vádoltattam sem magamtól, sem másoktól, hogy az zálogos, tudvalevő igaz-
ságoson engemet illető részemnek atyafiságos kieresztése végett az öcsémmel 
mindent el nem követtem, s mindeddig az egymás között unalmat okozó perleke-
dést nem kerültem. De látom mindezek eddig semmit sem használtak, kénteleníttet-
tem azért utoljára Kajtsa úrnak jelenteni, hogyha mégis késedelmezések által a dol-
got halasztani kívánnyák, törvény úttyára ereszteni, s valamit a törvény ítélete az 
illyetén dologban szokott magával hozni, attól el nem fogok állani, ha szintén ma-
gam végét nem érzem is (jóllehet, ha egyszer arra kényszerítenek, annak mentől 
elébb lejendő kiőrlése végett, bizony semmit el nem mulatok). Gyermekeim mind-
ezekkel élő s hasznakat munkálkodó anyának jó lában indítani kívánó igazságát 
végire fogják hajtani, s bizonyosok lehetnek abba, hogy ha törvényesen kívánnak 
nékem véget érni, ha elébb nem is, de 17 esztendei usus fructust,883 az öcsém fizet-
ni fog, s akkor valamint nékem az addig való nyughatatlanság, az öcsémnek is, 
vagy maradékának a summás fizetés súlyos lesz. Jól látom azt, hogy ha öcsémmel 
magával folytathattam volna, eddig régen elvégeztem volna, mivel máig is tartám 

                                                 
881 A levelet mással íratta a grófnő, ez időnként a stíluson érezhető, csak ez az utolsó mondat Csáky 

Kata kézírása. 
882 Oláhfenes – Vlaha, Kolozs m. 
883 haszonélvezetet 
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néhai szegény férjemnek írott levelét az öcsémnek, melyben ígérete mellett magát 
kötelezi minden zálogos, nála lévő jószágok engemet illető részének kieresztésére. 
Kérem azért Kajtsa úr, igazítsa úgy a dolgat, s az öcsémmel is vezérellye úgy, hogy 
tovább ne kellessék a magaméra várakozni, adják ki az idei terméssel az engemet 
illető részt, hogy az atyafiság maga talán ezután is megmaradjon. 

De nekünk jó vóna együtt is találkoznunk, mivel semmi jelét nem látom, hogy a 
szamosfalvi jószágban készülnénk, pedig erős férfiak vannak ellenünk, s azok 
szüntelen készülnek. Mindezek iránt válaszát kérem Kajtsa úrnak, aki 

becsülettel szolgál  
özvegy Bethlenné 

Monsieur, Monsieur Emerique de Kajtsa  
à Clausenburg 

Ezen levelet sietve külgye a budai tiszt, bizonyos ember által, aki vagy írást, vagy 
bizonyságot hozzon a levél megadásáról. 

Gelse Benjámin levele Csáky Katának 
1790. szeptember 25. 

No. 661. [290] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ezen folyó holnapnak 19-dik napján írt levelét excellentiádnak tiszteltem, melyben 
a Both Mihály özvegye ellen végben vitendő executióról kérdést támasztván 
excellentiád, miérthogy eddig haladott légyen? Éppen az a feleletem reája, amit 
excellentiád is írt, hogy a törvények folyásának megszűnése lévén semmiféle tör-
vényes executiót folytatni nem lehet. Míg azért a törvénykezések meg nem indul-
nak, addig nincs mit próbálni. Miért nem lehetett pedig a törvények megállásáig 
exequáltatni, megírtam vala excellentiádnak, melyre választ nyertem. 

Már csak várnunk kell a több hazánkbeliekkel az időtől, mikor pedig eljő az ideje 
és az executiót végben kelletik vinni, excellentiádnak egy plenipotentiáriussáról, leg-
alább avégre megnevezendő bizonyos mandatáriussáról kelletik gondolkozni és ki-
nevezni, aki az executiókor jelen lehessen. Én rajtam, kegyelmes asszonyom, semmi 
el nem múlik, valamit a törvényes igazság mellett azon dologban véghezvihetek, 
mert én kívánok lenni, aminthogy vagyok is, kegyelmes asszonyom excellentiádnak 

mindenkor alázatos szolgája 
Gelse Beniámin 

Déván,884 25. Septembris 1790. 
Az executiórul nincs. 

                                                 
884 Déva – Deva, Hunyad vm. 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1790. november 30. 

No. 662 [114–115] 

Kedves Liányom! 
Mind a nagy sár, s mind szokásom szerint én csütörtökön Somborig,885 pénteken 
Szentmihálytelkéig,886 s ma eddig jüttem. Ha a pénz dolga igen siető nem lesz, csak 
szombaton jüjj Kolosvárra, mert már megszoktam egyedül. Azután pedig, ha veled 
megszokom, nehezen eresztlek el. Pépit pedig béhozd, hogy köpönyeget csináltas-
sak. Úgy lehet, más levelet is küldek, mert az Guberniumot várjuk, s Kálnokit oda-
szállították, ő intimus cancellarius lett. 

Itt szörnyen megindult az eső, ugyan nagy a sár, ha ott oly nedves idő van, jobb 
lenne a gyermekekkel nem egész nap jünni, hanem meghálni. Ha valami szükséged 
lesz vásárolni, írj rólla. Ezzel vagyok 

igaz szívű anyád 
özvegy Bethlenné 

Buda887 

Heg. Andrist is hozdd el magaddal 
 

Madame, Madame la Comtesse de Csaki, née Comtesse Bethlen 
à Buza 

Goró Miklós levele Csáky Katának 
1791. november 10. 

No. 661. [303–304] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiád kegyes parancsolatait alázatos tisztelettel vévén, azok rendek szerint: 
méltóságos gróf Bethlen János888 úr tegnap indula ki innen KisBunra,889 onnan mé-
gyen Udvarhelyre,890 hivatala mellé. 

                                                 
885 Magyarzsombor – Zimbor, Kolozs vm. 
886 Nádasszentmihály – Mihăieşti. Kolozs vm. Később a Jósika család részbirtokában. BENKŐ, 

1999. I. 319.  
887 Ó-, Oláhbuda – Bodonkút, Vechea, Kolozs vm. 
888 Bethlen János gróf (1752–1812) királyi tanácsos, felesége Wesselényi Zsuzsanna bárónő (megh. 

1838) 
889 Kisbun – Alsóbún, Ţopa, Küküllő vm. 
890 Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc, Udvarhelyszék. 



 316

A követekhez elérkezett csak különös tudósítás arról, hogy ez folyó hónak 22-
kén kell megindulniuk, de maga úttyán az udvartól még semmit nem vettek. 

A nagy és nehéz perben a második feleletet most készítjük, Zabolai és Gál Pál 
hozzászólókkal. Jó lenne, ha Molnár uram sem állana ellenünk, ki ezelőtt báró 
Vétsei urat kívánta segíteni. A két pernek egy természete lévén, aki báró Vétseinek 
(ki már ismét felfáradott) szolgál, az excellentiádnak ártani igyekezik. Különben 
maga kötelessége ellen vétene, ha a Vétseieket ismét felvenné. 

A pernek kimenetelét, mint jövendő dolgot, az Isten tudja, és igazgattya. Miné-
künk van igasságunk a Zólomi részhez, kifelé a kereset alatt lévőknek hitetlenség 
vétkét vetvén el, akkor a Tököli lányoknak igasságuk nincsen: 2. Küküllővárnak 
másod felének megint felé, vagyis az egész uradalomnak egynegyed részit a Tököli 
lányok nem is keresik, azt vélvén, hogy bátyjok Tököli Imrét Küküllővár egyaránt 
illette volna, és ő hitetlen lévén, a maga negyedét elveszítette volna. Három rész 
pedig számolva megmaradott volna, azt tévén vélekedések fundamentumává, hogy 
a néhai báró Bornemissza úr Bécsben, magokkal a három Tököli leányokkal vette 
volt örökön Küküllővárnak háromszor negyedrészét, mely vásárnak a maradék el-
lent mondván, a kötés elrontására pert indítottanak és folytattyák nagy tűzzel már 
nyolc esztendőktül fogva. 

A mi oltalmunk fundamentumra áll, mint írva van fellyebb is, hogy a Zólomi 
részt, mely fele volt Küküllővárnak és a Tököli részt, annak negyedét a Tököli lá-
nyok nem törvényesen adták volt báró kászoni Bornemissza úrnak, mert nem vol-
tak magoké, nem is illette őköt, hanem a fiscust. Azt észrevevén a báró megkérte 
Károly császártól, magát bé is iktatta. Kire nézve három teljes részét Küküllővár-
nak a Tököli leányok nem jól keresik, nékünk pedig van reménségünk. 

A negyedik negyedrészéhez Küküllővárnak van ily fundamentumunk. 1616-ban 
Bethlen István Küküllővárát csupa fiait illető jószágával cserélvén, csak fiú-ágra, 
noha azután azt leányának hagyta, de rosszul, törvény ellen, mivel halálával, mint 
fiait illető, fiscusra szállott, és noha Druzsiána nevű leánya bírta is életében. De ha-
lálával a fejedelem Bánffi Ágnesnek adta, tellyes királyi adománnyal, mint idegen-
nek, és azzal feltámadott Küküllővár iránt a fiscus igassága, a Bethlen István és a 
maradék jussa elenyészvén. 

Végre fejedelem Apafi a Bánffi Ágnes enyészetén Tököli Imrének, mint ide-
gennek, nem úgy pedig, mint Bethlen István maradékának, ajándékozta. Kinek 
notáján visszatért ismét a fiscusra. Azután 1685-ben a nemes ország iffiú Apafinak 
adta, oly formán, hogy a Tököli leányokkal, ha mi igasságok lenne hozzá, bé-
kéllyen meg, amint lehet. Itt van már a bökkenője,891 itt kell iparkodni. A goromba 
Apaffi, az ifjú, a palatinus tekintetéért, ki erdélyi, valóságos fejedelemséggel biztat-
ta, törvény ellen a Tököli leányokkal megosztozik, a leányok ki nem veszik része-
ket, hanem zálogképpen nálla hagyják, de meghalálozván Apafi, azután mint tulaj-
donokat báró Bornemisszának eladják, örökáron. Ha azért nem tulajdonokat, nem 

                                                 
891 A levélíró által aláhúzott rész 
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magukét adták és azután báró Bornemissza úr az örökös úrtól, ha attól, kinek tulaj-
dona volt, tudniillik a királytól, örökre megkapta, magát abban beiktatván. Már ha 
meg nem csalatkozom, én úgy vélekedem, hogy excellentiád, (mint kiért a báró 
Bornemisszáék jótállanak) megáll. 

Ezeket hosszasocskán, de sietve azért jedzem meg, hogy a pernek mivoltáról 
tudósításomat parancsolni méltóztatott excellentiád velem. 

Zabolai uramnak az ürmösborról hírt töttem, csókolja excellentiádnak kegyes 
kezeit, és jó toll irományokkal meghálálni excellentiád kenyerét, igyekezik. 

Én is enyedi tanuló fiaimról méltóztatott kegyes emlékezetét excellentiádnak 
alázatossan köszönöm, és meghálálni igyekezem. Elsőbben a tanító, deák fiamnak 
hírt sem tevén, a házát eladta és elébbállott az árával. Már fiaim, Goró Miklós és 
Goró Antal tudnak magokra vigyázni, deák nélkül. Tudósítom is őköt excellentiád 
kegyességéről, hogy a búza Enyedre892 érkezvén, ne vigye más el előlök, mint 
előbben esett. 

Továbbá tapasztalt kegyelmességeiben ajánlott maradok alázatoson excellen-
tiádnak  

alázatos szolgája 
Goro Miklós 

Marosvásárhely, Boldogasszony hava 10. 1791. 

Megtartani való tudósítás, 1792. 

Ramutzai Miklós levele Csáky Katának 
1791. február 3. 

No. 661. [295–296] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Az idevaló kerti szőlő változtatása iránt való parancsolatját excellentiádnak jól ér-
tettem, de minthogy Bakó uramnak azon szőlőn nagy szüksége nem volt, ideje sem 
volt, hogy elvitesse a múlt, hosszú, szép őszön, én felvitettem egyszer idevaló sző-
lőhegyre és jó módgyával el is plantáltattam, alkalmatosságom és jó idő lévén reá, 
melyet cselekedtem ilyen okokból. 

Idejövetelem előtt Bakó úr excellentiád parancsolattyából ezen szőlő gyarapítá-
sán a szászok Bungárgyanból893 55 darab élő alma, körtve és diófákat vágattatott ki, 
és 227 szilvafát, mely kivágatott gyümölcsfák ára csak olcsó becsű szerint hág 133 

                                                 
892 Nagyenyed – Aiud, Fehér vm. 
893 Vélhetően Bungárd – ma Szászbongárd, Doboka vm. 
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magyar forintra és 22 pénzekre. Hogy excellentiádnak ezen költsége haszontalanba 
ne mennyen, illő a szőlő szaporítása. Nemkülönben azon felfogott helynek, ha nem 
kapáltatik, semmi hasznát excellentiád nem veszi, mert szántani vagy kapálni nem 
lehet. 

Másodszor tudván azt, hogy excellentiád küküllővári, teremi, czegei894 és ke-
resztúri vennikékkel895 szaporította általam ezen szőlőt, helyesnek láttam ezen kerti 
szőlőnek ideplántáltatását, melynek plántálásával megdíszesítettem az egész he-
gyet. Most még sok hiányzik, de idővel jó gazda aztat is mind bétöltheti, excel-
lentiád hasznára. 

Hogy az idevaló bor egy kevéssé savanyú, avval nem kell gondolni, mert egy 
néhány esztendőtől fogva a jó hegyekben is rosszul érhetett a szőlő, annyival in-
kább itten. De ha savanyúcska is, látom, lassan csak elkél. Én magam is magam 
prebendájának896 ezen borból vettem eddig ki, s ha jobb borom nincsen, ebből kell 
innom, mert különben ha savanyú is, de egésséges. Ugyancsak, ha excellentiád 
tellyes szándéka és célja a lészen, hogy idevaló szőlő ne szaporíttassék, onnan is 
könnyen kitéphettyük, noha én sokat dolgoztattam rajta. 

Jó móddal esett, hogy tépnék ki. 
Én, néhai boldog emlékezetű gróf Csáki Imre úr őnagysága idejétől fogva, 55 

esztendős adósságát excellentiátoknak (mely adósság szinte veszendőbe volt, s 
uzsorázni sem akartak azon kiadott gabona után) szinte mind felszedtem. Ezen ga-
bonát igen jó volna, és hasznos dolog a nyári munka segedelmére nézve, ha újra ki-
adnánk idegen szomszéd falusiaknak (jó új contractusra, mert sokfelé kérik), akik a 
jövő őszön a tekei – Szent Imre herceg napi – sokadalomkor a málé vékáját egy-
egy magyar forintyával béfizetnék. 

Emellett pedig minden két-két véka után egy-egy napi nyári dolgost adnának, 
akár sarlóval, akár kapával. Különben ezek segedelme nélkül akárki is nehezen 
győzi a nyári sokféle oeconomiát és építést. Parancsoljon excellentiád újra ezen be-
szedett régi adósságoknak kiadattatása iránt, jó contractus mellett, és kevés várako-
zás mellett. 

Az idén megaggyák. 
Minthogy én az őszi vetés idejétől fogva búzát nem csépeltethettem, holott van 

még egy 223 kalangya csépeletlen ősz búza asztagon. Ami búza pedig kezem alatt, 
az elegyes, rozsos, vad borsos búza, nem excellentiád asztalára való, ezért az áren-
dás zsidótól kénteleníttettem 6 véka tisztább búzát kölcsönvenni, mely búzából ké-
szítettem szemelt búzalisztet egy köblöt. Konyha cipónak süttettem feleségem által 
(itt más senki azt nem értvén) a szemeletlen búzából egy vékát, megválik milyen 

                                                 
894 Valószínűleg Cege – Ţaga, Doboka vm. 
895 venyigékkel 
896 járandóságának 
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lisztje vagy cipója leszen. Azon lisztet is a cipóval és veteményekkel edgyütt kül-
döm ezen alkalmatossággal. 

Őszet ne pénzen. 
Úgy az ideküldött 3 őzbőr szőrit is küldöm egy zsákban, egy véka lenmagból 

készített olajjal együtt. 
De sok olajos edényem veszett oda, ezen korsókat is pénzen vettem, instálom 

excellentiádat, ezen olajos edényeknek visszaküldésit. Noha az olajkészítéshez igen 
nehezen juthatok, mert nincs a faluba jó olajütő, Kajlában897 laknak annak jó meste-
rei, nem Bilakon, noha most a napokban 54 véka lenmagot szórattam a csűrnél. 

Fekete zabom egy szem sincsen, mind elkoszosodott és elfejéredett, de semmi 
kár megváltozásába nincsen. Most, mikor a zab kenyeret ették a parasztok, ezen 
fekete zabon senki nem kapott, vad zabnak gondolva, nehezen is vették, a fejér za-
bon kaptak. 

Vereshagymám egy fő sincsen, hacsak pénzen nem veszek, tojást sem kapok 
még eddig, pénzen is. 

Bivaly tehenek pedig itten nincsenek, akik megborjúztak volna. Halszerzés dol-
gában sem boldogulhattam még eddig, noha eleget javítottam, még eddig nem fog-
hatnak. 

Mellyel vagyok excellentiádnak 

engedelmes alázatos szolgája 
Ramutzai Miklós 

Bilak, 3. Februarii 1791. 

1791. Az adósság felszedése mián tettem el. Jószágokról való levelek. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. március 17. 

No. 662. [118–119] 

Kedves Liányom! 
Valami borokat küldek, melynek az listáját idezárom, igazítsd el, nem bízom egé-
szen az Rácz Péter eszére. 

Már én régen nem hallottam felőletek. Elég nehéz, hogy oly sokáig nállatok 
nélkül vagyok. 

                                                 
897 Kajla – Caila, Doboka vm. 
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Úgy hallom, Csapási be akart jünni, tudósícs rólla. Mindazokat, akik róllam em-
lékeznek, köszöntsd. A gubernátornak mondd meg, nemcsak minden áldásokat kí-
vánok, hanem a jó Istent [kérem], hogy legyen segedelme terhes időkben is folyta-
tására. 

A bubáknak apácafánkot898 küldek. Nénéd köszöntet, Sigó csókokat küld. Vast 
köszöntem. Ezzel vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Még egyszer írtam volt, hogy az Verbőczi nevű könyvet vedd meg és küldd el. Már 
azért küldettem rézpénzt, 15 forintot, hogy fizesd ki, amit vásárlasz. Végy egy levél 
jó nagy gombostőt899 is Nováktól, vélle beszélni el ne felejtsd. 

Hétfűn ottan nagy vígasság volt s itt nagy solemnitással primitias,900 a szőkefal-
vi esperes igen szépen prédicált, köszöncsd a püspököt, s mondd meg....901 

Nekem most is csak fáj a gyomrom. 

Teleki Lajos levele Csáky Katának 
1791. április 19. 

No. 661. [297] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Vévén excellentiád kegyes levelét, meg nem köszönhetem excellentiádnak eddig is 
hozzám bizonyított kegyességét s várakozását, most is abból hozzám viseltető szí-
vességét tapasztaltalom. Azon leszek azért, hogy ennekutánna is azt megérdemel-
hessem. Az hátralevő árendát, ha egészen egy tersen902 nem lehetne is, legalább 
nagy részét a jövő pünkösdre alázatoson megköszönve lefizetem, addig a törökbú-
zámat pénzzé nem tehetvén. 

Istennek hála, ollyan lábra állítottam azon jószágocskámat, hogy ezután accurate 
fizethetem az árendát, melyet excellentiád kegyességének köszönek. A feleségem 
excellentiádat alázatosan tiszteli, s midőn excellentiádnak idvességes húsvéti innep-
napokat szívesen kívánunk, kegyes gratiájába ajánlott, maradok excellentiádnak  

alázatos szolgája 
gróf Teleki Lajos 

                                                 
898 A szövegben apácafingot, egyfajta gyümölcsös süteményt.  
899 egy levél tűt 
900 újmise 
901 A mondat nincsen folytatva. 
902 ters, rövidítés, terminus solutionis – fizetési határidő 



 

 321 

Kolosvár, 19. Aprilis 1791. 

Kedvetlen lesz levelem, de ha, amint maga is megismerte méltósá-
gos gróf, hogy sok várás között se terheltem, de sok károm szenve-
dése után a vármegyéhez folyamodtam. Soósmezőig annyit elfoglalt, 
hogy káraim megfordultak, de én atyafiságért mindent visszaadtam. 

Utolsó contractus szerint árendába eresztettem, melynek megfize-
tésére sokat várakoztam. 

Utolsó levelével megígérte gróf úr, hogyha nem egyszerre és rögtön, 
pünkösd körülre megfizeti, mely 1000 forinton felyül haladott az 
ígéret idején. S. úrral izentem, hogy menjünk új contractusra, de S. 
úr atyafiunknak megfelelt, hogy az eltölt árendát is megfizeti in-
kább. Márpedig úgy tetszik, eleget vártam, most pedig nekem is 
szükségem lévén, kérem tovább ne tartoztasson, mind az afféle ac-
corda elszaporodva, magunknak is terhesebb lesz, s én is oly sokáig 
káram nem szenvedhetem. Nehogy azon dologra fakadgyak, mely az 
eddig való atyafiságos várakozása sok lévén, alkalmas úttyát excel-
lentiádnak keresném, melyet valamire eddig, úgy ezután is nem örö-
mest cselekedném. 

Benke Mózes levele Csáky Katának 
1791. április 22. 

No. 661. [305] 

Kegyelmes Asszonyom! 
NagyAlmásról vettem excellentiádnak alázatossan parancsolattyát, hogy az maros-
vásárhelyi sokadalomban903 vásárlanék ingeket és lábasokat. El is mentem az 
excellentiád parancsolattyából a feleségemmel együtt, de minthogy kevesen volta-
nak az vásárhellyiek, felettébb drága volt mindenféle fehérnemű. Úgyannyira, hogy 
az mely inget ezelőtt meg lehetett vásárolni 10 garason, most nem adták alább 20 
garasnál. Úgy a lábasokat 3 márjásnál egyett alább nem adtanak, illy drága lévén, 
nem vásárlottam. 

Kásákat is az gyöngykásán kívül nem tanáltunk, se zabkását, se pedig törskását. 
Az gyöngykásának kupáját vásárlottam 9 garason, ez is ilyen drága soha nem volt. 
Ezután az Isten talán megolcsíttya.904 Ezt bépecsételve alázatosson elküldöttem 
excellentiádnak. 

Minthogy már régen nem administráltam excellentiádnak, alázatosan jelente-
ném, hogy az még az szénának és búzának az eladásának az ideje lészen, amíg az 
                                                 
903 országos vásárban 
904 olcsóbbá teszi 
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eladott szénáknak terminussokra élnem jó, az mely a következendő holnapnak 15. 
napján lészen, addig summássan905 maradnánk excellentiádnak. 

A szénát, amit februárnak az elejéig eladhattam 3 karót, 300 magyar forint, azu-
tán senki azt se kérdette, eladó-é vagy nem. Ezen 3 karó szénánk kegyelmes asszo-
nyom, ma is megvagyon. 

Az búzának is nagyon szállott az ára, úgyannyira, hogy jó elegyes búzát lehet az 
marosvásárhellyi piacon 18, 20 garason vásárolni vékáját. Minthogy az excellen-
tiád parancsolattyát én is mind az széna-, mind pedig a búzaeladás iránt alázatosan 
vettem, legottan az az igyekeztem, hogy mentől jobban eladhassam, de az ÚrIsten 
az ősz gabonákat úgyannyira kinyilatkoztatta és mutattya, hogy mindenféle nagy 
bőséggel árultatik az marosvásárhellyi piacon. 

A tavaszvetést is elvégeztettem Isten jóvoltából, az mellyek már Isten jóvoltából 
szépen ki is költenek és kelnek, mert csak az törökbúzáink is tavaly csak meg sem 
csiráztanak ilyenkor, de most szépen kikelve, bővséggel látszanak. 

Ádámosról ezelőtt jóval, hozzám Teremibe hoztanak volt két hordó borokat, 
amellyekért vedreiért az egy Rft és 64 krajcárt fizettem Vég János uraiméknak, 
azokból való nyereség nálam vagyon, minden veder az 33 krajcár, amellyet amidőn 
parancsol excellentiád, kész leszek adminisztrálni. 

Míg Benke elé jön, addig kell. 
Az következendő szent innepeket engedje az ÚrIsten övéinek között excellen-

tiádnak elérni és el is tölteni, méltóságos szép úri házával edgyütt, kívánom szí-
vemből, amidőn magam ajánlván az excellentiád kegyes gratiájába, marattam ke-
gyelmes asszonyom excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Benke Mojzes 

N[agy]Teremi, 22. Aprilis 1791. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. április 28. 

No. 662. [120] 

Kedves Liányom! 
Elfelejtettem megírni, hogy ha hamar nem jüssz, a B[ethlen] Lászlónak ígért pénzt, 
hogy juttasd kezemben, jó vóna, ha felvenné, mert egy, több része készen van. Ha 
ezt által venné, eljühetne a többi után. 

                                                 
905 egyösszegű fizetéssel 
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Ha Csobánka egy része elvesztísit dificultálja, én annak kiesésivel is megadom 
az 1400 forintot [...]. 

Postán vettem leveledet, s jól is esik, hogy leveledet veszem, mert elég szívfáj-
dalmat okoz, hogy oly távul vagy. 

Az Istenért, ha a forróságod meg nem szűnik, ne bízd csak arra a régimódi két 
emberre magadat. Az orvosság változtatásától őrízd magadat, nem arra valók ők, 
hogy a mostani embereknek segíteni tudgyanak, kiment a módiból az ő orvossá-
gok. Én is küldek forróság ellen, akármit mongyanak, de ez bizonyosan segít, s 
más orvosság közt sem árt. 

Köszönöm gróf Bethlen Sándornak az orvosságot, tennap már a szebenivel él-
tem, s hasznát éreztem. 

Nénéd köszönt s azt írattya, hogy látszik, hogy vénülsz, s azért nem tudod a 
szép legényeket becsülni, mert ő előtte nagy aprobatiót kapott. 

Újra kérlek, hogy azokat, akiket tudod, hogy szeretek, köszöntsd. 
Tudósícs, mikor ki akarsz indulni, s ha az Isten helyben viszen, esmét azt akar-

nám, hogy minden órában hallhatnék rólad. Catónak van nállam valami lopó hideg-
től való prescriptiója, ha reá vennéd magad, én megcsináltatnám Medgyesen, el-
küldeném. Engedgye a jó Isten, hallhassak örömet róllad, kívánnya édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy Bethlenné 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. április 30. 

No. 662. [129] 

Kedves Liányom! 
Nem tudom, hogy írta nénéd, hogy jobban vagyok, holott még akkor oly gyengén 
voltam, hogy a doctorokat is alig tudtam kiállani, örökké feküdtem, nem is igen al-
hattam, s még máig is nem ehetem. Hanem Istennek hála, már 11 órakor felkelek, s 
fenn ülhetek 8 óráig. Már most bor seprőben feredem. 

Igen megháborottam leveleden az este, úgyhogy nem is igen alhattam, mivel 
előttem a himlő szörnyű hír, és hogy rajtad segíteni nem tudunk. Elég nehéz, hogy 
így elszakadtunk egymástól, mert nekem elég nehéz, hogy oly cseléd nélkül is 
vagy. Igaz, hogy Kolosvár nekem kedvetlen hely, de ha neked könnyebbségedre 
lehetnék, bémennék, mert ki nem írhatom, mint szakad a szívem utánad, s ami na-
gyobb, én azt a két embert, akiben bízol, úgy nézem, mint két hóhért. 

Már magad kérd az Istent, s azt cselekedd, amiben nyugodalmadat találod, mert 
én semmiben nem találom. Hanem a te nyugodalmad s afelett az Istenben való bi-
zodalom nyugodalmat tészen. Már én Kolosvárra, akár Buzára elmegyek, ha ide 
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nem jüssz, mert megvallom, féltem azokat a gyermekeket azoktól az erős orvossá-
goktól, s annak szüntelen változtatását egyik sem emészti meg. Mert a legjobb him-
lő is változni szokott, de az olyan nyavaja, hogy a természet szokott rajta segíteni, s 
a lucrativával nem jó sietni, s jó lesz, ha én megdisputálam. 

Szeredai, az esperes, az abosfalvi906 plébánus a Buzádban itt voltak, s ugyan 
olyan jól tartottam, hogy látszott rajtak. 

Bánffinénak jó móddal oda lehet adni, ha úgy ad jó bort, mint az interess hellyet 
ígirt. 

Látszik, hogy nem várod úgy az én válaszomat, mint én a tiédet, mert bizonyos 
budai embert küldöttél vóna a válasz után, mert nénéd örömest cselekszi, de kicsid 
domínium Lóna, most is ő akarta elküldeni. 

Kolosvárról tartóztat a víg emberek közé menés, kivált musikát hallani. 
Én délelőtt dolgozom, délután tarokkozom, s este oly későn fogok a murubrá-

hoz,907 hogy 12 óra után végzem, s némelykor a késő aluvás jobb álmot okoz. 
Gubernátornét, Balt, Eszterháziékat, Gyulainét, Nemesnét, a kapitánt különösön 

köszöntöm, Vast, s alig várom, hogy Sigót megmutathassam, de elviszi az anyja, 
mivel a kicsit is ezzel a dajkával akarja szopatattni. 

Egy fapalackot küldettem, Buczpeter Chatalli előtt tölcse meg keserű ürmös 
borral és ezen ember hozza ki. 

Ezzel édes liányom az ÚrIsten igazgassa dolgaidat, amennyiben lehet, hogy én 
is vigasztalódhassam, azt kívánnya 

igaz szerető édesanyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Madame, Madame la Comtesse Csáki, née Comtesse Bethlen 
à Clausenburg 

                                                 
906 Abosfalva – Abuş, Küküllő vm. 
907 valószínűleg a lumbrához szó helyett 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. május 5. 

No. 662. [124–125] 

Kedves Liányom! 
Leveledből örömmel olvastam, hogy a gyermekeket úgy elkészítetted már, arról 
nincsen többet mit írnom, mert szívem keserűségiben még igen sokat írtam, a jó Is-
ten, akiben örökké bíztam, legyen minden dolgaidnak igazgatója. 

Gróf Bethlen Sándornak levelit vettem, s megmásolta idevaló jövetelit, mellyet 
igen bánok. Bánffiné, ha az 1500 forintot meg akarja tartani, hadd nálla, csak 
adgyon jó contractust róla. 

Gubernátort, Eszterházi házát, Balt, Nemesnét, Bethlen Lászlónét,908 kapitánt, 
Gyulainét köszöncsd szómmal, Brucentalt. 

Rosalit, ha nekem akarod adni, a világra ne kapasd, eddig jó nevelíst adtál neki, 
úgyhogy Almáson nagy vigasztalásomra volt, lányasszony meg menjen. 

Én elég nehezen vagyok gyermek nélkül, a kis Sigó ugyan kellemetes gyermek, 
de már én oly kicsinnyel nem bajlódhatom. 

A viasz 29 font volt, de eddig az almásit is béhozták, azért úgy add által. 
Már a gróf B[ethen] László pénze készen van, eljühet utánna. 
Vizsgáltasd meg, mennyi kő és mész vagyon, mivel még pünkösd előtt hozzá-

fogattunk az építéshez, s tudósícs embertől. 
Most küldem a fapalackot bepecsételve, küldd az ürmös bort. 
Köszönöm, hogy annyiszor okos dologról tudósítottál. Vajon hát az országgyű-

léseinknek mikor lesz vége, a kuril mivel jár? Itt az a híre, hogy a postalegényt 
megcsapták, a sok kürtelésért. Gyulainé sokat hall és örömest kibeszéli. 

Gróf Bethlen Gergely házát köszöncsed, tudósícs az úrról. Engedgye az jó Isten, 
hogy jót hallhassak felőled édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

 
Madame, Madame la Comtesse Csáki, née Comtesse Bethlen 

à Clausenburg 

                                                 
908 Bethlen László (1720–1790) felesége Wass Krisztina 
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Csáky Kata levele Wass Sámuelnek 
1791. május 5. 

No. 662. [126–127] 

Méltóságos gróf Uram! 
Én meg, mint a bánatok örvényében györtődem, se ételem, sem álmom helyre nem 
hozhatom. Rosszul bántunk szegény kis Katicával, melynek emlékezete annyira 
keserít, hogy haj, tintává változtathatnám könnyeimet, azzal megírhatnám levele-
met.909 Megvallom már az is keserít, féltem Csákinét is, hogy játszódgyák a ke-
zemből az az két orvos, mert nem a tüdejinek van baja, hanem a sok esztendőktől 
viselt bánattyát ez megnyitván, az okozza a lopó hideget, melyre úgy is inclinált.  

Ezért kérem gróf urat, mint az egész házunk jóbaráttyát, adgya az eszire az or-
vosoknak, hogy ne a tüdejét orvosolják, hanem a megveszett vérit javítsák. Mióta 
ez a nagy bánatom esett, gyakran megborzadok, amint éppen most is, de kemé-
nyebb természetem, s jobb vérem lévén, nem keresem egyéb okát az keserves bá-
natnál. Azért kérem gróf úr, méltóztassék tudósítani, hogy van most, mert nekem a 
szívem szakad utána. A gyermek nélkül is nehezen vagyok, hogy ő jüjjen, nem kí-
vánom, mert sok emberek közt inkább veszi magát, s talán nekem is jó vóna, de 
nekem Kolosvárra....910 
Küküllővár 

Deák István levele Csáky Katának 
1791. május 16. 

No. 661. [309] 

Kegyelmes Asszonyom! 
A szebeni apácák fejedelemasszonyok ellen szerencsésen lefolyt perről tudósítást 
parancsoló levelét excellentiádnak még Szent György havának 13-dikán alázatoson 
tiszteltem. 

A nevezett perfolyás iránt való kívánt tudósítás ebből áll. A méltóságos fiscalis 
director folytatván excellentiád ellen azon nevezetes pert, minden törvénybéli 

                                                 
909 Csáky Kata 1792. január 2-i rendelkezése a Hunyad vármegyei Branyicska birtokát, amelyet 1789-ben 

Jósika Miklós és Csáky Kata unokáinak hagyott, Jósika Miklósnak juttatta. A Küküllőváron kelt 
irat szerint „tetszett a Mindenható Istennek Csáki Katámot magához venni”, ezért illeti meg lá-
nyát, Rozáliát a leányunokájának rendelt tízezer forint, hogy azt megmaradt két gyermekének ne-
velésére fordítsa. Fond Jósika No. 660. 

910 A levél szakadt papíron folytatódik, csak a papírlap hamada maradt meg, amelyből értelmes szö-
vegrész „szünt a himlő”. Valószínű, hogy a Katica nevű unoka halt meg himlőben, aki ezt köve-
tően már nem szerepel a levelekben. 



 

 327 

okoskodásokon s kifogásokon általmenvén, a most tisztelt fiscus úrnak igyekezetit 
hathatósabb igyekezettel felyülmúlt s az excellentiád igaz kívánságát mi megnyer-
vén. Azon nyertes sententiákat a fiscus úr méltóságos Királyi Táblára az egész per-
folyással együtt apellálta, ahova is a perfolyás által bocsáttatott minden levelekkel 
edgyütt odaküldetett párba, holott is eddig reménlem alkalmasint vége szakadt vol-
na azon pernek, ha a változások és mostani környülállások ellent nem állottak. Er-
ről eszerént Kozma Ferenc úr, excellentiád akkori vólt praefectusa, Kolosváron lé-
vén, bővebb tudósítással udvarolhat excellentiádnak. 

Ezen kívül a domíniumhoz tartozó némelly levelek nálam lettek. Ezelőtt is tud-
tokra volt az excellentiád főbb tisztinek, s ha úgy kívántatik, praefectus úr eljövén, 
addig is, minek a törvények folyhatnának, ha parancsoltatik, általadom. 

Kendermagbéli gratiáját kegyelmes asszonyom, excellentiádnak alázatosson 
csókolom, egyéb alázatos instantiám is volna kegyelmes asszonyom excellentiád-
hoz, de azt csak akkor nyújtanám bé, ha mikor észrevehetném, hogy excellentiádat 
legfrissebben tisztelhetném. De szerencsétlen vagyok, mivel még annyi szerencsém 
sem vólt, hogy magam kiváltképpen való eredetem excellentiád előtt nyilván dolog 
légyen. Bátorkodom jelenteni kegyelmes asszonyom excellentiádnak, hogy szám-
tartó Lajos István uram idejében, akkori bizonyos okokra nézve, egy esztendőbeli 
kevés borbéli conventióm más esztendőre haladván, azalatt az a változás megesett, 
s a dolog elmaradt. Én se urgeálom, ha ezúttal kevés gabonával, törökbúzával mél-
tóztatnék excellentiád kipótolni, hálálandó gratiául venném. Én is, addig is, ezután 
is a lehetőségekig voltam s lészek kegyelmes asszonyom, excellentiádnak 

alázatos kisebb szolgája 
Deák István 

Küküllővár, 16. Maji 1791. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. május 24. 

No. 662. [161] 

Kedves Liányom! 
Újra megháborodtam, hogy ottan a himlőben halnak, s az én bánatomot igen na-
gyíttya az az félelem, mivel úgyis jószágomot meg akarom kerülni, az építés mián, 
s már Vásárhelyt megtudatom, ha nem himlőznek, jó vóna odamenni. Magad előre 
elmehetnél, csak Kolosvárt ne mulass, szívem fájdalmára. 

Én az 10 aranyat küldem petákban, ottan inkább elválthatod. 
Én minden jószágomból idegyűjtettem kevés pénzemet, s már gróf Bethlen 

László nem jün, s itt hadni is bajos, hordani annál bajosabb. Mindeneket köszöncs. 
Keglevics itt volt, szépen viselte magát. Kivittem a vadaskertben s az szekerem 

eltört, s gyalag mentünk. Haller Marus öcsémaszony is velünk volt, ma reggel ment el. 
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Tudósícs, a Horváth D. béressiből lesz-e valami, sietve, mert osztán másutt ke-
restetek. Nénéd köszöntet. 

Már itt sincs több himlős, csak az Máriándlie. 
Báró Bánffinénak köszönvén az ürmösbort, s ha a pénzt meg akarja tartani, 

örömest otthagyom, de apródonként fel nem veszem. 
Kérem pedig, hogy rossz bort ne adgyon, mert azt el nem vehetem. Engedgye a 

jó Isten örömet hallanom felőlled. Az fej porral ne élj, nem olyan embernek való, 
aki gyakran futkároz. Édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Madame, Madame la Comtesse de Csáki, née Comtesse Bethlen 
à Clausenburg 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. május 27. 

No. 662. [122–123] 

Kedves Liányom! 
Szentmiklósi embertől és budaitól911 vett leveleidet vettem, megszomorít minden 
levelen, hogy az én jó anyai tanácsomnak nem hiszel, s félben nem hagyod az fejjel 
való cúrát. Aki hidegleléssel bajlódik, hasmenéssel gyakran szenved, de hogy már 
öreg vagyok, nem hiszel semmi tanácsomnak, melyet sokszor elmulasztottál, s én 
szomorú példája vagyok, hogy amitől féltem, megtörtént. Nehogy több bánat is ér-
jen, mert látom, azok az orvosok nem segítenek, hogy több bánat is érjen. 

Azt én szívem fájdalmával írom, mert félek, megkeserítlek, de az Isteni kegye-
lem erősítsen s azért írom, hogy ne vesd meg tanácsom, mert félek több szomorú-
ságtól, melyet el nem viselhetnék, mert én úgy meggyengültem, hogy én csak egy 
napot is lábamon el nem bírhatok, örökké fekszem. Nem a tüdődnek van baja, ha-
nem a szívednek, mellyet elhiszem, megújított a Csáki haszontalan instantiája, de 
látom nem szomorít meg az Isten, rendel jó embereket az igasság kiszolgáltatására. 
Akinek minden jószága el van foglalva, hogy adnának annak gyermekeket.912 

Gubernátort, az asszonyt, Balt, a kapitányt, Gyulainét, püspököt köszöncsd. 

                                                 
911 bethlenszentmiklósi és budatelki 
912 A levél azt sugalmazza, hogy Csáky János a gyermekeket el akarta venni feleségétől. 
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Én reávenném magam, hogy bemennyek, de könnyeteg helyt terhedre leszek. A 
vigasságot kerülem, de ha a jó Isten meg nem erősít, erre fenn sem ülhetek, de té-
ged el nem vonnálak. Nemesné s Vizi [...] velem. 

Keglevics azt mondta, hogy Csapási bagaziája elérkezett, s ő Laczházival me-
gyen oda. 

Én conversátiót sem adhatok más nap, hanem ha B[ethlen] Gergelyné, kit is 
köszöncs, szeredát magának veszi, s pénteket nekem engedi. 

H[aller] Pált köszöntöm, s a Mátéban járt kanca egy szép kisasszonyt hozott vi-
lágra. Ha helyt adnál, javallanám, hogy vinum medicátummal élnék, vagy 9 nap. 
Ez hidegtől jó és az vért különösön megigazíttya, jól lehet, nem mostani módi fix, 
de igaz szívű anyád jovalja, s az egek megszentelik. 

Én azt akarnám, hogy minden órában hallanék róllatok, azért csak a béküldett 
emberemet várom, s újra küldek, hogy bizonyosabban halljak. Éppen most hozza 
leveledet, magam is inkább megyek már Kolosvárra. A gyermekeket csókolom, 
örömest jelen lettem vóna az eczamenen.913 Nénéd köszöntet. Már örömmel olva-
som, hogy most jobbacskán vagy, én is elég rosszul aluszom s nem eszem. Enged-
gye Isten örömet hallanom, s vagyok 

igaz szívű anyád 
özvegy Bethlenné 

Haller Mária levele Csáky Katának 
1791. május 28. 

No. 661. [306] 

Méltóságos gróf Asszony! Drága méltóságos Nénémasszony! 
Valójában fájlalva értettem az néném, Jósikáné leveliből, hogy méltóságos néném-
asszony ide magát megalázó szándékát megmásolta és az primicsiára magát sze-
gény házamhoz nem méltóztatik megalázni, holott pedig egész reménséggel vol-
tam, és azért is írattam Szentkeresztinével, hogy inkább tudtára adhassam méltósá-
gos nénémasszonynak, hogy még el nem végeződett és magam is itten marattam. 
Igaz ugyan, hogy egész eltökélett szándékam volt, hogy az jövő kedden Kolosvár 
felé vegyem utamat, mivel oda is nagy szükségem volna menni, de az akadályok 
egyik a másikát érik, már most nem is tudom, mikor mehetek. Egyéb akadályakra 
való nézt is, de mindenekfelett öcsém, szegény Szentkeresztinére nézve, mivel az 
míg odajártam, meghimlőzvén, tegnap erősen elnehezedett az gyermek. Olyan fe-
kete, hójagak lesznek az testén és az kifakad, s oly mély seb válik belőle, majd a 
csontig, hogy írtózás. Mi lesz belőle, az Isten tudgya, látom, szegén, maga is erősen 

                                                 
913 Pepi, azaz Csáky József vizsgájáról van szó. 
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megvan jedkezve. Ezért elváram, mert őtet is szegényt ide nem hagyhatam az nyo-
morúságba. 

Én ugyan dinnyére is óhajtva vártam méltóságos nénémasszonyt, de minthogy 
az az grácsiám914 nem lehetett, azért eggyel udvarolni kívánok. Jósikáné nénémet 
atyafiságosan köszöntem, magamat tapasztalt gratiájában ajánlván, maradtam drá-
ga méltóságos nénémasszonynak 

alázatos méltatlan atyafija szolgálója 
Haller Mária 

Dalacs,915 28. Maji, 1979. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. június 2. 

No. 662. [121] 

Kedves Liányom! 
Örvendeztet leveled, hogy az smaragdnak hasznát veszed, mellyet remélni sem tud-
tam. Én ezen embert azért küldem, hogy megindulásom előtt egyszer hallhassak 
róllatok, mert ha gyengeségem nem gátol, én szerdán megindulok. Még ezenkívül 
egy embertől tudósíthatsz Lónára, mert én azt akarnám, hogy mindennap hallhas-
sak felőled. 

Jól tetted, hogy az Pepi eczamenjét el nem halasztottad, mert a Mindenható az 
én szívemet úgy elborította keserűséggel, hogy nem is tudom, mi az öröm, s ha ott 
volnék is, nem tudom, mernék-e sok ember közzé menni. Talám ha a jó Isten 
közinkbe viszen, s jól talállak, enyhül valamennyire bánatom. Jósikáné eleget cse-
lekszik, de nem bír bánatommal. 

Már sokszor írtam egy font sárga viaszgyertya iránt, hanem ezen embertől külgy a 
templomban. 

Ha kaptál ürmösbort, akit butélliában, az[t] is külgy. 
A kertész megíjesztett volt, hogy meghimlőzik, de már jobban van. Magdolna 

az apjánál megholt. 
Akiknek listáját küldettem, újra köszöncsd, nénéd köszöntet. H[aller] Pált nem 

kisírem el libriában. A bubákot csókolom, s kívánnya, édes liányom, jó híredet hal-
lani 

igaz szívű anyád 
özvegy Bethlenné 

                                                 
914 gratiám helyett 
915 Darlac – Dârlos, Küküllő vm. 



 

 331 

Küküllővár 

Madame, Madame la Comtesse Csaki, née Comtesse Bethlen 
à Clausenburg 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. november 12. 

No. 662. [162] 

Kedves Liányom! 
Engem nem annyiban dolgaim, mint előbb a nedves idő s azután a kemény fagy it-
ten tartóztatott. 

Időtöltésem vóna, de mégis alig várom, hogy kimehessek. Két este játékot is 
attam, azután Székely Dávidné, az aszony és Nemesné hívségesen eljárnak. 

Éppen most veszem leveledet s áldam a jó Istent, édes gyermekem, hogy jobban 
vagy, talám lassanként a hideg is elmarad. A doctor még sem mehet, még nem dőlt 
el a felesége.  

Már Rhédainé is béérkezett. 
Elég vendéged lesz 15, jó vóna valahuvá egy vizitát venni. Mára híva hivat 

Veselényiné ebédre, s a szakácsné s Bethlen Lászlóné most idejüvén, mind köszön-
tenek. 

Nénéd is béérkezett, én is talám holnap kiindulok. Eszterházi érkezőleg van, 
Rhédainé és Prinyiné is jűnek. 

Már én Almásra elvárom tudósításodat, s én is el fogok hozzád küldeni. Kí-
vánnya jó egésségedet hallani, édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Bethlenné 

Kolosvár 

A bubákat köszöntöm. 
Gróf Vast köszöntöm, s kérem Vincze vetessen lugat 600. Csikitól küldi Hallerné a 
portékákot, még nem érkezett, az iffiú asszony is jün vélle. 

Én még a gyógyi jószágról bizonyost nem hallhatok, de az 3000 forintról el ne 
felejtkezzél. 

 
Madame, Madame la Comtesse de Csaki, née Comtesse Bethlen 

à Buza 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. november 22. 

No. 662. [163] 

Kedves Liányom! 
Nem tudhatván meg, mikor megyen alkalmatosság Szebenbe, a postára egy levelet 
Veleberg úrnak accludáltam,916 hogyha jó időtöltés közt elfelejtenéd levelem keres-
ni, az úr megkülgye. 

Itten nagy hó esvén, újra megromlott az út, azért úgy jüjj, hogy se magadot, se 
lovadat meg ne rontsad, hanem Isten hozzan jó egésségben, kívánnya édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Csáki Katalin 

Medgyes 

A fekete fátyolt el ne felejsd. Haller Maris öcsémasszonyt köszöntem. 
 

Madame, Madame la comtesse de Csáki, née Comtesse Bethlen 
à Hermanstadt 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1791. november 24. 

No. 662. [128] 

Kedves Liányom! 
Örömmel értem jobban létedet és hogy a bubák is frissen vannak, s könnyen elhi-
szem jó időtöltésedet, midőn egy vármegye szép legényeit tractálhattad. De nekem 
is ugyan szép volt, mert gróf Bethlen Sándor917 itt volt, igen finom, jó kedvvel, de 
nem az én akaratom szerint igazította dolgát. Az országot sok jóval biztattya, a csá-
szár maga sietteti a követek felmenésit, a gubernátor is felvárja őket. 

Az Gubernium maradásáról mit írnak, ide zárom, de küldd vissza. B. G. [Beth-
len Gergely] hiszi, hogy ottan marad. G[róf] Vast köszöntöm, s már a tó szépen el-
készül. 

                                                 
916 mellékeltem, csatoltam 
917 Bethlen Sándor gróf (1741–1793), felesége Bethlen Karolina  
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Most Henter Istvánné asszony918 és báró Josinczi László vannak itten. Henterné 
csókol, ugyan van dolga a embernek, 9. jádzunk, nénéd köszönt. 

A gyermekeknek almát küldek, s vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
gróf Bethlenné 

NagyAlmás 

Bende László páter levele Csáky Katának 
1791. november 25. 

No. 661. [308] 

Nagy méltóságú Grófné, érdemem felett való kegyes Patrónám s kegyelmes Asz-
szonyom! 
SzilágySomlyóról Kantában csak egynéhány napokkal ennekelőtte megérkezvén, 
itt is kötelességemnek tartottam levelem által excellentiádat tisztelni. Azért buzgó 
szívvel óhajtva kívánom, hogy dicsőült Szent Patrónájának napját számos eszten-
dők elfolyása alatt, minden lelki és testi örömekkel tellyes contentummal ez életben 
töltse és szentelhesse. Ezután pedig örvendezhessen a mennyei dicsőségbe, mely 
végett mai napon bizonyos számú szent misebéli áldozatokat az ÚrIstennek bemu-
tattunk és a következendő napon is többeket be fogunk mutatni, excellentiádnak 
szerencsés megmaradásáért és végre örök boldogulásáért. 

Melyek után, midőn magamot és szegény conventünket excellentiádnak kegyes 
gratiájában alázatosson ajánlanám, marattam kegyelmes asszonyomnak  

alázatos szerzetes szolgálója 
pater Bende László guardián919 

Kantában,920 25. Novembris 1791. 

                                                 
918 Henter István (1726–1789), felesége gróf Nemes Mária. 
919 A minoriták előljárója, rendfőnöke (guardián). 
920 Kanta, falu Kézdivásárhely mellett, amely ma már beleolvadt a városba. A minoriták egyik köz-

pontja volt. 
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Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1791. december 10. 

No. 661. [299–300] 

Méltóságos Grófné! Kegyelmes Asszony! 
Kajtsa uramtól 28-dik Novembris küldött levelét excellentiádnak tegnap tiszteltem, 
melyben Molnár úr iránt difficultást tett excellentiád, ki, minthogy még eddig itten 
nem vólt, nem is szólhattam. De amely két leveleket küldöttem volt a periódus 
kezdetén, aztat is edgyikét a szállásán, másikát Goró úrnál felbontatlan tanáltam, s 
minthogy prókátor nélkül nem lehetünk, a director is beteges, testvérem jovasla-
tából Tóbiás fiscális prókátor és Boross József úrnak adtam előpénzt,921 ennek 2, 
amannak 3 aranyakot, oly jelentés mellett, hogy ezen a perióduson legyenek vigyá-
zással és ami szükséges, vigyék véghez. Mivel excellentiádtól csak Molnár úr iránt 
lévén szabadságom, addig nem tudom assecurálni. Ez iffi ember, de szép tanúsága 
van, sokan dícsérik és a mi jó, mindenkor Vásárhelyt ül, dolgos ember és igen jól 
tudgya Küküllővár állapottyát. 

Molnár úr szüntelen jár, s mint Sala urat meg kívánnya excellentiád tartani, ki a 
Guberniumhoz is közel van. Ez idén Sala uram itt is, ott is tud szolgálni. Kükül-
lővár állapottyát pediglen Goró urammal én az említett prókátorokkal úgy igyekez-
tük igazítani, hogy az igasságnak úttyán kívül a kártól félni nem lehet. Mindazonál-
tal vadnak itten derék prókátori emberek, úgymint Gál Pál, Kasza, Sikó, Ajtai, Za-
bolai urak, kik közül lehet excellentiádnak választani, de az én vélekedésem az első 
mellett marad. 

Az Harsányit illető levelek a sedrián vadnak béadva, vagyon recognitionálisom 
irántok, de ma kinél legyenek, míg szállásomba nem megyek, nem tudhatom. 

Hogy írása van a Harsányi levelei béadásáról. 
Az apácák quitantiáit, minekutánna itten szerencsésen lefolytattam, excellen-

tiádnak visszaadtam, a felelettel azért késtem, hogy itten megtudhassam, mikor költ 
a deliberátum. Excellentiád részéről igen jó, de úgy tanálom, hogy az is által vite-
tett szállásomba, már nem késem a felelettel. A Gubernium ugyan nem láttatik 
praetendálni a capitálist, sem a törvénynek indulása után folyó interest, hanem az-
előtt valón. Azt pedig tudom, hogy 1786-ban kezdődött a processus. A feleletet 
minél hamarább elküldöm, reméllem, hogy excellentiád is Küküllővár felé szándé-
kozik, az hol reméllem tisztelhetem én is nemsokára excellentiádat. 

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc 

Marosvásárhely, 10. Decembris 1791. 

                                                 
921 előleg 
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Az görgényi jószág iránt ezelőtt harmadnappal is tudósítottam excellentiádat, mely-
nek megvétele bizonyos, az, hogy hasznos jószág, de minthogy az illyei domí-
niumhoz tartozó jószág, báró Vécsei pediglen, ámbátor elveszítette légyen, de még-
is félő, hogy újra kezdi processusát. Azért Görgényt,922 Medgykereket,923 Kő Bol-
dogfalvát924 s más jószágit securitásul kell tétetni, de erről Küküllővárt. 

Mikor Tóbiást megfogadta, jedzettem meg 1793. és Küküllővár 
iránt, apácák iránt, Harsányi levelei 

Hegedüs György levele Csáky Katának 
1791 

No. 661. [301–302] 

Méltóságos Gróf Asszony! Kegyelmes Asszonyom! 
Egynehány leveleket a Magos Pál uram dolgában vettem kezemben. Egy kevés es-
ketést is csináltanak a malom dolgáról, hogy a[z] régi és nem kárt tévő, úgy arról 
is, hogy vallyon a falu panaszolt-é az iránt? és úgy jött ki, hogy a malom felettébb 
régi, kárt nem teszen, a falu pedig soha nem panaszolt, hanem excellentiádnak ne-
vek alatt. Nem igazán írta Magos Pál a panaszt, ebben még nem feleltem vissza, 
ámbár Domokos Ferenc úr küldett is egy munkát bé, de mivel az idő még el nem 
jött, szántszándékkal halasztottam: a maga idejében bémégyen. 

Ami a néhai Kemény Gergelyné asszony őnagyságától zálogosított részt illeti, 
én abban a contractust májig nem láttam volt, sokszor sollicitáltam pedig, látván, 
hogy arra elmúlhatatlan szükség is vagyon. A keresete Magos Pálnál kerengő, nem 
tudgya az ember felvenni, hogy mit keres: itt pedig a házban annál inkább nem le-
het tudni, mivel a külső birodalomnak módgyát nem tudom, és az ott való helynek 
állását. De annál inkább nem tudhatom, hogy az első processusában azért perel, 
hogy amely malma volt, az excellentiád malmán felyül, azt az excellentiád malma 
rontotta el. Most mégis a maga malom helyét keresi, az excellentiád malmán 
felyül. Míg a tiszttartó bé nem jő, amint excellentiád bölcsen méltóztatott paran-
csolni, addig ezen dolgot jó móddal meg nem lehet érteni. De mivel 90 nap adatott 
volt a feleletre, annak éppen holnap telik el a fele, amikor, ha mi controversiája va-
gyon az embernek, tartozik béadni: ami lehet, holnap is meglesz, amit nem tudha-
tok, nem írhatom, másszor sem lesz késő. Az evictióra való hívás megesett volt, 
Kemény Gergelyné asszony őnagysága ellen. Az arról való relatória nállam va-
gyon. De most annak rendiben a posteritást kell eléállítani, mégpedig a tiszttartóval 
nem beszélhetek, aki a helynek állapottyát tudgya, addig erről többet nem tudok írni. 

                                                 
922 Görgény vár Görgényszentimre mellett – Gurghiu, Maros vm. 
923 Megykerék – Meşcreac, Fehér vm. 
924 Kőboldogfalva – Sântămăria de Piatră, Hunyad vm. 
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Azt pedig alázatoson bátorkodom excellentiádnak jelenteni, hogy amit én excel-
lentiád gratiájából vettem, egy colléga társammal megosztottam, azolta az excel-
lentiád dolgaira egyaránt vigyázunk. Ezt annyival inkább cselekedtem, hogy bete-
ges vagyok, de nem mindenkor is lehetek itt, különben is, a több szem többet lát: ez 
az ifjú, Balog Sándor, igen emberséges és capax ember, akivel együtt ajánlván 
magunkot, vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Hegedüs György 

Szászrégen925 

Méltóságos gróf Csáki Katalin asszony őexcellentiájának, néhai méltóságos gróf 
bethleni Bethlen Miklós úr őexcellentiája elhagyott özvegyének, nékem jó patróna 
asszonyomnak, alázatossan 

Küküllővárt 

Ezen levelet azért küldöttem kegyelmednek, hogy megolvasván, 
mit ír, töstént mennyen kegyelmed Hegedüs uramhoz, és volta-
képpen informállya a kívánt dolgokról, ezen levelet küldgye 
vissza. 

gróf Csáki Katalin 

Eztet Benkének írtam. Még leveleket kell visszakérni, 1791. 

Nyulay Konstantin Antal káplán levele Csáky Katának 
1791. december 24. 

No. 661. [307] 

Méltóságos Grófné! Kegyelmes Asszonyom! 
Reménlem bocsánatot nyerendek excellentiádtul, hogy Szent Katalin napján üd-
vözlésem nem tettem, mert éppen akkor hosszas utazásaim miatt idehaza nem le-
hettem. Annak okáért régi kötelességemet nem tehettem excellentiádnak. De azon-
ban az Isten oltárán megemlékezem excellentiádrul. Most pedig szerencsés újesz-
tendőt kívánok, hogy az Isten mindazokkal áldja meg excellentiádat, mellyeket 
magának kíván. Hosszas élettel boldogítsa az Isten excellentiádat, nagy nevű famí-
liájának dicsőségére és örömére. Amint veszem Bécsből, az újesztendőre igen nagy 
promotiók lesznek és változások. A palatinus, a primás és judex curiae926 már régen 
                                                 
925 A papír szakadt, a dátum lemaradt 
926 A nádor, az esztergomi érsek és az országbíró 
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Bécsben vagynak, mindennap a császárral tartanak titkos conferenciát, a diéta har-
madik esztendőre halasztatott, és így ezekben a két esztendőkben semmi se lészen. 
A cancellárius927 sok ízben resignált, az a híre, hogy a consilium928 ismég Posonba 
visszamenne, és az universitas929 Budára, ahol előbb volt. 

Gróf Csáki hallom, hogy Bécsbe lakik.930 Méltóságos grófnét nagyon sajnálom, 
nemkülönben báró Jósikáné őnagyságát, akiket alázatosson tisztelem. Excellentiád-
nak pedig kezeit csókolom és magam kegyességébe ajánlván, maradok minden 
tisztelettel excellentiádnak 

alázatos szolgája és káplány 
Constantinus Antonius Nyulay 

Debrecen, 24. Decembris 1791. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1792. február 8. 

No. 662. [137] 

Kedves Liányom! 
Most csak sietve írok. A gyermekek frissen vannak, Istennek hála, csak egy öste 
hamisak, 2-szer voltak áristomba, azóta jók. 

Két font sárga viaszgyertyát végy, hogy az mely embert béküldek, kihozhassa, 
úgy a lent. 

Gróf Bethlen Sándort és gróf Haller Gábort estére várom, akik kérdenek kö-
szöncsd, úgy Vast. Kívánnya, hogy vígan légy 

igaz szívű anyád 
gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Madame, Madame la Comtesse Csáki, née Comtesse Bethlen 
à Clausenburg 

                                                 
927 kancellár 
928 Egy elképzelésről van szó, a Helytartótanács 1784-től már Budán működött. 
929 egyetem 
930 Csáky János, Bethlen Rozália férje, akitől el akart válni. 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1792. február 18. 

No. 662. [136] 

Kedves Liányom! 
Egy embert kétségesen küldettem be, amég helyben talál, és megvallom, nyugha-
tatlan vagyok, hogy a Fank levelit eltitkoltad, hogy miattad kedvetlenségben jövök, 
holott úgyis elég bánat terhel engem. 

Vajon a böjtre milyen szabadság jün, közönséges-e, vagy az közelebb való es-
perestől kell kérni. 

A császármadarak kedvesek voltak, de bárcsak Gyulainétól, kit köszöntök, két-
százat kapnál, azon az áron, amint neki vettek. 

Én nyughatatlan vagyok, hogy vajon kérésedre írt levelem nem hoz-e riám va-
lami kedvetlenséget. Csak fortélyod volt, hogy azt az levelet elégetted, tudósícs va-
jon a böjtet közönségesen felszabadíttyák-e, vagy kérni kell? 

Köszönd meg Bánffinénak a pénz ígérésit. Ha comissióra adsz Hallernénak, 
pénzt is külgy, mert Bécsben én is nehezen teszem fel a pénzt, most is számodra, 
25 forint elkölted. 

Az apróbb tokon931 Mócson, Gyekében932 tudakozz, halat ott jég nélkül is ha-
lásznak, bárcsak 30 lehet Kolosvárra, és annyit Almásra kaphatnánk, s ha kaphatni, 
beszélj az budai tiszttel, hogy előbb Almásra egy jó emberrel külgyen, 2 hordóval, 
Almásra, s eggyel Kolosvárra. 

Szégyenlem Vasnak megírni, hogy ugyan hal szűkiben vagyok. A gyermekek 
jól vannak, Pepi nagy örömre két szombaton mellettem hált. Bár írtad vóna meg, 
meddig mulatsz, sem az átalvetőről933 semmit sem tudok, elhiszem, elveszett. Édes 
liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy Bethlenné 

Küküllővár 

                                                 
931 tokhal 
932 Gyeke – Geaca, Doboka vm. 
933 Vállon, az állat hátán átvetve hordott tarisznya, zsák. 
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Xaverius Vizi Ferenc levele Csáky Katának 
1792. március 12. 

No. 661. [321–322] 

Nagyméltóságú Grófné! Kegyelmes Asszonyom és különös kegyességű nagy Pat-
rónám! 
Felséges koronás királyunknak, második Leopoldnak első Martii történt halálát, 
mint a Királyi Gubernium vette, mint mindenféle bécsi levelek bizonyíttyák. Sőt 
tegnap a korona örökössének, felséges Ferenc főhercegnek levele staffétán érkezett 
ide a Guberniumhoz, mely által minden törvényeinket, szabadságinkat, és privilé-
giominkat megerőssíti. Különös bécsi levélből olvastam, hogy az boldog emlékeze-
tű királyunk, Leopold, már azon kéréseire is az országnak reáállott vala, mellyek 
iránt igen kevés reménységünk vala, úgymint a nemzeti katonaságnak felállítására, 
a bizonyos nemeseknek az határnoki katonaságból való kiszabadulásokra, a székely 
katonaság ügyének elé való vételire és a törvényhez való szabására. Gróf Teleki 
Sámuel őexcellentiája, midőn megértette halálát, azt írják Bécsből, hogy úgy sírt, 
mint a gyermek. Méltán is, mert igen benn volt őfelségénél,934 de másokra nézve is 
igen kegyes és környületes volt őfelsége. Azonban felséges Ferenc főhercegnek is 
eddig bizonyított kegyessége nagyon vigasztal minket:935 csak az másfelől szomo-
rít, hogy gyenge egésségű. Most is felséges attya halálával az ágyba esett. Felséges 
annya pedig, a királyné, szüntelen való ájulásokban vagyon. Kérjük az Istent 
őfelségeknek vigasztalásokért. 

Excellentiádtól küldött imádságot elvittem püspök úr őexcellentiájához, meg-
vizsgálta, helybehagyta, és felírta reá, hogy az maga typographiájába nyomtat-
tassék ki. Ezen a héten nyomtatáshoz fognak és excellentiádnak parancsolattya 
szerént kétszáz exemplart ki is nyomtatnak. 

Az én állapotom még csak úgy vagyon, amint volt. Istentől várom az én megvi-
gasztalásomat. Bizonyosson reménlem, hogy mikor nem is véllém, akkor vigasztal 
ő meg engem. Mert ő véghetetlen hív az maga ígiretiben, megígirte pedig, hogy az 
benne bízók soha meg nem szégyenülnek. Nem mulattam én el semmit annál is, aki 
az én megvigasztalásomnak, csak azért, hogy ex-jezsuita vagyok, legnagyobb el-
lensége, de mind haszontalan. Légyen az Isten irgalmas és kegyelmes néki. A város 
ugyan egyenlő akarattal azon vagyon, hogy én megvigasztaltassam, és azt mondot-
ta, hogy akármeddig halasztatik az mostani plébánusnak dolga, éntőllem mindazo-
                                                 
934 Teleki Sámuel előbb Küküllő, majd Bihar vármegye és a Hajdúkerület főispánja lett, majd II. Jó-

zsef rendelte Bécsbe erdélyi alkancellárnak. 1791. augusztus 31-én erdélyi kancellárrá nevezték 
ki. Felesége iktári Bethlen Zsuzsanna (1754–1797) neves, magyar könyveket gyűjtő arisztokrata 
hölgy volt. 

935 I. Ferenc nem szolgált rá az előzetes bizalomra, az 1790/91. évi országgyűlés 162 törvénycikké-
ből pl. csak kevesebb, mint felét, 64 törvénycikket erősített meg. Az országgyűlés munkájának 
elemzése Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság történetéből 1790–1914. Erdélyi Tudományos Füze-
tek 243. Kolozsvár, 2004. 21–28. 
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náltal el nem fog állani, mert éngem ismér, és tudgya, mint magának, mint pedig az 
hazának tett szolgálatimat. Én mindazonáltal azon szívességének bétellyesítését to-
vább immár nem várom a nemes városnak, hanem ezen a héten elköltözem az 
excellentiád kegyes házától, hacsak az üdőnek szörnyű mivolta nem fog meggátol-
ni, mert csak most is, midőn ezen levelemet írom, olly fergeteges, havazó, lucskos 
idő vagyon, hogy csak egy lépést is az házból irtózik az ember kitenni, nemhogy a 
költözéshez merjen fogni. Azonban ezer s ezer hálákot adok excellentiádnak, hogy 
nékem ritka keresztyéni kegyességgel szállást méltóztatott eddig is adni az maga 
házánál, jutalmaztassa meg az az irgalmas Isten excellentiádat maga örökös boldog 
házaival, és adgya meg ottan az örök életnek hervadhatatlan koronáját. Mellyet én 
midőn naponként fogom kérni az Istentől excellentiádnak számára, maradok mély 
alázatossággal holtomig excellentiádnak 

alázatos legkisebb szolgája 
Xaverius Vizi Ferenc 

Kolosvár 

P. S. Iderekesztvén küldöm vissza a nyomtatott imádságot. Gróf Mikes János, gróf 
Teleki László, Gáll József, Szentpáli Elek, Sárossi és Körösi urak actuális936 Tábla 
fiainak resolváltattak az boldog emlékezetű felséges királytól, második Leopoldtul. 
Most már itt majd bizonyosnak tartyák Erdélynek és az ő cancellárjának Magyar-
Országgal való megegyesülését, valamint a Guberniumnak is itten való maradását. 

Kiss Boldizsár levele Csáky Katának 
1792. április 1. 

No. 661. [323–324] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Istennek áldassék szent neve érette, MagyarOrszágról mindazon minapába megvá-
sárlott borokat hazaszállíttattam szerencsésen, levonva seprejéről az mi hordóink-
ban, magam személlyesen lévén ottan. 

Somlyóról937 is éppen tegnap este érkeztem haza, vásárlottam excellentiád szá-
mára két szőlőt, az régi excellentiád szőlőjének szomszédságában. Egyik az, me-
lyik excellentiádnak írt volt az p[ater] praesidens938 600 vonás forintokba minden 
appertinentiájával együtt, de eddig erőlködtem Tarpai urammal együtt Jordány Já-

                                                 
936 tényleges 
937 Somlyó – Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei, Kraszna vm. Harmincadhely és sóraktár, vár a Krasz-

na mellett. BENKŐ, 1999. I. 534. 
938 A somlyói minorita residentia előljárója 
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nossal, az kié a szőlő, hogy csak lett vinculum939 480, idest négyszáz nyolcvan vo-
nás forintokra, az másik ugyancsak kicsin, aki terem 46 veder bort, eztet negyven-
egy vonás forintokba. Küldöm a contractust is, in acclusa, úgy vagy 11 salátát és 
12 retket és egy kötésecske spárgát, mert több nem volt. Vincellért is fogadtam, ki 
emberséges ember, hogy annál könyebben meggyőzzék a szőlőnek mívelését. Kül-
dök húsvétra két kupa és egy fertály szép írós vajat is excellentiád számára, több 
egy szép sem volt mostanába hirtelenséggel. Most én is majd két héttől fogva az 
estve vetelendtem haza. 

Már Istennek hála, mind tavaszbúzát, mind zabot, mind borsót, lencsét, ügye-
keztem vettegetni, feleségecském, ha Isten segíjt, többre is tellyes ügyekezettel va-
gyon, ha az üdő szolgál, minél többet lehet. 

Úgy az épülethez kívántató materiálékon is rajta vagyok, és leszek minden 
üdőben, tellyes ügyekezettel. 

Dió és cseresznye termését is az héten valahonnan hozattatván, azonnal a szőlő-
be mindgyárást el is ültettetem, excellentiád kegyelmes parancsolattya szerint. 

A téglavetéshez húsvét utánig nem fogattathatok, a kemencéhez való téglának 
égetéséhez meg tegnap hozzáfogattattam, semmibe legkisebb formán változásunk 
sincsen, áldassék az Istennek szent neve érette. Továbbá 

Az szent ÚrIsten tégye által excellentiádat az közelebbről következendő húsvéti 
szent innepekre, és annak minden részeiben áldgya meg excellentiádat mennyei 
szent áldásaival s engedgyen számosokot elérni ő szent felsége tellyes contentu-
ma940 szerént. 

Melyet midőn feleségemmel szívünkből óhajtánk, excellentiádnak kegyes gra-
tiájában állhatatoson ajánlott, alázatos tisztelettel maradtam excellentádnak 

alázatos szolgája 
Kiss Boldisár941 

NagyAlmás, 1. Aprilis 1792. 

A Son Excellence, Madame la Comtesse de Bethlen, née Catharina de Csáky, Da-
ma de S. Croix 

à Klausenburg 

Mikor a somjai szőlőt vettem, 1792. 

                                                 
939 bánatpénz, kötés 
940 megelégedés 
941 nagyalmási udvarbíró 
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Miske József levele Csáky Katának 
1792. április 10. 

No. 661. [320] 

Méltóságos grófné Asszony! Különös kegyességű nagy jó méltóságos Asszonyom! 
Excellentiád hozzám küldeni méltóztatott parancsolattyát aminémű nagy tisztelettel 
vettem, hasonló hívséggel és engedelmességgel aztat tellyesíteni szerencsémnek 
fogom tartani. Csakhogy úgy vélem, már az mostani országgyűlésre, ha mi jó vála-
sza lenne is excellentiádnak, méltóztatott volna velem maga ideiben parancsolni. 
Mindazonáltal jövendőre minden ügyekezetemet arra fordítani kívánom, hogy az 
excellentiád kegyes kezeinek csókolása mellett voltaképpen megbizonyíthassam, 
hogy mindenkor voltam és soha lenni meg nem szűnöm excellentiádnak  

örökös alázatos szolgája 
báró Miske József942 

Bécs, 10. Aprilis 1792. 

Báró Miske levele a házam dolgáról, megtartani, 1792. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
é. n. május 3. 

No. 662. [29] 

Kedves Liányom! 
Szép lesz, hogy oly sokáig mulatsz, most Szentkeresztiné s az esperes van itt, 
ollyan jó hírt beszél, hogy publicáltatott a papok közt, hogy gratulálok, hogy már 
csak Rosali vagy. 

Én két kancát küldek oda, egyet Haller, mást Veselényihez, tégy rendelést rólla, 
s osztán 9 nap maradgyunk ott, osztán újra kínáljuk meg. 

A gyermekek frissen vannak, frantiául ketten beszélnek. A tanulás is megyen, 
amint lehet. Isten hozzon jó egésségben édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

                                                 
942 Miske József báró (1730–1815) guberniumi titkár, udvari tanácsos, Fogaras vidék főkapitánya. 
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Ramutzai Miklós levele Csáky Katának 
1792. május 19. 

No. 661. [316–317] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Minekutána a vajolai943 jószág publicátiója iránt minden utakot elkövettem volna, 
hogy megtudhassam, hol lészen és mikor, senkitől sem inviáltathattam, melyre 
nézve ezen accludált csekély levelemmel az director urat is felkerestem, mit vála-
szollyon levelemre, abból excellentiád kiláthattya. 

Minekutána a director úrnak levelét vettem, magam személyesen mentem Vajo-
lába az falusi bíró Brassai János házához, és odakinn odavaló öreg embereket, 
úgymint 70 esztendős Deák Istvánt és 78 esztendős Fritz Jánost magomhoz hívat-
tam volna, előttek ily kérdéseket tettem: 

1mo Klésai gróf Székely Ádámnak hány embere vagyon Vajolában, hová szol-
gálnak? 

Kire felelék: Mi régi öreg emberek vagyunk, és tudgyuk rendrül rendre a vajolai 
possessorokat, de nem tudgyuk, hogy soha is valamely Székely família ittin bírt 
volna, nem is üsmértük azon urat, se antecessorit. 

2do Hát actu kik bírnak Vajolában, talám más famíliára szállott azon jószág, még 
ezelőtt, régen? 

Kire felelnek: Az idevaló mostani possessorokat rendre előszámláljuk, noha so-
kan vadnak és ezek azok 

1.) Báró Bánffi Farkas, kinek 12 embere vagyon. 2.) Gróf Rédai Mihály, kinek 
két embere. 3.) Medve Mihályné asszony, kinek No. 4 ember. 4.) Gróf Földváriné 
Idából, kinek 15 embere vagyon. 5.) Báró Henter Antal, kinek 8 embere vagyon. 
6.) Báró Huszár Sandro No. 4. 7.) Báró Kemény Miklósné No. 10. 8.) Gróf Bethlen 
Farkas No. 4. 9.) Etsedi Farkas No 2. 10.) Egri János testvére No. 2. 11.) Diudár 
Barbara No. 4. 12.) Gróf Teleki Ferenc No. 6. 13.) Gróf Teleki Imre No. 2. 14.) Já-
nosi Péter No. 1. 15.) Szávai Jánosi István No. 4. 16.) Gróf Teleki Ádám No. 4. 
17.) Boér Simon No. 4. 18.) Frátai Egriek No. 1. 19.) Báró Bornemissza József No. 
3. 20.) Apor Lázár No. 2. De ez régen eladta maga embereit ma ide való emberek-
nek. 21.) Felefalusi Ajtai Jánosnak volt No. 1 embere, de az is eladta másik idevaló 
embernek a maga emberit. 

3tio Hát azoknak az uraknak vagyon-é valami allodiális szántófölgyei, kaszálói, 
szőlei, erdei, malmai, vagy malomhelyei? Kire feleltenek: 

Itten egy uraságnak sincsen künn a mezőn semmi possessoriuma, sem erdeje, 
sem szőlője, sem szántó, se kaszáló fölgyei, hanem mind a miénk, mert mi régi pri-
vilegiátus emberek vagyunk, a régi királyoktól. 

                                                 
943 Vajola – Uila, Kolozs vm. 
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4o Micsoda szolgálatot tésznek ezen vajolai lakosok? Kire feleltenek: 
Csak gróf Földváriné szolgáltossa embereit egy héten három nap, de a több ura-

ságok ki 2, ki 4 heti szolgálatra hajtja egész esztendőt által, kik taxát adnak, ki egy 
Rft-ot, ki többet, kinek milyen az öröksége, vagy ház után való nyila. 

Báró Kemény Miklósné esztendőt által csak 12 napig szolgáltatja embereit. 
Dézsmát csak borból adunk, és a gabonából, de ebből is az urak 4-tat adnak a 

papunknak, a bárány és méh dézsmát a fiscus veszi mitőlünk, nem az uraságok.  
Ezek így levén, kegyelmes assonyom, többre nem mehettem, nem is meheték, 

hanem excellentiád bölcsen lássa, mitévő lészen ezen dologban. 
Melyet excellentiád kegyességébe alázatoson ajánlott, vagyok excellentiádnak 

P. S. Minthogy a sertések elején való bevetések bráha alá944 hasznos és sükeres, még 
az üdő meleg, mivel az hidegbe nem hízhatik. Arra való nézve instálok excellen-
tiádnak, parancsoljon excellentiád idevaló udvara szükségén egynehány jó öreg 
sertések idehajtottatások iránt parancsolni. Most az idevaló árendás zsidó bráháján 
most elején meghízhatnának, csak iffiú süldőket ne külgyenek, mint tavaly. 

alázatos szolgája 
Ramutzai 

Bilakon, die 9. Maji 1792. 

Radicaliter a vajolai jószág Almádi és Cserényi Erzsébettel jövend által a 
Kamutiakra és azokról a Mikola Lászlóra, ki is elidegenítette Székely Lászlónak, 
volt pedig ezen rész egy ravatol.  

Sala úrnak 125 Rft recognitiót adni, computatis naturalibus945 

vettem tíz font kávét á Rft 1 xr. 3., nádmézet tíz fontot Rft 1, ten-
gely csináltatása, vajazása 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1792. május 26. 

No. 662. [130–131] 

Kedves Liányom! 
Jóllehet a medgyesi postához nem sokat bízom, de mivel elszöktél, már comissió-
mat csak levélre kell bíznom. 

A gyermekek frissen vannak, s most jól is viselik magokat. 

                                                 
944 bráha – pálinka, sör vagy szeszfőzésből maradt, a szarvasmarha hizlalására használt cefremoslék. 

lásd SZT I. 1074. 
945 „miután a termények számbavétettek” 
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Az Balttól hozatt portékákat béküldettem, mivel jól bé volt csinálva, meg sem 
néztem. 

Erre a levelemre csak Medgyesre tudósícs, mivel Úrnapig946 nem mozdulok. 
Már alig várom, hogy halljak dolgainkról. 

Rosalit varrni akarnám fogni,947 azért végy vagy hat reff ritka vásznat, kék, zöld, 
veres, sárga szőrt948 satirra949 egy vég kötissel, egy kötis feketét, legfeljebb tíz ga-
ras, ezt küldd be, ha lesz kitűl. 

Hamuszín és szederjes posztót,950 kartonost, de a jövő postán írom meg, meny-
nyit, addig csak tudakozd, hol kapni. Tudom Veselényi sem mulat, s lehozza. 

Az vásárlásra Gyulainétól küldek pénzt, mentére való gombok is kellenek, 
László meg tudgya venni. 

Jósikáné köszöntet, ugyan kínlódik az orvosság vétellel. 
Ezzel én szüntelen óhajtanám, hogy az jó Isten igazgassa dolgainkat és egyszer 

nyugadalomra juttassan, s vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
özv. gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1792. május 29. 

No. 662. [165–166] 

Kedves Liányom! 
Gyulainé megmondta volt, hogy ide szándékozik, s rosszulesett, hogy meg nem ír-
tad, de oly nagy vízben jütt ide, hogy majd beledöltötték. Ugyan csak az innepek 
első napját itt töltötte, sietett Darlacsra, onnét Szebenbe, s onnét indul MariaCelbe. 
Küldettem az vásárlásokra tőlle néked 10 aranyat. 

A gyermekek, Istennek hála jól vannak, de én elég búval vagyok, mert az Jósika 
contractusa a házamból úgy eltűnt, hogy nem kapom, félek, én fizetem meg. Elég 
búval vagyok, ily nagy kár rajtam soha nem történt, ezzel se aluszom miatta. Én 
még semmit sem hallottam felőled, a lovaid sem jüttek vissza. 

Nénéd köszöntet, én pedig szokatt jókívánságaim mellett vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
özv. gróf Bethlenné 

                                                 
946 Corporis Christi, a Trinitatis után való csütörtök. (Trinitatis – a pünkösd utáni első vasárnap)  
947 hímezni, lásd. Bethlen Kata leírását: LAKATOS–BAKÓ, 2002. 17–19. 
948 A szőr gyapjúszálat jelent, s azért kért ritka vásznat, hogy lehessen rá hímezni. 
949 satíros, satírozott – árnyékolásos varrással hímzett. Vö. SZT XI. 668. 
950 szeder színű SZT XII. 200. 
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Küküllővár 

A gubernátor mikor jütt, gróf Kemény Farkassal ülvén egy szekérban, feldöltötték. 
Gróf B[ethlen] Ádámné írta, hogy az coronátióra megy, s majd nem tudtad.  
Szederjes hatvanas951 posztót 16 refet. 
Mentére való gombat 4 mentére 
A szűr iránt Gerib Kesival is szóllattam, nehogy kétfele vegyétek. 
Ezüst buhon négy lejblira és hozzá való gombok 
Szederjes 6 sing, kék ötödfél, hamuszín 4 reff 
10 ref igen vékony fekete viaszkos vászon 
Ma érkeztek vissza a lovak, a portékáidot Veselényiné viszaküldte, nem tud az 

ura indulásáról. 
Most elegen jűnek, lehozhattyák, amit Vastól küldettem, 300 aranyat a bírák-

nak. Ő biztat, ha a contractus elvész is, helyrehozhattyuk. 

Bethlen Rozália levele Csáky Katának 
1792. május 30. 

No. 661. [50–51] 

Édes méltóságos Asszonyanyám! 
Végre én is tegnapelőtt estve későn megérkezém ide, hála Istennek, szerencsésen, 
de többszer meg nem indulnék szekerekkel, olyan lassan halad az ember. Mivel a 
szállásomat nem tudtam hol van, előbb csak a külső városon egy fogadóba szállat-
tam volt, amég az ágens Adonyit elékaptam, akinek a szállásszerzés iránt írtam 
volt. 

Én úgy tuttam, hogy Budán lakik, mind ott kerestettem, amég szerencsémre va-
lami sidóktul megtuttam, hogy itt Pesten van. De abban üdő tölt, amég felkerestet-
tem. Délután későn a herceg Esterházi fiscálisát hozzám küldett Adonyi, e szerzett 
igen jó szállást, szép két szobát, kimobilírozva, s egy holnapra 6 forint, s ha meny-
nyivel kevesebb ideig leszek itt, annyival kevesebbet fizetek. Nem drága mostani 
üdőben, amely fogadóban voltam egy nap s két étcaka, s még is 10 forintot 18 kraj-
cárt kelletett fizetnem. De ez a fiscális igen derék ember, szolgálatra való. Mindent 
cselekszik, csak csudálom, hogy egy olyan idegeny ember, ki soha nem látatt, miért 
fárad annyit önként magától. 

Még senkit nem láttam ezen a fiscálison és a sok sidón kívül, kik majd kivon-
nak, hogy adgyak nekik gyöngyet el, és régi szoknyákat, bezzeg, ha a nagyságod 
sok szoknyája itt volna, most drágán megvennék. 

                                                 
951 Lásd SZT X. 861. 
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Itt most újra gyász vagyon, a császárné is megholt. Hírem nélkül mind expe-
diállyák az austriai házbelieket egymás után, a királyt 2 júniusra várják, 6 lesz a 
coronáció.952 

Még a püspökről sem hallottam, majd a fiscálist elküldem, ha eléjönne a ses-
sióból. Ezeknek jellentése mellett a nénémet csókolom, a gyermekeket nagyságod 
kegyességében ajánlván magammal együtt, maradván nagyságodnak 

alázatos érdemetlen leánya 
Rozália 

Pest 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1792. június 10. 

No. 662. [132–133] 

Kedves Liányom! 
Elég nyughatatlan vagyok, hogy leveled nem vehettem, nem tudom, merre dirigá-
lod. 

Nénédnek el kellett menni pénteken, már én M[agyar]kékes953 fele megyek Al-
másra, sok vóna az okát megírni. Hónap a gazda előmbe jün Lekenczire.954 Azután 
velem jár, még nénéd elér az útban, mert őneki Kolosvárt is dolga volt. 

Cató azt a hírt hozta, Ferenc herceg a coronatio előtt megholt.955  
A gyermekek frissen vannak, most tanulnak, mivel csak Désig megyek ebédre. 
Vajon vetted e leveleimet, ez negyedik, kék posztót írtam volt, de ha még eddig 

nem vettél, szederjés színű[t], de ha már megvan, úgy is jó. 
A mustra szerint való canafaszt956 16 reffet [rőföt].  
Engedgye Isten, halljam jó híredet, vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Ádámos 

                                                 
952 Lásd. coronatio. I. Ferenc magyar királlyá koronázása 1792. június 6-án volt, Budán. 
953 Kékes – Chiochiş, Doboka vm. 
954 Lekencze – Maroslekence, Lechinţa, Torda vm. 
955 Téves hír, I. Ferencet megkoronázták. 
956 canabas – kanavász, erősen sodrott színes fonalból szőtt len vagy pamutvászon 



 348

Jósikáné Bornemissza Annamária levele Csáky Katának 
1792. június 12. 

No. 661. [318–319] 

Édes nagyságos Asszonyom! 
Az comandíner957 által kívánok nagyságodnak csekély írásommal udvarolni. Én va-
lami procurátor várása miatt, mely pénteken délre érkezik meg Tordára,958 elébb 
vasárnapnál meg nem érkezhetem Almásra. Ha addig pap nem mennyen ki, vala-
hogy csak kiviszem magammal. Az öcsémnek959 én is vettem Pestről költ levelit. 
Aztot írja, hogy még egy levelünket sem vette. Ez ugyan kevéske, mert Lónya van 
írva. Én Tordára nem adódván bemenni, holnap Harasztosra960 megyek s[zent] mi-
sére, úgyis Orbány Antalék ottan vadnak, estve feléig nálam lésznek, délután 
templomat várand, nem kell az utcában menni. 

Lóri961 jobbacskán van, Miklós künn volt Gyéressen.962 Tegnap bémentem Kó-
ródinak az pénzt általadni, ki ugyan hálálja nagyságod kegyességit. Ebéden Bethlen 
Lászlónénál volt katonatiszt is négy volt, estve feléjig vojtásztunk.963 Aztán haza-
gyüttem. Lóri az gyermekekkel általgyütt hozzám, azok úgy frissen vadnak, a lián-
ka többet beszél, mint Sigo.964 Októberig el akarja választani Rosalit, de az anyja 
nem igen akarja. Lóri eleget búsul, az ura nem reménlett [...]. Az branyitskaji cont-
ractust viszem magammal. Ugyan a két fa tartót. Az ki magamot nagyságod anyai 
kegyességében s gratiájában ajánlván, vagyok nagyságodnak, édes nagyságos asz-
szonyom  

alázatos engedelmes szolgálója 
Bornemissza AnnaMária 

AranyosLónya,965 12-dik Junii 1792. 

                                                 
957 Commendáns, parancsnok 
958 Torda – Turda, Torda vm.  
959 Rozália, a húga van ekkor Pesten 
960 Harasztos – Călăraşi, Aranyosszék. 
961 gr. Lázár Eleonóra, Bornemissza Annamária menye. 
962 Gyéresen – Aranyosgyéres, Cîmpia Turzii, Torda vm. 
963 kártyajáték 
964 Zsigmond 
965 Aranyoslóna – Luna, Torda vm. 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1792. július 7. 

No. 662. [134–135] 

Kedves Liányom! 
Ugyan rosszulesett, hogy a levelet Somborra dirigáltad, alig kaptam meg. Egéssé-
gedrül nem írsz, de elég jele a sok hopveralódás. Már én várnám, hogy jöveteledről 
írj, és hogy meddig külgyem a lovakat elődben. Ha írod, hogy jüssz, innét küldem. 
Én jó Istenem segedelmével szombaton indulok Bilak felé, most Lónára küldtem 
egy napra, onnét a prefectussal Küküllővárra. 

Tennap ebéden fele Bethlen Gergelynénál voltam, ugyan rosszul van. Estefelé 
hozzám jütt a gubernátorné fija, veje liánya, ki járt, s onnét Vásárhelyre s oly felet-
tébb nagy pompával fogadta a főtiszt, 30 nemesembert küldött lóháton eleiben, este 
bált adott, a [...] ebédet. 

Énnálam az este geselsaft volt, a farvanak híre sincs, csak 4 asztal volt. Ma ebé-
den a gubernátornál966 leszünk, itten igen sokan vannak, a comendírozó beteg, nem 
jár ki.  

Már régen nem vettem leveledet, talám már nem késel. 
A gyermekek frissen vannak, a leveleket a gubernátorné967 kacagva olvasta el. 
Gyulai József azt írta, hogy a király béjün az ország gyűlésére,968 nénéd köszöntet. 
Édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Kolosvár 

Ugyan jó vóna, ha magadnak egy jó szakácsot kapnál. 
A libéria gomb nem késő az holnap végivel. 
A kávé táczák igen szükségesek, úgy lehet Debrecenben is írok. 

                                                 
966 Bánffy György (1747–1822) 1787-től haláláig gubernátor, a kolozsvári barokk palota építtetője. 

1792-ben kapta meg a Szent István rend nagykeresztjét. 
967 Palm Josefa grófnő 
968 Az erdélyi országgyűlés 1792. augusztus 21-én kezdődött. 
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Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1792. július 10. 

No. 661. [310–311] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Úgy értettem, hogy az kohányi és lüki portiókot969 ki akarják váltani az atyafiak excel-
lentiádtól, mely, ha úgy történnék, a Harsányi Lászlónak adott ezer magyar forintot is 
szükség felvenni, és addig a jószágot ki nem bocsátani, mivel a deliberatum is azon 
épít, hogy excellentiád azon jószágra adván azon pénzt, nem lehet vala executióval 
fárasztani. A Küküllő vármegyei sedriának 1788. 3-a Julii költ testimóniumát megta-
náltam arról, midőn a contractust több levelekkel avégre, hogy a Királyi Táblára fel-
küldettessék, apellatio mellett béadtam, de sem a Királyi Táblán, sem a vármegye és 
Marosszék archivumában a contractust szoros vizsgálataim után is meg nem tanál-
hatom, de ha szintén elő nem keríthetők is, excellentiád kárba nem fog maradni. 

Az apácák causáját megtanáltam, de egyszer, nincsen miért sietni, a praetendált 
interest970 ugyan, melyért a Királyi Gubernium is írt, meg kell adni, de eztet csak ak-
kor, midőn mégegyszer excellentiád megszólíttatik, minthogy a sedria is megítélte. 

Itten négy quitantiákot küldök Domokos úrtól excellentiádnak, assecuratoriát 
kell a Királyi Guberniumtól venni, hogy üdővel azon őfelsége szükségére adatott 
gabona ára megfizetődgyék. Ágoston vagy Gál prókátor urak töstént eligazíttyák, 
vagy pedig consiliarius Koszta úr, egy rövid memorialis mellett. 

Ha Szent István napkor a Királyi Tábla béáll, ezen küküllővári causa is bizo-
nyosson előfordul és akkor nékem is be kell mennem Vásárhelyre, de gróf Wass 
úr971 is szükség, hogy béjöjjön. Méltóztassék excellentiád arra bírni, hogy velem 
értsen egyet. 

Én a feleségem egyessége megnyerése kedvire a Homoródra972 szándékozom, 
de nemsokára visszatérek. 

Amely leveleket a registrator Morkos úr általadott nekem, a Csáki nevezet alatt, 
az a gróf Kun királyfalvi malma dolgát illető levelek, már azon malom elromlott, 
nem reméllem, hogy olly szükségesek volnának, hogy Vásárhelyről sietve kelles-
sék excellentiádhoz küldenem. Kriszta csókolja velem edgyütt excellentiád kezeit s 
kegyességeiben alázatosson ajánlottak, mély tisztelettel vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc 

A[lsó]Bajom973 
                                                 
969 Bihar vármegyében lévő helységek 
970 követelt kamatot 
971 később (1797-től) Bethlen Rozália második férje 
972 Homoród – Homorod, Hunyad vm. 
973 Alsóbajom – Boian, Küküllő vm.  
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Kohányi, sümegi és egyéb perekről. Harsányi contractusa, hogy 
megvan, 1792. 

Mikes Katalin levele Csáky Katának 
1792. július 30. 

No. 661. [314–315] 

Méltóságos Grófné, nagy kegyességű, drága méltóságos Asszonyom, Néném! 
Mai napon újobban vettem alázatoson nagyságod parancsolattyát, az 17 rénes fo-
rintokkal együtt. Az fazokiakat, rézzel borítottakat nem látom, és 3 rénes forinton, 
ha lészen, sem hiszem, hogy megvehessük, hanem más csinos borítót és ónazatt fa-
zekat974 magam is vettem tavaly, egész készületivel együtt egy aranyon, de azt sem 
aggyák 3 forinton, nemhogy a rézzel borítottat. Ide adnak úgy, de azok is igen csí-
kos lázok és jók, olyant, ha nagyságodnak is úgy tetszik, fogak venni, mert odabé 
azon az áron úgysem kapja meg nagyságod, én már próbáltam. 

Nékem az az alázatos kérésem nagyságodhoz, édes nagyságos asszonyom, hogy 
már 3 esztendeje, hogy Domokos uram, a praefectusa nagyságodnak, valami hu-
szonegynéhány hordókat vett tőlem, oly egyezéssel, hogy a hordókat még az akkori 
szüretbe visszaaggya, vagy ha vissza nem aggya, 3 forintyával fizeti meg. Mely 
miatt én nem kicsiny kárt vallottam, előre nem szerezvén magamnak hordókat, a 
szüreti üdőben kelletett vennem, és sokkal drágábban vettem. Már sok ízben írtam 
iránta, s mindeddig semmiképpen meg nem kaphatom, én instálok nagyságodnak 
alázatosan, hogy méltóztassék nagyságod parancsolni iránta, hogy megkaphassam. 

A lent mostan sem küldhetem el, mert gyalog ember jött, sem zsákot, semmit se 
hozatt. Hanem, ha nagyságodnak is úgy teczenék, én 10-dik Augusti bizonyosan haza-
jüvök, ha akkorra, vagy egynéhány nappal méltóztatnék nagyságod parancsolni egy 
lovas embernek idejövetelét, utána egyéb valóit is, egyúttal amit vihetne, elküldenék. 

Az uram csókollya alázatosan nagyságod kegyes kezeit, és velem együtt atyafi-
ságosan tisztellyük. Csákiné vagy Jósikáné írása-é meg nem látám üsmerni, mégis 
inkább Csákinéjának tartom, talán úgyis mind a ketten ottan lévén, csókolom ezer-
szer mindeniket, nagyságodnak is kezeit alázatosan csókolván, magamat kegyessé-
gében örökössen ajálván, vagyok édes, drága méltóságos asszonyom, néném 

alázatos szolgálója, engedelmes vére 
Mikes Katalin 

Hídvég,975 30. Julii 1792. 

                                                 
974 Ónmázas fazekasedény. Az ónmáz fedőmáz, ugyanis elfedi a tárgy alapszínét, s ha színező fém-

oxidot adnak hozzá, színes fedőmáz jön létre. (Kb. 850–1000 °C-on égetik) A jellegzetes ónmáz 
színek: az antimonsárga, a mangánlila, a kobaltkék és a türkizzöld. 

975 Hídvég – Hăghig, Fehér vm. 
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Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1792. október 10. 

No. 661. [312–313] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Tegnap és ma az excellentiád küküllővári kastélyában dominalis széket tartván, az 
excellentiád tisztjei velem együtt. Valamiképpen a praefectus úr, szóval úgy az ud-
varbíró, Hátas János uram is közlé vélem excellentiád pecsétje alatt jött két kedvet-
len parancsolatit: első, hogy a fajszi embereknek megcserélésével a SzentMárton 
adójában excellentiád fogyatkozást szenved, és eszerint azon kárát excellentiádnak 
az udvarbíró ne szenvedgye. 

Nagyon megcsalatkoztam. 
Ezen részben nékem a cserelevél ugyan elégséges mentségem lehetne, de ha egy-

szer fel nem veszem is, méltóztassék excellentiád végire menni: hogy én azon em-
bereknek elcserélése előtt is azon 31 forint 51 krajcárokat tevő SzentMárton adójá-
ba 10 forintig és 17 krajcárig voltam részes, és így sem azelőtt kevesebbet, sem az 
csere után többet nem vettem. Ha történne ezen részen a cserében fogyatkozás, 
vagy csalárdság, kivált, midőn a csere történt, akkor a fajsziak is adták a SzentMár-
ton adóját. 

Az erdőknek pusztításáról pediglen excellentiádat csak ezért instálom, méltóz-
tassék végire menni, s inquiráltatni, hogy mióta bírtam s bírom fajszi és idevaló 
portióimat, valakinek pénzért, zabért, vagy akármiért is adtam-e vagy egy darab élő 
fát el az excellentiád allodiális és tilalmas erdejéből? Eztet az excellentiád emberei, 
vagy azok, kik ellenem vádoskodtak, soha meg nem bizonyíthattyák, sőt aztat sem, 
hogy a közönséges faluk erdejéből adtam volna, hanem a közönséges erdőkön lévő 
földön heverő tűzifát, némely dicsőszentmártoni, völczi, balázstelki976 és más falu-
siaknak ottan-ottan minden kár nélkül dologért adtam, s néha zabot is hoztak. De 
ha itt is az excellentiád részére járni szokott haszonnal öszvevetjük, és a nékem ál-
tal engedett jussal mérsékeljük, ki fog tetszeni mindgyárást, hogy akárki is ellenem 
ok nélkül vádaskodott, s talán nem egyéb a céljok, hanem, hogy újra az excellen-
tiád dolgainak megtekintésétől s néha útban igazításától elidegenítvén, a leshelye-
ket jobban kinézhessék. 

Bátorkodom pediglen továbbra excellentiádnak alázatosson emlékezetére hozni 
ezen falu erdeinek ezelőtti veszedelmét, mellyet a főhatalom egészlen a parasztok 
kezében adván, sok törekedéseim és fáradságom után, ismét az excellentiád hatal-
ma alá hajtám, és ma a paraszt (az egy tűzifát kivévén) sem vágásával, sem eladá-
sával nem szabad, de a tűzifának vásárra hordásával is illendő mérték tartatik. 
Mioltától fogvást én is vigyáztatok az erdőre, sem nem pusztul, sem pediglen a lo-
                                                 
976 Dicsőszentmárton – Tîrnaveni, Küküllő vm., Völc – Velţ, Medgyesszék, Balázstelke – Blăjel, Kü-

küllő vm. 
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pás nem oly gyakor. De még a vármegyebéliek is, kivált a tisztek nem olly bátrak. 
Ezelőtt akármelyik tiszt csak a bírónak írt, annyi vagy amannyi szekér fáért, s 
tetszésését senki nem gátolta stb. 

Ezen s más okokra való nézve is instálom excellentiádat nagy bizodalommal, 
méltóztassék rosszakaróimot az ellenem való törekvésekben nem gyámolítani. De 
excellentiádat magát is azon vádak által meg nem győzettetni, mindaddig, vala-
meddig az excellentiád erdeinek vagy más, valóságosan tőlem okoztatott kárainak 
bizonyos voltát hírlés által ki nem tanulja (melyet, ha excellentiád cselekedni nem 
méltóztatik, én magam cancellisták által fogok inquiráltatni). Nékem meg kell ex-
cellentiád előtt vallanom, hogy az excellentiád idevaló tisztye is nem mindenik jó-
akaróm. De ezáltal az én tökéletes tiszteletem excellentiádhoz magához s méltósá-
gos házához viseltető tiszta indulatom meg nem homályosíttatik, bizonyos remény-
séggel lévén, hogy ez excellentiád igasságot szerető, példás anyai jó volta is cse-
kély személyemben maga igaz szívét, illő és megengedett jóságában megőrizni 
hathatóson méltóztatik. Aki malasztos kegyességében mély tisztelettel ajánlott, mi-
dőn feleségem excellentiád kezeit csókolná, állandóul maradtam excellentiádnak 

igaz, hív, alázatos, de beteges szolgája 
Kozma Ferenc 

A[lsó]Bajom 

Még a nyáron bizonyos evőzab iránt panaszolván excellentiádnak, úgy méltóztatott 
vala excellentiád igasságoson válaszolni, s a praefectus úrhoz parancsolni, hogy 
igaz és illendő jussomban ne gátoljon. Én az udvarbírónak erősségeimet originali-
ter megmutattam. 

Kozma Ferenc levele Csáky Katának 
1793. január 25. 

No. 661. [331] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ez órába tiszteltem excellentiád levelét, nem reméllem, hogy az emberek iránt pör 
támadgyon. Csendesen igyekszem igazítani, igen kevésbe vadnak s talán csak 150 
Mft,977 két telken 4 gazda lakik. Ha innen lehet kicsinálnom az excellentiád részit, 
több jő, hogysem mint gondoltam. Most conscribáltattyuk, szőllő is szépen jött. 

Engemet a felkelhetőknek successori, nevezetesen gróf Kornis és testvérei hív-
tak bírónak. Most pediglen mulatok, a sógorasszonyom, Thorma Kati és Sofiék ré-
szeken, de kivált némely levelekért. Ma is Buzát illető erdőosztály régi levelet kap-
tam, az iffiú grófné őnagysága részire, holott még a leveles ládákhoz nem nyúl-

                                                 
977 magyar forint 
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tunk. Az estve visszaértem volna, de a szánút elhagyván, most hátaslóért írám, hol-
nap, ha Isten segít, tisztelni fogja excellentiádot 

alázatos szolgája 
Kozma Ferenc978 

Hosszúaszó979 
A hívogató leveleket ma küldém excellentiádhoz. 

Rosalinak kell adni. HosszúAszóról való tudósítás, 1793. 

Fogarasi István levele Csáky Katának 
1793. január 27. 

No. 661. [337] 
Kegyelmes jó Patróna Asszonyom! 
Minemű örökös háládatossággal s engedelmességgel tartoztam én excellentiádnak, 
hozzám, egy méltatlan, idétlen alázatos szolgájával gyakorlott leereszkedését s ja-
vainak reám bízását meghálálni: azt az Isten s az én lelkem mondja, úgyhogy a 
Jákób pátriárchával elmondhatom én azt, hogy kisebb vagyok én minden énvelem 
közlött úri gratiájára, melyet, ha pennával le nem festek is, de szívemben áldozatul 
minden órában s szempillantásban Isten eleiben bényújtani el nem mulathatok. Úgy 
excellentiádat is életem fogytáig instálni meg nem szűnhetek, tudván azt, hogy 
amiképpen az isteni irgalom bánhatatlan s véghetetlen, úgy excellentiád sokakkal 
közleni s gyakorlani szokott keresztényi kegyessége fáradhatatlan. Ezeket én így 
ismérvén és el is hívén, állhatatoson excellentiádban, mostan is bátorkodtam aláza-
tos instantiámmal excellentiádat felkeresnem, s instálnom ezen. Méltóztassék ex-
cellentiád júniusnak első napjától mindez 26-dik januáriusig tett szívséges szolgá-
latom valamivel jutalmaztatni, s elvett pálinkafőző sisakomat kiadatni az nagyal-
mási provisorátussal, mivel s. v. feles sertésim szaporodván, ha a pálinkát nem fő-
zettethetem, mind elvész. Én ígérem magam arra, hogy amely pálinkát főzettethe-
tek, az udvarba becsütettel béadom és semmiben is nem praevaricálok.980 

Mely kegyes gratiáját amidőn alázatoson instálom s kegyes válaszát óhajtva s 
bizodalmason várnám, maradtam excellentiádnak 

méltatlan öreg szolgája 
nagyalmási református praedicator 

Id. Fogarasi István 
NagyAlmás, 27. Januarii 1793. 

                                                 
978 Kozma Ferencnél volt zálogban a szurdoki részjószág (Belső-Szolnok vm.) 12 800 forintban, 

amelyet Bethlen Rozália 1795. február 27-én váltott ki, igaz, hogy a teljes összeget csak 1796. 
augusztus 26-ra tudta letenni. Fond Jósika No. 496. 

979 Hosszúaszó – Valea Lungă, Küküllő vm. 
980 nem okozok kárt 
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Méltóságos született gróf keresztszegi Csáki Katalin úr asszony őexcellentiájához, 
mint kegyes jó patróna asszonyom őexcellentiájához, minden felsőbb tisztelettel 

Küküllővár 
Ezen levélre leend ilyen válasz: 

Megtekintvén nagyalmási praedicátornak, idősb Fogarasi István őkegyelmének 
ezen béállott 1793-dik esztendőben januáriusnak 27-dik napján hozzám bocsátott 
esdeklő levelét, az szerint, hogy sertésseinek tartására nézve sisakját pálinka fő-
zésre kiadatnám. Sok ízben tett hívséges szolgálattyáért, ezen levelemnek ereje mel-
lett nagyalmási udvarbírámnak, Kiss Boldisár őkegyelmének parancsolom, hogy 
három holnapokig nevezett praedicátor őkegyelmének sisakját kiadni és ser-
tésseinek tartására nézve a pálinkát főzni engedgye, mindazonáltal, hogy senkinek 
csak egy pénz árra pálinkát is uradalmamban eladni, vagy kölcsönözni ne meré-
szelje.981 Maga esdeklő levelének tartása szerint pedig mindenkor a főzött pálinká-
nak kupáját 16 xr-okban béadgya s számtartóm is aszerént kifizesse. Másnak pedig 
senkinek uradalmamban a sisakot ki ne adgya. Ezen engedelem levelemet pedig 
nagyalmási udvarbíróm az udvari jedzőkönyvbe béírni s amellett ezen levelemet 
maga mentségére megtartani tartsa kötelességének. Adtam Kolosvárt, Böjtelő ha-
vának 14. napján 1793. esztendőben.982 

Ezen levél jövendőre nézve is megtartani való, azért, hogy ezen levél minden-
kor próba lészen arra, hogy senkinek őexcellentiája uradalmában pálinkát főzni 
nem szabad, hanem akinek őexcellentiája instantiára megengedné. Azért arra vi-
gyázzon is a praefectusa, s ugyanezért az almási protocollomba is ezen resolutiót 
béírandja. 

Domokos Ferenc praefectus 

Székely Dávid levele Csáky Katának 
1793. február 26. 

No. 661. [325] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Excellentiádnak hozzám ereszteni méltóztatott leveleiből sajnálva értettem az apá-
cák pénzire nézve az fiscalis processus iránt való törekedéseit, melly minekutánna 
az comissióba nyilvánosságoson jelentettem volna, hogy excellentiád nékem adott 

                                                 
981 A sisak a pálinkafőző üst meghatározó része, a rajta lévő két csövön távozik a párlat az üstből, s 

jut a párlatot összegyűjtő edénybe. Sisak nélkül a prédikátor nem tudta elkészíteni a pálinkát. A 
sertések hízlalására a pálinkacefrét (braha) használta. A grófnő szándéka a háznál való főzés betil-
tása volt, hogy az a birtoknak és ne a parasztoknak hozzon jövedelmet. 

982 1793. február 14-én. A válaszlevél Csáky Katáé, de nem az ő kézírásával, azt a borítékra az ud-
varbírónak instrukciót megfogalmazó Domokos Ferenc prefektus írta. 
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parancsolattyára letészem azon pénzt, egészen elenyészett. Bizonyos lehet excel-
lentiád, hogy legkisebb háborgatása nem lészen s nagyon is szégyelleném, hogyha 
excellentiádnak adott szavamnak megállója nem volnék, s ezáltal tapasztalt excel-
lentiád kegyességeire magamot érdemetlenné tenném. De nem is reméllem, hogy az 
reám bízott pontért legyen az processus, inkább gondolnám, hogy talám az capitáli-
sért. Magam legitimátiómra küldöm excellentiádnak az praesens úr declarátióját is. 

Feleségem excellentiád kezeit csókollya, én pedig kegyességében ajánlott, áll-
hatatos engedelmes tisztelettel maradok excellentiádnak 

alázatos, engedelmes szolgája 
Székelly David 

Kolosvár, 26. Februarii 1793. 

Méltóságos Székely Dávid úrnak általadatott az apácák praetensiója kifizetése. 

Kiss Boldizsár levele Csáky Katának 
1793. március 16. 

No. 661. [332] 

Kegyelmes Asszonyom! 
Ezúttal küldöm a szekeret, takácsat és Szabó Alexát. Úgy excellentiádnak kegyel-
mes parancsolattya szerént küld a számtartó tojást és vajat is. A kertész pediglen 
küld fejeskáposztát No. 15., olaszkáposztát pedig No. 20., zellert No. 30., egy cso-
mó petrezselyemgyükeret, salátát 47 tőt, prunkász salátát két öntésre valót, holna-
pos retket No. 14. 

A báró Bánffi Györgyné két comissiói most is nállam vannak, egyik ugyan az 
báróé. 

Ezúttal küldöttem 40 gyükér nyírfát Kolosvárra, elültetés végett. Általadtam pa-
rancsolatul az számtartónak, hogy az túrót és sajtot minél jobb áron adgya el. 

Én is a szénának és sarjúnak eladásán rajta vagyok, tellyes ügyekezetemmel. 
Most pedig a mesteremberekkel éjjel-nappal a malomnak felépítésén dolgoztatok, 
hogy mennél leghamarabb elkészülhessen, mert irtózatosan sok munkát kíván, s 
munka vagyon vélle. Úgy szándékoztam pedig a molnárok felől, hogy a felső mol-
nárt ide tegyem, minthogy igen jó mesterember is, a felső malomba pedig Fazekas 
Marcit tégyem, ha excellentiádnak is úgy tetszenék, s ő mást tészen a házába, aki 
tégye a szolgálatot háza után. 

Én az számtartót egy szekérrel elküldvén Kajánba983 halak után. Hozott csukát 
15-öt, czompot 9-et, keszeget 5-öt, merz halat 12-őt, mind együtt 41 darabot, 

                                                 
983 A belső-szolnoki Kis- és Nagykalyánról, valamint a Kolozs vármegyei Magyarkályánról egyaránt 

lehet szó. 
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mellyekért fizetek 12 Rforintokat. Eztet is el is kapta, mai illyen drága halak soha-
sem érék, talán mind elvesztek a mezőségen az halak, az idevaló tóba mind behá-
nyattam jó móddal. 

Mind csuka kellett vóna. 
Tegnapi napon a processuális szolgabíró jött vala énhozzám, hogy az almási já-

rásbéli uradalmáért excellentiádnak fizessek előre a lovak árába 138 Rforintokat és  
36 krajcárokat, de én nem merészlettem kiadni, valameddig excellentiádnak ez 
iránt alázatos jelentésemet meg nem teszem. Mellyet is jelentem ezáltal alázatosan 
excellentiádnak, hogy mit tévős legyek. 

Azon kívül gabonák, mely érjen  693 Rforintokat 
    summa Rft 831 xr 36 
Az egyik vármegyébe készpénz  Rft 180 xr 57 
gabona, mely érjen   Rft 914 xr 45 
    summa Rft 1085 xr 42 
De erről most nincs parancsolat, hogy kiadattassék. 
Az egész méltóságos udvarban valahány pincék voltanak, mindeniket újra ge-

rendáztatván, új padlásokkal meg is padoltattam, úgy, hogy excellentiádnak méltó-
ságos maradékját is kiszolgálja, ha az Isten egyéb szerencsétlenségtől megőriz. Hát 
ha az Isten a kőmíves munkát béhozza, mihez fogattassak elsőbben, eziránt is mél-
tóságos parancsolatát alázatosan kiinstálom excellentiádnak. 

Itten még a mi határunkban nem igen vethetünk, kivált az északiba. Mellyeknek 
alázatos jelentése után maradtam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Kiss Boldisár 

NagyAlmás, 16. Martii 1793. 

Éppen mikor levelemet elvégeztem volna, tiszteltem excellentiádnak egy 12-a 
hujus984 írott levelét, mellybe méltóztatik excellentiád két véka szép, rostált, nagy 
szemű borsónak küldése iránt parancsolni, mellyet küldök is ezennel, de Bilakra és 
SajóKeresztúrra még nem vittenek, nem küldvén még eddig utána. Úgy a kertész 
által is küldök az kolosvári majorba alma és körtvély oltoványokat, hogy elültet-
hesse. 

                                                 
984 e hónap 12-én 
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Benke Mózes levele Csáki Katának 
1793. május 2. 

No. 661. [338] 

Kegyelmes Asszony! 
Parancsolattyára excellentiádnak az Ádámosról hozott 4 hordókat pro urna 171 
alázatossan küldöm, az összeset in Rft 280 xr 18. A negyedik ezek közül majorsá-
gi, ádámosi új bor volt. Ennek kupáját, jó bor volt, árultattam 14 xr. A más három 
hordó, megváltozott óhboroknak kupáját pedig 12 krajcáron árultattam. 

A Küküllővárról hozott vesszősi 4 hordó borokat reméllem aratásig elárultatha-
tom, csakis közép érő borok lévén, kupáját nem árultathattam fellyebb 12 xr. Ara-
nyakat a marhákkal kereskedőknél most nemigen tanálhatunk, ami keveset 
tanáltam, kívántam az ezüsttel együtt jó módgyával elküldeni excellentiádnak. 

Az téli hónapokban semmi szénát, úgy szalmát el nem adhattam, az tavasz [...] 
attam el 2 három [...], kit hitelbe attam az meggyesi sokadalomig. 

Az asztagok közül két asztagot elcsépeltettem, az egyiknek szemit a magazi-
numba adtam, a másiknak pedig a szeme 30 köböl. Marosvásárhelyen jó helyen va-
gyon a tisztelendő páter franciskánusoknál letéve. Zabunk, árpánk, alakorunk, ezek 
is vadnak zsákokban nálam az udvarban, Telegden. Minthogy az Isten jó áldását 
mutattya mindenfelől a gabonákban, bár ezeket, az mellyek el vadnak csépelve az 
eladása végett, ha méltóztatna parancsolni excellentiád, amíg az új bejőne. Eziránt 
alázatosson elvárom parancsolattyát excellentiádnak. 

Mindenféle tavaszgabonát elvetettem, Isten kegyelmességébül és mindenik szé-
pen is kezdett kelni. 

Az szőlők is jól mutattyák magokat, már azokat is kapállyák, Isten jóvoltából. 
Az fonalakat kiattam, hogy szőjék, ha megszövik, megfejéríttetem, és odakül-

döm, az hova méltóztatik parancsolni excellentiádnak. 
Mindezeket alázatossan kötelességem és kívántam excellentiádnak jelenteni. 
Pálinka után is hova külgyek, méltóztassék parancsolni nékem excellentiád, alá-

zatoson instálom, akkor az elkölt pálinkának az árát is leküldöm excellentiádnak, 
ott valami kevés restantia pálinka ára hátra. 

A quitantiámat alázatoson instálom excellentiádtól, méltóztassék elküldeni, az 
midőn alázatoson várnám az gabona iránt lejendő parancsolattyát excellentiádnak. 
Alázatos engedelemmel marattam excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Benke Moises 

Teremi, 2. Maji 1793. 

Borok miatt tettem el. 
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Domokos Ferenc levele Csáky Katának 
1793. július 1. 

No. 661. [329–330] 

Kegyelmes Asszony! 
Megérkezvén Hunyad vármegyéből az ember, maga gróf Gyulai István úr őnagy-
sága985 úgy tudósít, hogy azon kertész, valamint a citrom és más drága jókhoz, úgy 
az ananászhoz is jól tud, s egyszersmind az az ember az egy font ezüstöt is elhoz-
ván pecsét alatt, excellentiád parancsolattya szerint, küldöm ezen embertől excel-
lentiád kezire. 

A kertészért pedig hasonlóképpen kirendelvén a szekeret, küldök utána, hanem 
kinek méltóztatik excellentiád parancsolni, hogy megérkezésével a kertésznek hol-
mit írás szerint általadgyon a kertész? arról teendő parancsolattyát excellentiádnak 
elvárom. 

A szőkefalvi plébániának nagyobbítására s plébános házának építtetésére méltó-
ságos gróf Gyulai Ferencné asszonyom őnagysága986 Istenhez való buzgóságától 
viseltetvén, méltóztatott költséget rendelni, s minthogy a tégla kiégetésére fa kíván-
tatik, idejött vala a plébánus és Kósa urak, kik is tudakozódván, a fának ölit négy-
száz német forintokra hagyok, de úgy tellyességgel nem akarják venni. Azt mond-
ván, hogy inkább Kozma úrtól vesznek, mert ott tudgyák, hogy három német forin-
ton is kapnak készen, ölben rakott fát. Ezért jelentem alázatoson excellentiádnak, 
hogy én olyan válasszal bocsátottam el, hogy excellentiádnak megírom, s ha 
excellentiád három Rforintokra ráengedi, mindgyárt tudósítom. Addig pedig Koz-
ma úrhoz ne mennyenek. Vesznek pedig húsz öl fát, nem többet. Méltóztassék 
azért excellentiád parancsolni, mi alól ne adgyuk. Bárcsak negyedfél német forintot 
adnának öliért, ugyancsak úgy lészen, amint excellentiádnak tetszik, de a pénzt 
másnak adni nem örömest engedném. 

Gróf Gyulai István úr őnagysága excellentiád kezeit alázatosan csókolja, tiszte-
lete mellett. A kertészt báró Bornemissza József őnagysága is hítta, de gróf Gyulai 
úr tartóztatta. 

Ha most nállam nélkül ellehetne excellentiád, a csendességben csak dolgozgat-
nám, mert a számtartó is unszol a difficultások987 kiadására. 

Valóban úgy látom által a végh ratióiban, hogy excellentiád parancsolattya sze-
rint az eskettetésnek meg kell esni, kivált, ha holmiket a difficultásokra tagadni 
fog. Én semmit el nem mulattam s mulatok excellentiád igasságának kikeresésében 
Lázár Pál úrral. Leveleim az excellentiád asztalán ne maradgyanak, mert sok az iri-

                                                 
985 Gyulai József kővári kapitány fia, felesége gróf Bánffy Bora 
986 Gyulai Ferenc császári-királyi kamarás (megh. 1805), felesége kohányi Kacsándy Zsuzsanna. 
987 nehézségek, problémák 
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gyem az igazmondásért, mellyet instál aki örökös mély tisztelettel él, míg él excel-
lentiádnak 

alázatos szolgája 
Domokos Ferenc 

Küküllővár, 1. Julii 1793. 

Csak a szekeret várom vissza, hogy excellentiád parancsolattyát érthessem, s 
mindgyárt küldök embert, ha excellentiád parancsolni fogja, most azért nem kül-
döttem idevaló embert. 

Csáky Kata levele Csáky Rozáliának 
1793. július 9. 

No. 662. [149] 

Kedves Liányom! 
Én jó idején megérkeztem, Istennek hála, igen jó utam volt. Az aranyért küldem a 
pénzt, holnap rézpénz érkezik, hanem aranyért váltsák el, s prefectus hozza ki az 
aranyakat. 

Ugyan gazdasszonykodgyál, hogy valamivel pótold azt az ezer forintot, akit csak 
augusztusig adtak. Szent Péteren kaphatsz marhákból. 

Már Istennek hála a pénz megvan, hanem nem kell tovább az pusztításra időt 
engedni, de ha a szótól nem félnék, jó vóna, ha a bátyád988 venne által. 

Már az esztendők kitöltek, jó vóna Kajcsával együtt nem engedni, hogy több fát 
leégessenek. 

P. Sigmondnak beszély, ő meg tudná mondani, hogy van az állapot, elhiszem az 
az rész, ha úgy nincs, hogy nem fogja az erdőt kímilni.989  

Nekem igen kevés szag mosót hoztak, külgy egy kis iveggel. A piskótát vajon 
nem felejtetted-e el, a prefectus elhozná, mondd meg, hogy gróf T[eleki] Lajoshoz 
menjen el, már ugyan legyünk utána az pénz gyűjtésin. A pecsétnyomót magánál 
felejtette, ettől az embertől külgye el. A gyűrűt küldöm, s vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Szentmihályteleke 

                                                 
988 A levelekben Pepinek nevezett Csáky József. 
989 kímélni 
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Két új csengettyűt a nappali házban felejtettem. Nem a pecsétnyomót, hanem az 
Jósikáné spanyor viaszát felejtette magánál. 

 

Madame, Madame la Comtesse Rosalia Csáki990 
à Clausenburg 

Inczédi Sámuel és Gálfi József levele Csáky Katának 
1793. július 15. 

No. 661. [326–327] 

Kegyelmes Asszony! 
Az Aranyos vize Torda várossa nagy részének lett egyenes csapásával oly tetemes 
károkat okozott mostanában feles számú gazdáknak jószágaiban, úgy a sóhordó út-
nak is egy részében, hogy ha a kezdet romlásoknak eleje nem vétetik, a víz mostani 
folyó árkának tovább vettetésével bizonyoson, csak még egy következendő árvíz 
alkalmatosságával, megbecsülhetetlen károk fogják érni a veszedelemre jutott sze-
gény aranyos mezeji lakosokat. Érzékeny szívére vette ezen nagy romlást nemes 
vármegyénk, és a további pusztulásnak meggátlásaira nézve tellyes igyekezettel a 
kártékony víznek tovább vezettetésire fordította, egyéb evégre szükséges materiá-
lékat és munkásokat, rész szerént a vármegyétől, rész szerént a várostól állítván és 
pótolván. Egyedül bizonyos számú cserefa cövekeknek kevántató fabéli provisiót 
másként nem procurálhatott, hanem ha ezen alsó kerületbeli ollyatén erdős héllye-
ken bíró némely possessorok segedelme járuland a romlásban lévő városhoz. Kihez 
képest, mivel excellentiádnak ezen Torda vármegyei alsó kerületben levő jószágai-
ban illyetén cövekeknek szolgáltató cserefák tanáltatnak, tellyes bizodalommal va-
gyunk aziránt, hogy excellentiád egyfelől a nagy romlásnak érzékeny tekintetéből, 
másfelől ezen közjóra intézett dologban jószágainak több terheltetésektől mentéte-
tettsége következésiből a kívánt végre néhány szál cserefákat engedni nem terhelte-
tik. Hogy ekképpen, minekutánna egyéb szükséges materiáléknak és munkásoknak 
más illyetén erdős hellyeket nem bíró, vagy ha igen is, a várostól felettébb távoleső 
birtokosok, s maga a különben is mostan praetoriális háza991 építtetése miatt sok 
költségekkel terheltetett város által és azoknak jószágaiból kipótoltatások után a 
kívánt cövekeknek való fák is megnyerettetnék, köz kölcsönös segedelemmel és 
erővel lehessen az elharapózott romlások akadályait nyomóson megvetni. Mely 
iránt lejendő kinyilatkoztatását excellentiádnak annyival rövidebb idő alatt elvárja 
ezen tisztség, hogy ha a nemes vármegyének jobb reménységén kívül kívánt 
foganattya ezen kérésnek excellentiád előtt nem lenne, avagy csak az munkásak 

                                                 
990 A levél az unokának, Csáky Rozáliának szól. 
991 városháza 
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maga idejében lehető éléstől a kérelmező válasz miatt elrekesztetése ezen célnak 
megkövetkezhessék. Egyéberánt különös indulattal maradtunk excellentiádnak 

alázatos szolgái 
Inczédi Sámuel főbíró 
Gálffi József nótárius 

Nemes Torda vármegye tiszteitől 

Tordán, 15. Julii 1793. 

Néhai méltóságos gróf és Statuum Praesidens bethleni Bethlen Miklós úr őexcel-
lentiája úri özvegyének, méltóságos gróf Csáki Katalin úrasszony őexcellentiájának 
alázatosson  

hivatalból Küküllőváratt 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1793. július 16. 

No. 662. [146] 

Kedves Liányom! 
Igen rövid terminust tettél, s bajosan, de mégis elküldem a prefectust, hogy hátra-
maradásod ne essék. Én ugyan igyekezem, hogy az aranyakból visszaválthassunk, 
mindhogy ezeret augusztusban, kétezeret szeptemberben kell lefizetni, s megválik, 
ha máskint kiszerezhetem is, annyi aranyat hol váltok. Vajon Vas Miklósné asz-
szony vagy 600 aranyat nem váltana-e magához, egy hónap alatt visszaváltanám 
köszönettel. De sajnállam is azokat az szép aranyakat, mert tudom, hogy szegény 
Jósikánénak nem olyanakkal fizetett Domokos is [...] pénzt, egynéhány arany fel-
váltására. Én is az jövő hét fotta felé szándékozom s vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

NagyAlmás 

Mencs meg, azelőtt valakinek pénzt ígértem volt. A prefectust egészen az rendelé-
sed alá engedtem. 
 
Madame, Madame la Comtesse Rosália Bethlen 

à Buza 
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Végh János levele Csáky Katának 
1793. július 21. 

No. 661. [335–336] 

Kegyelmes Asszony! Nagy méltóságú és kegyességű Patrónám! 
A juhok istállóját egészlen elkészítettem, úgyhogy csak a zsendelyezés992 héjja, 
zsendelyt pedig teljességgel nem kaphatunk. Medgyesre gabonát küldöttem, hogy a 
páter gvardián zsendelyt vegyen vélle s nem vehetett a drágasága mián. Már Ko-
rondra993 írtam, s ezek is 11 márjás alól ezerét adni nem akarják. Amely felől hama-
rébb kaphatok, azonnal megzsendelyeztetem és így (excellentiád újabb méltóságos 
parancsolattyáig) csak az tapasztása marad hátra. 

Amely ház excellentiádot illeti (úgy tudom), hogy gróf Haller Antal994 úr őex-
cellentiájánál 100 forinton vagyon zálogosítva, s az erről való levelek pedig és per-
folyás Kozma Ferenc úrnál vagyon. 

Tudni kell, mert maga atta el Hallernek. 
Ami a pénz szerzését illeti, rajtam nem múlt eddig is, de tellyességgel nem sze-

rezhetek, széna ára vagyon künn valami 150 forint, a megvevők tehetetlensége 
okozta eddig való fel nem szedését, mellyet mihelyest kezemhez kapok, azonnal 
excellentiád kezeihez juttatom. A gabonából pénzt nem csinálhatok, mivel ocsú, ha 
néha szántszándékkal elvesztegetem. Két esztendőbéli gyapjú megvagyon, de senki 
meg nem veszi, hitelbe ha eladom, ki tudgya? hogy és mikor kaphatom bé árrát? 

A malom egészen elrongyollott a közösség mián, úgyhogy ha majd egészen újra 
nem állítom, semmi hasznot nem láthatni. A zsiliphez kívántató fákat mostan hor-
datom, s ki is faragtattam, s csak az aratást vethessem el, jó módgyával mindgyá-
rást bérakatom. Két belső és külső kerekeket is kelletik készíttetnem, de nagyobb a 
kő dolga, mely itten igen drága, legalábbis egyet 40 forint alól nem vehetni. Ké-
vántatik pedig két kő, s azt ígérte vala a praefectus úr, hogy azon két követ meg-
szerzi, s el is küldi, azért is, hogy a jószág megerőtelenedett, nehezen, vagy ha 
megerőltetve vecturázhatná, már erről is méltóztasson excellentiád rendelést tenni. 

Vagyon Kintsibe995 ollyan hely, mely falu közönséges helyének neveztetik, és 
amellyet az emberek falustól esztendőnként fel szoktak osztani: minekutánna ezen 
esztendőben is felosztották volna, Colunbán Sámuel puskával kergette ki az excel-
lentiád embereit, el akarván foglalni a Köpeczi részre. Én észrevevén a dolgot, 
odamentem, s a már Colunbán által lekaszáltatott szénát felgyűjtettem s el is vitet-
tem, de csak az excellentiád embereit illető részekrül. Vagyon ottan még afféle 

                                                 
992 zsindelyezés 
993 Korond – Corund, Udvarhelyszék. 
994 Haller Antal liberbáró 1775-től Felső-Fehér vármegye főispánja volt. BENKŐ 1999. I. 141.  
995 Kincsi – Chinciuş, Küküllő vm. 
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hely, s aztat is el akarja foglalni a Köpeczi részre. Azért méltóztasson excellentiád 
erről is rendelést tenni, mitévők legyünk? mert az ilyen potentiáriusoknak, ha en-
gedünk, az excellentiád jószága romlik és gyöngül, ha ellentállók, engem perelnek, 
mint vala a Gyárfás dolgában. Procurátor Deák Istvánnak semmi hasznát nem ve-
hetem, jó volna mást és értelmesebbet felvenni helyében, mert bizony vélle nem 
boldogulunk. 

A marhák nagy veszedelemben forgának, mert még a juhokat is a láb- és szájfá-
jás annyira ostromolja, hogy majdhogy egymásra nem hullanak, egynéhány el is 
veszett. 

A törökbúzát és a szőlőköt annak rendi szerént kigyomláltattam, a szentpáli ber-
ke felében lévő füvet is nagyobb részin lekaszáltattam s holnapi napon (Isten sege-
delmével) az örvendetes aratáshoz fogok. Mely alázatos jelentésem mellett holto-
mig leszek excellentiádnak 

méltatlan szolgája 
Végh János 

Ádámos, 21. Julii 1793. 

Balázstelken Haller házhelye. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1793. július 23. 

No. 662. [145] 

Kedves Liányom! 
Kedvetlenül olvasom, hogy aki a pénzszerzésben oly hív volt, azt megvetetted, 
idegeneket kerestél, hogy én oly esztelen vagyok, hogy oly embert tartok, aki ha-
szonvehetetlen. Megválik, az az jószágban ismiredlen két ember mit csinál, már én 
bele nem szólok, bár ne csináltam vóna terhet magamnak. Egy napot csak várhattál 
vóna, míg elérkezett vóna, aki a pénzt számbavette. Bárcsak Vasnak attad vóna oda 
a pénzt, arannyá váltotta vóna. Nekem elég terh lesz annyi arany után járnom, ki-
vált, hogy ezt is úgy megcsúfolod, bárcsak jütt vóna vissza, ha nem volt szüksíg 
riá. Nekem a lovakra is szükségem lett vóna s maga is mindent filben hagyva, úgy 
ment nyaka szakattyában hívásodra. Már nem tudom, hol találkozom vélle édes 
liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Kolozsvár 

Ha aki számban vette a pénzt, az olvasta vóna a pénzt, nem vóna híja, én 9060 Mft. 
attam által. 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1793. augusztus 13. 

No. 662. [148] 

Kedves Liányom! 
Örömmel értettem Pepi leveliből, hogy olyan vitézi módon érkeztél szerencsésen 
Buzában, Vas is ma 10 óra előtt itt volt. 

Gyulai Sámuelnéval996 beszélly, hogy talám károsnak tartyák az árendát, mivel 
nem fizetnek, mások pedig találkoznak, akik előre örömest megadgyák. 

Azt írják, a kertünkben a szél sok kárt tett, kár látni menny be, hogy hozhass vi-
sátiót. 

Gubernátor B[ánffy] Sándorral997 beszélly, s köszöncsd, s mondd, hogy nem re-
méltem, hogy ollyan egésségit óhajtó atyafiát elkerülte. 

Vagyok édes liányom  
igaz szívű anyád 

özvegy gróf Bethlenné 
Bilak 

AnnaMáriát köszöntöm. 
 

Madame, Madame la Comtesse Rosalia Bethlen 
à Clausenburg 

Csáky Kata levele Domokos Ferencnek 
1793. szeptember 4. 

No. 662. [143] 

Ajánlom Kegyelmednek szolgálatomat! 
Az bilaki gabonás fedele igen siető, azért, amely mesterembert jobbaknak gondol-
nak, sietve külgyik az vasrudakkal. 3 ejtel vajat, itt az rossz fű miatt nem gyűl vaj, 
3 kupa túrót. A többit most aggya el a számtartó, kivált Zilajon,998 nehogy ott vesz-
szen, mint a tavalyi, semmit el nem tudtunk adni. 

Itt nem igen jól találtam semmit, úgyhogy a dézsmán kívül a Boko csűre, majd 
hasonló az enyimhez. Jó elmenni innet az embernek, csak azt az Mikefalvit999 ide 
kaphatnók. 

                                                 
996 Gyulai Sámuel gróf (1723–1802) Horvátország, majd Erdély katonai parancsnoka, felesége Bor-

nemissza Anna. 
997 Tévedés: a gubernátor Bánffy György 
998 Zilahon 
999 Mikefalva – Mica, Küküllő vm. 
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Itten ami tégla volt, az is mind egyben rondva. 
Éppen rosszkor vitte el kegyelmed innet a conscriptiókat, szükségem lett vóna 

riá, bárcsak Bilakon szóllatt vóna iránta. 
Éppen most veszem kegyelmed leveleit, de úgyis csak ezeket írtam vóna, én a 

lábam rándulása mián majd 3 hete, hogy fekszem. 
A bajami dolog siető, ugyancsak, ha jobban ad az ÚrIsten Teremiben megyek, s 

akarnám, ha odajűne kegyelmed, de úgy, ha előbb tudósítom, hogy ott vagyok. 
Rosali1000 Kisasszony napra kimegyen Kolosvárra, de nem mulat. 
Huszárné levelit küldem, hanem a számtartó 4 ökrű szekeren mennyen ki, s az 

levél szerént holmit vigyen átal. Az kávénak vigyen egy ferslagot, s csak tisztán 
rakja a kávét, hogy rossz ízt ne vegyen. A levelet pedig külgyik vissza. 

igaz jóakarója 
özvegy gróf Bethlenné 

Keresztúr 
Ha pénzt szerezhetnink, arra kéne, ha az süttmegi részt kiadnák. 

 

Monseur, Monseur Francois de Domokos 
à Almás 

Amely órában érkezik ezen levél, a budai tiszt éjjel-nappal külgye Almásra, mert 
indul 4-a 7-bris. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1793. szeptember 21. 

No. 662. [144] 
Kedves Liányom! 
Én remélem mához két hétre Buzában érkezísemet, Kolosvárig ezután érhetnék, de 
gondolja a prefectus, hogy 18. 8-bris elkészül, ugyancsak fog tudósítani. 

Kaszával semmiképpen ne beszélly, két nagy okom van, de szóval mondom meg. 
A mamzellel1001 sok bajom van, az útra panaszol, s nyeg.1002 Catót idehívattam, s 

helybenhatta, amit Vas úr küldett, kinek is köszönetésem mellett nagyon köszö-
nöm, hogy szorgalmatoskodott az orvosság elküldésében. 

Pepit csókolom, engedgye az én jó Istenem, találjalak jó egésségben édes liá-
nyom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

                                                 
1000 Csáky Rozália 
1001 a mademosiselle eltorzított, leegyszerűsített változata 
1002 nyög 
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Teremi 

Nyughatatlan vagyok Fank úr indulása iránt, hanem 2-da 8-bris ide tudósícs. 
 

Madame, Madame Rosalia la Comtesse Bethlen 
à Buza 

Domokos Ferenc levele Csáky Katának 
1793. október 1. 

No. 661. [328] 

Kegyelmes Asszony! 
Marosvásárhelyt a tudvalevő dologban megjárám, de szerencsétlen lők, mert még 
az utrumok1003 nem készek, s következésképpen cancellistához sem hozhaték, azért 
utamot Almás felé készítettem, és még eddig megindultam volna, de excellentiád-
nak a küldött embere által parancsolatja tiszteletére várakoztam. Minthogy pedig 
semmi parancsolattyát nem tisztelhettem excellentiádnak, azért jó reggelre kiren-
deltettem magamnak Almás felé a lovakat. Ott pedig úgy igyekezem sietteni a do-
log elvégezését, hogy legalább ötöd napok alatt elvégezvén, ide visszajöjjek, hogy 
a tudvalevő dolgot folytathassuk, és azalatt a ratiók revisióját is dolgozzam. 

Arra nézve Cátó úr kért, hogy jó igyekezetű fiát, ki mind németül, mind deákul, 
mind pedig magyarul egyaránt ír, magam segedelmemre felvegyem, s excellentiád 
kegyelmes gratiájából azt ígértem, hogy fizetést nem bátorkodom ígérni, hanem 
köntöst talán nyerék excellentiádtól és a tisztek asztalánál asztalt, s ha így tedszik, 
excellentiád hírivel igenis felveszem segedelemül, hacsak excellentiád kegyelme 
hozzám járul, már én atévő lészek, amit excellentiád parancsol. A legény igen szép-
író és sokakban lehet hasznát venni, s amennyiben hallom, jó erkölcsű. Úgy légyen, 
amint excellentiádnak tetszik. 

Én visszafelé jövet Molnár prokurátor úr felé vészem utamot, de Kolosvárra 
jövén excellentiád, ott bővebben lesz szerencsém excellentiádhoz. 

Küldünk egy kosár fáin körtvéllyt, egy véka szitalisztet, négy kenyeret, bort, me-
lyekrül a számtartónak quitantiáját idezárom. Subscribálni méltóztassék excellentiád. 

Már Küküllő vármegyében a quitantiákat egybeszedvén, a rendelések és excel-
lentiád kegyelmes parancsolattya szerint bé is adtam, mely szerint már quietantiák-
ban bément, mellyekről quitantiát vettünk Rft 962 xr. 2, azaz kilencszázhatvankét 
Rforint és két krajcárok. Azonkívül a praediumokért kelle fizetni készpénzül Rft 
huszonegyet és ötvennyolc xrokat, és így a többit zabbal fogjuk kifizetni, de ez 
nem mégyen sokra. Már úgy igyekezem, hogy ha bé nem adták volna a több jó-
szágokba, tehát most béadassam.  
                                                 
1003 kérdőpontok 
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Magamot kegyelmes gratiájába ajánlván, mély tisztelettel vagyok excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Domokos Ferenc 

Küküllővár 

A pincetok kulcsa ezen levélbe van, hanem méltóztassék excellentiád visszaküldé-
se eránt parancsolni. 
 

À Son Excellence Madame la Comtesse Douairière de Bethlen, née Comtesse de 
Csáki Dame de S. Croix 

à Teremi 

Mit adtam Küküllővárban őfelségének. 1793. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1793. október 3. 

No. 662. [147] 

Kedves Liányom! 
Már Csereitől hallottam, hogy újra gyengélkedtél, de én éppen 2-dra írtam volt, 
hogy ide embert külgy. Én holnap Berkenyére1004 s szombaton SzentPéterre1005 
szándékozom, hogy vasárnap szentmisét találjak. Délután indulnék, de nem tudom 
hová, a lábommal csak rosszul járhatok, most az ocxi crutium1006 van rajt. 

A p[ater] gvárgyán1007 után írj, mivel igen akarnám találkozni. Gróf Vas urat kö-
szöntöm, most nem udvarolhatok Mikesen. Ugyan jó vóna, ha SzentPéterre jünnél, 
vagy legalább embert külgy, mivel nénéd onnét haza siet, köszöntet, de ugyan 
búsúl, mert nagy kára esett. 

A mamzel megcsendesedett, Rosália frissen van. Istennek hála, okosan tiltották 
el az tejeskávét. 

Engedgye az Isten, hogy frissen találhassalak, édes liányom. 
igaz szívű anyád 

özvegy gróf Bethlenné 

Teremi 
Madame, Madame la Comtesse Rosalia Bethlen 
à Buza 

                                                 
1004 Berkenye – Mezőbergenye, Berghia, Marosszék. 
1005 Szentpéter – Uzdiszentpéter, Sînpetru de Cîmpie, Kolozs vm. 
1006 értsd. oxicrucium 
1007 guardián 
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Ágoston Márton levele Csáky Katának 
1793. október 29. 

No. 661. [339] 

Kegyelmes Asszony! 
Elsőben 

A Tomási ház contractusa kezdődött 1791-ben Szent György napkor, lévén az 
házok esztendei taxája 200 Rft, és észerint ezen 1793. esztendőben, elmúlt Szent 
György napkor elmúlt 2 esztendeje, hogy az házokot bírja, mely 2 esztendőkre il-
lett házbért, úgymint á 400 Rftkot illyen renddel fizette. 

1. Az 1791. esztendőben 10. November excellentiádnak az excellentiád tulajdon 
quitantiája szerint fizetett  Rft 100 

2. 1792-ben 7. 8-berben ugyan excellentiád quitantiája szerint Rft 100 
3. 1791-ben 18. augusztusban excellentiád comissiójára komordiner úrnak 2 
4. 1793-ban 6-dik májusban énnékem fizetett jussom szerint Rft 100 
5. 1793-ban 21. 9-berben ugyan énnekem fizetett le  Rft   63 
 Summa: Rft 365 
Eszerint maradott még adós, amit a mai napon béadott Rft   35 
 Summa Rft 400 

Másodszor 
A Bordelli contractusa kezdődött 1793-ban Szent György napkor, kinek eszten-

dei házbére Rft 80, úgy lévén a contractusa írva, hogy minden fél esztendőnek az 
elein előre fizessen, mely szerént 

1. Az első fél esztendőre az 1793-dik Szent Mihály napig fizetett nálam Rft   40 
2. 21. 8-ber 1793, az 1794-dik esztendő Szent György napig adott Rft   40 
és észerint egy esztendőre  Rft   80 
Amit azért tegnap feladott Tomási az házbérben úm.  Rft   63 
úgyszintén a Bordelli is a mai fél esztendőre adott úm. Rft   40 
alázatosan küldöm excellentiádnak in summa  Rft 103 

Harmadszor 
Emlékezem fennebb, hogy Tomási 100, Bordelli 40 és így a kettő adott volt ke-

zemben quitantiám mellett, de ezt a Sütmeg kiváltására nállam letött, de már ki-
adott 2500 magyar forintokkal együtt, ezelőtt tit. praefectus Domokos urammal va-
ló számban vevésünk szerént, egy pénzig kiadtam, ilyen renddel: 

1. Lázár Pál úrnak interesre a contractus mellett lévő levele szerint Mft  1000 
2. 1793-ban 11-dik áprilisban költ recognitionális szerént ugyan az excellentiád 

parancsolattya szerént báró Jósikának Mft   500 
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3. Dobollyi József úrnak 18. júliusban 1793-ban költ contarctusa szerént, ezt is 
excellentiád parancsolattyából Mft   540 

4. Gróf Csákinénak a tit. Kozma úrtól kiváltandó jószág zálog summája pótlásá-
ra 12. July 1793. Domokos Ferenc úrnak attam excellentiád parancsolattyára 

 Mft   624 
 Summa Mft 2664 

A süttmegi jószág kiváltására nállam letött pénz volt 2500 
Ezt kihúzván az erogatiómbul super erogatum lesz Mft 164, mely super eroga-

tum a nállam letött ezelőtti házbérből lött. 
Amint túl megírván Tomási úr mostan adott Rft   63 
Bordelli az utolsó fél esztendőre fizetett most Rft   40 
 Summa: Rft 103 
Mely summát ezen világosító feljegyzéssel, úgy a 4. pontban foglalt contractu-

sokkal alázatossan küldök excellentiádnak 

alázatos szolgája 
Ágoston Martinus 

Kolosvár, 29. Octobris 1793. 

Ramutzai Miklós levele Csáki Katának 
1794. február 13. 

No. 661. [340] 

Kegyelmes Asszony! Méltóztatott kegyes patróna Asszonyom! 
Horsingné asszony megelőzött az őz vételével, melyet küldöm excellentiádnak, 
pater gvardián még valami hiribe gombát maga levele mellett. 

A szász pap már megszűnt a korcsomálástul. Az hazának való segedelmet más 
uraságok adgyák be gabonául a besztercei magazinumba. Parancsoljon excellentiád 
nekem és a keresztúri tisztnek, hogy hány köböl búzát, rosot adgyunk be, hogy még 
most, minekelőtte kitavaszodnék, adhassuk be. 

Mellyel vagyok excellentiád kegyességében alázatosan ajánlott, excellentiádnak 

engedelmes alázatos szolgája 
Ramutzai Miklós 

Bilak, die 13. Februarii 1794. 

Talán a szász pap nem azért szűnt meg árulni, hogy tiltattuk, ha-
nem hogy elfogyott a bora. A búzabeli adóról ezután teszek rende-
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lést. Besztercéről nem pénzen, hanem úgy küldték az őzt, kegyel-
med vegyen pénzen. Ügyekezzék a halastóba halat szerezni. 

Ezt a prefectus nézze meg, mert én eddig nem hallottam, hogy a 
hadakozásra való segedelmet gabonául acceptálják. Az perfectus 
igyekezzék mind ottan, mind Almáson a tókat hallal megtölteni. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. február 15. 

No. 662. [164] 

Kedves Liányom! 
Én a Domokos levele szerint írtam a viceispánnak, de mert mind a rabok törvényi-
vel bajoskodnak, nem tudom, mikor jühet. SzentMártonban1008 is egybengyűltek 
volt az Apor presidiuma alatt. 

Kozma ott van, beszély azért az Mikola perfolyása alatt költ transmissio iránt, s 
írass magad neve alatt Bécsben, mert annak a felküldésit senki más nem tudgya, s 
félek, ha most erőssen megmarjuk, ezután nem sok hasznát vesszük, s annak rossz 
vona elveszni. 

Vajon megvan-e a resatoria,1009 melyben az építéstől és az korcsomáltatástól til-
tattuk, mert azt látni kéne annak, aki az hordóját bévágassa. 

Tudom a tánc szeretete eddig bévitte Vast, hanem köszöntésem mellett kérem, 
hogy ezt az comissiót1010 külgye el. 

Az ezüstöt itt felejtetted, most küldem, ött lott. 
Pepit csókolom, tudósícs, hogy van. 
Szeginy Béldinét ma temettük, az ura is elérkezett, írják, hogy igen sirattya. 
Víg farsangot kíván édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Köszöncsd, akik rólam emlékeznek. A prefectusnak nem írtam, hanem ezen leve-
lem mutasd meg.1011 

 

Gróf Bethlen Rozali kedves liányomnak, anyai szeretettel 
Kolosvárt 

                                                 
1008 Szentmárton – Mezőszentmárton, Sînmărtinu de Cîmpie, Kolozs vm. 
1009 relatoria helyett 
1010 helyesen commissio – meghagyás, megbízás 
1011 Az utolsó mondat a Bethlen Rozáliának szóló címzés alatt szerepel. 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. február 23. 

No. 662. [138] 

Kedves Liányom! 
Édes liányom, édes dolog a tánc, bár én is táncolhatnék inkább, mintsem ennyi ter-
hes dologgal bajlódom. Hallatlan dolog, az özvegy kis nagysága,1012 hogy magának 
3-ad részt s nekem a 4-ed részt leadná. Ládd-e, jobb lett vóna, ha mi ígirtünk vóna, 
már megválik. 

A Kajcsa törvéntelen punctumjaiból a lesz, hogy ő világ csudájára bizony pusz-
títtya a jószágot, perel, hurcol. Vajon a Tabula Regia nem cselekedné-e meg, nem-
hogy a dolgot folytatná, csakhogy szólna vélle, vagy a gubernátor, mert a nagy 
urak legtöbbet tünnének előtte. Gróf Vasnak írtam ezt az cédulát, mutasd meg, ar-
ról az grófról el lehet mondani, hogy a jó barát jobb sok atyafinál. 

Tudósícs a nádméz, kávé, hogy van, arról is, ha almási és budai tisztek vittek-e 
pénzt kezedhez. 

Vajon hát a Hallerekkel mit csinál, mert tőllem ugyan sokat kíván. 
Sokat tenne, ha valamelyik nagy úr magához hívatná Kajcsát és Csiszárt. 
Pepit csókolom s vagyok édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Nénéd köszöntet. 

Csáky Kata levele Wass Sámuelnek 
1794. február 23. 

No. 662. [139] 

Méltóságos gróf Uram! 
Az tennapi törvéntelen punctumokra való feleletem úgy elfogott, hogy elfelejtettem 
gróf úrnak a szép pontyokat megköszönni, úgy az Mikesről küldözött csukákot, 
mellyek minden héten megjártak, kivévén az múlt hetet. 

Már az özveggyel az békességhez nincs reménség, reméllem az törvény nem 
ütet teszi harmadosnak, mert az hallatlan kívánság, csak az nehéz, hogy ily idős 
napjaimban ily ok nélkül kell magamot terhelnem. 

                                                 
1012 Nemes Zsuzsanna grófnőről (1752–1820) van szó, aki 1787-ben ment hozzá Haller Jánoshoz, 

Haller viszont 1793-ban meghalt. 
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A prefectusnak nem írok, mert nem tudom, hol van, de bár hírem nélkül ne ad-
moneáltatott vóna, mert ha az utolsó contractusokkal meg nem rontó, az első sze-
rint talám ki is heppenthettük vona. Ezeket a dolgokat ajánlom gróf úr igen ismere-
tes barátságában és vagyok méltóságos gróf úrnak 

egész tisztelettel való szolgálója 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Monseur, Monseur Samuel la Comte de Vass 
à Clausenburg 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. február 26. 

No. 662. [155–156] 

Kedves Liányom! 
Mind féltem én attól, hogy az fársángon te is elrontod magadot. Én egyébért nem 
akarom ottan ülésedet, hanem ha szükség lenne az Hallerné feleletit megvárni. 
Bárcsak írtad vóna meg, az Hallerekkel mit akar. 

Úgy hallom az K[emény] és Kabos urak admoneáltatni akarnak, bár az öcsém 
idejében hozták vona. Jó vóna Kajcsával beszélleni, őtet ha megharagíttyuk, hogy 
már csak reám marad. 

Az özvegy punctumait küldd vissza, melyekre feleletet innet írtam. 
Gyulai Sámuel benn lesz, most jó volna a dolgot eligazítani, késik a jószág ki-

eresztése. 
Édes Bubám, vigyázz magadra, ne légy beteg, ne igézd szegény mamit. Hozzon 

a jó Isten jó egésségben, kívánnya édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Pepit csókolom. 
30 font nádméz 
20 font kávé 
4 font sárga viaszgyertya, 8 mennyen egy fontban. 
A kertésszel nem vagyok megnyugodva, a kinútport1013 küldd el. 
Antalnétól az két ezüst kalánt, a munkáját fizesd ki. 
Szász Péternél 40 bunka aszuszőlő maratt, vajon eladta e? 

                                                 
1013 kininpor – hidegrázás ellen 
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Bethlen Gergely levele Csáky Katának 
1794. február 28. 

No. 661. [343] 

Nagy méltóságú Grófné! Tapasztalt kegyes Asszonyom! 
Az sors, hogy bethlenszentmiklósi birtokosnak rendele, annyival nagyobb jót tette 
velem, hogy azáltal excellentiádnak szomszédságával szerencséltete. Ezen tette vi-
dításomra bátorkodom excellentiádat alázatoson és örülve jelentenem, még szemé-
lyesen és csak kevés napok múlva léjendő udvarlásommal, mindeddig is érdemem 
felett való kegyességit excellentiádnak kiinstálhatnám, s szomszédi alázatos tiszte-
letemet tehetném, valamint örülöm sorsosságom, oly egyenes indulattal fogok tö-
rekedni azon, hogy valóságosítsam azt, hogy néhai kedves atyámnak, ki excellen-
tiádnak egyenes tisztelője vala, én is érdemetlen fia lenni nem kívánok. Szemem 
előtt mindenkor hordozván azt, hogy kedves szüleim excellentiádhoz való tisztele-
tek, s ahhoz köttetett szeretetek méltán én reém is az örökséggel örökség szerint 
szállva, ki továbbra ily tiszta tiszteletből származott indulattal excellentiád nagy 
kegyességibe ajánlott, annak érdemelhessem, törekedve, hiba nélkül való tisztelet-
tel maradok excellentiádnak 

alázatos engedelmes szolgája 
gróf Bethlen Gergely1014 

Kolosváron, 28. Februarii 1794. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
é. n. [1794] március 1. 

No. 662. [22–23] 

Kedves Liányom! 
Örvendem, hogy kitölt a hat heted, az én kedves vendégim megmaradtak volt még 
pénteken, s étszaka kedves Maris öcsém rosszul lett s reggel elszöktek, s nekem 
ugyan nehezen esett. Tudósícs vajon nincsen-e rosszul? 

Már én okosságról eleget írtam, már bízom Isten után magamnál okosabb jó 
embereimre, s kérem a jó Isten igazgassa dolgaimot, hogy pihenjek meg, mert fe-
lettéb bádgyaztanak ezek a sok terhes dolgok. Hanem mondd meg gróf Vasnak, 
hogy úgy hallom, B[ethlen] József erős levelet adott, de én azt tartom, amely írást 
én az életemmel én adok, és még a summát le nem teszem, sok-sok ereje lehet az ő 
inscriptiójának, vajon neki nem lehetne-e ez ellen egy kis írást beadni. 

                                                 
1014 Bethlen Lajos és Wesselényi Anna fia Gergely (1778–1835), felesége Bethlen Klára 
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Kajcsát meg ne báncsák, mivel pereinket nálamnál jobban tudgya, amivel azok-
nak folyása alatt gyakran jelen volt. 

Gróf Vas urat köszöntöm, s szeretném tudni, meddig lesz Kolosvárt, ki kezin 
fog ezen dolog maradni. 

Rosalinak s a mamzelnek kérj szabadságot kies ételre.  
Gróf Vasnak köszönöm, hogy megengedte, hogy a mikesi tiszteknek írjunk hal 

iránt, de arra most nem megyek, úgy is az gróf adakozása jobb lesz a nagyböjtre. 
Én a Hallerekről csak nem hallok, mit csinál véllek az özvegy. 
A kávé és nádméz, ha drága is, de anélkül nem lehetek, de a kávét külön méresd 

papírosban, s egy tiszta ferslagban a nádmézzel együtt hadd, pecsét alatt. 
Minden süveg nádmézet külön mérjenek, s mikor Pepi kijön húsvétra, akkor 

hozzák ki, a viaszgyertyát is. 
Vajon Székely Dávid mit csinált, az az tubák tartom, talám az is gróf Vasra jut, 

hogy kihozhassa. 
Édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Kolosvár 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 2. 

No. 662. [153–154] 

Kedves Liányom! 
Gróf Eszterházinak írtam, de különböznek a dolgaink, de akár egyezzünk, akár tör-
vénykezzünk, levelek nélkül bajos lesz. Én ugyan örömest együtt fogom a dolgot, 
kivált, ha törvénykeznünk kell. Egy charta biancát küldek, Koszta úr és G. úr írják 
meg a levelet. 

Bánom, hogy gyengeségem az utazást nem engedi, mert bajos az levelezés. 
Hallerné válaszát veszem, de eleitől úgy vettem észre, hogy törvényre céloz, és az-
által megnyeri, hogy bitangálja a jószágot, pusztíttya, valamint most is, ennek elké-
szülésire, jó lehet az atyai jószágból kén lakóházat adni, de én riá mennék. A 
gorbai házat és hozzá 150 embert, gróf Hallerék 100–100 embert, házat nem, ha-
nem a kolosvári házunknak harmada, ahun most lakik. A Kapu közből megvan két 
ház, két lova istálló, egy szekér szín, egy pince. A hijuból is szakasztva a [...] fizet-
tessék ki az adósság, mivel ha e nem tetszene, a város törvénye szerént harmand 
kifizettyük, holott örökös jószággal van cserélve a háznak egy része, aki a jószág-
nak hasznát vette, a csinálta az adósságit. 
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Az marhákot, ménest az osztálylevelek fogják bizonyítani, úgy az ezüstet. Igaz, 
hogy sókockát kész vagyok ígirni, csak 3-and. 

Most felettébb gyengítnek megtódult gondolkodásim, s tudom, a perfolytatás 
többíteni fogja, s az én végihez siető napjaim végit sem érik, de ti megéritek. 

Ha perre kerül pedig, jó lesz a Hallerékkel együtt fogni, jóllehet, a Szolnok 
vármegyeiekhez a főispányon kívül nem sokat bízom. 

Ha nem elégednék ezzel az ígirettel, az kolosvári házban maradást csak atyafi-
sággal engedem, mert a férjének nem volt jussa neki kötni, mert nem kereste, s aki 
nem keres, nem is köthet, de azt senki nem köthette, mivel nagy része örökös jó-
szággal volt cserélve. Az özvegyeknek való levelemet. 

Báró Huszárné még ott van, kérd el azt az két zárokat, melyeket tavaly Debre-
cenben vett számodra. 

Hozz nekem illyen perzselt mandulát, 2 fontat. 
Engem csak nem tudósíttál, hogy őfelségének mit adnak mások, s vajon én mit 

adgyak. 
Én igen gyengén vagyok, s szokásom szerint a tribely feredővel akarok élni, de 

az kinuhoz is kezdtem, kérdezd meg B. Péter urat, vajon az feredés közt élhetnék-e 
vélle. 

Ugyan jólesett a császármadár. Éppen nem ehetem, most articsóka és carfiol 
van eszemben, vajon a B[ánffi] György kertiben nem lehetne-e kapni.  

Vas urat köszöntöm, s kérem újítsa meg alamizsnálkodását a hal küldéssel. Va-
jon Eszterházi tudgya-e, hogy dolgainkban oly szüvesen kíván segítteni. 

A Pepi kijühetésit együtt csináljuk ki, ha Isten hazahoz, megcsendesíthessem.1015 
Küküllővár 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 10. 

No. 662. [150–151] 

Kedves Liányom! 
Igen örvendem, hogy az két bölcs felire kevés külömbséggel az én béküldett mun-
kám is megegyezett, s reméllem eddig átal is attátok. Mert Fenest éppen megronta-
ni nem kívánom, inkább Gorbóról 250, Stolna 24 emberből 12, s egy darab erdőt 
tüzelni. 

Gróf Teleki Károly urat tisztelem, s tudom, ha őexcellentiájával könnyen meg-
egyezem, csak őszre leveleket kikereshessem, mivel nem gondoltam, hogy H[aller] 
János előttem elmennyen, s nem vagyok riá készülve. 

                                                 
1015 A levélnek nincsen meg a folytatása. 
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Gróf Vast köszöntöm, s írtam, hogy az új barátsággal vigyázzon, mert igen 
szem előtt lakik, s ha gyakran jár oda, szóban veszik. 

Gróf Bethlen Gergely itt volt tennap. Ebéden dél után lumbráztunk, Jósikáné, ki 
is köszöntet, igen sokat nyert. 

Viaszgyertya 4 font kell, kerzin zucher 1 font. Bár a nádméz és kávé vásárlásá-
val vártad vóna meg a sokadalmat, vétess hat oka sós vizát, és egy oka viza ikrát. 

Tudósícs, ha a budai tiszt bévitte-e a pénzt, ugyan régen nem hoztak Mikesről 
halat. 

Vajon az Bécsből várt vetemény magok1016 nem késnek-e el, inkább egy-egy 
lotat1017 venni kéne. 

Már én nem sokallom, ha többet ígérünk is, csak a jószágot bitangalni ne 
hadgyuk, mert jó lehet, felelő levelében sokat kihagyott, a majort nem is említette, 
de ez nem oly móddal vezetett, mind az ház. Bárcsak Simva Kristoff adna ki a 
contractust párban. Látod, ha előre 300 embert ígértem vóna, most nem bajlód-
nánk, mert nékem úgy látszik, hogy valaki a törvénnyel kecsegteti, akkor pedig bi-
zonyosan nem kap ennyit, mint amit most ígértem. 

Már a két bölcs csak úgy dolgozik, hogy igen ne károsodgyam ugyan, de őtet 
csendesítsük meg, a jószágot bitangálni ne hadgyuk, s az én sok gondoktól elfáradt 
elmém bárcsak ennyiben találjon nyugodalmat. 

Rosáli vagy két nap köhögött, de már jobban van. Pepit csókolom, akármit 
mondott, de én elég vagyok, csak az Isten tudgya édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 14. 

No. 662. [159–160] 

Kedves Liányom! 
Én nem győzöm tudósításodat várni, ha törvényre kell kelnünk, a gorbai egész jó-
szág maradgyon az özvegynél a törvény kimeneteléig. Azután, amit a törvény ítél, 
a maradgyon, a többi jüjjen vissza. A több jószágot pedig mingyárt foglalják el, de 
ez csak az rágondoltam, nem tudom a törvényt, megegyezik-e, azért nálamnál böl-
csebbel kell megvitatni.1018 

                                                 
1016 A Bécsből vásárlás nem egyedi jelenség, Bethlen Kata is onnan vette a fűszermagokat. 1752-ben 

pl. Teleki Lászlóval vétetett sáfrányt, szegfűszeget, szerecsenvirágot, de karfiol és árticsóka ma-
got is. LAKATOS-BAKÓ, 2002. 107.  

1017 1 lat = 14,175 g. 
1018 A bekezdés keresztben áthúzva. 
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Gróf Vast köszöntöm. Most sietve írok, hanem hétfüre más embert küldek. 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

A Hallerek levelei nincsenek az mi archivumunkban, mert mikor Haller György 
megholt, Haller Antal és Haller Péter kezekhez vették s írást attak rólla, azt az írást 
tudni kell Kajcsának, mi helyt vagyon. 

Reméllem az utolsó ígéreteim megcsendesítik Hallernét, én bort is jó szívvel 
adok, csak véget érjünk, de az adósságot nem örömest vállalom magamra egyben, 
hanem az özvegy csak az Hallerekkel együtt kapjon. Nekem is ide van kötve hat-
ezer forint, s mivel neki nem lehet a Haller János keresetiben része, sőt idejiben 
rakatt adósságot jó vóna, ha el múlnék, de én azt sem bánom, csak legyen vége. 
Kővágot1019 még az édes húgom váltotta.1020 
Madame, Madame Comtesse Rosalie Bethlen 

à Clausenburg 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 15. 

No. 662. [90–91] 

Kedves Liányom! 
Az este sietni kívánván válaszolni, nem írtam jól ki, hogy az özvegy nem preten-
dálhat1021 abból, amit az férje váltott, mivel nem keresményiből, hanem az anyjának 
velem felosztott pénziből szállott riá, de ennek is elvesztegette nagy részit. Ha a lá-
dában meg nem találták, de azt meg nem vallják, de ebben az is volna nagy aka-
dály, hogy az több Csáki liány maradékok is felit ki akarják váltani, s akkor újra 
bajos lenne pótolni. Egyéb difficultás nincsen, csak a 16 000 forint ne szóljan, de 
aki tékozló volt akkor, aki mit költött, holta után az atyafiainak megfizetésire nem 
esedezhet. 

Én szükségesnek találtam az H[aller] János contractusát párban elküldeni, mely-
ben Kaplyan van kötve, mivel az adósságok dolgát most kell eligazítani, mert 
azoknak számát se tudgyuk, nehogy azután álljanak elő. 

De mindezek felett, bár láttassék, hogy az egyezés egy kevéssé káros legyen is, 
de nem gondolak vélle, csak egyszer vége legyen, mert bajos ez az sok levelezés. 
                                                 
1019 Kővág – Chioag, Bihar vm. 
1020 A mondat a lap szélére hosszában írott megjegyzés. Csáky Borbáláról, Haller György feleségéről 

van szó. 
1021 praetendál – követel, állít 
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Tudom én, hogy jó lett vóna, ha én bémehettem vóna, de nincs erőm, nem mehe-
tem, hacsak a feredő megerősítene. Április végire csak bemennék, gróf Vas urat 
köszöntöm s köszönöm az alamizsnát, ugyan jókor is esett. 

Jó vóna, ha már magad is eljühetnél, mind nénéd is menne és csak téged vár. 
Fank úr után is szerdán elküldem a lovakat, be jó lesz az özvegy, félben való 

borirt kifizetni, inkább engedek egy holnapot elárulásokra, de csak akik félben van-
nak, és újat ne tenne. Édes leányom 

igaz szívű anyád 
özvegy Bethlenné 

Küküllővár 

Almásról egy szekér jün, s megírtam, hogy arra külgyék, hogy az portékáimot el-
hozhassa. Az ezüstet el ne felejtsél visszahozni. 

A minap Küküllővárt hozódott az az semmi liány, Julis, elé asztalnál, mely gaz 
természetű ringyó, s még apád csudálkozott rajta, hogy attam veled, s nénéd mon-
dotta, hogy az én akaratom ellen vitted, s melyre még inkább csudálkozott apád, 
hogy hát nem tudtam-e neked parancsolni. Azért ha ezen engedetlenségeddel [...] 
tovább nem akarsz kedvetleníteni, azt az liányt mingyárt eresszed el, talál ő ottan 
valahul szolgálatot, de arra nem érdemes, hogy hozzám való engedetlenségeddel 
kedvetleníts miatta. Ha jól meggondolod, nem olyan anya vagyok-e, aki tőled azt 
várhatnám, melyhez hasonlót soha liány nem cselekedett.1022 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 17. 

No. 662. [157] 

Kedves Liányom! 
Jólehet ilyen dolog idején nem örömest küldetem az embert, de úgy akarom, hogy 
magad add által kedves Koszta úrnak az levelét, és az sárfalvi jószágról való cont-
ractust, mert már magad is siess, mert nénéd is siet. De azt is akarnám, hogy Fanch 
urat itten találd, s tudom, hogy nem mulat. 

Vedd észre, hogy gróf Bethlen Lászlóné haragszik-e riám. 
Gróf Vast köszöntöm, Pepit csókolom.1023 Perecet küldettem, bár az edényt kül-

dené vissza, mert itten nem csinálnak iskatuját, szép edényt. 

                                                 
1022 Nem igazolható, hogy a március 15-i levél része lenne a megjegyzésként egy kis papirosra írott 

feljegyzés, amelyet kétségkívül Csáky Kata írt le.  
1023 Csáky József később sok problémát okozott anyjának, aki nem győzte fia adósságait kifizetni. 

1813-ban pl. Ferenczi József kolozsvári orvosdoktornak fizette ki fia 1000 forintos, majd 1814-
ben egy budai zsidó kereskedőnek vállalta át 4000 német forintos adósságát. Fond Jósika No. 657.  
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Talán már az özveggyel eligazodott a dolog, én többre nem mehetek.  
A Gyulainé contractusát fel ne váltcsd. 
Fank úr levelét ismét vettem s csütörtökön bizonyosan itten lesz, magad bárcsak 

péntekre igyekezzél elérkezni. Miklós is odaagya a lovait, hogy hamarább jöhess. 
Édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Mindent köszönts, kivált a gubernátort. 

Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 19. 

No. 662. [158] 

Kedves Liányom! 
Pedig hogy oly kegyes igazítás alá jütt a dolgom, én mindenképpen megnyugszom, 
csak egyszer végit érjen. 

De bajos, hogy annyi jószágot bírjon, semmit adósságot magára ne vállaljon, 
hát ménes, marhák, gyöngy, ezüst, minden. 

Az punctumban az ezüstet ki ígérte. 
Én [nem] bánom az alsó házok, és két lóra istálló, egy szekérre hely legyen övé, 

amíg él. 
A méltóságos gubernátort tisztelem, s nem is mertem vóna kérni, de szállyon az 

egek urának minden áldása őexcellentiájának házára. Megnyugszom, valamit őex-
cellentiája jónak ítil. A több urakot házokon tisztelem. Koszta úrnak quitantiát zá-
rok ide, s kérem igazítsák, amint legjobbnak tartyák, nekem elég bajom lesz, mert a 
több liány ág is készül, hogy admoneáltassan. 

Fanch urat holnapra várom. Éppen most este hat órakor vettem leveledet, most 
8 óra. Édes liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 
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Csáky Kata levele Bethlen Rozáliának 
1794. március 22. 

No. 662. [152] 

Kedves Liányom! 
Gondoltam én, hogy a pert aggyuk neki eszére, s azért akartam 300 embert időre 
megkínálni, declarálj rólla, én akármire rámegyek, csak egyszer igazodnék el. Ha 
az az kegyes gubernátor, kit is tisztelek, belé szóllana, legtöbbet használna, ha 
megmondaná, hogy a per után annyit nem fog kapni, s ne terhellyen, az én elfáratt 
napjaimban. Azt is meggondoltam, hogy ha [...] Gált el nem foglaljuk, hogy neki 
nagy oszlopa lesz. 

Gróf Vast köszöntöm, s ugyan jól tette vóna, ha idejütt vóna. Vajon az özvegyet 
nem tudná-e valamire venni? Már azt írtad, hogy az ház iránt, és az ezüst iránt van 
difficultása, ne híjja szállásnak, hanem maga házának az alsó házakat. 

Az ezüst iránt is, amit ítil a gubernátor, én oda engedem, csak ménes marhák és 
ha az interest ebben az esztendőben nem fizette, az van az elmémben, aki Tormá-
nénak jó, neki az ellensége, s talám velem is azért nem egyezik, hogy a van benne. 

Fanch úr és Bila urak is vannak még holnapig is itten, s innet vissza Fejérvárra. 
Már én is szerettem vona ottan lenni, de oly gyengén vagyok, alig járok édes 

liányom 

igaz szívű anyád 
özvegy gróf Bethlenné 

Küküllővár 

Hogy H. J. [Haller János] iffiú legén korában nem csinált adósságot, hanem vélle 
laktában. Vajon nem vóna jó az ő oszlopával szólni, én nem vétettem neki, ne le-
gyen ellenem tanácsával. Akik róllam emlékeznek, mind köszöntsd. 

Próbáld meg, ha vagy 100 csigát kaphatnál. 
 
Madame, Madame Rozália la Comtesse Bethlen, dame de S. Croix 

à Clausenburg 
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PÉNZNEMEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Pénznemek: 

 
1 arany forint = 4 rajnai forint = 2 tallér 
1 Rft, rajnai forint vagy rénes ft.(florenus Rhenensis) = 20 garas = 60 krajcár 

(100 Rft. = 80 magyar forint) 
1 Mft, magyar forint (florenus Hungaricalis) = 100 ezüst dénár 
1 tallér (birodalmi vagy imperiális) a 17. század végén = 1,5 magyar forint 
1 tallér (közönséges vagy ezüst) = 2–3 Rft. 
1 váltóforint, vonásforint = 60 krajcár = 20 garas 
1 garas = 2 poltúra, 3 krajcár, 5 dénár 
1 krajcár = 2 dénár 
1 poltura = 1½ krajcár 
1 máriás (márjás, a 18. században elterjedt ezüst váltópénz, a gyermek Krisztust 

tartó Mária veretekről kapta elnevezését, értéke változó) = 17 vagy 20 
krajcár (avagy ezüsthúszas) 

Súlymértékek: 

 
1 font (libra) = 56 dkg = 0,56 kg  
1 lat = a font 1/32 része, 1,7 dkg 
1 font = 1655-től a budai font helyett a pozsonyi font az országosan elfogadott 

mérték = 32 lat = 0,5580 kg 
1 mázsa = 100 font (libra) = 56,12 kg (1712-től) 

Hossz- és űrmértékek: 

 
1 lánc = 10 öl ( 18,9 m)  
1öl (bécsi) = 1,896 m  
1 királyi öl = 3,12 m 
1 rőf (könyök) = kb. 77,8 cm 
konc = 24 ív írópapír, 25 ív nyomópapír 
1 pint = térfogata 2 icce 
1 icce (itce) = 0,85 liter 
1 meszely (borok kis tételben való mérésére) = fél icce = 0,425 liter 
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1 akó = 64 meszely 
1 cseber vagy csöbör, tinna = 50 icce. N. Kis István szerint a tinna a váradi ún. 

kis köböllel azonos, vagyis 42,4 liter. 
1 gönci hordó = 8 cseber = 400 budai icce 
1 köböl (gabonamérték) = a kassai köböl a 18. században 125,06 liter és 2 po-

zsonyi mérő. A váradi ún. öreg köböl 84,8 liter. 
1 véka (szapu), quartale = gabona vagy más szemes termés mérésére, a kassai 

véka a 18. században 33,2 literes, a debreceni kb. 42 literes, a váradi 
72,5 literes volt.  

1 köböl (bormérték) = a kassai borköböl 13,57 literes 
1 mérő (gabonamérték), metreta = a pozsonyi mérő 62,5 literes 

Területmértékek: 

 
1 hold = 2 pozsonyi mérő = 1200 -öl (magyar hold) vagy 1600 -öl (kataszt-

rális hold). Az ún. királyi hold 896 -öl volt. 
1 pozsonyi mérős föld = egy pozsonyi mérő vetőmagot igénylő terület, a 18. 

század végén általában 600–800 bécsi -öl. 
1 kapás = 200 -öl kötött, 250–300 -öl homokos talajon 
1 nyilas (szőlő) = 500 -öl 
1 vékás = 300–400 -öl 
1 kaszás rét = 1200 -öl 
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LATIN EREDETŰ SZAVAK, KIFEJEZÉSEK 

 
ablatio – beszedés, elvétel 
absolutorium – felmentés 
absolvál – felment 
accedál – hozzájárul 
acceptál – elfogad, beleegyezik 
accludál – mellékel 
accorda – alku, egyezség, szerződés 
accurate – pontosan, gondosan 
acquisitio – szerzemény, kereset 
actio – vád, kereset, per 
actionalis libellus – keresetlevél 
actor – felperes 
actoreus,-a,-um – felperesi 
actorátus – felperesség 
actu – jelenleg 
ad (acc.) – -hoz,-hez,-höz 
ad casum necessarium – az elkerülhetetlen 

ügyhöz 
ad praesentem differentiam – jelen perre 
ad recipiendum novum – a perújítás elfoga-

dására/felvételére, folytatására 
ad subjectum – személyre szólóan 
administrál – elintéz, gondoskodik valami-

ről, beszolgáltat 
administrandi modus – igazgatási mód 
administratio – igazgatás 
admittál – jóváhagy, bebocsát, bebocsátást 

nyer 
admoneál – megint, figyelmeztet 
admonitio – megintés, figyelmeztetés, em-

lékeztetés, intés 
aestima – becsü, becslés 
aetas – életkor 
affidatio – biztatás 
aggratulatio – szerencsekívánat 
agnoscál – elismer, belát 
allegál – vitat 
allegatio – perbeli felelet, érvelés, perbe-

széd, bizonyítás 
allodiális – majorsághoz tartozó, majorsági 
almárium – szekrény 
amoveál – állásából elmozdít 

angária – negyedévi pénzjárandóság, bér fi-
zetésrész 

annectál – hozzácsatol 
ante novum – a perújítás előtt 
antecessor – előd 
anticipato – előlegesen, megelőlegezve 
antiqua – régi 
apellátio (értsd: appellatio) – fellebbezés 
appellál – fellebbez 
apelláns – fellebbező 
appertinentia – tartozék 
applicál – alkalmaz 
approbál – jóváhagy, helyesel 
aprobátio (értsd: approbatio) – helyeslés; 

javaslat 
archivarius – levéltáros 
archivum – levéltár 
argumentum – bizonyíték 
arkus – ív 
arrestál – leköt, fogságba vet 
articulariter – törvény szerint; cikkelyenként 
articulus – cikkely 
assecuratoria – bizonyságlevél 
assecurál – biztosít 
assentátio – sorozás 
assignál – kivet; kijelöl 
assignatio – elrendelés 
assistentia – pártfogás, segítség 
assumptio – felvétel; jóváhagyás 
attentio – figyelem 
attestál – bizonyít, tanúskodik 
attestátio – bizonyítás, megerősítés 
aufugiál – elszökik 
ágens – ügyvivő, ügyvéd 
árenda – haszonbérlet 
árendás – bérlő 
árendátor – bérlő 
áristom – börtön, zárka 
authentice – hitelesen, sajátkezűleg 
autentia (értsd: authentia) – hitelesség 
bagasia – málha 
beneficium – haszonvétel; javadalom, ado-

mány 
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bonificál – kárpótol 
bonificatio – kárpótlás 
butéllia – palack 
calculus – számítás 
calumnia – patvarkodás, alaptalan kereset, 

rágalmazás, perpatvar 
cambrialis levél – cserét tanúsító levél 
cancellarius – kancellár 
cancellarius plenipotentiarius – teljhatalmú 

kancellár 
cancellista – írnok 
capax – alkalmas 
capitál(is) – tőke(pénz) 
cassa – pénztár 
cassatio – eltörlés, megsemmisítés 
casus – eset, per, ügy 
causa – per, ügy 
cathegorice – határozottan 
causál – okoz 
cedál – átenged, juttat 
censoralis – vizsgálatot végző 
censura – vizsgálat, ellenőrzés 
censurale fórum – vizsgálati törvényszék; 

számvevőszék 
census – (pénz)adó 
certificál – igazol; tudósít, értesít 
certificatoria v. certificatorium – idéző levél 

tudósító v. bizonyossá tevő levél;  
charaqter (értsd: character) – rang, cím 
charta bianca – felhatalmazvány, kötelező 

íratlan levél 
circa – körülbelül 
circulariter – körözvény által, köröskörül; 

kerületenként 
circumstantia – körülmény 
citál – idéz, előhoz, perbe idéz 
citatio – idézés 
cointeressátus – érdekelt társ 
collateralis – oldalági (rokon) 
collusio – (vétkes) összejátszás 
colonialis (értsd: colonicalis) – jobbágyi 
colonicatura (értsd: colonicatus) – jobbágy-

ság 
comissarius – megbízott, biztos 
comissio – bizottság, megbízás, meghagyás 

(esetleg: megbízó levél); parancs, bizott-
ság 

comittál – meghagy, rábíz 

comitissa – grófné 
commandans – parancsnok 
commandíroz – parancsol 
commendál – ajánl 
commune terrenum – közös földterület 
communicál – közöl 
communitas – közösség 
compagnia v. compánia – társaság, század 
complanál – megegyezik, elrendez 
complanatio – megegyezés, elrendezés 
compositio – egyezség, elrendelés 
compositionalis levél – egyezség-levél 
compulsorium – vallató parancs (esetleg: 

kényszerítő levél) 
computál – számvetést készít, kiszámít 
computus – számítás, érték 
conceptio – fogalmazvány; összefoglalás 
conceptus – fogalmazvány 
conceszió (értsd: concessio) – engedély 
concipiál – megfogalmaz 
concludál – elhatároz 
condescendál – megszűnik, leszáll (a per) 

érvényét veszti; enged 
conditio – feltétel, kikötés, állapot 
condivisionalis – osztozó fél 
condonál – elenged 
conductio – kibérelés, felfogadás 
conferál – adományoz, megbeszél; összevet 
conferencia – megbeszélés, gyűlés 
conficiál – elkészít, összeállít, szerkeszt 
confirmál – megerősít 
confundál – összezavar(odik) 
confusió – zűrzavar 
congerál – összegyűjt 
congregatio – gyűlés, közgyűlés 
conscriptio – összeírás 
conscriptor – összeíró 
consencia – egyetértés 
consenciál – egyetért 
conservál – megőriz 
consideratio – megfontolás 
consiliarius – tanácsos 
consolál – vigasztal 
consors – hitves 
constitutus – kirendelt, megbízott 
consultál – tárgyal 
consultum – tanácsos 
consummál – fogyaszt; végrehajt, összegez 
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contemptus – megvetés, lenézés 
contendál – kifogást emel tiltakozik, vitat, 

állít, bizonyít 
contentálódik – megelégszik 
contentum – tetszés, megelégedés 
contentus,-a,-um – elégedett 
contestál – tanúsít 
continentia – tartalom, foglalat 
continuál – folytat 
continuum judicium – Állandó Tábla 
contractus – szerződés 
contradictio – ellenmondás 
contradictor – ellentmondó 
contribuens – adózó 
contributio – adó 
controversia – vita, nézeteltérés 
controversius – vitás 
convent(us) – konvent 
conventualis notarius – konventi jegyző 
conventio – bevett szokás, megegyezés 
conventiós – szerződéses, egyezményes 
conversatio – beszélgetés, társalgás, foga-

dás, 
convictio – elmarasztalás 
convincál – elmarasztal 
coperta – levélboríték 
copia – másolat 
copiáz – másol 
coronatio – megkoronázás 
correspondeál – levelezik, kölcsönöz (vagy 

küld) 
correspondentia – levelezés, összeköttetés 
creditum – hitel 
cum gratiarum actione – köszönettel  
cura – ápolás, gondozás 
curál – gondoz, ápol 
curator – felügyelő, gondnok 
currentális – körlevél 
currentis (ti. anni) – folyó év vagy hónap 
datia – adózás 
de anno – évből 
de iterato – ismételten, újból 
debitum – adósság, tartozás 
decessus – távozás (vagy halál) 
decidál – határoz, dönt 
decisio – ítélet, döntés 
declarál – kijelent, bevall 
declaratio – kijelentés, bevallás 

decretaliter – határozatilag 
decretum – rendelet 
deductio – részletes felsorolás 
defectus – fogyatkozás; kihalás, hiány 
defendál – oltalmaz, megvéd 
defensio – védelem 
deficiál – kihal, meghal, hiányt szenved 
deficultál (értsd: difficultál) – kifogásol, 

nehezményez 
deliberál – határoz, megítél, dönt 
deliberatum – ítélet, határozat, végzés 
delineál – tervez, elhatárol 
demonstratio – pontos kimutatás, számadás 
deplorál – elpanaszol 
deponál – letesz, letétbe helyez; tartóztat 
depurál – leró 
deputatum – terményjárandóság, élelembér 
descendens – leszármazott 
describál – leír, elrendel 
desinteressatus – nem érdekelt, részrehajlás 

nélküli 
detegál – felemlít, felfed 
deterioratio – romlás 
determináció – határozat, döntés 
determinál – határoz, dönt 
diarium – napló 
dictatura – irattárnoki hivatal 
die – nap 
differentia – különbség, eltérés 
difficultás – nehézség; kifogás 
digestivus – emésztő 
dilatio – perhalasztás 
directio – igazgatás 
director – igazgató 
dirigál – irányít 
discretio – ajándék, borravaló; szerénység, 

kímélet 
disgratia – kegyvesztettség 
dispenzátio – felmentés 
disponál – rendelkezik 
dispositio – rendelkezés, intézkedés 
disputál – vitat, kétségbe von 
distantia – távolság 
distrahál – elad, túlad vmin, v-mit elvon 
diverticulum – dűlő, telek 
divisio – megosztás, megosztozás 
divisionalis (levél) – osztálylevél 
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divisionális conscriptio – osztályos össze-
írás 

divisitor – osztoztató 
diurnum – napidíj 
dominális szék – úriszék 
domínium – uradalom 
donatio – adománylevél; adományozás 
dosis – adag 
ecclesia – egyház, egyházközség 
eczamen (értsd: examen) – vizsga 
elliminál – eltávolít, kiküszöböl, elűz 
elocál – kihelyez (pénzt kamatra) 
eo non obstante – ellent nem állva, nem 

akadályoztatva az által, akadály nélkül 
erigál – emel (épületet) 
erogatio – kiadás, költség 
espressus – ld. expressus 
evictio – szavatosság, kezesség 
evictor – szavatos, kezes, védnök 
evictoratus – kezesség, védnökség 
evictorság – ld. evictoratus 
evincál – szavatol, védelmez, felel vmiért 
evocál – perbe idéz 
evocátio – perbehívás, idézés 
evocatoria – idéző levél 
ex consilio – megfontolásból, belátásból 
exactoratus – adóhivatal 
exceptio – kifogás, tiltakozás 
excessivus – kicsapongó, kihágó 
excontentál – kielégít 
excusál – mentegetőzik, bocsánatot kér 
executio – végrehajtás 
executor – végrehajtó 
exemplár – példány, példa 
exequál – végrehajt, behajt, foganatosít 
exhibeál – benyújt, bemutat 
exigál – behajt (adót) 
eximál – kivesz, megszabadít 
exmissio – kiküldés (bizonyításra) 
exmittál – kiküld 
expediál – elküld, kiad 
expediens – elküldő, v. elküldendő 
expeditio – kiadás, küldemény 
expensa – kiadás 
experientia – tapasztalat, ismeret 
expertus – tapasztalt 
exponál – előad, tudomására hoz, vkinek 

rendelkezésére bocsát 

expressus – futár 
exsurgál – felkel, gyarapodik, felemelkedik 
extendál – kiterjed 
extra dominium – birtokon kívüli (ti. kere-

set) 
extractus – beszámoló, tartalmi kivonat; ki-

mutatás 
extrahál – megszerez, kivonatol, kijegyez 
extraseriális – rendkívüli 
extravillanum – telekhez tartozó külső bir-

tok 
factio – pártütés, álnokság 
família deductio – családfa 
fasciculus – kötet, csomó 
fassio – vallás, bevallás 
fateál – vall 
fatens – vallomást tevő 
fatum – végzet 
favor – pártfogás, kegy 
fide mediante – lelkiismeretesen, eskü alatt 
figál – kijelöl, kitűz (időpontot) 
fiscális – ügyvéd; mn. kincstári 
fiscalis director – kamarai igazgató, 

köz/jogügyigazgató 
fiscalis prókátor – ügyvéd 
fiscalitas – kincstári javadalom 
fructus – jövedelem 
frustrál – áltat, rászed 
fundál – megköt, megerősít, alapít, v-mire 

alapoz 
fundus – alap, tőke 
fundamentum – alap 
fundatio – alapítvány 
fundationális – alapítványi, alapító-levél 
fundatrix – alapítónő 
genelogia (értsd: genealogia) – családszár-

mazási lajstrom, nemzetség 
generál commando (értsd: commando 

generale) – hadikormányszék 
gratia – kegy 
gratiájába commendál – kegyelmébe ajánl 
grationalis – kegyelem-levél 
gratiosa comissio – kegyes meghagyás 
gratiose – kegyesen 
gratiosus – kegyes 
gratis – ingyen, ellenszolgáltatás nélkül 
guardian – szerzetesrend házfőnöke 
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gubernalis consiliarius – főkormányszé-
ki/guberniumi tanácsos 

gubernator – kormányzó, Erdély legfőbb 
polgári tisztiselője (1690–1848) 

Gubernium – főkormányszék, Erdély leg-
főbb kormányzati szerve (1690–1848) 

idest – azaz 
immediata succesio – közvetlen öröklés 
immediate – közvetlenül, azonnal 
immediatus succesor – közvetlen örökös 
impetrál – felkér, megnyer 
impopulatio – népesség 
importál – behoz 
imputál – beszámít 
in acclusa – mellékletben 
in anno – évben 
in merito – lényegében 
in natura – természetben 
inapplicabilis – nem alkalmazható 
inclytus – tekintetes, nemes 
inctus / incta – (in causam attractus, -a) – 

alperes 
indebita – méltatlan kereset, méltatlan pa-

nasz 
indorsatio – hátirattal lát el, hátiratként ráje-

gyez, megjegyzés 
ineál – kezdeményez, köt (szerződést) 
inferál – beír, bejegyez, bele foglal, bele-

vesz 
infestál – háborgat, zaklat, becstelenít 
infusum – (gyógy)ital 
ingerál – (perbe) beavatkozik 
ingrediál – belefoglal; bejön 
inhibeál – eltilt 
injuria – sérelem 
inquisitio – vizsgálat, vallatás 
inquisitionalis – vizsgálati, vallatási 
inquisitoria-relatoria – tanúvallatásról jelen-

tés 
inquirál – vallat, kérdez 
inscribál – zálogba vet, ajánl 
inscriptio – zálog 
inscriptionalis conscriptio – zálog idején 

végrehajtott összeírás 
inscriptionalis summa – zálogösszeg (az az 

összeg, amelyért ideiglenesen lekötnek 
valakinek egy birtokot) 

insignatio – bejegyzés 

insinuál – itt: kieszközöl 
insinuatio – jelentés, idézés 
inspector – felügyelő, intéző 
instál – kér 
instáns – kérelmező 
instantia – kérvény 
institutio – utasítás, rendelkezés 
instructio – utasítás 
instrumentum – okirat, irat 
in summa – összességében 
intabulál – beiktat 
intabulatio – (adósság) bejegyzése 
interes – kamat 
interresátio – érdek 
intimus cancellárius – titkos kancellár 
intitulál – címez 
inventárium – leltár, jegyzék 
investigatio – vizsgálat 
inviál – útbaigazít 
invitál – meghív 
judex curiae – országbíró 
juramentum – eskü 
jurista – jogász 
jurium inspector – jogfelügyelő 
jurium sustentatio – jogfenntartás 
jus patronatus – kegyúri jog 
kapitalista – tőkével rendelkező, tőkés 
kimobilíroz – bebútoroz 
legale transumptum – hiteles másolat 
legatum – hagyaték 
legitimátio – bizonyítás, igazolás; törvénye-

sítés 
leváta – perfelvétel 
létánia – litánia 
libere – szabadon 
libéria – cselédruha 
libria – könyvtár 
limitaneus – határőr 
linea (vagy linia) – ág, vonal 
liquidál – kiegyenlít; felszámít 
literale insrumentum – oklevél, okirat 
lititare (értsd: licitare) – árverezni 
lititatio (értsd: licitatio) – árverés 
magazinum – raktár, éléstár, csűr 
magistratus – tanács, városvezetés 
maliciósus – ártalmas, rosszindulatú 
mandatárius – megbízott 
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manet in restantiam – tartozásként fennma-
rad 

mater – anya 
materiálé – anyag 
matéria – anyag 
megdisputál – megvitat 
megtaxál – ld. taxál 
melioratio – javítás 
memoriális – feljegyzés 
meritalis – érdemi 
meritum – érdem, érdemi rész 
metalis reambulatio – határjárás  
médium – eszköz 
militáris magazinum – katonai raktár 
militaris promotio – katonai előléptetés 
missilis – levél 
mixtura – keverék 
mobilia – ingóság 
modalitás – módozat 
moderál – mérsékel 
mortifikál – sanyargat, halálra gyötör 
mulctáz – megbírságol 
naturale – termény, természetbeni dolog 
nátió – nemzet 
NB – Nota bene! – Jól jegyezd meg! utóirat 
negligál – elhanyagol 
nona – kilenced 
nota v. notatio – feljegyzés 
notáz – jegyez 
notórius – hírhedt, mindenki előtt ismeretes 
novi cassatio – a perújítás elutasítása 
novisatus,-a,-um – aki ellen a per megújítta-

tott 
novitius – újonc 
novum – perújítás 
numerizál – számoz 
numerus – szám 
oblatum – ajánlat 
obligál – kötelez 
obligatória – kötelezvény 
obligatus – lekötelezett 
observál – megőriz, megjegyez, megtart, be-

tart 
obtineál – megszerez, pert nyer 
obviál – megakadályoz, útját állja 
occupál – elfoglal 
oeconomia – gazdaság, gazdálkodás 
oeconomizál – gazdálkodik 

offerál – ajánl, felajánl 
officiolatus – hivatal 
okulátor (értsd: oculator) – helyszíni szem-

lét végező látómester, a céh vezetésébe 
tartozott, a termékek minőségét ellenőriz-
te 

oneratus – terhelt (adósságtól) 
onus – teher 
opinio – vélemény, ítélet 
ordinarie – rendszeresen 
originális – eredeti 
originaliter – eredetileg, eredeti formában 
oxicrucium – ecetes víz 
padimentum – padló 
palatinus – nádor 
partál – örököl 
partitál – részeltet 
passio – vki kénye-kedve  
passus – útiokmány, útlevél, átjáró, út 
pater szuperior – a káptalan elöljárója 
patrocinium – pártfogás 
patrona – pártfogónő 
pendente apellatione – amíg a fellebbezés 

függőben van 
per absolutum – feltétlenül, határozottan 
per non venit – meg nem jelenés által/miatt 
perceptor – adószedő 
percipiál – felszed, behajt, elfogad, elvesz 
perennalis – örök 
perfectio – tökéletesség 
periclitál – veszélyeztet 
periodus – időszak 
personális – személyes, személynök 
pium legatum – kegyes célú hagyaték 
plenipotentia – teljhatalom 
plenipotentiarius – teljhatalmú megbízott 
pleuritis – mellhártyagyulladás 
poena indebitae – méltatlan kereset miatt ki-

rótt büntetés 
portio – birtokrész 
portus – kikötő 
possessor – birtokos 
possibilis – lehetséges 
posteritás – utókor, utódok 
potentiarius – hatalmas(kodó) 
praebenda – javadalom; járandóság 
praeceptorium – perfelvétető parancs 
praedium – major, puszta 
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praefectus – jószágigazgató 
praeferentia – elsőség 
praefigál – előre kijelöl, kitűz 
praejudicium – sérelem, kár 
praejudicál – árt, kárára van 
praerogativa – előjog, kiváltság 
praescribál – előír 
praescriptio – előírás 
praesentatio – kinevezés; bemutatás 
praeses – elnök 
praesidium – elnökség 
praetendál – követel 
praetensio – követelmény 
praetereál – mellőz 
praetestatio – előzetes tanúvallomás 
praevaricatio – összejátszás, megveszteget-

hetőség 
praevie – eleve, előre 
premenda – préselés 
prescriptio – ld. praescriptio 
presidium – ld. praesidium 
primitia – újmise; első termés, zsenge 
principális – fő, felettes 
privatum – magánérdek 
privilegiátus – kiváltságos 
privilégium – kiváltságlevél, kiváltság, elő-

jog 
pro anno ultimo – a legutóbbi évre 
pro et contra – mellette és ellene 
pro informatione – értesítés végett 
procedál – peres ügyben eljár 
processor – előd, ős 
processus – eljárás, per 
procuratio – gondviselés 
procurátor – ügyvéd, meghatalmazott 
procurál – ellát, gondot visel 
procurátorkodik – ügyvédkedik, gondnoki 

feladatot ellát 
procuratoria constitutio – ügyvéd-vallás 
procuratoris revocatio – ügyvédi szó, azaz 

az ügyvéd állításának/megbízatásának 
visszavonása 

producál – előteremt, bemutat 
projectum – terv, javaslat 
prókátor – ügyvéd 
promoveál – előmozdít 
pronunciál – hirdet (ítéletet), véleményt 

nyilvánít 

prorogatorium mandátum – perhalasztó, el-
napoló parancs 

prosequál – folytat 
prospectus – kilátás 
protestál – tiltakozik 
protocollál – jegyzőkönyvez 
protocollista – jegyzőkönyvvezető, iktató 
protocollum – jegyzőkönyv 
proventus – jövedelem 
provideál – gondoskodik, előre lát 
provinciális comissarius – tartományi biztos 
comissariatus (provincialis)– tartományi 

biztosság, összekötő szerv a katonaság és 
a polgári kormányzat között 

provisio – készlet 
provisoratus – gondviselőség 
provocál – perbe hív/idéz, hivatkozik 
P. S. (post scriptum) – utóirat 
publicál – közzétesz, kihirdet 
publicatio – kihírdetés 
publice – nyilvánosan 
publicum – nyilvános dolog; közönség 
punctatim – pontonként, sorban 
punctum – pont 
purum et liquidum debitum – tiszta kész-

pénzadósság 
quarta – dézsmanegyed 
quartirium v. quarterium – szállás, kvártély 
quitál – nyugtáz 
quitancia v. quietantia – nyugta 
radicaliter – alapjából 
ratio – számadás; indok 
readmoneál – újra megint, figyelmeztet 
recedál – meghátrál, enged 
recepisse – átvételi elismervény 
recognitio – elismervény 
recognitionalis – elismervény 
recognoscál – elismer 
recomendál – ajánl 
recurrál – folyamodik 
recursus v. recursio – folyamodás, fellebbe-

zés 
reducál – csökkent 
reductio – visszaadás, jóvátétel 
referada – előadás, előterjesztés 
referál – előad, jelentést tesz 
referens – előadó, előterjesztő 
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reflectál – emlékeztet, figyelmeztet, felel, 
válaszol, megjegyzést tesz vmire 

reflexio – észrevétel, emlékeztetés 
refusio – visszatérítés 
regestrál – jegyzékbe vesz 
regestrum – jegyzék, jegyzőkönyv 
registratió – lajstromozás 
registrator – irattáros, lajstromozó 
regius (ti. homo) – királyi ember, aki mint 

idéző, vallató járt el; királyi bizományos 
regius perceptor – királyi adószedő 
Regius Fiscus – királyi kincstár 
regula – szabály 
rejecta – más törvényes napra való elhalasz-

tás 
relatio – jelentés; előterjesztés, javaslat 
relatoria – írásbeli jelentés, tudósító levél, 

vallás levél 
religio – vallás 
remedium – orvosság; jogorvoslat 
remittál – visszabocsát; visszaküld 
renitentia – ellenszegülés 
reparál – javít, visszaszerez; megvált 
repartitio – felosztás 
repellál – visszaűz, visszaűzéssel él (az íté-

let végrehajtásával szemben), ellenszegül 
reperál – talál 
repetitio – követelés 
replica – felelet 
reponál – letesz 
reportatio – visszahozatal 
repulsio – visszaűzés, ellenszegülés az ítélet 

végrehajtásával 
reputatio – jóhír, köztisztelet 
requirál – megkeres 
requisitorium vagy requisitorium mandatum 

– megkereső parancs, levélkereső parancs, 
felszólító parancsolat 

rescriptum – királyi leirat; másolat 
reservál – megtart 
residentia – lakhely, székhely 
resignál – átad, rábíz; visszajelez 
resolutio – válasz, végzés 
resolvál – kötelez, rávesz 
resonéroz – visszhangzik, hangoztat 
restál – tartozik 
restans – hátralévő 
restantia – tartozás 

restrictio – korlátozás, megszorítás 
retractál – újratárgyal, megmásít, visszavon; 

tiltakozik 
reverzális – kötelezvény 
revisio – vizsgálat, szemle 
revocatio – álláspont visszavonása; vissza-

hívás 
salve – köszöntő formula: légy üdvözölve! 
satisfactio – elégtétel 
secretarius – titkár 
securitas – biztonság; biztosíték 
sedria – törvényszék 
sekulum (értsd: seculum) – világ; kor, év-

század 
sententia – ítélet, végzés 
sententiáz – ítél 
separatio – elkülönítés; határjel által való 

elválasztás 
sequester – gondnok 
sequestrál – lefoglal 
sequestrum – lefoglalás, zárlat 
series – perssorrend, tárgyalási sorrend, sor, 

rend 
sessio – gyűlés; telek 
sine semine – mag nélkül   
sine semine deficiálás: magvaszakadás 
sistál – előállít 
solemnitás – ünnepség, ünnepélyesség 
sollicitál – szorgalmaz, sürget 
specialiter – különösen 
species facti – tényvázlat 
specifikáció – kimutatás 
specifikál – számbavesz, külön feljegyez 
s.t. (sub titulo) – valaminek a címén, ürü-

gyén 
sub eo titulo – azon cím/ürügy alatt 
submittál – felterjeszt 
subsequenter – következőleg 
supervenientia – azonnali odajövetel, meg-

jelenés  
stafféta – gyorsposta, sürgöny 
statio – állomás, megálló, tisztség 
statutio – iktatás 
status – helyzet 
statutoria – beiktató levél 
statutoria relatio – beiktatásról írásbeli je-

lentés 
subdivisio – felosztás, elosztás 
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subiectum – személy, alany 
submittál – felküld 
subscribál – aláír 
subscriptio – aláírás 
subsistál – fennmarad 
succedál – sikerül; következik 
successio – öröklés, örökség 
successor – örökös 
succumbál – pert veszít, a felperes keresetén 

elmarad 
summa – összeg 
suo modo – a maga módján 
super erogatum – a kiadási tétel fölötti 
superadál – ráadásként ad, ráfizet 
superevictor – főszavatos, fővédnök 
superior – elöljáró 
suprema regia decisio – felső királyi ítélet 
suspendál – felfüggeszt 
suspitio (értsd: suspicio) – gyanú, kétség 
s.v. – salva venia – bocsánat a szóért! 
tabula continua – szünet nélkül való tábla 
tabula regia – királyi ítélőtábla 
tabulae assessor – táblai ülnök 
tabularista – táblai tisztviselő 
taksa (értsd: taxa) – adósság, váltság 
taxál – bért szab 
tenor – tartalom 
tentál – vizsgál; próbát tesz 
terminál – határoz 
terminus – határidő 
ters (terminus solutionis) – fizetési határidő 
testamentum – végrendelet 
testál – örökül hagy 
testimoniális – bizonyságlevél 
testimonium – bizonyítvány 
thesaurarius – kincstartó 

titulus – cím, jogcím 
tollál – eltöröl, felfüggeszt, megszüntet 
tractament(um) – lakoma 
tractál – megvendégel, vendégséget ad 
transmissio – átküldés (a per áttétele felsőbb 

bírósághoz) 
transmissionalis – feljebbviteli levél 
transmittál – átküld 
transponál – áttesz, átvisz, átszállít 
transpositio – áttétel, felcserélés, fordítás 
transummál – átmásol, átír 
transsummálás – átmásolás 
transumptum – hiteles másolat, átirat 
triduális – háromnapos, harmadnapos 
triumph(us) – diadal 
tutor – gyám, pártfogó 
typographia – nyomda 
typographus – nyomdász 
tyro – újonc 
unitus – görög egyesült, azaz görög katoli-

kus vallású 
urbárium – jobbágyszolgáltatások jegyzéke 
urgeál – sürget 
usus fructus – haszonélvezet 
utrum – kérdőív 
vectura – szállítás, fuvar 
vecturáztatás – szállítás 
ventillál – megtárgyal 
vers – ld. verso 
verso – papírlap 
vice praeses – alelnök 
vidua – özvegyasszony 
vincularis – kötbéres 
virtualiter – várhatóan, remélhetőleg 
visitatio – látogatás 
votizatio – szavazás
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Haller Zsuzsanna (Haller Pálné), 25, 81, 

83, 85, 92, 163, 248 
Hallerné Nemes Zsuzsánna, 331, 338, 372, 

373, 375, 377, 378, 380 
Halmágyi, 143 
Harasztos, 348 
Harruckerné, 302 
Harsány, 23 
Harsányi, 205, 334, 335 
Harsányi Benedek, 194 
Harsányi József, 136, 137, 206 
Harsányi László, 167, 169, 175, 350 
Hátas János, udvarbíró, 352 
Hatfaludi Ferenc, 53, 55, 60, 62, 64, 65, 76, 

77, 103 
Hatfaludiné, 248 
Hátszeg, 91, 222 
Hegedüs György, procurátor, 270, 277, 

335, 336 
Henter Ádám, 57, 81 
Henter Antal, 343 
Henter Elek, 153 
Henter Istvánné (Nemes Mária), 333 
Hídalmás, 53, 60, 65, 77 
Hídvég, 351 
Hochmeister, typographus, 305 
Holdvilág, 176 
Homoród, 350 
Horváth Ferenc, 194, 250 
Horváth urak, 103 
Horváthné, 295 
Hosszúaszó, 138, 354 
Hosszútecső, 18 
Huszár báró, 25, 48, 135 
Huszár László, 113, 115 
Huszár Sándor, 303, 343 
Huszárné, 376 
Hutter Mihály, 235 
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I, Í 
Ilondapataka, 166, 172 
Illyefalva, 129 
Illyés István, siteri számtartó, 22 
Inczédi Sámuel, tordai főbíró, 362 
Izdenzy József, 28 

J 
Jakó László, 22 
Jánosi István (szávai), 343 
Jánosi Péter (szávai), 343 
Jordány János, 341 
Jósika Antal, 141, 142 
Jósika Antalné, 188 
Jósika Dániel, 188, 207 
Jósika Gábor, 30 
Jósika Imre, 29, 61, 77, 117 
Jósika István, 188 
Jósika János, 32, 39 
Jósika Miklós (megh. 1824), 30, 33, 111, 

135, 178, 179, 188, 274, 326, 348 
Jósika Miklós, a regényíró, 30, 39, 40 
Jósika Mózesné, 30 
Jósika Sámuel, 30, 42, 178, 361 
Jósikáné, 98 
Josinczi László báró, 333 
II. József, 28, 302 

K 
Kabos László id., 106, 108, 109, 150 
Kádár Mózes (dési), 110, 135, 136, 158, 

167, 170, 174, 175, 179, 180 
Kádas, 116 
Kajcsa Mihály, 22, 149, 172, 173, 182, 

184, 224, 228, 255, 258, 259, 270, 288, 
302, 312, 313, 334, 372, 373, 375, 378 

Kajla, 149, 319 
Kajtsa Imre, 248 
Kál, 236 
Kálnoki, 315 
Kálnoki Kata, 19 
Kalocsa, 237 
Kalyán, 356 
Kamuthi Balázs, 77 
Kamuthi Zsuzsanna (Mikola Zsigmondné), 

107, 122 
Kanta, 333 

Kapjon, 110, 378 
Károly herceg, 49 
III. Károly, magyar király, 316 
Károlyi Antal, 70, 74 
Károlyi Ferenc, generális, 201 
Károlyi Sándor, 16, 17 
Kásapataka, 19, 75, 174 
Kassa, 22, 31, 32, 137, 144, 161, 162, 164 
Kasza, prókátor, 334 
Keczeli István, 70 
Keglevics, 144, 327, 329 
Kékbükk, 84, 227 
Kellő Ambrus, 169, 170, 219, 220, 229, 

230 
Kemény Farkas, 346 
Kemény Gergely, 289 
Kemény Gergelyné, 196, 260, 276, 335 
Kemény János, 11 
Kemény Miklósné, 343, 344 
Kemény Simon, 308 
Keményné, 125 
Kendeffi Elek, 116, 179 
Kendeffiné, 213 
Kerelőszentpál, 81, 83, 85 
Keresd, 79 
Keresztes, 65 
Keresztúr (Sajó), 25, 48, 54, 83, 109, 120, 

141, 149, 157, 158, 168, 185, 196, 197, 
216, 232, 235, 259, 269, 270, 271, 275, 
276, 277, 281, 284, 285, 318, 357, 370 

Keresztúri, ágens, 234, 301 
Keserű György, 22 
Kettősmező, 20, 54, 118, 170 
Klevenhüller, Maria Josepha, 59, 64, 151 
Khevenhüller von, Ludwig Andreas, 59, 90 
Kincsi, 363 
Kisbun, 315 
Kisfehéregyház, 311 
Kiskristolc, 20 
Kismarja, 22 
Kispetri, 93 
Kiss Boldizsár, nagyalmási udvarbíró, 40, 

65, 340, 341, 355, 356, 357 
Kissáros, 103, 168, 195, 267 
Klézsa, 343 
Klobusiczkiné, 164 
Klobusinszky Antal, 163, 164 
Kohány, 219, 350 
Kolozsvár, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 

31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
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50, 55, 57, 58, 60, 61, 77, 78, 81, 83, 86, 
93, 94, 96, 98, 118, 119, 121, 122, 124, 
125, 126, 127, 133, 138, 139, 141, 142, 
146, 147, 152, 159, 162, 164, 166, 167, 
170, 173, 175, 177, 178, 180, 182, 185, 
186, 191, 192, 193, 196, 205, 214, 217, 
227, 240, 245, 246, 247, 254, 258, 259, 
261, 262, 267, 269, 270, 271, 272, 275, 
277, 279, 284, 288, 289, 290, 292, 302, 
308, 309, 315, 321, 323, 326, 327, 329, 
338, 347, 349, 355, 356, 357, 366, 367, 
370, 371, 374, 375, 379 

Korda György, 52, 60, 84, 97, 127, 154, 
177, 239, 247, 255, 257, 261 

Kornis Antalné, 163 
Kornis Mihály, 21, 22, 81, 92, 147, 219 
Kornis Zsigmond, 144 
Kóródi, 348 
Korond, 363 
Koszta úr, consiliárius, 375, 379, 380 
Kotsis Moises, 170 
Kovacsóczi Farkas, 239 
Kozma Ferenc, 354, 359, 363, 371 
Kozma Ferenc udvarbíró, 228 
Kozma Ferenc, udvarbíró, 37, 185, 187, 

194, 202, 206, 211, 218, 224, 225, 226, 
236, 237, 241, 253 

Kozma Ferenc, volt udvarbíró, 254, 255, 
258, 278, 280, 287, 299, 302, 327 

Kozma Mihály, 38, 217, 281 
Kőboldogfalva, 335 
Kőlozna (Puszta), 230 
Körösbánya, 217 
Körösi, 340 
Körösszeg, 15 
Körtvélyfája, 165 
Kővág, 378 
Kővár, 240 
Középfalva, 202, 216, 218, 233, 287, 303, 

309 
Középlak, 60 
Krasznahorvát, 254 
Kufstein, 258 
Küküllővár, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 

39, 40, 41, 51, 86, 92, 95, 98, 103, 110, 
117, 119, 125, 127, 133, 134, 136, 142, 
144, 145, 147, 152, 159, 161, 167, 174, 
176, 177, 180, 181, 187, 198, 200, 201, 
202, 206, 209, 216, 223, 225, 226, 236, 
241, 244, 249, 252, 255, 268, 274, 275, 

278, 281, 282, 286, 287, 288, 290, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 306, 308, 312, 
316, 327, 334, 335, 336, 349, 350, 358, 
360, 362, 368, 379 

L 
Laczházi, 329 
Laczkovics László, 22 
Lajos István, számtartó, 327 
Lányi József, 47 
Lapád, 196, 198 
László úr, 67, 104, 120 
Laxenburg, 90 
Lázár Ádám, 20 
Lázár Antalné, 234, 255 
Lázár Druzsina, 19, 20 
Lázár Eleonóra, 348 
Lázár Ferenc, 20 
Lázár Gábor, 20, 72 
Lázár János, 57 
Lázár László, 19 
Lázár Pál, 359, 369 
Lecsmér, 228 
Lekence, 347 
Léta, 240 
II. Lipót, 339, 340 
Lónya (Aranyos), 38, 77, 83, 143, 188, 206, 

262, 330, 348 
Ludesd, 222 
Lunka, 188 
Lüki, 219, 350 

M 
Macskási Péter, 99 
Magos Pál, 150, 158, 168, 196, 198, 233, 

234, 271, 335 
Magos Pálné, 277 
Magyarkékes, 347 
Magyarókerék, 166, 172 
Magyaróság, 84, 154, 257 
Magyarzsombor, 64, 65, 315 
Májoshegye, 169 
Mantova, 123 
Margitta, 22, 147, 219 
Mária Terézia, 26, 28, 29, 41, 59, 68, 89, 123 
Mariazell, 92, 345 
Máriapócs, 144 
Máriaradna, 188 
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Marosvásárhely, 16, 19, 23, 56, 57, 58, 81, 
88, 102, 115, 135, 154, 166, 173, 178, 
180, 182, 183, 184, 185, 193, 222, 224, 
225, 226, 228, 238, 239, 244, 252, 255, 
258, 261, 268, 269, 287, 292, 293, 294, 
303, 317, 321, 327, 334, 349, 350, 358, 
367 

Matskási Ferenc, 247 
Mátyásné, 248 
Mátyus István, nagyalmási udvarbíró, 70, 

71, 74 
Mátyus József, 93 
Medgyes, 24, 33, 51, 94, 221, 263, 323, 

344, 345, 363 
Medve Mihály, 31, 113, 134, 149, 183, 

251, 252, 270, 271 
Medve Mihály ifj., 113, 222, 252, 271, 285 
Medve Mihályné, 343 
Megykerék, 335 
Méhes, 126 
Melinszki Ferenc, nagyalmási udvarbíró, 

103 
Mezőberkenye, 368 
Mezőmadaras, 271 
Mezőpaszmos, 273 
Mezőszentmárton, 371 
Mezővelkérről, 166, 172 
Migazzi Antal Kristóf, bécsi érsek, 248 
Mihótsa Ádám, 74, 76 
Mihótsa József, 74, 76 
Mikefalva, 365 
Mikeháza, 83, 243 
Mikes, 308, 368, 372, 375, 377 
Mikes István, 102 
Mikes János, 340 
Mikes Katalin, 351 
Mikes Mihály, 17 
Mikeszásza, 137, 138, 178 
Mikó Miklós, 138 
Mikola Ágnes, 166, 173, 183 
Mikola Ferenc, 183 
Mikola János, 32, 183, 189, 246 
Mikola Judit, 126, 183, 189, 214, 257 
Mikola László, 19, 24, 67, 104, 107, 166, 

181, 182, 239, 247, 248, 344 
Mikola Zsigmond, 24, 122, 183 
Miksa főherceg, Mária Terézia fia, 123 
Mindszenti Krisztina, 15 
Miske József báró, 135, 259, 342 
Mocs, 166, 172, 338 

Molnár, prokurátor, 334, 367 
Monora, 138 
Montoya Ferenc, 122, 123, 296 
Montoya grófnő, 296 
Möringer, Lambert, guberniumi tanácsos, 

132, 162 
Murányi Péter, 77, 78, 83, 84 

N 
Nádasszentmihály, 315 
Nádudvari, procurátor, 267 
Nagy Borbára (Borsai), 200 
Nagy József, 210 
Nagybánya, 170 
Nagyenyed, 317 
Nagyfalu (Szilágy), 73, 87 
Nagyida, 164, 212, 245, 343 
Nagykapus, 250 
Nagykároly, 231 
Nagykristolc, 20 
Nagykujstalak, 18 
Nagyvárad, 224 
Naláczi Borbála (Bethlen Gergelyné), 100, 

102, 103, 156, 168, 349 
Naláczi Lajosné, 100, 155, 295, 297 
Naszód, 157 
Nemes Antal, 303, 309 
Nemes Györgyné, 196, 303, 324, 325, 329, 

331 
Nemes Julianna (Árva), 97 
Nemes Péter, 57 
Nemes Sándor, 264 
Nemes úr, 91, 132 
Nemes Zsuzsanna (Haller Jánosné), 66, 112 
Nepomucena apáca, 111, 117 
Neysteter, 177, 208 

Ny 
Nyágai, román ágens, 90 
Nyíres, 174 
Nyulay, Constantinus Antonius, 337 

O, Ó 
O’Donell, 28 
Okontzky úr, 214 
Oláh Boldizsár, 212 
Oláhbuda, 239 
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Oláhfenes, 127, 213, 240, 247, 248, 257, 
312, 376 

Oláhsályi, 61 
Olasz Mihály, 168 
Orbány Antal, 348 
Orbok, procurátor, 168, 233, 234 
Orczy Lőrinc, 35, 163, 164 
Orczy Lőrincné, 164 

P 
P. Horvát János, 240, 241 
Pál Gáspár, 239 
Pál Sámuel, 122 
Pálffy Karolina (Kornis Mihályné), 21, 23, 81 
Palm Josefa (Bánffy Györgyné), 41, 306, 

324, 338, 356 
Pataki Sámuel, orvos, 32, 146, 159, 191 
páter Inokai, 40, 237, 262, 263 
páter Medvés, 55, 56, 58, 172 
Pekri Lőrinc, generális, 17 
Pénteki Mihály, praefectus, 30, 188, 217 
Pest, 32, 224, 346, 348 
Pétervárad, 59 
Petki Imre, 272 
Petki István, 271 
Petki János, 294 
Pisztrai, gárdista, 127 
Porumbák, 253 
Potyó János, küküllővári udvarbíró, 200, 

251, 288, 289 
Pozsony, 31, 41, 50, 90, 131, 185, 337, 

383, 384 
Prázsmár, 69 
Preisz úr, 113 
Prínyi Mária, 212, 215 
Prínyiné, 165, 331 
Pusztaszentmihály, 118 
Pusztatelek, 18 

R 
Rácz Demeter, 120 
Radna, 91 
Radnót, 136 
Rajtolc, 153 
II. Rákóczi Ferenc, 15, 16, 394, 396 
Ramutzai Miklós, 317, 319, 343, 344, 370 
Rápolti András, 260, 261 
Repszéli László, 22 

Retteg, 73, 232, 280, 309 
Rhadákné, 138 
Rhédai, 143, 278 
Rhédai Mihály, 343 
Rhédainé, 138, 331 
Rhédei, 274 
Ritter úr, 187 
Róma, 248 
Rosenfeld, Andreas, guberniumi titkár, 78, 

165, 201, 202, 207, 211 
Rucs Antal, 218 

S 
Sala Mihály, 36, 153, 166, 167, 172, 173, 

182, 184, 192, 193, 207, 212, 224, 225, 
227, 228, 239, 248, 252, 253, 255, 257, 
258, 259, 261, 268, 269, 277, 279, 300, 
334, 344 

Salánki urak, 154 
Salánki, procurátor, 183 
Salat, udvari ügyvivő, 256, 278 
Sárd, 201 
Sárfalva, 100, 101, 102, 134, 154, 155, 

168, 169, 171, 217, 218, 379 
Sárossi, 340 
Scherffenberg, tábornok, 15 
Schilsun, 98 
Serling, 72, 73, 242, 280 
Sikó, prókátor, 334 
Siménfalvi János, jogász, 105, 115, 126 
Simon János, 17, 77, 78 
Siskovics József báró, generális, 51 
Siter, 22 
Smidliag, 50 
Sófalva, 196 
Sombor, 94, 349 
Sombori István, 18 
Sombori Lajos, 195 
Somkerék, 97, 116 
Somogyom, 236 
Soósmező, 254, 289, 321 
Sorostély, 176 
Sósfalu, 313 
Strohmayer, Anton, 29, 95, 160, 187, 194, 

201, 202, 204, 206, 207 
Sulbeg, 50 
Sulyok Erzsébet, 271, 284 
Sulyok István, 268, 271, 284 
Sütmeg, 84, 154, 369, 370 
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Sz 
Szalacs, 220 
Szalárd, 22 
Szalomia, 20 
Szamosfalva, 24, 38, 55, 100, 109, 127, 

193, 194, 195, 206, 214, 219, 239, 241, 
242, 247, 270, 279 

Szamossósmező, 245 
Szamosudvarhely, 87 
Szamosújvár, 38, 57, 97, 206 
Szaplonczay Kristóf, a Károlyiak 

inspectora, 201 
Szarkó, 22 
Szásznagyvesszős, 238 
Szászrégen, 270, 277, 336 
Szászváros, 156 
Szathmári úr, 175 
Szatmár, 17 
Szeben, 16, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 40, 52, 

53, 56, 60, 61, 62, 69, 70, 76, 77, 78, 83, 88, 
89, 92, 95, 98, 102, 108, 111, 113, 114, 
116, 117, 122, 125, 128, 129, 130, 132, 
133, 135, 139, 145, 147, 156, 159, 161, 
163, 177, 180, 181, 187, 191, 197, 199, 
201, 202, 204, 207, 218, 222, 224, 226, 
227, 231, 235, 236, 239, 243, 249, 250, 
258, 269, 271, 272, 274, 286, 287, 288, 
289, 292, 293, 295, 297, 299, 300, 303, 
304, 305, 306, 307, 332, 345 

Székely Ádám, 86, 343 
Székely Dávid, 208, 356, 375 
Székely Dávidné, 32, 161, 204, 331 
Székely Elek, 66, 67 
Székely László, 344 
Székely Miklós, 101 
Székelykeresztúr, 97 
Széki, almási udvarbíró, 279, 290 
Szeles úr, 56 
Szendrő, 32, 142, 160, 161 
Szentandrás, 232 
Szentbenedek, 83 
Szentes, praefectus, 179 
Szentkereszti György, 257, 261 
Szentkeresztiné, 329, 342 
Szentlélek, 22 
Szentmáté, 49, 311, 329 
Szentmihálytelke, 38, 60, 64, 70, 75, 206, 267 
Szentmiklós (Bethlen), 51, 52, 53, 297, 328, 

374 

Szentmiklósi urak, 201 
Szentpáli Elek, 340 
Széplaki István, 197 
Szeredai Elek, 261 
Szeretfalva, 197 
Szeszcsor, 200 
Szilágyi báró, 57 
Szilágysomlyó, 16, 170, 219, 333, 340, 341 
Szilvási Ádám, táblabíró, 175 
Szomordok, 174 
Szőkefalva, 51 
Sztolna, 239 
Szurdok, 19, 20, 23, 29, 30, 44, 53, 99, 118, 

121, 170, 219, 220, 229, 230, 237, 246, 
263, 264, 354 

T 
Takács János, főbíró, 22 
Tamásfalva, 106, 189 
Tarpai úr, 340 
Tatárlaka, 169 
Teke, 239, 240, 318 
Telegd, 358 
Teleki Ádám, 52, 343 
Teleki Ferenc, 343 
Teleki Imre, 30, 112, 138, 186, 300, 301, 343 
Teleki Imréné, 135 
Teleki József, 90 
Teleki Károly, 132, 133, 139, 165, 179, 

376 
Teleki Lajos, 90, 204, 224, 246, 254, 264, 

265 
Teleki Lajos ifj., 204, 224, 259, 264, 272, 

320, 360 
Teleki Lajosné (Toldy Sára), 272 
Teleki László, 340, 377 
Teleki Mihály, 248 
Teleki Pálné, 113, 114 
Teleki Sámuel, 99, 128, 129, 179, 224, 

231, 244, 289, 339 
Teremi, 37, 101, 136, 148, 202, 206, 207, 

211, 236, 322, 358, 366, 367, 368 
Thalaba József, 199, 200, 253, 278 
Tholdalagi Ferenc, 40 
Thököly Imre, 299, 316 
Thökölyi Éva, Mária és Kata, 252 
Tiko, 20 
Tirnava, 171 
Tiszta István, viceispán, 21 
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Tóbiás, fiscális prókátor, 334, 335 
Tokaj, 160 
Toldi Károly, 97, 258 
Tomási, 369, 370 
Topaszentkirály, 189 
Torda, 98, 113, 178, 187, 194, 240, 262, 

301, 348, 361, 362 
Tordaszentlászló, 154 
Tormapatak, 20 
Toroczkai János, 17, 234 
Toroczkai kisasszony, 182 
Tóthszállás, 20 
Trautsmannsdorf gróf, 64 
Trisztia, 115 

U, Ú 
Újlak, 166 
Usztató, 70 
Uzdiszentpéter, 230, 368 

V 
Vajdaháza, 166, 172, 247 
Vajdaszentiván, 58 
Vajola, 343, 344 
Várad, 22, 23, 75 
Váradi Jánosné, 183 
Vármező, 153 
Váró úr, 88, 103, 115, 126 
Vas gróf, 149, 374 
Vass Ádám, 57 
Vass Benedek, 158 
Vass Miklós, 57 
Vass Miklósné, 362 
Vass Sándor, 158, 168 
Vass urak, 56 
Vay Ádám, 311 
Vécsei báró, 316, 335 
Végh János, 322, 363, 364 
Veleberg, 332 
Velence, 90, 176 
Veniczei Sándor, 122 
Veresegyháza, 275 
Vérmező, 19 
Veszlő, 18 

Veszprémi, szurdoki tiszttartó, 53 
Vesszős, 295 
Vincze úr, 202, 207, 331 
Vinczesiné, 251 
Vinkler, procurátor, 98, 193, 211, 227, 233, 

302 
Vinkler, szolgabíró, 233, 294, 302 
Vinklerné, 213 
Vitt, 264 
Vizakna, 132 
Volanets, lector, 50 
Völc, 352 

W 
Wass Dániel, 56 
Wass Sámuel, 36, 41, 244, 308, 320, 324, 

326, 331, 332, 337, 338, 346, 350, 364, 
365, 366, 371, 372, 374, 375, 377, 379, 
381 

Wesselényi Farkas, 228 
Wesselényi Farkasné (Bethlen Julianna), 

191, 331 
Wesselényi Ferenc, 87, 228 
Wesselényi István, 16, 17 
Wesselényi Miklós, 40, 87, 124, 258, 342 
Wesselényiné, 81, 133, 345, 346 

X 
Xaverius Vizi Ferenc, 40, 339, 340 

Z 
Zabolai, procurátor, 316, 317, 334 
Zálnok, 93 
Zámbó, almási főbíró, 283 
Zejk András, 28 
Zejk Dániel, 141 
Zentelke, 126 
Zilah, 23, 42, 54, 365 

Zs 
Zsibó, 87, 229 
Zsuk, 86 

 
 


