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Az Érdemes Olvasóhoz. 

ELmémben forgatván,  és megfon-
tolván azt: hogy majd nem egéfz  Eu-
rópában lakó Nemzetek  közt, d mél-
lyé k nagyobb réfzint  d magok Anyai 
nyelveken olvasnak, írnak, és mun-
kálkodnak, nem tsak d főbb,  és ta-
nultabb Rendek, V Polgárok, hanem 
á* kissebb tudománnyal  bíró fzemél-
lyek-is édes Hazájoknak  eredetét,  fzo» 
kásáig és Históriáját,  ha nem éppen 

fundamentomoson-is,  leg alább annyi-
ban, mennyiben (V  mely igen Jzép 
dolog) értik, tudgyák. Én-is tehát 
azon búzgó Szeretetemtől,  mellyel é-
des Hazámhoz,  és Nemzetemhez  vi-
seltetem,  öfztönoztetvén,  amd neve-
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zetes^ és fokuk  előtt  esméretes Ben-
kő J o's ef,  d Harlemi  Tudós  Tár• 
jogágnak egyik tagja által íratott,  és 
1791 *dik Efztendöben  Kolozsváron,  és 
Szebenben ki-nyomtatott  Konyvetské-
jét,  d melyben a* Nemes  Székely 
Nemzetnek  Eredete,  Kiilömbbsége, 
Tijztye,  Kötele/sége,  Szabadsága, 
Jussai,  és Privilégiumai  rövidJi/m* 
'mába le írattatván  elö adattatnak, 
mely iiress órátskáimban,  ö'  mellye-
ket fok  rendbéli foglalatosságaim  kö-
zött  magamnak nyerhettem,  Magyar-
ra fordítottam,  az lévén tzélom, hogy 

fellyebb  meg-írt  Nemzetemnek  tse-
kéllyebb tudományú, és könyvekben 
fzúkölködb  Tag  jai-is, d magok Nem-
zetének Eredetéről,  Szabadságáról, 
Jussairól,  Kötelességéről,  és Privilé-
giumairól, d mellyek több Felségejr 
Koronás  Királyok,  és Fejedelmek  által 

nékik 



ni kik kegyesen adattattak,  valamit 
leg alább olvashassanak. Táplál-is  tel-
lyes reménység engemet, hogy nem 
tsak azok, á kikért ezen Magyar 
nyelvre való. fordítást  tettem,  hanem 
a* nagyobb tudománnyal  bíró Rendek 
és Uri  Személlyek-is  nem annyira 
csekély Munkátskámát,  mint Nem-
zetemhez való biízgó jzerÉétemet,  és 
hajlandóságomat  jó neven fogják  ven• 
ni. Kérettetik  azért az Érdemes 
V  JSÓ,  hogy ezen Konyvetskétiek  for-
dításában,  nem cü magyarságnak kö-
zönséges voltát,  és tsekélységét,  ha-
nem a* fel  tett  tzélomat,  és azokat, á 
kiknek kedvekért-ezen  tsekély Mun% 
kátskámat  tellyes örömmel tettem,  te-
kintse. 

L. S. K. 
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A' Könyvetskének 
Á l t a l - 1 á t á s a . 
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Az Réfz  fzóll 

A* Székely Nemzetnek Eredetéről, Ne-
véről , és Előmeneteléről. 

A ' I H * Réfz 
> 

A* Székely Nemzetnek külömbbségéröl, 
a* melly három réfere,  úgy-mint Főb-
bekre, t Li-fökre,  és Gyalogokra ofc-
tattatik. 

AMU-áik Réfz 

A* Székely Nemzetnek Tifityéröl,  4é 
Kötelességéről. 

A' iV-̂ ik Réfz 

A* Székely Nemzetnek Jussairól, Sza-
badságáról, és Privilégiumairól. 

A' Szé-



A' SZÉKELY NEMZETNEK 

K É P E . 

E L S Ó R É S Z 

A' Székelv Nemzetnek Eredetéről, 
Nevéről, és Előmeneteléről. 

I s é Tzikkely. 

Ogy Erdély* OrGágát külömbb-
_ kríömbbféle  eredetű Nemietek 

akják, a* tanult világ elötr tudva va-
gyon; azok közül mindazonáltal tsak 
három Nemzetek vapynak, a' mellyek 
azon Tartományt Polgári Jussal bírják: 
Magyarok tudni-illik, és Székeljek, a* 
kik elsők, és örökösök, és*Szátok, a'kik 
régen Törvény Gerént az Orfcág'  Feiidei 
közé bé vétettek. A' több Nemzetele 
pedig, a'meilyek az elöl̂ feámláltattakkal 
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együtt az OrSágban laknak, tsak Jöve-
vényeknek  (a)  tartatnak, és tolerált, 
vagy-is meg-fcenvedett  név alatt jönek.(£) 

) J-dik 

( a ) Vágynák ugyan külsok-is (extranei) kik 
vagy bizonyos érdemekre, vagy különös re-
kintetre nézve, avagy Feleségeiknek Jussok 
mellett a Haza* Nemessei köze a' Királyok, 
cs Fejedelmek, *s az Orfiág*  meg-egygye-
zett akarattyábdl mint Indigenák bé-véter-
tek; söt vágynák többek a* meg fienvedett 
Nemzetek közül-is, z kik z magok hajdo-
ni parafet  Torsokból fel-£abadittatván,  ne-
mefitó,  vagy-is Árraális Levél mellett meg-
nemesedtek; mind ezek Magyar Nemesi £a-
badsággal élnek. 

(b)  A' több Nemzetek pedig, a' mellyek kis-
sebb, vagy nagyobb fiámmal  azon Tarto-
mányt lakják: ugy-mint az örmények, Olá-
hok, és több illyenek, tsak jövevényeknek 
tartatnak, és tolerált, vagy-is meg-Éenvedett 
név alatt jonek Kik közül az Örmények 
Szabad Királyi Várofi  jussal Szamosujjváron, 
és Ebesfalván  a' Magyar Városok közé bé-
vétettek. Az Oláhok a* Királyi Felséget, 
avagy más Földes Urakat jobbágyi köteles-
segge! Éólgálják. A' Szá6 funduson  pedig 
Szá£ éabtdsággal élnek. 



Mely három elöl fcámlált  Fö Nem-
ietek közül, jól-lehet a' Hazának bé-
vett feokáfa,  és rend-tartáfa  fzerént,  a* Ma* 
gyar Nemzet elsőnek, a' Székely máso-
diknak, és a'Száfc  harmadiknak tartassák; 
mindazonáltal a'Székely Nemzet Erdély 
OrÉága' Nap keleti 'rétében helyhezte-
tett régi, és ösi birtokára nézve, a1 mely 
Székely főidnek  állandóképpen nevez-
tetik, mind a' Magyar, mind pedig af 

Szák Nemzeteket több Századokkal te-
lyül haladja. 

Mert a' Szafeok,  kik kiilömben Nér 

met Nemzetből valók, mintegy 1142-diÉ 
Efetendöben  (c) nagyobb réfcint  Saxoni-
ából, Flandriából, és a' mint gondolni 
lehet, más külső Tartományokból, má-
fodik  Géyza Magyar Orfcágnak  Királlyá 

által 

(c)  A* Száfok,  hogy 2-<tík Géyza Magyar Or-
fainak  Királlyá alatt, a' ki 1141-^ e£ten-
dotoí fogva  íiío-Ji* eftendeig  uralkodott, 
jöttek-bé Erdélybe A n d r á s ugyan 
^agyar OtGíq  Királlyának Privilégiuma, a* 
mely azon Száfi  Nemzetnek 1224-^* efien-
á^ben kegyelmesen adatott, világossá téii 



által hívattattak-bé Erdély Or£ágba, és 
Polgári Jussal ajándékoztattak-meg. 

Az Erdély Ortzági Magyarok pedig 
azokkal a* Magyarokkal, a* kik Pannoni-
4t el-iogialták, és máig-is bírják 862-dik 
"Efete  ddben, vagy valamivel későbben 
Áíiai Scithiából Moldovába, Erdélybe, és 
ezen Tartományoknak feorofcédságáta 
jöttek-ki, és minekütánna ottan meg-nyu-
gottak volna 889-^ Elztendőben, Panno-
niára, vagy is Magyar Orfeágra  vették út-
tyokat. — Ellenben 

A' Székelyek, kik Ati l lának igas 
^aloságos Maradékig mintegy 3 7ő-dik Efe-
tendötöl fogva  (d) a* melyben az első Ele-
jék Erdélyt, és af  hozzá tartozandó Tar-

tom á-

fd)  Hogy af  Magyarok, és Hunnusok, követ-
kezendő- képpcn a' Székelyek-is a* fel-jegy-
zett EÉtendo táján jöttek-ki Scithiából, és 
Erdély Orfágát,  *S A1 ComCéd Tartományo-
kat el-foglalták,  a' Görög írókon kívül, majd 
minden Európai Historikusok , világosabban 
pedig a'Hazánk-béli Históriák bizonyittyák; 
de mindenek-felett  az a' hiteles, és nagy 
Tudományú Praj  György z Magyarokról, és 
Hunnusokról írt tulajdon Históriájában ( noha 
ugyan Y Székelyek' eredete iránt ítéletében 
nagyon hibázott) világos bizonyítást 



tományokat fegyverrel  el-foglalták,  és 
magokévá tették, azon Székely Földet, 
mellyet annyi Századok alatt fok  vér*, 
ontások által még mind e* mái napig-ii' 
meg-tartottak, Ősi Jussal bírják. 

IIH* Tzikkely. 
Minthogy tehát a* Székely NemtetV 

nek Eredetét a'leg-hitelesebb Irókcól ve&-
fcük,  és tanultuk, leg elsöbenn-js az Éj-
feaki  Hunnusok a' Tatároktól nyomattam 
ván, és Ásiai Scitiiiából Európa felé  las-
san lassan közelgetvén , a* Volga vizénn 
által-jötcek, és ottati az Alátíusokat meg-
győzvén, és magokhoz hódítván, végté* 
re pedig őket magoknak hadakozó társut 
vévén, ugyan áz ő Tartományokban, 
mely a* Volga vizétől fogva  a* Tana is 
vizéig ki-terjedett le-télepedtek, a* hól-if 
bizonyos ideig maradván, minthogy oly* 
nagyon el-fiapörodtak  vólna* hogy ázott 
a* sovány földön  töVább élniek nem-le-
hetetr, 180 ezeren, a* Bálámber' ( ki a* 
Kádár' Nemzetségéből való) Vezérsége 
alatt 374^ Efctendoben  a' Tanais vizén 
által-jötcek. Innét Európának Napkeleti 

feéle-



fcéleinn  títtyokat folytatván,  Dáciába, a1 

mely Moldovát, Oláh Orfcágot,  Erdélyt, 
és Magyar Orfeágot  a' Tífeáig  magában 
foglalta,  37<S-dik Efetendöben  bé-iitöttek, 
és azt egéfefeen,  az ottan lakó Gottuso-
kat, és Gepidákat, kiknek nevek, és ha-
talmok ala.t több apróbb parafct  Nem-
zetek is, ugy-mint Dácusok, Geták, és 
Rómaiak valának, még-gyözvén, de el 
nem törölvén, oly* módon foglaltak  el, 
és hóditotrák-meg őket, hogy a' mosí 
emiitett Lakasokkai egyetembe azon Tar-
tományokat bírnák; nagyobb réfrét  mind-
azonáltal a\ Dacasoknak a' Vezére kkel 
Phritigernussal, és Alarikussal együtt 
a* Dunán túl űzték. 

Továbbá az-után a* Hunnuso»k a' 
fellyebb  meg-irt Tartományokból lábai-
kat és fegyvereiket  mozdítván a' Jatzok-
fcak,  és Szarmatáknak, vágy-is Metanas-
tiknak, a' kik a* Tóth Nemzetből valá-
fiak,  földjöket,  a* mely a" Tífca,  és Duna 
vizek között helyhezttített, 377-1" efc-
tendöben el-foglalták,  az hol-is noha u-
gyan ideig óráig lakni kívánkoztak, mind-
azonáltal a'Tótokat, a'kik nékiek adóz-
tak, a' magok lakó földjekröl  ki nem* 

ker-
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kergették. De ott-is meg nem nyugod-
ván, mingyárt azon, vagy a' következen-
dő efetendöben  a' Duná' vizén á tal-fcál-
ván, Pannoniát-is kiilömbb-külömbb-féle 
Nemzeteknek lakó hellyét, a' melynek 
Éfeak,  és Nap-kelet felé  az emiitett Du-
na9 vize az határa, el foglalták:  az hol-is 
minekutánna a* Rómaiak ellen Trátziá-
ban a' Gottusokkal magokat ö£ve kap-
tsolván 3 79"dlk efetendöben  ö töllők, tud-
ni-illik a' Rómaiaktól meg-gyözettettek 
vólna, a' leg-nagyobb ütközetet Budától 
nem mefcíze  Potentia  Váro&sánál, a* mely 
a' Rómaiaknak leg-elsö lakó hellyek vala 
Pannoniában, oly* nagy dühösséggel tet-
ték-meg, hogy a' Magyarok köziil fcáz 
hufzan-öt,  a' Rómaiak közül pedig két 
Éáz tiz ezeren (a* mint állíttatik ) estek 
légyen-el 380^ efctendöben.  így tehát 
a' Hunnusok, vagy-is Magyarok ezenn 
nagy, és kissebb ütközetek után Dáciá-
ban, az az, Moldovában, Oláh Orfcág-
ban, Erdélyben, és a' fcomfcéd  Tartomá-
nyokban a* magok lakásokat helyheztet-
vén, a* Jáfcságban  pedig, és Pannoniá-
ban Uralkodásokat meg-állitván, és erö-
íitvén, a' föld  mivelést, és Barom tartást 

feor-



fcorgalmatosön  folytatni  kezdették, és 
magok közt Köz-Társaságot ( Rempubli-
cara) állítottak fel. 

Ez alatt a' Hunnusoknak első Ve-
zérek , t: i: Balamber 387^ Efrtendö-
ben meg hálálozván, a'következendő Ve-
zérek, kik Királyi hatalommal bírtak, 9s 
ugyan azon okból az Historikusok által 
a' Hunnusok' Királlyainak-is  neveztetnek, 
uralkodtak, tudni-illik: 

Második Kamton,  mint-egy 4oo*dik 

E&tendöig. 
Harmadik Uldin,  vagy-is Huldin,  a* 

kit 41 Efctendöben  Stilikó Radagaí-
zus ellen Olofc  Or&ágba ki-hítt vala. 

Negyedik Bendegúz Balambernek a* 
Fia, a' ki 426^ Efetendöben  fok  feámos 
Hunnusokat Rugila, vagy-is Roila ve-
zérlése alatt Konftantzinápolynak  vívá-
sára Theodosius Csáfeár  ellen küldött va-
ja, a' höl-is nagy égi háború támadván, 
Rugila Vezért a' Menkö meg-ütötte, az 
alatta való Hunnusoknak pedig nagyobb 
rcfce  peítis álcal el-vefeett. 

Ötödik Oktár, vagy Uptár,  és Ruasf 

Beniegutznak Teftvérei  , kik 42 8-d i k b a n 

a1 Bittyok után Vezérekké lettek; De 
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4 j H I k EÉtendöben Oktár meg-haláloz* 
van, az egéfe  Vezérségnek terhe Ruásra 
maradott. 

Hatodik Etele  az Hunnusoknál, a* 
Deák és Görögök előtt pedig Atilla*  a* 
Teftvér  öctsével Budával, másként Ble-
dával, mind ketten Bendegutznak Fiai 
434-dik Efetendöben  uralkodni kezdettek, 
a* kik közül Atilla, a' ki az Ötisét Bu-
dát  445-dik EÉtendöben meg-ölte, men-
nyit a' Nap-keleti és Nap-nyugoti Tar-
tományokban, a9 maga alatt való Hun* 
nusokkal, és fokfzor  a9 Gepidákkal, és 
más meg hódított Nemzetekkel egyetem-
ben hadakozott, és alkalmatlankodott lé-
gyen, tsak a' nem tudgya, a* ki a' Hifto-
riákatnem ólvasta(^) Ezen Atilla 454-^ 

Efeten-

(e)  Minthogy most éppen azon Hunnusokról, 
leiknek Elei ioha fem  fegyverekre,  fem  pe-
dig hirékre való nézve nagyobban nem vi-
rágoztak, mintsem Atilla alatt, vólna a' £ó: 
illendőnek látzik lenni, hogy azon nagy Vi* 
tézről, tudni-illik Atilláról némely különös 
dolgokat elé hozzunk-

Elsőben tehát, hogy a1 termetéről kezdjünk 
Éóllani: ötet Jomandtt eképpen írja-le: ÁriU 

Iának 



efetendöben  meg-halalozván, az ö három 
Fiai bületések* rendje berint utánna ural-
kodtak. tudni-illik: 

Hete-

Iának termete kisded, mejje feles,  feje  na-
gyobb, £emei kitsinyek, fiakálla  ritka, haja 
öfcbe-vegyiilt,  orra (ima laposs, ábrázattya 
pedig barna vala. Maga vifelete,  és tulaj-
donsága, ugyan Jornandes (a' ki az Ö tulaj-
don Nemzetségének, t: i: a1 Gottufoknak  meg 
verettetése miatt Atillára neheztelt vala) le-
írása Éerént, következendő vólt: t: i: Kevély 
járású, ide 's tova tekintgető £emü, háborút 
£eretá ugyan, de kezeit megtartóztató, 
bölts tanáts adó, a* könyörgokhöz kegyes, 
és azokhoz, a9 kik előtte meg-hitt Személyek 
valának irgalmas. 

Máfodfior:  Atilla rettentő Kirá1y vólt, az 
alatta való Hunnusok, vagy-is Magyarok pe-
dig még rettenetesebbek; Német, Franrzia, 
és OloÉ OrÉágot, 's több Európai Tartomá-
nyokat fegyverrel,  *s tűzzel verték, és pu£-
titották. A' Nap-keleti CsáÉárokat, és Ki-
rályokat magok adózójává tették. Leg ve-
Éedelmesebb, és vérefebb  ütközete vólt Atil-
lának Frantzia OrÉágban Katalaun  várossá-
pak határában ^tiussal a' Római Seregek' 
Vezérével ,451-^ ektendöben, af  hol mint-
egy 180 ezer ember mind a* két réferol  efett-
el. Ez után Katalaun várossát oda tagyván, 

val*-



Hetedik: Ellák,  az Attya életében 
a' Fekete tengernél az Akatirusoknak 
Királlyá;  Dengezi/s,  vagy-is némellyeknél 

b Deu-

valamerre viÉÉa-felé  fordultak,  mint a* tüz, 
mindeneket emé&ettek, fel-prédáltak,  és így 
fok  Nemzeteknek vagyonával meg rakodván, 
a' magok lakó hellyébe vi££a jöttek. Melly 
viCÉa jövetelekben Sz. Ursulát, és vele együtt 

Ay több Szüzeket, a* kik Atillától félvén  Colo-
niába éaladtak vala, meg-ölték. A' követke-
zendő 452-dik EÉtendoben Atilla újra ö6ve 
£edvén feregeit,  még nagyobb erővel, és Tá-
borral, mint az előtt, OlaÉ Orfiág-ellen  ment, 
a' hol-is Aquiléját, Mediolanumot, Ticinumot, 
és más Várofokat  ö£ve tört, és fel  dúlt, Ra-

' venna Lakofsainak  pedig meg-engedett, és a* 
Romaiakhoz, kik mellett akkori Leo Pápa Á-
tilla elátt efedezett,  kegyefscgét  meg-mutat-
ván, a' Városhoz hozzá lem nyúlt. Melly ke-
gyetlensége okozta azt, hogy a' Velentze'ek, 
a' kik ótet félték,  a magok Várofsát  z Ten* 
geren építették légyen. 

Harmadfar.  Atillának, és a' Magyaroknak 
Ruházartyok, melly töbnvire len, és kender 
yáÉonból 's bőrökből vala, fényes  nem-vólt; 
inert a' köz-rendüek közönséges egy £inü, 
a* Főbbeknek pedig külömb klilörubféle  £inü 
pofitokból  állott. 

Ne-. 
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Dertgzitti  és Frnák,  kiknek a' kíilönSs u-
ralkodásra való vágyódások, és egyenet-
lenségek azon Nemzeteknek, a' mellyek 

az 

Negyed£er. Atillának élete módja Prifcus 
„által e'képpen iratik-le: Minekntánna a'Sátorba 
„vi££i jöttünk volna, az Oreftes'  Attya által e' 
„^éppen fóllirrartunk-meg:  Titeket mind kettő-
söket ebédre hivatott Atilla, a'melly léten nap-
-pali kilentz órakor; Az el-rendelt idrre hoj>y 
„el-jötrünk a* napkeleti Romaiaknak Követt^p-
„vel egyerenp-n, meg állottnnk a' Vatsoráló 
„Szoba ajtajában Atilla elótt. Itven a* Pohárno-
kok, a' minc az oda való Tartományokban So-
nkás, a' poharokat kezünkbe adták, hogy mi-is 
„egéfségiért  innánk. M-llyet m.g-tselekedvén 
^a1 Thronus eleibe jöttünk, a* hol vatsorálni 
„kelletik vala. A9 vatsoráló Szobának falai  mel-
lié mind a' két ré£röl £ékek valának el-ké£it-
5>ve, a* közepében pedig ül-vala Atilla egy ágy-
ában, a* mellynek ellenében vala egy más ágy-
,,is, a* melly mellett vaIának némely garádi-
„tsok, meílyek az ö fejér  gyóltsokkal, és kü-
„lömbféle  feo  íyegekkel fel-éjcesített,  és a" Ro-
zina î  's Görög feokás  £erént kééült Menyegíí 
c,£obákhoz hafouló  fcobáiába  vezetnek vala-fel. 
„Akkor a* Vendegek közül való Fóbb £emé-
„lyeket Anllának jobb kezére, a' máfodilc  rend-
„bélieicet pedig, a* iiol ms es mi el/ittunk Be-
„ricus a Scitthak kozt nagy érdemű Nemes Férj-

h 



az Attyok Atilla' hatalma alatt valának, 
a' fcabadulásra  alkalmatosságot nyújtván, 
a' Hunnusok, vagy is Magyarok'jármát a' 

b 2 nya-

„fi,  valánk, bal felöl  ültetének. Onegezius Ka-
tedrában a* Király' jobb kezére, és által-el-
„lenébe Onegeziusiiik Atillának két Fiai ülnek 
„vala, kik közül az öregebb az Attyával  egy 
„Thronusba ugyan* de sokkal alább, az Attya* 

v,,jelen-letibe Éemérmetességtol vifeltetvén,  áL-
„landőúl a* földre  függeétett  éemekkel ül vala. 
„Bé^jrvén pedig Atillának a' Pohárnokja mind-
„nyájoknak rendre fegy  egy tséfie  bort ada, a1 

„mellyet-is ki-ki a* maga elótte-valóra köÉöne. 
„A' kire pedig a1 tséée köÉönretett fel-kelt  és 
„addig le-nem ult, valamig a1 bort vagy meg-
-nem kóllolta, vagy egeéen ki-nem itta, és a* 
„poharát a* Pohárnoknak viÉÉá nem-adta*, vala 
„pedig mindenik Vendégnek egy egy Pohár-
nokja, a' kik minekutánna az Atilla Pintze-
r.meftere  ki-menc volna, fórra  a* Vendég-£obá-
»ba bé-)öttek. Minekutánna pedig Atilla a* mel-
lette való Vendéget, és az után a* többieket-is 
?,kö£önttfte-vólna,  minket-is hafonló  poharakkal, 

Tra^ifok'  Éokása Éeréűt meg-tiÉtelt. Mi-
„dön e* fierént  mindnyájunkat köéöntött a* Ki-
>?rály, a' Pohárnokok el-mentek. Lévén pedig, 
»az Atilla aétala-Éerént három, vagy négy £e-

mélyre kékített afitalok,  mindnyájoknak éabad 
>5vólt, meg-tartván az ülésnek rendét, a* fel-tett 
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nyakokból ki-vetették. Ardartkus  neve 
zetesen a' Gepidák' Királlyá vólt le -̂el 
«ö, a1 ki Pannóniában Ellákot meg-ölvén 

mint-

„étkekből kinek mi tettzect, venni, és leg-elöbb 
„is Atillának a' éólgája tele tálat húlsal hozván 
„meg-jelent, o uránná pedig azok a'kik a tób 
„bieknek fiolgáltak,  a' kenyeret, és ételeket a; 
„aÉtalokra fel-rakták.  De nékünk, és a1 több i 
„degen Tartományból valóknak külömbb kü 
„lömbbféle  étkekből kéfiített  vatsora ezfift  tá 
„lakban, magának pedig Atillának négy fiegele 
„tü fa  tálban tsupán tsak hús adatott fel,  Uiin 
„denekben igen mércékletesnek mutatván magát 
„úgy nem-külömben arany, és ezüft  Poharak 
„mellyekbál aY Vendégek iÉnak-vala, adatrak, 
„Atillának pedig a* pohara fábúl  vala. Minek 
„utánna az elsó fel-tett  ételek el-fogytak-vól 
„na, mindnyájan fel-keltünk,  és lenki addig 
^miglen a' néki töltött poharat, a' fellytbb  le 
„irt Éokás Éerént, Atillának egéfségéért  ki nen 
„itta, a* maga Cékire vi£fia  nem ment. így te 
„hát Atillát köÉöntvén le-ültünk, és megin 
a,más új ételek hozattak-fel  az aétaloknya'mely 
„bol minekutánna junek mennyi tertzitt, vet 
„volna, megint a' felyül  meg-írt mód frerén 
^fel-álván,  poharainkat ki-ittuk, és le-ültünk 
„Ez alatt bé-eltveledvén, és az ételek az a£ta 
„lókról el-vitetvén, két Scitha Férjtiak Atill; 
,,elótt meg-jelenének, és a* magok Verfeike! 

mel-



mintegy 30 ezeret a' Hunnusok közű] 
el-vefecett,  és Dáciát, 's a'Jáfcságot,  a' 
Gepidák' hatalma alá vetette. Mely idö-

b 3 ben 
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„mePyekben Atillának ditsólséges győzedelme* 
„it, és hadi tudománnyát, s vitézségit le-irván, 
„ékefen  énekeltek, mellyben a' Vendégek ko-
bzai némellyek gyönyörködtek,  némellyek pe-
„di?r, kik az öregség miatt a* hartzolásra már 
„alkalmatlanok valánák, firtak;  ezután egy el-
„méjében meg-háborodott Scitha, néminemű os-
tobaságokat, és minden értelem nélkül való 
„befiédeket  elö hozván, nevettséget indított. 
„Ez után feiegint  Zorkon elé^jövén, és az illett 
„ieles naphoz magát alkalmaztatván, és mind 
„formáiára,  mind öltözetére, mind pedig £ava-
„ira és ki-mondására nézve, moíl az Auzoni-
^ufóknak,  moll af  Hunnufpknak,  moll pedig a* 
„Gottufokuak  nyelveket öfive  zavarván, a* Ven-
dégeket annyira, mulatta, hogy Atillán kivül 
„mindnyájan nevettségre fakadtak,  ^lig tudván 

magokat végtére a' fok  nevettségtől meg-gyóz-
„ni. Ellenben Atilla minden ábrázattya válto-
5>zása nélkül egy állapotban maradván, és fem-
9,mi ol yant, a' mi tréfaságot  jelentene nem-
*,tsdekedvén, tsupán tsak a' kifsebbik  fiára  ír^ 
„nákra, a ki a' fohába  akkor jött-bé, kee 
„mekkel tekinte t; cs igy a' Vendéi 
»fabb  ideig magokat múlatván, 

t̂iinJí, nem akarván továbbá-is 
"időnket tölteni. „ 



ben a' Gottusok-is Pannoniát vi££a fog-
lalták. Ellák után az Örtse Dengezits lett 
a' Hunnusoknak, vag)-is Magyaroknak 
Vezére, ki a' Gottusokkal 455-dik efc-

ten-

Ötödfor.  Végtére minekutánna már Atil-
lának Termetéről, Tulajdonságáról, Vitézsé-
géréi, Ruházattyáról  t és élelme, módjáról 
Cóllottunk volna, láisuk miképpen történt né-
kie halála. Atilla fok  OrÉágoknak, és-Váro-
foknak  fel-dúllója,  's puÉtitója, midőn az el-
ső Feleségének Rakatlak  (: a* ki az Oláh Or-
£ágból Pannoniába való által költözéfekben 
a" Székely-földön  való nagy Erdőben meg-
hálálozott, és ugyan azon nagy erdőben, a' 
melly az 6 nevéről Rikának neveztetett, és 
níáig-is annak "hívattatik , el-i& temettetett, 
halála után Henrik Frantzia Orfcág*  Királlyá-
na|c Leányával Hildegundával Menyegzőt 
tartott, éppen azon Menyegzos napnak éjt-
Éakáján a' vér orrából meg-indulván , 's. a1 

torkába folyván,  abban, midón ötven efiten-
dosnél idősebb ember alig vala, hagyván ma-
ga után felyül  meg-nevezett három Fiakat, 
meg-fúlt;  Atillának, a' Községnek nyelvén 

- ̂ enn forgó  ezen Titulufsa:  Átilla  Bendegutz-
ntfisfia,  nagy Nemrotbnak  Ónok áj a, nevelte-
tett  -FHgadlüban,  Ift  ennek kegyelméből a Hun-
tmfoknaki  Médujoknak,  Gottufoknak,  és Dácu-

foknak  Királya,  Világnak  rettentője,  és Ifíenm 

% nek ojlora, merő költemény. 



tcndoben Szirmiumban, és 4̂ 7-̂ n 
Rómaiakkal izerencséclenül hadakozott; 
végtére pedig 469-dik Ebtendöben ugyan 
ö Ucngezits ötive feedvén  a' meg-mara-
dott Magyarokat, kik a' Duna mejjékin 
meg-állapodtak vala, vitte őket megint 
a' Gottusok ellen, utolsó feerentsét  akar-
van próbálni: de meg-gyözettetvén Pan-
noniának Balíla nevezetű Városánál gya-
lázatoson vitofca  veretett, és midőn na-
gyobb réfce  népének Trátzián által a' 
Fekete tenger felé  az Áfíai  Tartományok-
ba vi££a menne, Anagaítussal, a' ki ak-
kor az oda való hadakozó Seregnek Elöl-
járója vala, véletlenül öfeve  jővén, álta-
la Dengezits Vezérek meg-öletett, és 
Mart?ellinusnak bizonysága frerént,  a* 
feje  Konftántzinápolyba  , vitetett, és így 
a' Hunnusok̂  uralkodásának Éerent&ttle-
nül vége fcakadott. 

iv-dik Tzikkely. 
A' fellyebb  elöl hozott fok  rend-

béli hartzok után a' Hunnusoknak, a'kik 
az ütközetekben megmaradtak, egy ré-
ée Trátziában, Méziában, és Jliriában, 

b 4 Marté-



Martena Váránál; más réfce  Európai, mis-
képpen kissebb Scirhiában, a' Fekete Ten-
ger' könnyékiben írnák Vezérjekkel egy-
gyütt tebpedteic-le. Az harmadik refee 
Tatár Orfeagban  helyheztetett Meotis* j 
taván túl való Tartományba, a' honnét 
t: i; a'Hunnusok leg elöfcör  Európába ki-
jöttek vala, ment vifcfea.  A* negyedik ré-
fee  pedig, kiknek a* Székelyek valóságos 
maradéki, Erdély Orfeágnak  Nap-keleti 
fcéliben,  a* melly földet  a' Nemes Szé-
kely Nemzet mái napig-is különös örö-
kös jussal bír, maradatt-meg. Mely ere-
detét (/) a' Székely Nemzetnek, nem 
tsak a' leg-hitelefebb  Hazánk' Hiftoriái 
(g) régi Eleink' hagyománnyával együtt, 

ha-

(f)  Ezen Eredetét a' Székely Nemzetnek Tu-
rótzi János a' Magyarokról írt Hiftoriája  1 -rf 
RéÉinek Tzikkellyében, Oláh Miklós 
ugyan a' maga Atilláról irt Hiftoriájában,  Hel-
tay Gáfpár,  és többek valóságosnak állittyák. 

(g)  Vágynák ugyan többek, kik a Székelyek* 
eredete iránt a* moll: elé hozott Hiftoricufok-
kal meg-nem égygyeznek, úgymint Timon 
Sámuel, FafchingFerentz,  Práj György azt ál-
litván ré£-Éerént, hogy aVJáfioktól,  ré£-£e-
rént pedig, és nevezetesen Práj György,, hogy 

a' Kunok-



hanem Nemes Magyar, Forvárh, és Er-
dély Orfcágnak  Törvénye-is (h) a'mely 
Verbötzi litván altal Királyi parantsolaC 

mel-

a Kunoktól fármoztak  legyen; de ezek, noha 
ugyan nagy hitelű írók légyenek, mindazon-
által a' ^zé«e!y Nemzetnek mivolrár, és an-
nak Privilégiumát elegendőképpen n*m-efmé-
rik, és küIömSen-is igen rsekély fundamen-
tumon, tudni-illik, hogy három ezeren a' Ma-
gyarok, kiktől a'Székelyek Éármaztak, a* Got-
tufok,  és Gépidák közt, mint ellenségek, meg-
neirt maradhattak volna; építeni láttzanak. 

(b)  De hogy ezeknek álittáfok  helytelen légyen, 
mind a* Hiftoriákból,  mind pedig z leg-ré-
gibb Adomány Levelekből (: Diplomákból :) 
bizonyos; söt azoknak meg-rzáfolására  mi kí-
vántatik több? mint az úgy nevezett Ver-
bötzianum Dccretum, a* melly az egéff  Ma-
gyar Ortágnak, és annak DitsőVséges KIRÍU 
lyainak 6avai, és Ítélete, mellyeMs Verbö-
tzy Irtván koránt-fem  a' maga fejéből,  hanem 
valójában az Orfág*  Leveles Tár-házában ta-
láltatott Írásokból, és a' Nemes Székely Nem-
zet' Polgári rend-tartásának fundamentumából, 
az OrÉág, és Király meg-égyezetr %akarat-
tyával dólgozott-ki, és fcedett  ö£ve; Ö pedig 
világofson  meg-mutartya, hogy a' Székelyek 
minnyájan Privilegiatus Nem^fek,  azoktól a' 
Hunnufoktól,  vagy-is Magyaroktól, a1 kik leg-

első-
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mellett 1514-^ efctendöben  őffve  feede-
tett, 's IHik Láfzló  Magyar Orfcág'  Királ-
lyá al:al, ugyan azon 15 14-^ efctendöben 
helyben hagyattatott, meg eröíittetett, és 
Deák nyelven De eret um Trij>artitunmak 
neveztetik, mellyet-is mind a* Magyar 
Orfcági  Felséges Királyok,  hitek alatt, 
mind pedig az alatta való Magyar, Hor-
váth, és Erdély Orteágok meg-tartani kö-
teleztetnek, leg-vilagosabban erősíti: ne-
vezetesen pedig a' moft  említett Tripar-
titum Decretum Réfcének  4 ^ Tzik-
kellye, a' melly ezeket fzóról-fcóra  foglal-
ja magában: „Továbbá vágynák Erdély-
ben Székelyek, kivátképpen való Ne-
mesek, kik a' Magyaroktól azután fcár-
„moztak, hogy Scithiából Magyar Or-
„fcágba  bé-jöttek, kiket mi parafct  mo. 
„don Székelyeknek hívunk, és ezeknek 
„mindenestől fogva  különös Törvények 

elsőbben Magyar Orfágra  ki-jöttek, fármoz-
tak légyen. így tehát Törvény, Király, és 
az Oréág ellen tufakodik,  és a" Privilégiumok-

; nak meg-vetöje az, a* ki az annyikor emlí-
' tert Székely Nemzetnek eredetét másképpen | 

állittya, és magyarázza. j 



„és fokások  vagyon. Az Hadi dolgokban 
„böltsek, kik örökségeket és Tiiztet Nem-
„zettségre, és Nemzetiségnek ágazat* 
„tyára ofctanak  magok közt. Ezeknek 
„dijjok 25. forintokat,  nyelv váltságok 

pedig 12-i forintokat  téfzen;  Főbenjáró 
,,Sententia, mely a' Székely ellen az ö 
„önnön Ispánnyok által hózatik, 24. Gi-
j,rával, mely ugyan annyi forintot  téfcen, 
„váltatik meg . Az Örökségét-is a* meg-
,(Sententiázott ember el nem vefcti,  ha-
-nem magzatira, és attyafiaira  £áll. Fe-
mjét fem  vefcik  a' hitetlenségerf,  és fö-
„ben járó dolgokon kívül. A* Törvény 
„Székekben pedig minden Girát 50. pén-
z e l fcoktak  le-fizetni.  Minden dologban 
„a' Sententia' kimondása után, az Ispány 

,̂és V. Ispány az ö Bírói réfzeket,  még 
„ha az ellenkező Felek meg-egygyezné-
„nek-is együtt, méltán meg-vehetik. To-
„vábbá az Örökség iránt follyó  Perek, 
„ha az 3. forintot  feljül-haladják,  meg-
tartván az Appellátának rendes úttyát, 

»»bö-



21 

„ bővebb meg-visgálásnak okáért a' Ki-
rályi Szék eleibe vitethetnek.,, A'többi 
Törvényeiről ezen Or&ágnak, és Neme-
seknek, hogy többet feólljunk,  nem-fcük" 
séges, minthogy tsak őket illetik. (/) 

V-dik 

(i) Szükséges ugyan itten azt meg-jegyzeni, hogy 
ha valaki a* Verbötzianum Decretumnak Ma-
gyarra lett fordítását  nézi, abban femmi  bi-
zonyságot a' Székely Nemzet' Eredete iránt 
nera-talál, mert abból tsak a' tettzik-ki, hogy 
a* Székelyek a* Magyaroktól azután Éármoztak, 
minekutánna tudni-illik Magyar OrGágba, 
vagy-is Pannoniába bé-jöttek. De hogy ezen 
Decretumot Verefs  Bálás hibáfon  fordította, 
és Debreczenben ki-is nyomtattatta, Heltay 
Gáfpár  pedig, a' ki ezen hibás forditáft  ta-
paÉtalván, aztat fokkal  hellyefebben  fordítot-
ta^ és i 57 i-dik értendőben Kolosváron ki-is 
nyomtattatta, azon meg-írt Heltay Gáfpár* 
fordításából  nyilván krtettzik, a* melly £ó-
ról-Éóra igy vagyon: „Székelyek kiváltkép-

„pen való Nemefek  af  Scithiabéli Néptál, az ó 
„elsó Pannoniába bé-jövéfekben  támadtak, vagy 
„nemzettek, mindeneitől fogva  külömbb Tör-
vénynek, vagy Éokásnak örülnek. A* Hadi dói-
tokban böltsek, kik Örökséget, és Ti£tet Nem-
„zettségre, és Nemzettségnek Ágazatira régi So-
nkások Jzerint oétnak kőztök^, És igy a' Széke-

lyek-



Ily' képpen tehát egy ré£e a* Ma-
gyaroknak, kik (a' mint fellyebb  említ-
tetett ) Székelyeknek neveztetnek, a' ma* 
gok lakó hellyének Erdély Orfcága'  Nap-
kelet felé  való réfzét,  az honnan t: i: leg-
nevezetefebb  folyó  vizek, úgymint Ma-
ros, Olt, kettős Küküllö, és több kisseb-
bek magok eredetét vefeik,  és a' mely 
nagyobb réfcint  erdőkkel, és hegyekkel, 
a' fok  ellenség' bé-ütése ellen környül 
vagyon véve, válafctották,  és mivelhogy 
a' Magyarok Moldovával, Oláh Orfcággal, 
és Erdéllyel, a' mellyeket ( a' miot fel-
lyebb meg-íratott) el-foglalták  vala, meg 
nem elégedvén, tovább Pannoniára, és 
több Európai Tartömányokra-is reá ütöt-
tek, terméfcetes  dológ az, hogy a* ma-
gok meg-öregedett attyokfiait,  betegjei-
ket, vagyonjokat, és barmaikat, kivált-
képpen Atillának halála után, midőn t: i: 

a' Ma-

lyeknek fellyebb  le-írt, ps 7'örvényben-is fog-
lalt Eredetek, nem-haÉnálván az ellen az el-
lenkező Hiftoricufoknak  vélekedeiei, valója-
ban, és mindenképpen igaz. 
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a' Magyaroknak fierentséjek  hanyatlani 
kezdett, magokkal nem hordozták, ha-
nem Erdélynek a' moft  meo-írt Nap-ke-
leti fcélibén,  a' mely erdőkkel és he-
gyekkel a' terméfiet  által, mint annyi 
kö-falakkal  körül vagyon véve, bátorsá-
gosabb meg-maradasok végett, mint egy 
Táborban, jó és elegendő őrizet alatt 
hagyták; melly Tartomány ö általok, a' 
jireg-írt okból, Székhelynek (  Deákul Sedts 
locus) neveztetett; I3ö jártával pedig e-
zen kér tó, Szék, és hely öfive  vétet-
vén,, és i betíi hozzá adattatván, az ot-
tan lakó, vagy-is maradott Magyarok 
Székhelyinek  hívattattak. Végtére pedig 
az h. és i. betük-is a' könnyebb kimon-
dás végett ( a' mint feáz,  meg é*2 éo-
vakban történni fiokott  ) el-hagyatván, 
Székely,  a' mely Deákul Székelius, vagy-is 
Siculus (k) Németül Zechel, Oláhul pe-
dig Szekuj lett belölle, és igy az-után a* 

töb-

(k)  Hogy pedig ezen Deák £ó Sicutus,  igen régi 
légyen, ki-tettzik, mert már a-dik András Ma-
gyar Király általa' Száf  Nemzetnek 1224-^k 
eÉtendnben adatott Privilegiumfm,  és még 
elébb a' Milkoviai Plifpökscgnek  Hiftor;ájában 
1096-dik cktendobsn rólla emlékezet tetetik. 



többfcör  meg nevezett földön  meĝ ma-
radort Hunnusok, vagy-is Magyarok, nem 
Magyaroknak, hanem Székelyeknek, af 

Tartomány pedig Székely tőidnek ( Si-
cuiia) hívattak, és máig-is így hívattat* 
nak,*következendöképpen ezen Nép közt 
a' Magyar név wllyességgel el-enyéfcett. 

vi^ Tzilíkely. 
Ily' móddal fel-állitott  Tárfas,ági  / 

( Respublica ) a* Székely Nemzetnek, a* í 
magok Nemzetiségekből való Vezéreik, 
és Elöl-járóik alatt állandóul meg-mara-
dott egéfc  5 5 3-dik efctendöig,  a' melyben 
másodéor Scithiából a' Hunnusok, és A-
varusok (/) a* Székely Nemzetnek mind 

feár-

(l) Sem az Avárufok,  fem  pedig a1 Magyarok, 
kik azután idővel újra Scithiából ki-jöttek, a* 
magok Székely Attyafiait,  kik nékik nyugo-
dalmas feálláísal  Cólgáltak, és mindenekben 
hathatós fegitrséget  nyújtottak, nem-bántot-
ták, és a* magok éabadságokban nem hábor-
gatták, tsak azon okbul-is hogy az annyiÉor 
említett Székelyek, a' Haza Hiftoriái  fierént, 
midőn a* Magyarokat Scithiából újra ki-jön-
ni hallották, fcep  ki-válogatott Sereggel, egéfc 
Oroz Ürkagig elejekbe mentek. 



26 iWf* 
fiáfmozásokra,  mind pedig nyelvekre va-
ló nézve attyafiai,  Kágános nevezetű Ve-
zérek alatt Dáciába ki-jöttek, és ottan 
a' Gepidákat meg-gyözvén, 's magok' ha-
talma alá vévén, mind Dáciát, mind pe-
dig Pannoniát el-foglalták..  Kik, Kágános 
Vezéreknek 588-dlk elzíendöben történt 
hnlala után, Pannoniát, és Dáciának né-
mely réftét,  ugyan a' magok Nemzetek-
ből való Vezéreik alatt, egéfr  8o3-dlk efc-
tendöig, a' melyben őket Nagy Károly 
Frantzia Orizágnak Királlyá, a' n aga 
hatalma alá vetette, bírták. Az után pe-
dig a' $rdik Századnak vége felé,  a* kik 
közzüllök meg maradtak vala, azon Ma-
gyarokkal, a* kik Éjfcaki  Ásiából ki ütöt-
tek, a' Frantzia járom alól magokat feJ-
fcabaditották;  ezen efetendönek  tehát fo-
lyása alatt a' Székelyek a' Hunnus, 's A-
varus atty ok fiaival,  a' meddig t: i: ezek 
fierentsésen  hadakoztak, öízve kaptsolt 
atyafiságos  Társaságot, és háborúkat tart-̂  
ván, minden (zomfcéd  Nemzeteknek, af 

kik által az előtt nyomattattak vala, fé-
lelmétől fel-fcabadittattak. 



Minekutánna végtéré harmadik vefs-
ben a* fok  háborúk által nevézétes, és 
híres Magyarok, mintegy 2 löézered ma-
gokkal 8Ó2'dlk éfetendö  táján, Dáciába 
ki-érkeztek, és ottan az Oláhokat, 9s a-
zokn ik hadakozó társait még törvén, és 
azon Századnak végé félé  Svátoplugot af 

Tótok Királlyat meggyőzvén, Magyar 
Örfeágot-is  „ még.feáiiották  volna, különö-
sön mind a* Magyarok ; mind pedig az 
Erdélyiék á1 riiágókT Vezérei által igaz-
gattatták; égéfe  Sz. IstváN Magyarok5 él-
so Kirallyáig; miglen t. i. 1002;^ e£. 
tendöben Sz: IsTváN, és áz ö Ónqkájá 
Gyuíá közt; á' ki Erdély OrÉágának Fe* 
jedéirhé vala, a9 KeréÉtény Hitnek gyű-
lölségé miatt villongás támadván, Erdély 
Örfcá  ja a' Magyar Orfcági  Koronához nerii 
kaptsóítarott. így tehát a7 Székely Nem-
zet-is, mely az előtt á' Hazabéli Vézé-
rek áltál igazgáttátott, Sz: István Apos-
toli Magyar Király, és az ö faccefsórái-
nak hátaimá alá adta magát. Zápolya ja-
tiösnak pedig halála után Erdély ÖrÉá-
ga Magyar Örfeágtól  el-válvári, a9 Széké-

c lyek-is 



28 
lyek-is azokat a' Fejedelmeket esmérték 
többnyire magok Ifpánnyának  (m) a' kik 
egéfc  Erdély Orfcágát  János 'Sigmond Her-
tzegnek halála után kormányozták (») 

MÁS-

(m) Nem mindenik Erdély OrÉá^nak Vajdája 
vólt a* Székelyeknek Ifpánnya-is  egyfer-
smind, a' mint Szegedy a* Tripartialis Tör-
vény RéÉének 4-dik Tzikkellyében ír-
ja, és Oláh Miklos-is a' maga Atila neve-
zetű Hiftoriájának  utolsó réfében  állirtya; 
mert voltak több ollyan Erdélyi Vajdák , a* 
kik egyÉersmind Közép Szolnok Várhegyé-
nek Fo-Ifpánnyai-is  voltak, és mind akkora' 
Székelyeknek különös Ifpánnyok,  a' kitol füg-
gőitek, vólt, a' mint hogy ez azoknak va-
lóságos név-Éerént való jegyzésekból-is meg 
mutattathatik. 

(n) Apafi  Mihály Erdély Orfágnak  leg-ufolsó 
Fejedelme, halála után, a* Felséges Auílriai 
Succefsorok,  fél  Századnak el-folyása  alatt ezen 
Ifpányi  Titulufsal  nem-éltek; hanem idó jár-
tával, midnn Erdély Oréága elsó Leópóld 
Magyar Oríág' Királlyá alá adta magát, u-
gyan ezen Titulus t. i. Székelyek Ispánya, az 
akkori Erdély OrÉága Gubernátorára Gróff 
Bínfly  Györgyre éállott; de végtére, neveze-
tesen pedig 1742-^* EÉtendoben akkoron 
uralkodó boldog emlékezetű Mária Thérésia, 
a Székelyeknek kerésekre, maga 'litulussaí 

kozé 



o ^ ^ S * 29 

M Á S O D I K R É S Z . 

A' Székely Nemzetnek külömbbsé-
géról,' a1 mely három réfzre,  úgy-

mint: Főbbekre Ló-fokre,  és 
Gyalogokra ofztatik. 

Vill áik Tzikkelly. 
VAlaminthogy  foha  fem  vólt, nem-is 
lehet valamely Közönséges Tárfaság  ál-
landó, a' melyben minnyájan^a' Polgá-
rok egyenlő hatalommal, és tekintettel 
éltek, hanem feükségesképpen  Elöljárók-
ból, a* kik az alattavalóikat kormányoz-
zák, és tsekélyebb forsu  emberekből, a' 
kik az Elöljáróknak engedelmeskedgye-
nek, feokott  állani az illyen Közönséges 
Társaság; úgy feintén  a' Székely Nem-
zet-is, noha ugyan minnyájan egyenlő 

c 2 fcabad-

közzé iktatta, ily* ki-fejezéssel:  „Kegyelme-
sen meg engedjük, hogy azon Titulus, inéi-

ig lyel az Erdélyi Fejedelmek , és Bátori Ist-
*> ván Lengyel Orfág  Királlya-is é l t , az Er-

dély OrÉági Expeditiókban, a1 mi több Ki-
» rályi Titulussaink közé annak rendiben irat-
- tassék. ,, 
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fiabadsággal  bírtak, és máig bírnának, 
régi idötöl-fogva  három rétre, t. i. El-
sőkre, vagy-is Főbbekre,  Ló-főkre^  máskép-
pen Lóval fiölgálókra,  és Gyalogokra fel-
ofctatva  vagyon, a*honnan-is minden Pri-
vilegialis, és más közönséget illető hite-
les levelekben három rendbéli Széke-
lyeknek irattatnak, és neveztetnek (o) 
söt a' hiteles Petséttyén-is a' Nemzetnek 
ezen Tzim írás olvastatik: Az bárom 
rend-béli Székelyeknek Petséttye.  (p) 

IX-dik 

( o ) Ezen régi oétálya a' Nemzetnek, a* mos-
tani tapa£taláson kivül, az hajdani Levelek-
ből , és a* Nemzetnek régi Mókásából, a'mely 
ö£ve Éedettetvén 1555 -dik ettendoben, az 
Haza Törvényévé lett, 's az 1562 -^eÉten-
do-béli OrÉág-Gyülésének Végzéséből is vi-
lágoson Iti-tettzik. 

(p)  Mely fellyebb  meg-írt oétállya iránt a' 
Nemzetnek í-so Ferdinánd Magyar Orfiág 
Királlyának Biztossai (Commifsariussai  ) kik 
1552-^* efitendoben  a' Királyi jövedelem-
nek meg-visgálása végett Erdély Orfágban 
küldettek , meg-visgálván egyéersmind a' Szé-
kely Nemzetnek dólgait-is, ezen hiteles Tu-
dófitást  tették ő Felségének,, A' Székelyek 

„közönségesen minnyajan Nemesek, és min-
iden adózástól mentek; mindazonáltal hárem 

rét-



Az elsők a' kik Fi  Népnek,  {q  ) 
i 7 5 i"dík Efitendötöl-fogva  pedig igen 
gyakran Fö  Nemeseknek-\s  hivattak, a' más 
két rendbéli Székelyeknél hatalmafabbak, 
és gazdagabbak, ö közüllök az hadako-
zó ^Népnek kormányozására Generálisok, 
Kapitányok,  Hadnagyok, és Záfcló-tartók, 
a* Polgári Tárfaságban  pedig Fö-Király-
Bírák, Vice Király-Bírák,  és Tábla-BLák 
valaktattak. 

X'dí lc 

„rc£re vágynák fel  ofitva  : kik közül az el-
„soíc Nemesek, és mintegy OrÉág Záélós  Urai-
dnak tartatnak. A' második rendbéliek az 6 
„nyelveken 1 ó-fo  Székelyeknek neveztetnek, 
„a* kik másképpen Lovasoknak, vagy-is l ovas 
„népből valóknak hivattatnak; A* harmadik 
„rendbéliek pedig Köznépnek tartatnak, de 
mindazonáltal ezek-is minnyájan Nemesek. 

[q) E* moftani  időben a' Főbbek* neve alatt a* 
GroFok, Bárók , és régibb Famíliákból lármá-
zott Székelyek-is ^tetődnek, ezek után pedig 
az Armáiisták, kik közül fokán  1711-^* e€-
tendotol fogva,  adó-íizetés alá húzattak, íim» 

lakattak. 



A* második rendbéli Székelyek, t: i: 
a' Ló-fök,  vagy-is Lovasok Hadi köteles-
séget viseltek, és az ö hajdoni öfseik-
nek nyomdokát követvén leg-vitézebb 
Férjfiaknak  tartattak; A' kik közöl a' 
Pólgári Hivataíokra-is, úgy mint Tábla-
Bíróságra ( r ) és más Tífctségekre  a* Fö 
Nemesekkel egyetemben érdemekhez ké-
peit fokán  válafctattak. 

XI-dik 

(r)  Sét  nagyobb fiámmal  a' Ló-fák  közül, 
hogy fein  a' FŐ Nemesekből a' Székek Táb-
la Bíróságára, AííeíTorságra hajdon emeltet-
tek, és válaÉtattak, a' mint eztet Udvarhely, 
és Kerefitur  Szpkeknek 1505-dik efitendőben 
Sz: András Havának 2%-dik  n a p j á n kőit Ren-
delése eképpen bizonyittya: „ El-végeztük , 

„és rendeltük, hogy az Udvarhelyi, és Kereé-
„túri Székekben lakó Atyánkfiainak  az elsők 
„közül négy embereket, és ugyan azon Szé-
fekben  lakó Ló-fők  közül tizenhármat a1 mi 
„Székely  orÉágunknak régi bé-vett authoritás-
„sából, és hatalmából Bíráknak, és igazság1 ki-
„Éólgáltatásának véghezvitelére rendeljünk; kik 
„egy fummában  leének tízen-heten, kik minde^ 
„nik Székben ez Oréágban akármely renden vá-
j ó Személlyeknek Éeméllyét és képét vifellyék, 



Az harmadik Rend-béliek,kik a'Fe-
jedelmek Leveleiben gyakrabban Gyalo-
goknak, a* Nemzet bé-vett fcokása-feerénc 
pedig Községnek  (köz-Népnek) és azon 
okból, hogy mint gyalog Katonák egyen-
lö zöld és veres ruhát viseltek, Gyalo-
goknak és Darab ont oknak As neveztettek, 
a* más két meg-írt rendbélieknek fokkal 
nagyobb réfeit  tették minden időben af 

Székely Katonaságnak; kik noha ugyan 
magok közt közönséges fcólgálatokat,  és 
kötelefségeket-is  viseltek, söt ámbátor a-
zon okból, hogy Ferdinánd, és azután 
Maximilián Magyar Orfeági  Királyoknak 
réfcekre  hajlottak volt, Száfc  - Sebesben 
jj52-dik Efetendöben  tartatott OrGág-gyü* 
lésének végezéséböl, fokán  közxillök ma-
gok Nemesi fcabadságoktól  meg-fofztat-
ván, a'Fejedelemnek, és annak Ádomány-
Levele mellet az Orfiág'  Fö Rendjeinek 
Jobbágyi fcólgálatokat-is  tettek; mind-
azáltal az ö Nemesi Gabadságokban, és 
Praerogativájokban femmi  hátra mara-
dást nem Éenvedtek; mert nem fokára, 
nevezeteden pedig 1595>'dik Eétendöben 

c 4" a'Fejér-



a' Fejérváron tartatott Orízág gyűlése ál-
tal, a* magok hajdoni Nemesi fcabadsá-
gokra vifefea  helyheztettek, mely okból 
Szabadosoknak^  gyakorta neveztettek. 

XIH* Tzikkely. 
Ily' formán  fel-ofitva  lévén három 

réfere  a' Székely Nemzet, Kérdés: Le-
hetett-é az alsóbb Rendből, a' felsőbb 
Rendek közé, t: i. a' Köz  rendből  a* Ló-
fok  közé, és ezeknek a' Fő  Rendek, 
vagy-is Fö Nemesek közé által menni? 
Lehetett igen-is, és mind békefséges* 
mind pedig háborús időben, leg-fökép-
pen pedig akkor, midőn háborúk tartat-
tak. ^ Békességben ha valaki a* Köz-rend-
béliek, avagy Ló-fök  közül a' Fejede-
lemnek hafcnos,  és érdemes fiólgálatot 
tett, igen könnyen fellyebb  mehetett, 
a* mint eztet több rendbéli Privilegialis 
és a' Fejedelemnek Nemeíitö Levelei nyil-
ván bizonyittyák. Hogy ha pedig mások, 
a' kik tudniillik tehecösebb Ló fök  lévén, 
három, vagy több ollyan Ló-föknek,  kik. 
vagy Magzatok nélkül el-haltak, vagy fie-
gény forsok  miatt magok örökségeket el-

adni 



adni kén£erittettek,Jófcágokat  magoknak 
meg-teerzették, az elsők, vagy-is Fő-ren-
dek közé feámláltatcak.  Az háború at-
kalmatofsagával  pedig nem tsak a' Ló* 
iök, hanein a* Közrendből valók-is 
(i) a' t. i. az ütközetben az ellen-
ség eílen ditséretesen, és vitézül viaskod* 
tak,'s magokat a'többiektől vitéz tseleke-
deteik által íreg-külömbözte^ték, a* Fö 
Rendek köze kerentsésen bé-iktattattak. 

XHI-dík Tzikkely. 
^Az illyen Előmenetelek pedig a' haj-

dani jó frókás-fcerént  a* Székely Nem-
zet' Iípánnyai á'tal, kik gyakorrá egy-
fcersmind  Erdély Ortágának Vajdái-is vol-
tak, lettek meg, kik az illyetén Előme-
netelekről az érdemeket tett Éemélyek-
nek ílmmi levelet nem adtak, hanem a-
2on hatalmokból, a' mellyet af  Magyar 

c j . Orfeá-

(s J Hogy a1 Köz-Rendbéliek-is  af  Főbbek kö-
zé egyenesen fcimláltattak  's ÉámJáltatbattak, 
és azoknak fámába  bé-iktathattak a' több pél-
dák közt bizonyittya az Ilkei Demeter Neme-
sitő Levele, a* mely ezeket foglalja  magá-
ban „ Ilkei Demetert, és 6 általa az 6 ÉÜ-

letett 
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OrÉági Ditsöfséges  Királyoktól,  neveze* 
tesen pedig, első, vagyis Corvinus Má-
tyástól nyertek, a* meg-írt érdemes fee-
méllyeket egyik rendbéli katonáskodó 
Éeméllyeknek laiftromából,  a* máíik, 
vagy-is fellyebb  való rendbéli katonák-
nak, vagy éppen a' Fö Rendeknek lai-
ftromába  ( t ) az Orfeág'  közönséges-Gyü-

lé-

,,letett Fiait az eddig való Gyalog-katonaság-
ából, és Köz rendbéli Torsából, kegyelmesen a* 
3,több kétség 'kivül való, és valóságos Nemesek-

ének Éámába által vittük, bé-iktattuk. Bojt-
om ás Ha vánakei Napján 1651-^* eÉtendő-
?,ben. Rákótzi György.,, 

(V)Miképpen ment véghez eló-menetele a* Szé-
kely Nemzetnek , és minémü fiabadság-
gal bírt légyen, I-ső Mátyás Magyar Or-

Éág ditsöfséges  Királlyának parantsolattyá-
ból ki-tettzik, mellyet itten £óról-£<fra  le-
írni tettzett 

Tulajdon Parantsolatja Ö Királyi 
Uraságának. 

Ml  MÁTYÁS,  Magyar,  Tseh  (és  a9 többi) 
Or{Lúgoknak  Királya>  Méray  Magyar Balá's 
Erdély Orfágunk?  Vajdájának,  a* Székelyek* 

Is-



lései alkalmatofságával,  vagy a* Lustrá-
láskor által-tétettek, és írattattak. Nem-is 

, adtak 

Ispánnyának  eő hivségének, és az ö alatta 
valóinak a} mi kegyelmünket ajánlyuk. Saj-
noson panafiolkodnak  mi előttünk  d9 mi Ud-
varhely, és Maros  Székekbei való Lovas, és 
Gyalog Katonáink,  a9 ezen Táborunk-
ban jelen vágynák; miképpen az ö tulajdon 
Nemzetekből  való Fő  Rendek közül némelyek 
bizonyos pénz béli fizetésre  okét kénjZeriteni 
próbálnák, és miképpen ez-által  az Ö három 
réjire ojított  Nemzeteket  meg-rontani kíván-
nák. Minthogy  pedig á9 mi leg-föbb  Király* 
gondunk, és igyekezetünk a9 válna, hogy 
mindnyájan azok, a9 kik a9 mi Királyi  meg-
maradásunkat,  és elö-menet elünket eJZközlik> 
w/ töllünk az ö hozzánk való hívségeknek 
méltó jutalmát  vegyék. Annak okáért méltó 
tekintetben  vévén az ök, és az egéfi  Szé-
kely Nemzetnek  mi hozzánk való nagy hív-
ségét, és hadakozó mindenkori fülónös  kéfi-
ségét, hivségtéknek parantsollyuk ezen Ki-

rályi 
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adtak fenklnek  Erdély Orízágának Magyar 
©rfcagtól  való öl vala Ízt ása előtt Primi-

pi-

rályi Parmtsolatunk  által leg-keményebben, 
hogy vévén ezen Rendelésünket,  azonnal min-
den halaftas  nélkül eJ  dolgot  megorvosol-
ják , és kiváltképpen a9 mi az elsőt  illeti; 
minthogy ay mi hív Székellyeink^ Jeni  miné-
künk magunknak, fem  pedig mi embereink-
vek ftmmi-némü  adózással eleitói  fogva  nem 
tartoznának%  hamm önként való jó akarat-
tyokból a mir és más jövcndö-béli  Királyok9 

Lakadalmára, és Szülóttyöknek  örvendetes 
tifteletérey  úgy fint  én az Ö töllök mi hoz-
Zcinkx  és mi töllünk á hozzájok való Köve-
tségekre a9 magok jövedelmekből  igazságos 
mérték ferént  (  a9 mint ezt a9 mi más ke-
gyelmes; és már Privilégium  formájában  né-
kik ki-adott  Levelünkből bőven megsértheti-
tek) valamit ajánlani kivárnának. Annak 
okáért niwkn búzás vonásokat, az egéf  Nép 
közt leendő ki-hirdetés  által el-tilalmazzá-

tok 



pilaris, vagy ármális levelet, söt annak 
előtte foha  hire, 's neve fem  volt a' Szé+ 
> kely 

tok, úgy annyira, hogy ha még-is találkoz-
nának némellyek, a* kik ellenkezőt  tseleked-
ni méréfilenének,  mingyárt azonnal, dz $ 
hé-vett  fokások  fierént,  minden jóvaiktól 
meg-fofitassank.  A9 mi illeti  a9 másodikán 
azonnal meg-visgálván átallyában az egéfi 
Székely Lovasságot, őket az Őseiktől  mara-
dott  allapottyok  fierént  különös Latfiromba 
vegyétek, M cí maradandó külömbb-

£</  főknek  fognak  neveztetni.  A9 

Gyalogokat hasonlóan más Laifiromban  fog-
játok jegyzeni, r/'  nem-kiilömben fen  ki a9 

Főbbek  közút betsülétének  örökös el-vefitése 
alatt  ne méréfieljen  meg-változtatni,  és fem 
ezek, a9 más Rend-béliek közül 
fenki  a9 moftani,  & jövendő-béli  Erdély Or-
fi  águnk' Vajdáinak,  & Székelyek9  Ispánnyá* 
vak hírek nélkül fellyebb  való rendbe, ^ 

három annyi földil,  & Jófiággal, 
mennyi egy maga rendin való Katonának 

va-
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kely Nemzet között; mert azollyan Ne-
emsítö Levélnek meg-Éerzésére a' Szé-
kelyeknek fcükségek  fem  vólt, minthogy 
őket fem  a* Királyok,  fem  pedig a' Fe-
jedelmek Nemesebbekké hogy fem  ma-
gok vóltak nem tehették; mindazonáltal 
Erdélynek Magyar Orfcágtól  való fzeren-
tsétlen el-válafetása  után , az Orfcágnak 
Fejedelmei, kik aj: állhatatlan feerentsé-
aek forgásától  nagyon féltek,  a' Neme-
sítő Leveleknek módját ki-gondólván, a-
zokat igen-is bőven ofetogatták. 

HAR-

vagyon, bírni meg nem próbáltatik,  fel  ne 
vétessék. Mely  ti általatok  el-kéfiitend'ó  Lai-
ftromokat  nékünk fel-kiildeni,  és ezen Pa-
rantsolatunkát  meg-olvasván, d9 panafiolko-
dó Feleknek  vififia  adni kötelességteknek  len-
ni esmérjétek.  Külömben  fem  tselekedvén• 
JColt  Módra* Várát  vivó Táborunkban  1473. 
eftendöben  Karátson  Havának 9'dik  napján 
Magyar  Orfági  i<S-diI%  és Cseh Orfági  Ki-
rályságunknak j-M  eftendejében. 

(L.S.) 



H A R M A D I K  R E S Z . 
"N 

A' Székely Nemzetnek Tifztyéról, 
és Kötelefségéről. 

X l V ' d i k Tzikkely. 
Székely Nemzet valaminthogy ma-

ga lakó földjét  fok  fáradsággal,  és vér-
ontáfsal  vette-mejj, úgy fcinte  azt, a'ma-
ga tulajdon Scitha Nemzetétől, távul lé. 
vén, és máfoktól  femmi  fegedelmet  ma-
gának nem reménlhetvén, kimondhatat-
lan fok  izzadással, nyughatatlansággal, 
és fáradsággal,  annyi temérdek fok  el-
lenséges Nemzeteknek közepette, és óly' 
fok  Századok' el-folyása  alatt védelmez-
hette, és tarthatta-meg; fcükség  vala te-
hát, hogy az egéfc  Nemzet, a' mely an-
nyi terheknek el vifelésére,  és ellensé-
geknek fellent-állására  magábán igen ki-
tsiny volt, öfcve  kaptsolt erővel, és i-
gyekezettel a' maga Hazáját védel-
mezze. Nem-is volt a' Nemzet közt 
fenki  ollyan a' ki a' maga Hazájának 
védelmezésén, és meg-tartásán tellyes 

erő-



4a ^ S S ^ w S * 

erővel és igyekezettel nem iparkodott 
volna. Nem tsuda tehát, ha ezen Nem-
zetnek három rétre o&tott Férjfiai,  a* 
kik valamint a' fok  háborúknak idejében 
fcülettettek,  úgy feintcn  azokban-is ne-
veltettek, félre  tévén, és a' Fejér-Sze-
méllyekre hagyván a' magok gazdasá-
gok' folytatását,  és földjeiknek  mivelé-
sét, tüncelen katonáskodtak, és hadi kö-
telességeket ditséretesen viselték. 

XV-dik Tziklceiy. 
Így tehát az égéfc  Székéjy Nem-

zetnek, a' kik tsak köztök a' Fegyver* 
vifeíéŝ e  aíkalmatosok vójtak, a' vala kö-
teíefségek^  és tifityek^  hogy mind azo-
kat, a* mik tsak a' fegyver-vifelésre  * és 
a' hartzbari meg-kivántató késségre £ük-
sé?esek, feorgaímátossáií  meg - tegyék» 
ügy pedig, hogy 

Lév-eisdbtn.  Vaj ahány Gór á* feükség 
magával úgy hozná, vagy pedig közön-
séges Fel-keies parantsoítatnék , mind* 
nyájari, az az, fejenként  fegyvert  fogván, 
táborba feálíyanák,  hagyván mindazonál-
tal mindenkor mn̂ ok kö7iil Ha zajok-
hak örizetére elegendő fegyveres  népet. 

Má-



MafodjEór.  1555-^ éEtendötöI fog-
ta, 1597"dU efitcndöig  ötöd réfce,  azu-
tán pedig hémely ideig hííGad réfee  a' 
Néiftzetnek  felkelni*  és fegyvert  fogni 
köteleztetett. 

Harmadkor  : Végtéré a* múlt Foíyá 
Szazadnak elejéig az az, 17öcHik éfctén-
döig, ái Erdélyi Fejedelmeknek uralkodá-
sa alatt, a' feíihteleh  való viaskodások* 
és fiérentsétlen  váhözások közt^oly'fok 
féltképpen  forgott  , és változott a* fel-
kéléshek módgya, hogy aztat fezen  tse-
kély ihunkátskábá lé-írni éppen nem lé* 
hécne. 

XVN* Tzilckely, 
Á* mi illeti á* Fűbbéhet,  vagy-is Eh 

Si/fot:  Valahányfiolr  a* Ló-Föség, és Gya-
logság fbjénkénc  fel-kelc,  mindanhyifeór 
a* Főbbek isi ném tsak fejenként  feí-kél-
nii hanem a' Vagyonúkhoz, ésBírtokók-
hói képest hárorti, négy, és öt jó lo-
vakkal * és fegyvérréí  fe\-ké£ítétt  Lb-
vafsaikat-is  magokkal a* táborba vinni 

A fcöté-



kötelesek vóltak; (u) ki-vévén azokat 
mindazonáltal, a' kik Székbeíi Hivatalo-
kat, úgy mint Fö és V. Király Bírósá-
got, vagy más ehez hafonló  Hivatalokat 
vifelvén,  a'vagy a' Nemzetnek Törvén-
nyé, és fcokása-feerént  valamely követ« 
tségben lévén, még-gátoltattak. (x) 

XVIH* 

(u) fczen  Főbbek* fel-kelése'  módját az 1562-*^ 
ektendöben Segesváron hozatott Törvények-
nek y t ö Tzikkelye ekképpen irja-le:„ A' Fá 
„Népek is az 6 Rendjek' és állápotjoknak mi-
„vólta-£erént, ki három lóval, ki négygyei, 
„ki ót tel legyenek kéken jó fierrel,  kiknek Mi 
„efcteivió  alatt egy egy lóra nyóltz-nyóltz fo-
r intot adatunk, mikor pedig Oriágunk' £ük-
„sége kivánnya, és fiólgálatban  léének, két-
-két forint  Hó-pénzt adatunk nékik.,, 

(x)  Ugyan af  Fdbbek az el-múlt Században, 
a' különös háborúkban fel  kelni nem akar-
ván, a' Ló-fok,  és Gyalogok által, 6 ellenek 
a* Fejedelem előtt pana£ is tétetett, mely 
dolognak meg-vi'sgálására 1^70-^ efitendö-
ben Fejérváron tartatott OrÉág-Gyülésébél 
biztos Éeméllyek, vagy-is Commifsariusok-i* 
rendeltettek, nevezetesen Béldi Pál, Halle* 
H l , és Nagy Tamás Tanátsos Urak. 



A* W-M, vagy-is Primípilusok lo-
vakon > és fegyveresen  a' Táborban je-
lentek*meg> (;>) a£ utóbbi időkben mind-
azonáltal minthogy a' Gyalogok* feáma> 

d a azon 

( y ) lllyen kötelefségek  a' Ló-foknek  nem tsak 
a* több rendbéli nékik adatott Privilégiumok-
ból, hanem a' fellyebb  elöl hozott 
efitendobéli  Oréág Törvényeinek j ^ T z i k -
kelyébél-is nyilván ki«tettzik> a* melyben e. 
ack foglaltatnak:  „ök»is t i. a1 Ló-fok*  Ló-

jvakkal, Pántzéllal, Sifakkal,  PaiVsal, Kopják-
„kai hadakozó móddal kéÉen légyenek min-
„denkor>úgy hogy minden Ló-fn  az o Ló-Fé• 
„ségérrfl  a' Parantsölatunkra,'és OrÉáglink' £iik-
„ségére valamikor kelleténdenek egy egy Ló-
„val indúlhaisanak, kik egy Holnapon az é tu« 
„lajdon költségeken éllyenek, az-titán mi né-
„kiek minden hóra (holnapra ) fegittségul  egy 
„egy forintot  adunk *,Ugy nem»külömben at 

el-Écgényedett* és íó\tal nem éólgáIható Ló-
fókröl  így Éóll az iSto-M eétendőbéli Or-
Éág Törvényének Tzikkcllye; „Ugyan 

Székely atyánkfiai  régi Éabadsigóknak es-
„mérvén lenni, hogy a* mikor a' vitézié Rend 
»meg-fogyatkozott,  's lovok nem volt, a gya-
l o g Ló-Fök közt fzólgáltak  > és idővel meg-

épül-
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azon okból, hogy fokán  közüllök érde-
mekre való-né a ve, a' fellyebb  való Ren-
dek közé által tétettek, nagyon meg-
kevesedett vala, a* Gyalogok közt-is, úgy 
hozván az idö, és feükség  magával, ka-
tonáskodni tartoztak, melly okra való-
nézve Ló-Fö Gyalogoknak neveztettek. 

XViiH* Tzikkely. 
A' fellyebb  elö fcámlált  kötelessége-

kön kivül, a' tsekéllyebb tehettségü Ló-
Fök, úgy fcintén  az Egyházi Nemesek, 
és Afmalisták-is,  a' kik a' Főbb és Ló-
Fö Rendek közt feámhiltatnak,  a ' más 
köz-rendbéli köteiességeket-is, t. i. a' Fa-
lusi Bíróságot, és Pólgárságot, az ollyan 
Falukban, melyekben a' köz-rendbéliek ke 
vesen voltak, vifelték,  söt rabokat ki-
sérni, és az ollyan Főbbeknek, kik az 
^ _ _ Orfeág' 

„épülvén, vi£ont Éabadságokhan állott heJlyek-
„be való viÉÉa állások némely Székekben pedig* 
„nevezetesen Csíkban a Hámorosok, és Őrállók 
„közé álván , ha mikor záfció  alá vi££a akar-" 
„nának menni, és a* Hámoros Ti£t , és 
^,Harmintzados meg-nem engedik , azért bo-
„tsactafsanak  vi££á, és a' Záfclo  alá vétessenek 
5,oilyanok-is. 



Or£ág' Gyűlésére mentek, Napi Éámo-
kac-is fiaecni  tar tojtak, (a) 

XlX-̂ k Tzikkely. 
A' Köz-Rend,  vagy másképen Köz-

Nép,  a' kikből t: i. a' Nemzeti Gyalog 
Katonaság állott, és mái napig-is áll, a9 

hadi kötelességen kívül, más köz terhe-
ket is , azon okból főképpen,  hogy ö 
köztök terhet viselő Parafctság,  kivált-
képpen a' régibb időkben, vagy éppen 
nem volt, vagy ha vólt-is. igen kevés volt, 
viselt. Ugyan azért mind utakat tsinál-
ni, mind mezei veteménnyeket fórra  őriz-
ni, mind a' katonaság' Bagazíiait horda-
ni, mind pedig Falusi Bíróságot vifelni 
feoktak  : sőt Erdély Orbágának {Magyar 
Orfcágtul  vala el-válása után a'Haza Fe-
jedelmeinek idejekben, ha nem állandó-
képpen-is, gyakran az időnek moftoha-
sága miatt Adót-is fizettek..  Ezeknek-is 
mindazonákiTTe^föbb  kötelességek af 

Katonaság, és Hadi dolog vala; vigyiz-
d 3 tak-is 

(z) Bizonyittyák ezt a' Compilata Constituti-
ók RéÉe 4^'k Titufussá-nak  ché és yM 
Tzikkellyei, és több Hazabélt Törvények. 



tak-is a* Fejedelmek feorgalroatosan  arra* 
hogy az ö fcámok  a' Hazának kárával 
ne kissebbedjék, ( j) 

XX-<"* Tzikkely. 
Különös feokása  volta* Székely Nem-

2etnek ember emlékezetétől fogva  az> 
hogy mivel Nemzeti Szabadsága feerént* 

fen-

( j ) Meg-vólt tiltva régen* hogy fenki  a* Szé-
kely köz-nép közül magát Johbágyságra ne 
adja , avagy ha valaki közüllök magát a* 
Katonaság alól kihúzván , önként: jobbágy-
nak le-kötelezte-is, az Ezeredes Kapitány 
által az alól fcl-Éábadittassék,  és ha másod-
kor is azt tselekedni méré£letre, halállal bün-
tettefsék.  A' melyről így fóíl  az 

" efitendóbéli  törvény: „Jelenti Nagyságod, 
„hogy a* Székelység közül fokán  magokat az 
„Qrfiág*  fiólgálattyától  meg-vonván, Éabad a-
,„karattyok Éerént magokat jobbágygyá tették ; 
„mely miatt a közönséges dolgokban fogyat-
kozás esik: Tettzett azért hogy Generális 
„Urammal circaltassa-meg, és a' hói a féle  ta-> 
,,lálkozik, foglalja  ki az Ura kezéből , és refti-
„tuállya priori ftatui;  ha pedig mafodÉor-is  meg 
„probállya hogy ismét Jobbágyságra adja ma-
„gát, halállal büntettessék ̂ meg.j, 



fenkinek  femmi  adózáfsal  (v) nem tar-

d 4 to-

(v)  Ezen Törvényes, és hajdani £abadságát V 
Székely Nemzetnek bizonyittyák ElsÓ Má-
tyás Királynak az Erdély Orfeág'  Vajdájá-
hoz Méray Magyar Háláshoz 1473-^ efeten-
doben küldött tulajdon parantsolattya. Er-
dély Or£ágnak 1599-^ efe>endóben  hozott 
Törvénnyeinek Tzíkkellyc.—Oláh A*ik-
lós EÉtergomi Érsek h7 maga Atila nevezetűi 
Históriájának RéÉében, a* hói így ír. 

„A* Székelység fem  a' Királynak,  fem  másnak 
„femmi  Adót nem fizet,  ki-vévén, hogy ha, 
„a Király , vagy koronáztatik, vagy házaso^ 
„dik, vagy pedig a' Királyné Férfi  Magzatot 
„£ul, fejenként  a* hatodik ökröt a' Királynak 
„adják,, Bonfinius  Anta}v ínem külömben Hi-

storicus a' Magyar Or£ági Királyokról  írt el-
ső Könyvében,  a' melyben azt jegyzi-fel: 

„ A' Székely Nemzet, a' mely valóságoson a* 
„Scitháktól vééi eredetét, femmit  a* Királynak 
„nem fizet,  hanem némelykor házanként egy 
„ökröt, de azt fem  parantsolás-Éerént, hanem 
„különös jelentés és kérelem mellett, úgy hoz-
»ván az Or£ág* Éüksége magával, a f  Király-
)>nak ád.9, 
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tozatt, a' ^ó Fők, és Gyalogok, vagy-Q 
Kfa-nép,  elsőben midőn a' Király meg. 
lcoronáztátott;  máfod&or,  midőn a' Ki, 
rály meg házasodott; harmadkor, midőn 
a' Királyné elsa Férj fi.  magzatpt feült, 
ijúnden hatodik, nagyobb és ]ó ökreidet 
a* Királynak ídják, és ezen Adomány Ö-
kör-sütésnek nevezgetett, a* végből, hogy 
a? pllyan ökrökre azonnaj a' Királyi bé-
lyeg süttetett. (<r) ^ - -

NE-

(a) Kérdés támadhat itten arról, hogy npha 
ugyan af  Nemes Székely Nemzet a' maga 
hajdoni fiabadsága,  és törvénye-ferént,  minr 
<Jea Adó-fizetést^  és más akármely tartor 

zásoktól. ment volna,» mindazonáltal mivel 
^leitólrfogva,  a* Gyalogojc és £ öz-rend eq vaj 
lók, és némely helységben a' kifsebb,  vagy 
sekélyebb tehettségtí Ló-fok-is  magok közt 
a* közönséges, és fellyebb  meg-nevezett ter-
heket vifekék.,  sót az Erdélyi Fejedelmek 
alatt^ Erdélynek Magyar Orfiágfól  v Îó el-. 
vá,lása után , gyakran a* moftoha  idölf,  es 
Vörnyiilálások ugy hozván magokkal, adót-is 
fizettek  vólna-r; meg-maradott-é ezen Nem-
zet a^ & régi Éa.badságában, is Praetogati-: 
vájában* vagy fem?.  M^g-maraejt igen-is, 
Z ipi/it azt, a következendő okok bizonyít-
tyáfc: 



N E G Y E D I K R É S 2, 

A* Székely Nemzetnek Júliáiról, Sza* 
tjadságirói, és PrivilegiumirpL 

XXH* Tzikkely, ' 

M 
fnthogy  a' Székely Nemzet légyen 

az, a' mely a" maga lakó földjét  fegy-
ve*-

- • i . ! . . . . • . . ' . . . ' 

If£'ót.  Mtrt noha főképpen  a" köz-nép a* 
Székely Köz-tárfaságnak  kezdetétol fogva 
magok közt a' közönséges terhet viselte; 

> xnég-is első Mátyás Magyar Or£ágnak Koro-
nás Királlyá, maga tulajdon 147 y^k eÉtcn-
dáben kok ParaQtsolattyában kegyelmesen 
meg-es mérte, hogy a9 Székely Nemzet iem az 
6 Királyának,  íem pedig az ó emberinek, és a.-
latta valóinak feqami  adózással nem tartozik. 

ll'ftír.  Mert tiéló.  Magyar O^fág* 
Királlyá alatt e£tendóben, az; O^ág* 
regi be vett ÉoJcáCbpl öfive.  £edctt, és Kirá-
lyi hatalommai mcg-eröfl\tetí  Tripattialis 

Tör-



verrel, fok  vér ontással, és oly* régetv 
hogy mind Magyar Orfcágnál,  's annak, 

dicső-

Törvény' ydik Réfeének  4-dik Tzikkellye-is 
( z mely fellyebb  a' Tzikkelyben fió-
rul-Éóra le-íratntt) bizonyossá té£i az egéé 
Székely Nemzetnek valóságos, és kérdést 
nem Éenvedo Nemesi Szabadságát. 

l\Wor- Mert jóllehet az Erdélyi Fejedelmek 
alatt, sot azután-is, ha nem állandóképpen, 
de gyakorta Adót-is fizetett  a' Köz-nép; mind-
azonáltal első Leopóld ugyan Magyar Or-
£ágnak boldog emlékezetű Királlyá, minek-
utánha Erdély OrÉág? ö Felsége hatalma a-
la vi££a adta-volna magát, az Orfiágnak 
1591-^ eétendoben adott kegyelmes Kötés-
Levelében (Diplomájában ) nevezetesen a* 
i^di* Tzikkelyben ily' ki-fejezéssel  esméri, 
cs eréfiti  meg kegyesen a* Nemzetnek Öíi 
Szabadságát: ,,A* Székely Nemzet, mint 

„leg vitézebb hadakozó Nép, valamint az elért 
„femmi  adózással, katona tartással, dézmá-

5 ,val, és más akármely néven nevezendő fize-
tésekkel, a* maga JóéágáTa-való-nézve, mellyet 

„a* fel-kefésnek  terhe alatt bír, fenkinek  rem 
tar-
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ditsöséges Kiraílyainal, mind pedig az 
Erdély Orfeági  Fejedelemségnél, és arc-

nak 

,,tartozott; úgy fe'intén  ezután-is minden adó-
zástól ment legyem de az OrÉágot magaköl-
„cségin védelmezni köteleztetik, . * 

IV-fo.  Mely Éentséges Diplomáját Elsé 
Leopóld Királynak,  minden Successorai, ugy 
mint El$o Jo'sef*  Hatodik Károly , Mária 
Théréfía,  Második Leopóld, és mostan di-
tsrségesen uralkodó Második Ferentz Fel-
séges Királyok-is  kegyesen meg-eröíitették, 
confirmáUáki 

V-fai  Mert as Or£ág-Gy illésed mely 
15 5 5yttt eftend^ben  Fejérvároa tartatott 
nyilvánságossi té£i a* fokfior  meg nevezett 
Nemzetnek kétség kivül való Szabadságát, 
miden ily1 végezése tett: „A* Székely Nem* 

„zet az o régi Szabadságában minden sérelem 
„nélkül meg-tartassék, es tsak a* Zsellérek , 
„Szóigák, és más ezekhez hasonlók a* Porták 
»£ámába vétefsenek, 

VI-fa*  Mert az Erdélyi Fo-ígazgató Ta-
náts-is (^Gubernium) 1758*^ efoendoben 

Janu-



nak Fejedelmeinél régibb légyen, fog* 
lalta-el, és azon el foglalt  Tartományt 

Januiriusnak i6-<M napján kolt Decretumá-
ban így ír a1 Nemzetnek eredeN&rént v^-
ló Szabadságáról és Nemességéről: „Tud-

Mni vajó dolog az,; hogy a' Székely Szabadság 
,íok Saeculumokat fok  Királyok* és Fejedelcpek* 

„idejét, Adományait felyül  baladó., nem vala-. 

nmely £emély-£erént kélt Levél, hanem az e-. 
„g^É Székelys^get illető közönséges índultum 
„mai ítabili áltatott régi éabadsá^, és terméfcet-
„ferént  való Nemesség. 

VU-ter. Mett a* Székelységnek 166%-dik 
' eEtendŐbéli leg-elsé pénzbéli fizetése,  a* Nem** 

zetnek önként való jó-akarattyából történt , 
1 a* mely nem Adó-fizetésnek  , hanem vatójá-

ban fegittségnek  (fubfidiumnak  ) lenni állit-

• tátik, mely-béli végezése az OtÉágnak eze-
t ket foglallya  magábaa: „A* Székelységet 
^Nagyságod1' Biztossá, (Gommissariussa ) által 
„találtassa-meg Udvarhelyt, holott a nékiek 
„Közönséges Gyűlések léfen  Sz. György Nap 
„előtt való Hétfőn,  hogy az Uniónak tartása-
„fierént,  az Or£4gv több réfeeit  meg-fiánván 

a* kik 



( jó rend tarráfokat  fzabván,  mindjárt e-
löre-i« míigok közt, hogy az által dífce-

sen, 

„ a7 kik ebben a tereh-viselésben egygyet ér-
jenek, ök-is e'béli fegittségeket  meg-ne von* 
»nyák> 

Vllh^r. Mert minekutánna idö jártával a' 
Nemzet tapa£talta vólna, hogy ẑen fellyebb 
emiitett önként való> és £abad akaratból £ár-
mazott fegittség'  adása némelyek által mint-
egy tartozó kötelességül vétetvén , ro££ követ-
kezéseket húzzon maga után, azonnal 1696-dik 
és 170 í-dik eétendökben tartatott Or£ág-Gyü-
léseiben az iránt való Törvényes Ellen-mon-
dását (Proteftatióját)  fel-adta,  c's azt azután 
való idökben-is maga törvényes Jussának, és 
Szabadságának fel-tartására  több íaben-is meg-
újjitotta. 

lX'fer:  Mert Erdély Ör£ágának ezen leg-£o* 
rossabb környül-állásaiban, nem tsak a* Szé-
kelyek , hanem még a* Partiumban, vagy is 
Nemes Magyar Qr£ághoz tartozandó Várme-
gyék béli Nemesek-ís ( a* mint ezt a' Com-
pillata Constitutiók 5-dik Régének jv-dik és 
3 5-dik Edictumai bizonyittyák ) Jóságoknak, 
söt Ncraefcegéknck  ei vektése ülaxt is adózni 

ken-



5 6 
sen, és haÉnoson a' magok Köz-társasa» 
gok kormányoztathatnék:) fok  gondol-

ko-

kénfeerittettek:  „Ha ki a' Nemesség közül 
„a* kéntelenségböl reá vetert fummát  meg-nem 
„adhatná, vagy meg-adni nem akarná, adgya-
„meg más érette, 's azt a* Jóéágot % a' melytol 
„az Adót meg-nem adta, foglalja-eI>  és bírja zá-
logul , miglen pénze a' Déhitor által le-nem té-
petik,, Az j j-dik Edictum pedig efct  foglalja 
„magában: A* Partium-béli Atyánkfiai  jelentik: 
„hogy a Békés Vármegyei Nemesek nem akar-
j a k fizetni  a' töllünk OrÉágúl fel-vetett  rend-
^kivül való Adózásokban; Végeztetett azért: 
,>hogy az illyen OrÉágúl fel  vetett Summá-
dba nem contribuálnának, Nemességektől kell 
„meg-válniok. 

X-/"** Mert noha nem tsak Erdélyben, ha-
nem Magyar Or£ágban-is az i6tfMk 
l$49-dik 17-dik; és 1723-dik e&endö-béli 6̂ áik 
Articulusóknak bizonysága-fierént,  az Ármálisták 
af  Vármegyék által taxáltatván, a'Éükséghez ké-
pest, minden e£tendöben' bizonyos fummát, 
az ugy nevezett Domestica Cassába fizetnek; 
és a1 kik más Földes Uraknak földökön  lak-

nak 



kodassat, és terhes vigyázassál védelmez, 
te, és tartotta meg; végtére pedig mind 

má-

nak, és élnek, mind Dézmát, mind fust-pénzc 
földes  Uraiknak adnak, mind pedig £ekerek-
kel, és kézi munkával azoknak £ólgálatot te£-
nek; mindazonáltal a9 több Főbb, és közép, 
rendbéli Nemesekkel egyenlő Nemesi £abad-
sággal, és Praerogativával minden kétség ki-
vül élnek; hogy pedig af  Fö Székelyek, a* 
Vármegyékben lakó Főbb Nemesekkel, az 
Egyháziak, az Egyházi Nemesekkel, és a' Köz-
Nép, vagy-is Gyalog Székelyek, a* Várme-
gy ebéli Armálistákkal egyenlő Rangban légye-
nek; az Erdélyi Főigazgató Tanátsnak 1755-dik 
ektendöben Felséges Királyné boldog emléke-
zetű Mária Therefíához  lett Fel-adásának ere-
jével bizony itta tik, a' mely £ótul-£óra ezt fog-
lalja magában: ,,A' Jógágos Székely Neme-

sek, a Vármegyék-béli  birtokos Nemesekkel, 
»az Egyházi Nemes Személyek, az egyházi Né-
pmesékké! , a' több Frivilegiatus Székelyek, aT 
„Vármegyékben lakó Armálista Nemesekkel e* 
egyenlők. 

X I D e leg-hathatósabban eröfittetnek 
mind 



magát, mind á*'maga tulajdon földjét  ön-
I ként a' Királyók,  és Féjödelmék hatal-
ma alá adta; nem ok nélkül bizonyá-

ra 

taind ezek ázzál, hogy valamint néhai bol-
dog emlékezetű a-dik Leopóld Király és Fe-
jedelem 1791- '̂* e£tendöben költ ̂  és Erdély 
Oréága Köz-Gyüléséhez adott Királyi Fel-té-
teleinek ( Pröpofitioinák  ) 7-dik Tzikkeiíyében 
kegyesen kívánta * hogy az Egyházi Nemesek, 
és Ármálisták, kik á' röbb és Fcbb Nemesek, 
kél egyehlö £abádsággál, és Praérogativával 
bírnak, az Adó-fizetéstöl  ftl  Éabadittassanak. 
Ügy Émtén mostan ditsösségeseh Uralkodó 
á^ik Férentz Kegyes Rirályunk-is aztat kiváni 
vátt, a* Székely Katóflaíágra  való-nézve, ázt 
Végheí-i> Virte, triinthógy éket i8oi-dik e£tért-
dóben kélt kegyes parantsolattya általj nem tsak 
áz Adózás* terhétől fel-£abaditáni,  haiierti még 
áat-ísj a' mit hétoelyfck  elöré fizették  vólt, né; 
kiek ví£f£a  fizettetni  kegyeséh méltöttátott; 
mely kegyességicrt 6 Felségét nem tsáká'Síé-
kely Netofcet,  de egéfe  Erdély OrÉága-ís örö-
kösön álgya, és áldani fogja.  Valóságos tehát 

| és bizonyos* hogy a' Székely Nemzet, irind 

fc'  mái 
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ra fok  munkálkodásai, és véres veríté-
kei után különös Judokkal, és fcabadság-
gal bír; de főképpen  hajdon a' Magyar 
Orfcági  Királyoknak  ditsöséges Uralko-
dások alatt élt vala. 

X X I H * Tzikkely. 
A* három Rend-béli Székelyeknek 

Közönséges Jutalmok, melyet tulajdon 
rcagok Vitézségek által feerzettek,  és 
nem más valakitől nyertek, az tehát: 
hogy ök mindnyájan a* leg-nagyóbbtól 
fogva,  a' leg-kissebbikig valóságos igaz 
fületett  és PrivUegtatusJ^jnesek_\égyQ-
nek, és ollyanőfrnak  esmértessenek; kö-
vetkezendöképpen mind azon Törvé-/ 
nyekkel, Szabadságokkal, és Ptaerogati-
vákkal, a* mellyekkel a' Magyar, és Er-
dély Orfeági  kétség kivül való valóságos 
Nemesek élnek, méltóképpen bírnak. (b) 

e XXIIf 
e' mái napig-is, a' maga hajdani Nemesi Sza-
badságában , és Fraerogativájában, a' fok  vi£on• 
tagsiágok után-is, álhatatoson meg maradott lé-
gyen. 

(ib) A' Magyar OrÉági, és Erdélyi Nemesekről 
Éólla-



4o ^SritÉS^ 

xxni-dik Tzikkely 
i 

A' Székelyeknek különös Praerogá-
tivái Szemelyekre nézve. 

Első.  Hogy minekelőtte Törvénybe 
idéztefsenek,  és Törvényesen el roarafc-
tassanak, Személyekben fenki  által meg-

* 

nem 

Éóllanak leg-főképpen  2-dik András Király'  1-sö t 

Decretumának i-dik Tzikkellye, és a' Ttipartiá-
lis Törvény* 1 -sö Régének 9-dik Titulussá. Af 

Székely Nemzetről pedig, ugyan a' már töb-
£ör elö-hozott Tripartialis Törvény' 3-dik Ré-
tének 4-dik Titulussá, és az Aprob, Conftit. 
3-dik Régének 76-dik Tzikkellye. Ezekhez-ké-
pest Oláh Miklós a' maga Atila  nevezetű His-
tóriájának 17-dik Régében ezeket írja, ugyan 
a* Székely Nemzetről Mindnyájan Nemesek-

ének tartyák magokat, mint a' H u n n u s o k * 
„nak valóságos maradéki. Nem-is ok nélkül él* 
,,nek azon Praerogativával, minthogy magok közt 
„lenkit egyik a másiknál Nemesebbnek knem es-
zméinek, és a' Jeg-kiísebb köztök ollyan Éabad-
^iággal él, mint a leg-nagyobb. 



nem tartóztathatnák* el-nein fogattathat-
nák (c) 

X X I V - d i k T z i k k e l y . 

Máfodfcnr.  Hogy ícnki a' Székelyek 
közül, a' Vajda* vagy Nemzet' Ifpánhya 
( e4 moftani  időben a' Királyi Tábla') e-
leibe paröntsölat által Vem idéztethetik, 
hanem ki-ki á' mágá fieméllyét  illeíö'Szé-
kett kerestessék, és ítéltefsék-meg  > és 
ugy azután vitettethetik fellyebb  Váló 
Biró eleibe az ügye, (d) 

i 

xxv-dik Tzikkely. 
Harmadfor.  MindennémÜ Polgári , 

é í £s 
* " • ' — * • ii • i • • i * i • 

( s ) Ki-véVéii  há valaki közülíök hálált ér-
demlő búiit $ tudniillik- íáhtÉándékkal váló 
gyilkosságot * gyűjtogatást ^ tólvajságot, és 
croÉakós házasság-törést el-köVetne, és a* 
követett gonoÉságnak hellyéii el-fogáttathék* 

„ ( d ) Parantsoíattal Jenkit fe  Kihassanak fe 
,jVajda , fem  ilpány Urak' eleibe, hanem kit^ 
„kit Székin kéressenek elöbbÉör, és a ki meg-
-nem igazlil, az Kérdőjével mehessen-el Or-
j í íg Törveriye-Eerénr.,, Ezek a' Éokás-béli Tör-' 

vény' ft-Jik  Tzikkrüvének tavai. 



és Hadi Tilztségek (e)  valóságos, és 
gyökeres Székelyeknek, és nem idege-
neknek adactafsanak  (/) 

XXVI-

($) Ezen Jussa a' Székelyeknek, a' közelebb 
el-mult Századokban annyiban Éenvedett vál-. 
tozást, hogy a' Hadi TiÉtségekre Generáli-
sokat, és Kapitányokat,  fiületett,  és valósá-
gos Székelyekből maga nevezett a Fejede-
lem. A* Polgári Tifeeket  pedig, úgymint 
Fő, és Vice Király Birákat a' Nemzet vála£-
tott magának. Bizonyitryák ezt az Apróba* 
ta RéÉe Első Titulussának 
és T d i k Tzikkellyei, és a' Compilata Confti-
tutio a-</# Réfie  Elsá Titulussának.i-ss 2-^, 
és Tzikkellyei, 

(/") Sőt # a* Nemzetnek ezen most elő-hozott 
Jussát, Nagy Ditsosségü Első Leopóld Ma-
gyar Oréági Király-is ezen módon, maga 
Diplomájának Tzikkellyében 1691-M 
értendőben, Karátsony Havának napján 
erőfitette  meg:„ Mindenekben, akár a' köz-

j ó t t: i: akár az Igazság* ki-£ólgáltatását, akár 
„pedig a* Gazdaságot illetó dolgokban, Ma-
„gyar, Székely, és Szá£ Nemzetekből való va-
lóságos Hazafiak  által, minden Vallás-béli kü-
„lömbbség nélkül kormányoztatni fognak,  és 
„iénki külső Nemzetből való Személy a* Hiva-
talokban, és TiÉtségekben valahányÉor ezek ü-
„ressek lefinek,  elejekben nem tétetik: ki-vé-

ven 



Negyedfier.  Hogy a' Hadakozó Szé-
kelyek-is, valamint fzintén  az Erdély Or-
fcági  más két rend-béli Nemzetek, nem 
kiilömben hanemha a' Haza' védelmezé-
se kivánnya, külső Tartományokra ma-
gok Orfcágából  tartoznak ki-menni (g  ) 

XXVIH* Tzikkely. 
Noha ugyan az elöl feámlalt,  és más 

több Jullokkal, és Szabadságokkal av Szé-
kely Nemzet az ö fok  rendbéli jeles tse* 
lekedetiért jutalmaztatott légyen meg: 
tsudálkozásra méltó dolog mindazonál-
tal, hogy a' Nemes Magyar Nemzetnek 

e j Díja 

„vén egyedül azt, ha valaki a' Mi, és az Ök 
„meg egyezett akaratunkból, a' Mi ajánlásunk 
„mellett, a* Hazafiak  közé bé-vétetni fog. 

(g) Nemkülömben ezen Szabadságban-is a' Szé-
kely Nemzet, annyikor meg-nevezett bol-
dog emlékezetű E l s ő N a g y L e o p ó l d 
kegyes Király által, ugyan a1 lokÉor eló-ho-
zott Kegyelmes Diplomájának 1 5 ^ Tzik-
kellyében ezen tavakkal erófittetett  meg : 

„Meg-egyezik abban-is vifcontag  Ö Felsége ke-
gyel-



Díja 200, a* Székelyeké pedig csak 2$% 

Magyar forintokat  téten, (h) 

XXVIIH* Tzikkely. 
A" Székely Nemzetnek Polgári Tör-
vényed, és Gazdaságbéli Dolgait, és 
ügyéit iiletó Jussai ezelc főképpen. 

Els'ó.  Ho.gy a' Székely Ember, ha 
fejntén  a' Fejedelemhez való hitetlensé-

, géért a' Fejit el velzti-is, az Örökséget eí-
j nem vefcti,  hanem az a* Successorira, é? 
I v̂ Teftvéreire  marad. (/) 
' : f  ' • ' x x i x - d * 

9,gy elmesen, hogy a' Székely Katonaság Erdély 
^OrÉágábóI ki-ne vitessék külömben, hanem 
^ha a Hazának védelmezése, és a üiikség 

I  úgy hozná magával. 
(  b J  Ezen Díj* külömbbségének nem más az 

oka, hanem minthogy a' Székely Nemzet-
tiek eleitől-fogva  mindenkor jussa yólt maga 
közt haÉnos Törvényeket hozni, ebbcn-is tu-
lajdQií Nemzete1 mivóltához magát alkalmaz-
tatni kívánta. 

( i ) Bizonyittyák ezt a' T r i p a r t i a l i s R é g -
nek 4-dW, és ugyan a* £okás-héli Törvény-
pék yo-M Tzikkellyei, Székely ember 

a ma-



XXIX-dik Tzikkely. 
MfodjSor.  A' Székely Örökség, 

vagy-is Jófeág  tsak egyedül a' Fiakat il-
leti, a' Léányok pedig az Attyók* Javai-
ból tsupán tsak tifctefségesetl  ki-házaíit-
tatnak; hogy ha mindazonáltal"valaki kö-
züllök Férfi  Magzat nclkül meg-haláloz-
ván, tsak Léány Magzatokat hagy maga 
után, annak minden Javai a' Léányira há-
rojnlanak, és az illyen Léányok Fiú  Léá-
nydknak neveztetnek (£) 

XXX-*k Tzikkely. 
Harmadkor.  A' Királyi Jusnak, melynek 

erejével a* Mag nélkül meg-hólt, és a' hitet-
lenségbe efett  Személyeknek Javai a* Fel-

e 4 ség-

„a' maga örökségét femmiképpen  el-nem ve£t-
„heti, ha fejét  hitetlenségért el-ve£tené-is, hanem 
„az Attyaüaira maradj Ezen Törvény mind-

azonáltal a' Szá£ Sebesben tartatott i 
efetendobéli  OrÉág Gyűlése által el törölte-
tett, de 1599-^ megint helyre állíttatott. 

\( k ) Ezen Jusnak fundamentuma  a' Fegyver-
\ viselés; raert a' Férjfiak,  és nem az A££o-



ségre háromlani fcoktak,  a' Székelyek'ö-
rökségiben, és javaiban helye nintsen, 
(/) ha tsak azt valaki önként a' maga jó-* 
feágába  bé-nem hozta; mert a' mag nél-
kül ki-halt Székelyeknek Javai az Atya-' 

| fiakra,  vagy ha azok nintsenek, a* tora-
• fzédjaira  háromlanak. (m) 

. X X X F * 

I nyi Nem, fegyverrel  nyerték, és tartották-
meg a' Székely földet, 

( I ) Ezen Jussát a* Székely Nemzetnek az A-
probata Conftitutio  Régének 7 ( í ^ , és 
az 1*71-^ eíztendó-béli Törvénynek 25-^ 
Tzikkellyei bizonyittyák. 

(m) Hogy a' Mag nélkül el-halt Székelyeknek 
Javai, a' Nemzetnek hajdoni fiabadsága  el-
len, a* Fiscusra, vagy-is Fejedelemre ne há-
romóljanak, Első Rákotzy György Fejede-
lem 1636-^* E£tendóben maga különös PrU 
vilegiuma által meg-e röfitette,  a' mely ek-
képpen következik: 

Ml  RÁKOTZI  GYÖRGY  Isten  Kegyelmé-
ből Erdély Orfi  ágnak Fejedelme,  Magyar 
Orfiág  refieinek  Ura,  és a9 Székely Nem-
zetnek Ifpánnya  9s a* t. adjuk tudtára  min-
deneknek á1 kiknek illik: hogy mivel a 

leg-



Hogy a' Székely Nemzet mint Ha-
di Emberek, II-dik Ferdinánd Királyi Com-

mis-

leg-kózelebb el-mült eftendőben,  Pünkösd 
Havában Fejér-Váron  tartott  Orfág-Gyü-
lésében, néhai Ts.  Hídvégi  Miké  Ferentz 
Tanát  sósunk, Kamarásunk  > és Csík  Gyér-
gyó, és KáJZon  Székeinknek Fő  Kapitánnyá, 
és Értsey.  Tóldalagy  Mihály  nem-külömben 
Tanátsosunk,  és Maros-Széknek  Fö  Kapi-
tánnyá , aJ  mi hív, & Tlíi  előttünk  kedves 
három rendbéll> /.  Főbb,  & Gyalog 
Székelyeinknek,  akárhol Erdély Or~ 
fiágában,  főképpen  a\két Székely Szé-
kekben laknak, nevekben, és fiemélyekbenf 

az ö leg-régibb fiabadságoknak  vififia  ál-
lítására  minket alázatoson kértek vólna\ 
Tovább  pedig a* leg közelebb tartott  ugyan 
azon egéj£ Székely Nemzetnek  Muftrája  al-
kalmatosságával; mofi  pedig midőn Ara-
nyos Székben azon Nemzetnek  Muftráját 

e 5 to-



mifsariussainak  bizonyítása, ElsÖ Mátyás 
Ma-

tovább-is folytatnék,  némely Híveink  az e-
géfi  Székely Nemzetnek  nevében bafonló 
módon Mi  előttünk  efedeztek  volna, kegyel-
mesen őket meg-halgatvan, egyfersmindpe-
dig meg-gondoIván  , és fiivünkben  forgat-
ván á9 Királyoknak,  és Fejedelmeknek  az 
ő hív Jobbágyaihoz  viseltető  Kegyefsége-
ket, és adakozáfokat,  úgy ellenben a9 Job-
bágyoknak az ö Fejedelmekhez  való ditsé-
retes hívségeket,  és egyenességeket,  9s ón-
tat  fiármazó  hív fiólgálattyoknak,  és há-
ládat  ofságoknak  ' kéfiségét,  mellyek által 
mintegy meg-óldhatatlan  kőtelekkel  annyi-
ra öfive  kaptsoltatnak,  hogy egyik a' má-
fikat  fiiilni,  táplálni,  nagyobbítani, 

t4rtant  láttzattassanak.  Hogy tehát 
á' mi réfiünkről  inkább, és elsőben a9 

Mi  kegyességünket , a9 Mi  hív Székellyeink 
tapafitalják,  hogy fem  ők a9 magok hív 
fiólgálattyokat  Mi  mellettünk  tegyék, bi-
zonyoson tudva lévén mi előttünk  kiilötn-

ben-is 



Magyar Örfcági  Királynak Privilégiuma, 
és 

ben is, mely hív seggel, késséggel és nem 
kifsebb  katonásag-béli  vitézséggel  á> Mi  e-
lőttiinke  uralkodott  boldog emlékezetű Feje-
delmeknek fólgáltak,  és Mi  hozzánk-is% 

a* Mi  uralkodásunknak, d* mely Mipékünk 
az Egektől  adatott,  kezdetétől  fogva,  min-
den Itg-hivebb  Jobbágyot  illető,  és Hazá-
ját feret'Q  Polgártól  meg-kivántató  köteles-
ségeket fcorgalmatoson,  és ditséretesen  meg-
tették;  Mi-is  . leg-nagyobb reménységgel 
tápláltatunk  a* mi egéfi  hív Székely Nem-
zetünk iránt, hogy valamint Mi  ö hozzá-
jok való kegyes indulatunkat  meg-mutat-» 
tyúk, ök-is vifontag  a* magok bajdoni , és 
Öfeiktöl  vett  hadakazi erejeknek ditsére-
tével hozzánk való hívségekét  meg-bizonyU 
tani el-nem mülattyák;  mind azon köte-
lességeket , a" mellyek egy jó erköltsü vitéz, 
és hív Nemzettől  meg-kiváztatnak,  min-
den Mi  ellenünk, és édes Hazánk  ellen tn• 
fakodó  ellenségeink ellen f  orgalmatoson meg 

té. 
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és Első Nagy Leopóld, ugyan Magyat 
Orfeág*  dicsőséges Királlyának és Romai 

Csá-

teJZik,  és mind Mi  hozzánk, mind pedig a% 

mi utánnunk következendő  Erdély Orfiága 
törvényes Fejedelmeihez  különös álhatatos-
sággal, és hívséggel vifeltetni  fognak.  Mely 
okokra, & általok töllünk kivánt kegyessé-
günknek világos és örökös bizonyságára va-
ló nézve, az egéfi  Székely Nemzetnek,  & 
itá: tfj/tf^  két ágon lévő maradékoknak azt a* 
Szabadságot,  és Praerogativát,  ezen tulaj-
don Privilégiumunknak  erejével, kegyesen 
adjuk, engedjük, és ajándékozzuk:  Hogy ha 
valaki közüllök ezen-tul  mag nélkül meg-
halna,joh a, és femtni  időben annak öröksé-
gét, fem  a* Mi  rgünkre* fem  pedig a1 Mi 
utánnunk törvényesen uralkodó Erdély Or-
fiági  Fejedelmeknek  régekre Ftscussaink  el-
ne foglalhafsák,  hanem az ollyan mag nél-
kül el-halt Személlyeknek Jófiága  és örök-
sége, aJ  Nemzet  leg-régibb JZokása-fierént, 
az o Nemzete-béli  feméllyekre,  t. i. fom-



7 J 

Csatárnak, Erdély Orfiágnak  kegyesen a-
dott Kötés-Levele' 14-^ Tzíkkelye fce-

rént 

fédjaira,  és azoknak mind két ágon lévő Ma-
radékokra faljon,  és maradjon. A9 mint-is 
hogy a' feljebb  meg-nevezett  Székely Nem-
zetnek, és az ö mind két ágon való Marad-
ványának , ezen Adomány Levelünket, örö-
kösön tartandó  Privilégiumképpen  nékik, 
mind közönségesen, mindenik Székely Szék-
bélieknek különösön adjuk, ajándékozzuk,  & 
engedjük. Valaminthogy  ezen jelen való a-
jándék és Privilegialis  Levelünket, 
három-Széki t. i. Sepsi, Orbai, és Kézdi  Szé-
kekben lakó hív Székelyewknek-is,  tulajdon 
örökös Privilégiumunk  formájában  ki-adat-
ni el-végeztük,  ezen faját  Levelünk> és 
bizonysága mellett.  Költ  a* Mi  Szamos-Újvá-
ri Várunkban,  Böjt-elö  Havának 3odik nap. 
ján 1636 eftendöben.  Rákótzi György (*/) 

T.K. (IPH.) 
(n) Ezen Privilégium Kézdi Székben, Maksa 

nevezetű Helységben, 1 6 e f c t e n d ő b e n , 
Bojt-



7 2 ^ m ^ S * • 

rétit* minden adózás' terhétől (ide nem 
értvén a* Nemteleneket > és Jobbágyo-
kat) ment légyen ( o) 

Bojt-más Havának napján , Sepsi Kez-
di, es Orbai Székeknek Közönséges Gyűlé-
sében közönségesé tétetett * vagy-is fel-ol-
vastatott* 

(o) De midőn valaki az Erdéíy Orfág  Gyű-
léseinek Végezéseit, sot magát az Approba-
ta, és Compilata Coriftitütiokát  olvassa , az 
igazsággal ellenkezőnek lenni állittya azt : 
hogy a' Székely Nemzet Adót n€m fizetett, 
melyre ez a* felelet: 

1. Hogy, igen-is a' Székely Nemzet, fo-
ha mind addig, migleri Erdély Orfiága  Ma-
gyar Oréágtól el-riem vált, és kiváltképpen 
Isabella Királyné, és János Hertzeg* idejé-
ben az Oríág oly' nagy terhek alatt * és fok 
vitfontagságok  között helyheztetett volna ? 
hogy úgy fólván,  már magán fem  fegithet-
vén, az adózásnak terhét nem viselhette, a-
dót nem fizetett;  hanem minekutánna 1544 ^* 
és 1545"^ eÉtendoben Sz. György Havá-
nak 2 n a p j á n , Tórdán tartatott OrÉág 
Gyüléséban a' három bé-vett Nemzetek azt 

vé-



végezték volna-el magokban, hogy mivel 
mindnyájan egy Hazának lakossai , és Pol-
gári volnának, és a' Hazai feretet  azt hoz-
ná magával, hogy mindnyájan egyenlő aka-
rattal, Éorgalmatossággal, és kéhéggel a* Ha-
zának boldogulását eéközölvén, azt egyenlő-
képpen védelmezzék, és fenki  azon terhek a -
lói, a mellyek az Oréág boldogulását ille-, 
tik magát ki-ne húzza, hanem mindnyájon, 
mind a' Haza védelu ezésében, mind a' pénz-
béli fizetésben,  mind pedig akármely n ás kör-
nyul-álláfokban  elé adandó Éükségekben, az 
OrÉágnak hajdani éokása, és rend-tartása-Ée-
rént, mind a' három, tudniillik Magyar, Szé-
kely, és SzáÉ Nemzetek a* Hazának terheit 
egyenlőképpen vifelni  tartozzanak: a'Székely 
Nemzet-is, olykor olykor a éükséghez ké-

jpest bizonyos fumma  pénzt, fegittségképpen 
fizetett, 

II. De azon idöben-is mindnyájan af  Szé-
kelyek koránt lem adóztak; mert valamint 
fellyebb  meg-mutattatott, hogy a' Székely 
Nemzet három rendbéli, úgy mint, F6bb, 

Ló-



Ló-Fők, és Gyalog Székelyekből áljon, úgy 
bizonyos az-is, hogy a* Főbb, és Ló-Fő Szé-
kelyek foha  formális;  adpt—fcnkinek  fem  fi-
zettek, hanem tsupán tsak a' Gyalogok, és 
főbbeknek,  's Ló-főknek  Jobbágyai, és a' 'Sel-
lérjei; Sőt a' Gyalog Székelyek-is nem va-
lamely kéníeritésbol és állandóképpen, ha-
nem tsak némely környül-áláfokban,  és ön-
ként való jó akarattyokból az Or£ág' £öksé-
gére fizettek,  a* minthogy ez, az 
c£tendÓ-béli Martiusnak ydík napján Kolos" 
váron tartatott OrÉág-Gyülésének rendelé-
séből , a mely így £óll: ,,A' Köz-Székely-

„séget pedig Nagyságod, Embere ( Commifsari-
„ussa ) által találtafsa-meg  Udvarhelyt, holott 
5,6 nékik Közönséges-GyülésekléÉen Sz. György 

5,nap előtt való Hétfőn  , hogy az Uniónak tar-
*,tása fierént,  az OrÉágnak több réGeit, z kik eb- • 
„ben a* tereh vifelésben  egygyet értenek, meg-
bánván , ők-is e'béli fegittségeket  meg-ne von-
„nyák, nyilván ki-tettzik. 

III. Hogy pedig a' FŐbb és Ló-Fő Szé-
kelyek ezen fellyebb  le-írt Éükségekben-is az 
adózásnak terhét nem vifelték  , az 1559-^ 

e&en-



ECtendobéli Juniusnak 12-^ napján, Károly 
Fejérváron tartatott Or£ág-Gyülésének rende-
léséből minden kétség-kivül által lehet lát-
ni , a* melyben a' Székely Nemzet iránt e* 
következendők foglaltatnak: 

Elsőben  „A* Főbb Rendbéli Székelyek mind-
nyájan, azokkal a' Ló Fokkel együtt, a* kik 
„törvényesen az o hajdoni Öfeiktől  éármoztak, 
„és a* kiknek Elei elsó Mátyás és más KiráL 
Jyaink alatt hiven hadakoztak, ezentúl fe  adóz. 
„zanak, sót a' magok Éabadságában meg-ma-
„r?dván, a' katonáskodásra, és fegyver-vise-
lésre tartassanak, a kiket a' Fejedelmek USzo-
„nyos időkben meg-probálrafsanak,  és az o ha-
?,di kerületeket meg-visgáltassák• mindazon-
á l t a l a* Ló-Fok a Dézmát, a# mellyet a' Fóbb 
„Székelyek-is a» elótt 6 tőllök meg-vettek va-
„la, a9 Fejedelemnek adják-meg. 

„Máfoáfior.  A* Porták' fámába  Éámláltas-
„fanak  tsak a9 'Sellérek, Szolgák, és Közönsé-
g e s Nép. 

IV, Sót az-is; Hogy a' Gyalog Székelyek 
tsak az OrÉág' némü-némü Éükséges kör-
nyül-álláfiban  bizonyos fummát  fizettek  lé-

f  gyen 
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gyen, az i66i-d*k efitenhőbéli  October Ha-
vának 20 dik napján Megygyesen tartatott 
OrGág-Gyülése bizonyossá té£i; mert noha 
akkor a7 Török az Crfág  által fizetett  adót> 
háromkor annyira, nint az»eUtt volt, fel-
emelvén, a' végeztetett vala a' Fejedelem, és 
az Orfág  által, hogy a* Székelységen, mind 
a* Szabad ( az az Gyalog ) mind pedig a* 
Jobbágy rend, a* kinek négy vagy több ök-
re vagyon egy Tallért, a* kinek két ökre 
vagyon fél  Tallért fizessen?  mindazonáltal 
ezen Rendelése, és Végzése az Or£ágnak> 
tsfk  annyi időre vólt meg-határozva, míglen 
az Orfág  a' Török iga alól fel-£&badűlhat*< 
Mely Tzikkelye a' meg-írt Oréág Rendelé-
sének ezeket foglalja  magában. ,.A'Székely-

ségen mind Szabad, és Jobbágy Rend, a' ki-
„oet*négy ökre, vagy több vagyon, egy egy 
„Tallért, a' kinek ket ökre vagyon fél  Tallérc 
„ avagy egy forintot;  a* kinek pedig fernmi 
„marhája nintsen, négy ember fizessen  egy 
„Tallért; mivel pedig az Or£ágnak illyen rend-
k í v ü l való Éükségében, és puÉtult állapottyá-
,>ban, Nemesi Szabadságoknak sérelmével-is kén-

Éerit-



fe&rítretnek  az adózásra lepni, Isten zt  ide* 
„gen Nemzeteket e' Hazából kiélvén, adó" 
ĵ ással újjobban ne terheltefsehek.» 

V, Végtére tsak Ugyan a* Hazától ki-íi*-
tettetvén V Török» minekutánna ai Oréág 
elsó Nagy Leopóld Magyat Öréág Ditsóssé* 
ge$ Királlyának hatalma alá vifiéi  jott volna* 
ezen örök énilebíetü Felséges Király a!tal> 
igp i-Jii cÉtendÖben Karátsöhy Havának A'd,k 

napján kélt kegyes Diplomájának Tzik* 
kelye»£étént» a' Gyalog»Vagyr-is  Köẑ lthd-
béli Székelyek-is a' telyebb le-írt adóBásnük 
terhe alól fel-Éabadittattak*  Mcl? kegyel 
Királyi Diplo£áKc>2» noha ugyan a' Gyalog 
Székelység eröisen raga£ködí>r* ifcj  yen ^ 
mindazonáltal a* más két tendbéli» M gyát 
tudniillik, és Sfcá€  Nemieteknek terhe* for-

. sát továbbnuk élvekre vévén* harínintás-Öt 
ezeí Forintokból álló fummát>  a' Székely 
fóldön  való Taxás, úgy mint Kéídi-Vásár-
hely , Sepsi*Sztnt György * illye*faivi,  Be-
retzk» Gsik-Szerdij Székely-Udvarhely,  Ma« 
ros-VásárUly, és több iílyen Priviíegiatüá 

f  á Meaé 



Mező Várasokkal, és több nemtelen, 's job-
bágy Lakosokkal egyetemben, önként magok-
ra , mintegy fegittségképpen  fel-vállalták; 
mely Summát minekutánna a' moftani  Szé-
kely Katonaság 1764-^/™ fel-állittatott-is  , 
cgé£ a' moft  leg közelebb el-mult i8o2-/fl* 
e£tendeig (mellyben moftan  Uralkodó Ke-
gye? Királyunknak  Második FERtNTZ Ö 
Felségének Atyai kegyességébeI a' Székely 
Katonaság fel-Éabadittatott)  a' több Székely 
földön  lakó fabad,  és jobbágy Személlyekkel 
együtt, fizették. 

VI. Szükséges mind ezekre azt-is meg-
jegyezni itten: hogy a* midőn az Or£ág-vé-
gezéseiben, és Approbata, és Compillata Con-
fHtutiókban  a' Székelység' Adózásáról vagyon 
emlékezet, koránt fem  úgy kelletik azt ér-
teni, mintha azon Adózás' terhét a* Székely 
Nemzet egéélen maga viselte volna, hanem 
úgy, hogy annak tetemesebb, és nagyobb ré-
£ét az Örmények, Oláhok, Rátzok, Kereske-
dők, külömbb-kiilömbb-féle  Mester-emberek, 
Taxás-Hellyeknek, vagy-is Várafoknak  la-

kossai, a* Fő, és Ló*fÓ  Székelyeknek Jobbá. 

gyai-



gyai, és 'Sellérei, kik annyi fzázadoknak  el-
folyása  alatt, valamint más Orfágokban-is 
Éokott történni, és a' Székely-Főidre Éármoz-
ván, ottan le-telepedtek, és el-fiaporodtak, 
fizetik,  és tsak ezeknek fcgittségekre,  mint 
fiintén  Nemes Magyar Ortágban az Ármá-
lista Nemesek a' paraÉttság' könnyebbitésé-
re, az úgy nevezett Domeftica  Cassába fi* 
zetnek: bizonyos Summát a' Gyalog, vagy-is 
Koz-rendbéli Szekclyek-is elitendónként fi-
zetni éoktak vala. 

XXXIH* Tzikkely. 
Hogy Dézmát (p ) vagy-is io-detés 

p-iet a» magok Báránnyaiból, Sertésseiböl, 
f  3 Lúd-

(P) A' Főbb és Ló-Fő Székelyek foha  Déz-
mát ugyan nem adtak, hanem a' Gyalogok, 
a' mint az 1562-*'* eÉtendében Száé Sebes-
ben tartatott, és több eÉtendő-béli Or€ág-
Gyüléseinek Végezései bizonyossá té£ik, 
vifeJték  bizonyos ideig a' dézma adásnak ter-
hét, és ugyau innét történt az , hogy ío-
kan a* Gyalog Székelyek közül a' Fejede-

lemtől 



Ludjaikból, Méheikbol, és Gabonáikból 
a' Királynak nem adnak (q) 

XXXIIIdik 

temtél Privilégiumot nyervén^ a* Gyalogok 
nak rendéből a Ló-Fő Székelyek közé ma-, 
gokat azért vitették által, hogy a Dézma a-
dósnak terhétől fel-Éabádittassanak;  a' mint-
hogy az ollyan Privilégiumok által fel-is  íz-. 
badultak. 

(f}  Minthogy a' citált 1559-^ e£tendő-béli 
Júniusnak napján Károly Fejér-Váron 
tartatott OrÉág-Gyülésének Rendelésében ol-
vastatna az, hogy z Ló^fő  Székelyek-is a* 
Fejedelemnek, valamint az előtt a' Főbbt 
Székelyeknek-is de'zmáltak, a' Dézjnát meg-
adják, ennek az a' valóságos értelme: hogy 
Ciivel * Főbb Székelyek minden fizetés  nél-
kül Polgári hivatalokat a* Nép közt vifelni, 
követtségckben, és OrÉág-Gyüléseire járni 
fipktak  vólt, a* Ló Fa Székelyeknek is job-
bágyai Dézmát adtak a' Gyalog Székelyek-
kel egyetemben némely időben a1 Főbbek-
nek: éhez képest rendeltetett vólt  a* többfiör 
elő bozott ÖrÉág-Gyülésében, hogy ^ Fe-. 
j^ehneknek a1 Ló^Fő Székelyeknek Jobbá-
gyai is. ( dQ nem magok \ a dézmát adják--
sneg, de ezen kötelességtől* wly- a* Nem*, 
zecnsk é^hadsága, és törvénnyé ellen vólt, 

ApproJh t̂a Conftirutio'  V^k RéÉe 7 
Titulussának Artkulussa nyilván való 



XXXIIH* Tzikkely. 
Hogy minden néven nevezendő, ma-

gok Határjaikban termett javaikkal, Jö-
vedelmeikkel, af  mellyek között a' Só 
leg-nagyobb tekintetre méltó, fcabadoson 
éljenek, azon felyül  pedig feabad  vadá-
feattyok,  haláfeattyok,  kortsmázások, és 
több illyen Földes Uri Juísai légyenek, (r) 

XXXIV-dik 

bizonyitása-Eerént, mind aVGyalog Székelyek, 
mind pedig a* Ló-tő Székelyeknek Jobbá-
gyai, valaminthogy mostanában a* Székely 
Nemzet közt azon adózásnak híre {intsen, 
fel  éabadittattattak. 

(r) Az 156i-<M eítendében hozott l e g é n y -
ből nyilván ki-tetÉik, hogy af  Székely föl-
dön való Só Bányák a' Királyi, vagy Feje-
delmi Camarát nem illeték ; és az-is bizo-
nyoson próbáltatik az Approbata Conftitutio 
3 A* Ré£e 26 Titulussából, hogy minek-

utánna 15^7-^ eÉrendf'ben  af  fellyebb  meg-
írt Só-Aknák a' Fiscus réÉére el-foglaltattak 
vólna-is, a' Székelységnek référe  elegendő 
Só rendeltetett; sőt nyilván ki tettzik az Or-
£ág* Törvénnyeiből, hogy a' Főbb, és Ló-
Fö Székelyeknek, még az eí-múlt Századnak 
elein és közepén-is éabad Sózások volt. 



XXXlv-dikTzikkely. 
Hogy a' fellyebb  elö feámlált  Jus-

sai, Szabadsága, és Törvényei a' Székely 
Nemzetnek, annál feentebbűl  megtartas-
sanak, három rendbéli Előre való Inté-
zések találtattak fel  régtöl-fogva  a' Szé-
kely Nemzetet illető dolgokban. Első 
Hogy ha az Örökségeket illető Perek a* 
három forintot  fellyül  haladgyák az Ap-
pellátának úttyán a' Királyi Szék' eleibe 
bővebb meg-vrsgálás végett, a' Tripar-
titale Decretum 3~dik Titulussának 4 d i k 

Tzikkelye feerént,  fel-vitethessenek. 
\ sodfior.  Hogy az ő Pereik, ne tsak a' 
1 Hadi Tifctek  , hanem a' Százados, és a* 

Fő Király-Biró által egyetemben vi'sgál-
tassanak, és ítéltessenek meg. Harmad-
far.  Hogy az Erdélyi Fejedelmek alatt a* 
Székely Nemzetnek dolgai, légyenek a-
zok akár Katonaságot, akár pedig Pol-
gárságot illetők, nem másképpen, és kü-
lönösön, hanem a' Közönséges Orfeág-
Gyüléfe  által ( a' mint eztet majd min-
den Orfeág-Gyüléseinek  Jegyzö-Könyvei, 
és Vtjgezései bizonyittyák ) változtathas-
sanak-meg. 

MIND 



Mind ezeknek KÖvetkezéfei. 
Elsó. 

A ' Székely Nemzet a* maga Határi-
ban, mejlyet Fegyverrei vert-meg, j 
gyar Orfcágnál,  és annak Felséges Kiri- ! 
lyainál régibb: következésképpen a* ma-
ga Nemesi Szabadságát, és Nemzeti 
fait  nem máfunnét,  hanem a' maga tu-\ 
lajdon Vitéz érköltsei által nyerte, és \ 
feerzette.  \ 

M áfod  fzor. 

Fel állítván-a* Magyarok Pannoniá-
ban, és Erdélyben a' magok Or&ágát.a* 
Székely Nemzet nem kénfcerittetve,  és 
eröfcakoson,  hanem önként maga magát 
â  Magyarokhoz kaptsólta; és így min-
dennémü Szabadsága meg-maradt. 

f  5 Har-



H a r m a d fzor. 

Ezen Nemzet több Századoknak el-
folyása  alatt; különösön minden más 
Nemzetektől, a' maga földjét  birta, és 
védelmezte; mely okra való-nézve, mind 
a' Katonaságban, mind pedig a* Polgári 
Tarfaságban,  a' maga tulajdon Nemze-
téből való Elöljárói voltak. Méltókép-
pen tehát a* következendő idökben-is a* 
maga Netr.zetéböl, és véréből fcármo-
eott Elöljárók kormányozása alá bízat-
tathatik. 

Ne gyed fz  er. 

A* Székely Köz-Tárfaság  oly* állan-
dóúl hofefcu  idő* el-fo!yása  alatt, a' lok 
ellene tufakodd  Nemzetek között, a' ma-
ga lakó földjén  meg-maradt, hogy azt a* 
maga ellenségétől meg-is védelmezte; 
méltóképpen tehát, és a* Fejedelmekkel 
kötött Egygyefségböl,  a* Székely Kato-

naság 



naság az Orfcág'  belső, és külső védet 
mezésére a' Hazában hagyattatik. 

Ö t ö d f z ö r . 

Ki-öntött vérrel meg-vett Földjét > 
vérrel nemkölömben, és Fegyverrel á*\ 
Nemes Székely Nemzet védelmezte- \ 
meg; fcükséges  és következésképpen te- 1 
hát minden Adózástól mentnek kelletett, 1 

és kelletik lenni. Igazságoson azért a' 
Fejedelmek közül ki-ki, és nevezeteseit 
Első Mátyás, és Nagy Leopóld Felséges 
Magyar Orfcági  Királyok,  minden adózás* 
terhétől azon Nemzetet mentnek declá-
rálták. 

Hatodfzor. 

, A' Székely Nemzet az ö Fegyve-
rével meg-vett Földjének jövedelmeivel 
fok  üáz eÉtendoknek el-folyása  alatt £a-
badofsan  élt; most-is tehát, é& a* jöven-
dő idökben-is, azokkal, és leg-föképpen 

a* Só-
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4* Sdval, a* mely az ö földjén  igen bő-
vön vagyon, Éabadoson igten méltókép-
pen néki élni engedtetnék. 

H e t e d fzer. 
V A* Székely Nemzetnek vagyonai i-
rint folyó  Perei, az Hadi, és Polgári 

,Tifctek  által egyetemben ítéliettek el; 
ű?éltán tehát* 's Törvény, és Igazság-íze-
ként azon hajdani bé-vett fcokas  állandó 
Ságot húz jnaga után. (s) 

Nyol tzadfzo  r. 

A* Sték&iy Nemzet' minden Hadi, 
és Pólgári dólgainak változáfai  ez előtt 
az Orfeág*  Közönséges Gyüléfeiben  vé-
geztettek-el, és határoztattak-meg; ezu-
tán-is tehát minémü terheket kellessék 

a* Nem-

(s)  A* mostani Rend-£abások-€erént, mivel a' 
Hadi Tiétek nem mind Hazaíiai, a' Reális, 
az az: jó£ágot illető perek nem bízattarnak 

azokra , hanem tsak a' Nemzeti Nemes 7 ör-
vény-Székekre. 



a* Nemzetnek vifelni,  ésmikor? mimó-
don? mely fcámmal,  és mely hellyen kel-
lefsék  nékik katonáskodni? a* három 
Nemzetnek egyesülése-fcerént,  az Orfcág1 

közönséges Gyűlésében, a' Fejedelem-
nek meg-egyezett akarattyával határoz-
tathatik meg. 








