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16!9. má';us 7. Gyulafehérvar. 

Bethlen Gábor erdeIyi fejedelem Sárosi János Deáknak 
nemeslevelet es czimert adományoz. 

"Scutum videlicet triangulare .viJ'idi s coloris in 
cui us eampo, si ve ar ea, quaedam eolumba candida, 

alis expansis volanti 
SiUlilis, in ore l'anUlID 

ol ivae fcne conspicitur. 
Supr ;;, scu ', um galea 
miIitaris clausa est po
s ita, quam contegit 
diadenla l'egium, gmn
mi s ct unioniblls exor
natum; ex COllO vero 
galea e teniae sive lem

n isei "lt riol'UIll eolorlllll hinc inde dotlucntes utrasque 
onts sivo mm'g ill os ipsius Beuti pulohcrrimc ambiunt 
et CXOl'nant." 

A czímcl.'s7,el'ZÜ érdemeiről az oklevél így szól: 
"fidolitttto ct fidelibns sorvitiis "Vobi/is Jocumis Litterati 
.':Idrosi,' Scribae ao J1ll'ati Not.arii Sodis n Jstrae Jurlici-
ari 'IC, q nae ipso a primis adolescentiae suae 

• 
anUIS, 

l t. lHkóczy Gvörgy alatt kiv:iló szerepet vitt fiscalis director; a 
Pókai Sa.rosiak őse. V. ö. K. M. XXXIV. 3;38. . , 
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sprcti:::: vitiol'tlll1ill cccbl'i s. quibus plcl'u mqnc illventns 
CO I.'l'umpi COll:-:ivo \' ic, llOllestitisünanull artiUlll libera· 
"JiUJll discipJi llac ::;e Hclcli condo, carlllngllc ti.rocinio 
C'oIllploto, 111 millol'crn Can ccll al'ialll nostran1 sc can· 
fc rcn cl o, ibiqn e in~da !Jossibilitatis suae ex igcntia.m, 
1')11) 110 :; turumJl , OpCl",-Ull ot diLigent ialll nobis, ac hui c 
rogno nostro Tl'anssil Vaniaf\ Ül cOl1:scl'ibcnclis variol'uln 
gC1l8l'1n n epif;tol iil lldelitel' , summaqll c cum animi tiui 
doxto l'itato ox ltibuit ct illlpendit etc." 

Kihirdett e ],i segl'c:-; IÖi AUS'ynJos J~'1lI0S erd. itélölI lcs tcl' /I gy ula· 
tch eJ'\,:'~ri on~:t.:í 1;I:::-yi ·I Jése !l. lti.1~). llllijllS IS. 

At: ord. kir. Tábla íté lülIlcs tul'éuek 17tiJ. 0vi hih.:les kia(k;·~I I \· ;ibóJ. 
• 

li. lll. Il . O . 
• 

U. 

J62J. okt. 9. Kolozsvár. 

Rádeczky Bal int püspök levele Karnis F erencznek. 

Genol'OSC Donlino, 111ihi nllll'im ul11 ('o]cnde, (' tr. , 
D olati s (;. D. Vo,tl'ae ofl'i ciorulTI rneOl'u m öhtdii s 

quam pl'o lnptissimis , eic1em a. 1)00 Optirno .i\rax imo 
fallsta ac feliC' ltl ql"lHcqnC' ex ::I:ujm o pra cco J.' et c. 

Quod ad bUel'aS, quaö U. D. Vo:;t l'<J. s ll pol'iOl'ibns 
diebuö acl mu eleel oJ'at in nego ti o fili i Magnific i Don iini 
Canccll a rii l1iilil r C::iponc1cri lll. jel in 111 oliorom péLJ'tOIl1 
u t G. D. VC' :-; tl'<-l <Jcc ipiat, Jnaiol'c m inlll0d llITI r ogO. 
Uteb,lI' enim \'a ld udine ita aelvOl';a et taJlti s UO l'po· 
1'1 5 ('1'llciatibns dive xabal', ut Ju ol'ti OlllUill1o q na m salllti 
QSSC ln pl'opillqnior. Sed et nunc tanta est vil' iul1l lllPH 

rum imhcc"ill ltas lit vix Calallll11ll in man ns SlllO c r c, 

PllnH lll u l'e g ('l' l ' pO.:iS inl. (~nod s i V01'O divina bcniglli-
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tM Ille rOlH" alosrcrc yolllorit. ct aliq uid ofTi r i (;Oll O-

1'():;() i~ti j\l\'cni prH Ctita l'O potCl'o ) iel m e ql1t:Hll fidcli:-. · 
ti i nll: e !')::i8 i';l ctUITIIII. C:. 1). , To:::itl'a sibi p e l'dVUSUrn 

ha boa t. 
Caetel'llln ~ l'etro Bodogazzonfa lu i nou ita pl"i 

dent ro mpolla tll s ~1l1I1; qllalldoqnidem (uti r cte l" t) Rec
tOl'atll~ l1UlllCr C j lltOgl'Ull1 a Ulll1l11 ct co iUl1pliu 8 ln Sehol,,\' 
Zen t E l'zcbet iolls i fu n ctlls fuerit, et eo< paoto suo stip
pend io ni hiIdulll [lol'ceperit: nt ad Dominationolll V. 
001101'0:3<1 111 sel'jbCl'C' lll, ab eaqne potOL'oru, si quo modo 
fiori [lossit. ut opomlll daro yelit. ne debita sna mer 
cede Ii'ustretur, itt q uod, lI tp rosuopil'tatcO. D. Vestra 
tH ciHt. onixe rogo, cid0 1l1 Jnc ct otfi(·in 11103, itcrnnl 
~ltqllO ü c nlLll andicon:-;, Oúnnl qn0 orant! lit eam nnct 
CHill ~ lIi ~ Olll nibllS quam I1ol'ell t i s:=- im i:::; cünsen 'et . . DaLuDl 
Clalldiopo:i, d ic V. Octob ris. Anno lG:'! i. 

G. D . \T. 

sor " i t Ol' o bseq uonti ss i III us 
' -alentiwu; l1.adeciU'J, 

XiI' i;(: Gencl'oso Domino Fh uu' is('o j\~omis d,. !:Io
IJI O}'''''' ZCIII üti. Jud ir i H.~gio Sed.is Riouli r al is Yd\\-C11' 

hajj , etc . J)omillo meo et P atl'on o singll lal'i obsen ',w
tilt. perpetll ú nl ihi colenclo. 

ldölJcli l-S több elt~ r~ssel kür.ölte Koncz , 1\. ~L XXYJ, l G3 . 
• 

lj. l'. J5LO b. 

J II. 

1648. febr. 23. Kal 

Ferenczi Máte egy öl'ökseget ad csereben, templomhelyül 
a káli unitárius egy háznak. 

~li P hiltl J P id. ilti _VlIgi 'imon Vad"clb'L11 la kók cs 
lklandon lakó GeOl'9i P ic!, milldhál'luaJJ Mal'osszókbell 



·' 4 

lakó nemes személyek, :,dgyuk emlékezetiL'e minde
neknek, az kiknek illik ) mind lllostani akllak s lllinc1 
jövenelűbelieknek, hogy in hoc anno pmesenti 1648. 
elie 23 mensi,; Februm'ii mikor volnánk ezen :;IJaL'OS
székben Kálban az nemes és vitézlő Kim :,Iátyás uram 
házimi,l, j övének miclőnkben egyfelől ugyan az vitézlő 
Kun Mátyás és Kun Mihály untl11ék, Nagi Pál és 
Nagi I stván nem es emberek és Kovacz István veres
dambant minnny,íjan Marosszékben Kálban lakók , 
másfelől az gyorsaságos Ferenczi Máté ugyan Kálban 
lakó. Ada ós szakaszta mi előttünk az feljebb megirt 
F erenczi Máté ben az falun levő maga örökségéből 

egy kis helyccskét, mely kis darab helyecskének egyi k 
felől való vicinussa ugyan az megnevezett Feren(;zi 
:ThI áté maga öröksége és ker te, másfelöl és harmad
felől is jt11u közön,;éges ivó-kútLya árka és falu közöIl
séges úttya. :'IIely kis helyecskéjért vitézlő Kun nIá
tyás mam ad", Istvand nevli káli helyben hinn az 
lllezőn egy darab szénarétet, melynek egyfelől való 
vicinussa, ugyan lllaga Ferenczi Máté l'éti, mástelül az 
Ol"szi'g uttya .. Kun Mihály uram is ada az kidi alsó 
hcctál'ban az Kend01'zerben egy damb szénarétet, 
melynok egyi"elől való vicinussa Varga Andr ás veros 
darabant réti, másfelől Oziki György fülek , Nagy Pál 
és Nagy Istyiltll 1l1'anlÓk lS közön;5ógcSOll egyenlő aka.
n,tból adána k ngyan az káli alsó határ ban Pap réti 
nev,i holvben oo'V darab szénarétet lUoly l'étnek egyik 

J OJ ' . 

felül való vicinli.SSa ugyan Nagy Pál és Nagy l titvú,1l 
uralll ék földek, másfelől F erenczi lIIáté réti és vége
zetre az gyorsaságos Kovacz István 11l'H lll i ti ada egy 
dal'ab széna.1'étct ugyan az káli felső hatúrball, Illoly 
nek egy felől va16 vicinussa Jj~ül'ell czi l\[itté földe, lná.s 
felől LélJál't r1'am :'! s non108 Olnbcr s16énal'óti. E zt pedIg 

• 
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nd,,, Fel'enczi Máté az örökséget cserében, ugyan az 
A'dll,oJ! 71''''; n 'ceplo un'Ílal'ia "eligion le/"6 ecclesiána); tem

lil/JII! 1/1"111111. 1Ia,(" conditione, bogy azt a kis helyecsk ét 
'ilZ Il n it il,.i a eccles ia tarcsa környül való kerttel ·· is , 
mely kis helyecskét bizonyos hatánal meg is illatá-
roztu11k . . 

Ez eserélés .pen ig, és alkalom lön örökösön, f iuról
f i11 m, nemzetségről n emzetségre meghihatatlanu l. Mely 
do lognak mLgyobb b"i zonsiLgál'a mindenik fel min ek ün k 
biri •. knak k Ol'leket is be adák, ilyen formán, hogyh a 
va,lamelyik .tél fel bontan á és megmásolná az alkalmat 

. éR cRorélést, az a fé l 5 száz forinton marad jon és az 
megáll ó fél az m eg 11 em álló felen ezen mi level ünk
nek err:j ével, m ellette Jévén ez levelünknek fej edel-

. münkn ek adta egy dú ló porol1csolattya, azzal minden
nemO JOI'a iból az meg nem álló fél nek igazat veh essen 
és vetethessen és clll lathasson az meg álló fél. Az k i 
ell en az meg n em áll ó Jél ne iLlh asson semmi n emü 
törvén)' boi i rcmccl i Llmmal, se in 11 ibj tiova l, se contra
cli ctioval, rcvomLtiúval, novummal , r cpnlsioval se semmi 
tÖl"l"énybel i l'cmecliLllnmal. J!;nnek az dolognak nagyobb 
erősségéro mC, is bi rák a,cltu k és imttu k ez mi j elen 
való po csé tes I.cvell"n ket az mi hütünk szorént . Költ ez 
levél az fenn mogírt napon, helyen é. esztendőben. 

Jnd ices iid em, qu i, supra. 
Correcta pcr eosclem . 

(P. ] L) (P. H.) (P. J L) 

);i,.iil: LitOl'ae eoncamb ional eti inter ecclcsia m 
nn itariam ]"Cali ensem et agil em ]\!(attha euJH Ferenczi 
omn i no ele Kal. etc. 

1;'. o. ok I. 
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• IV . 

1632. • • 
marCZ1US 22. Iszló. 

Az iszlói r. katholikusok óvást emelnek az iszlói unitá

riusok elött a harangolt es más egyházi javak esetleges 

eladása ellen. 

Alázatos szolgálatunkat ajánljúk Nagyságtoknak 
és JCegyelmeteknek; Isten minden üc1vesRéges jókl,al 
áldja meg Nagyságtokat és Kegyelmeteket. 

Ak"rók Nagyságtoknak és K egyelm eteknek érté· 
sér c adni, hogy ez j elen v"ló 1682. esztenrlőben 

ngy mint Dominic" P"lmal'llln kérének münket Maros· 
székben Jszlóban lak6 B irtrfk Mártoll és Gy61Ii György 
az eltatolic" relig ion lévő iszlói eeelesián"k birái és 
fja.i min(l ketten nemes személyek "Z több ott bkó 
romano ciI"tolikusok képekben s mind magok szemé· 
lyek ben is, hogy ugyan megil -L I szlóban lakó llni taria 
religion Lévő eglyházl fiát és . általa, az több ott lakó 
unitárius atyafíakat is ellenzenők , hogy az h"rango· 
kat el n e aduiLk, mivel nekik is közök v"gyon hozza, 
ső t az egyik ugyan saj át j ok ; egyéb bOllull1ok is a 
kik ecclesi it j é ol ne tékozoljá,k, mer t ennek utánna 
r észek 8zel'ént val ót m egk er es ik J'lIjtol<. Mií azért 
anll O et die pl'aenotati; elmentünk a,z clellOminftlt 
székben 68 faln ba,ll az Gál :i\,[i kl ós nnital'ia r e lig ión 
való egyh iLzfú, mostani la kóhitzáboz, nemes embel'Jl ez 
é; az fennebb megirt mód mindenekről ellenzök fő· 
kil'ályb ir6 1lI.·al11 pecs(·ti er ej éveL nz fennebb megirt 
exponensek k6pekben Gál Miklós 'IttaI az több nni· 
UlI'jtl S i t-':t. lai at)'afütkat rnel}Te ilven vá tc-l :3Z t tö n: , .. 
gg)'begy i'ijtö'" ükcgyelmeket S megll1ondom Ö kegyel-



7 

nl(,l ~ ll Ck : ~' l c l'y C'xccutiónk _így menvén Y('gbe, 1I1clyc,t 
Juií i:-: ü'tunk fide nOf.\t l'H 111 C'cl iantc ppc:-;útL"IlÜ~_ alatt 
kia dván. l sten éltesse es tartsa Nag,vsúgtokat t'K 1, _(-' 
gyc lll1otC'kot so k c:-:ztcndökig ('te. Datulll alln o diC' 
loco<l ll e p l'a cll otatis . . 

:Nflgysilgtokll a.k ('S J(cgycl nlC'tekn ck alú z,-Lto:-: ~zo l 

gél i ~ lnl"Os,zékbon E llcd bon litkú 

Sdi/cc 'l'all1 ás és 8(Jra.lJ{í8i P ill 
• 

mind keLten n emes em berek. 
UOl"l"octa p e r eos dom . 

C?i1l/.: Speotabil ibns ac mngnifi cis genoros is egrc
g jÜi II o bll i bn5, d01 ninü' 1 C'i:tpitall Ol) ; j nel ic i regio su P l'C ,J1] l s; 
vicc iueli ci bus r egi is, cact.orisqno jura.ti s as, essori bns 
ao n ota.ri o sodi" Sicul i("ali s M 'Ll'lh' etc. domini s. 

h á/dll /;,i.,"/J/Ji irrl.,sa/: Egy oll em :totés a ebato li 
ausok az uni tú . .riuso kat, hogy harangj okat el n e aelják . 

I. o. okI. 

V. 

1698. okt. 12. Bécs. 

II. Apafy Mihaly kölcsöne a kolozsvári unitarius 

egyhaztól. I 

(K i v O 11 a. t .) 

,,9. A colosvári llnitaria becs ületes ecclesia. aclós
sá.ga. t izezer forint lévén , a cl ep os it llll] p eclig azt majd 
kilcllczszúz forinttal s taliun töb bel is h a.ladj" meg, 
mint .1'''1) SiJ.lIlllel ll,",tlll j ól tllclgya. Ebben azt kell C8e-

. 
l V. ö. Knuy:u-ó értekezését K. l.L XLIV. 40. 

, 



lekedll;: Szent Jobbi uramat ő kglmét arlhibeál ván , 
hárOLnCZOl' fo rült érő t a szépibell , úgyln int a modell· 
ezeket mosdó korsós tú l és fl, pohá roknak a n '1gyját s 
szépit, akik jg cn rég i fOl' mák S púrosok, kü lön kell 
m ér etn; s számunkra megha dni. A hétcz81' forint 61'ő

jét pedig az ceclesiának oda kell fizetni , min thogy 
pedig most pénzt nem " dhatunk , azért azon l lill'om
ezer forin t érő pal' tékát is ott k ell hadni, min t zálo
got pecsét alatt és igy könnyo bb .l eRz hi,romezCI' fo rin 
to t , mint tizezret intel'esezni . Minthogy ped ig " poh;"
rok aranyosok, tallél'-nyom ój át k ét n émet fo ri ntban 
kell mél'etni, amint azelőtt is Sz. Jo/, i uram úgy per
svadeálta volt ö kglmékn ek Ami pedig a tizezCJ' fo rin t 
felyül lesz, j ó lesz az interesben tudni." 

Eredetije : ))Instructio pro genel'oso domino Bal thftsaro Bideskúti 
s ta: uli magis tra suprema in Trallsylvauiam die 12. 8-bris t698. ex pedi to" 

ézímen, F: Q . okI. 

VI. 

1701. decz. lS. Nagyteremi . 

Bethleni gróf Bethlen Samuel levele Kapossi Dánielnek, I 

Aj il.l110m K egyelmednek szolg á latoma t. 
K egyelmed 2-ela D ecembris da U,lt levelét vöttem, 

tudósitását m egszolgi,lom . 89 (Jú ílno!;i,) h ogy ell enem 
van mindenütt, de minden ok n élkül , t ndom. I"toll , 
bízom, több helytelen dolgai küzött ebben i; r ofll tálj a ; 
m;"r n em mondhatja, h ogy la borat, pro 13. 3. l S. 19. 
ll , G. 13. 19. (F eb'o Apor') mort a 7. in sta,tn S ilO " ,m , 

I A levél borítókj:1. hiúnyzik, (l e a cz ímzc tt kétségtelenül mcgllll:l< 
pit.ható :\ 13cthl cn Sl'~mll cl', P akd Lőrin cz és K~~possi Ditll iol lcvolc :t.éseiböJ. 
\ ' ö 'I'S . . . . , o. lllISS. 



hanom mag ának aka rná halászni. ] l l. (P e7,Ti uram) 
Je" elét is lllegvöttem; hirtelen most választ Hom te
ll ettem cgószlcn , noha cclg yez az ](glmed le vcl é '"c l, 
IHort sjetek nl a :indulni -Vé tS1'8 az szegény E:.en lény 
János 1.11'an1 te tuetésire, noha oda is b1'8v i tel' irtan) j 

tar tottam is attól , hogy n om t a lá lj a le velem, hanem , 
ha ott lesz ö kg lm c ezt llnJta ssa n1eg, hogy én soha 
is sa. (Júílnoki) llJ'a mnak I D. 3. I G. 10. D. 14. G. 12. 
IS. G. 20 . (reúglldltmn) \' oln a, az többi n t ú.n 7. 10. 12. 
12. 3. 14.18. (fill ont) és lll11t~ SS a. elé írá , olllat, hogy 
7. il. 1. 3. 18. n, 1 il . 3. l S . . 3. l n. ( fi eki'le }'(l/el) m OIl 

dotta " (l Illa is, nOIll iga". 1<:7. j üv ö póst' LJl az IB. ö. 
IS. J . 10, (P é/I'I) tC,jt ill1on i llmját folkü ldöm . E n 'ö I, 
hogy pedig en Jfl . 3. I G. W , D. 14. 6. 12. 18 . 6. 20. 
(resi!JIlúllwn) \'olnel , suhel, máské ppe n n e m , 'ol t , han em 
ón ulOndotta,m 8000. (Pater H aj' ... l és 21. 10. 22. 
1. 3. 12. 3. 18. 10. J -1-. 3 . I. ( Viz/' eletinck,) hogy ha 
16. 6. 19. ll. 16. 10. (I:)ú rosi) véghez viszi, hogy az 
GOuO (unitárius) az 2. l l. 12. 1 1. I G. 21. 6. 19. 10 , 
14. 6. 9. 26, 18 . 3. 20. 13. 12 . l l. 20. lJ . 16, 2 . 3 . 
5.6. 1:2 . 12.26. G. l. (colosvári nagy templomot cedalIyák,) 
csak érhesse el 50. (császár) es 75 (cardinaJ) intentióját, 

't . . d " 9 99 " " 6 12 J l 1 ( d ' l k ) VI a lpS1US urante .... . .... _ . v . O. . . . . eze a o , 
mivel én azt tudtam, hogy azzal magamnak méltán 20. 
il. 19. 10. 18. 17. 20. ll. 18 . (meritumot) csinálok és 
ma is azon szóm ban vagyok ; ez szerint meg is irtam 
volt magam 75. (card inalis) kglmének is . Ezen k ivü l 
irta m volt. meg]eI,ot 8 . 3. 2 1. 3. 14. 26. 3. 16. 10. 
(J-I I'1'('I I ,IP-S/) uram nak ) h ogY]l a arra. 111cnvén az felséges 
Ild va!' , ll ogy 1. ll. l S, I S. 10. I G. 22. 18. I G. 3. 9. 3. 
18. (1 .. "1 tiszl!;éqel) n e viselj e k ; a.z 2. G. 14. 5. 10. 5. G. 
18. 10. ll . (""" didalio) mell ől m égis cl n o 111 állha.t,nók, 
dc én az;:al n em !'csignáltam, de quid quid sui. Az 
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1020, 5. 10. 13. 12. 20. 6. 26. 6. 4. 6. 1'1. (.11''''',8,,':'' 
,lil" o1Hcíicíb,,?I.) expresse "'jabb 2. 11. 14. 7. 10. 19. 20. 
6. 18 . 10. 11. (confi1'll1.rdin) van in verbis : 'l' ibi comiti 
SamlleJi B etlt/en supremo com iti comitatu, Küköllö 
clementcr conferimlls etc., mely mellöl en bizony va la
mjt ad Isten, b.ízván jgazRágomban és uram kegyel. 
mcsségébell nem is r ecedalok , hancm tovilbbnl is 
Kglmedet k érem vig) ilzzon és in locis debit is mUI1 -

k itlódgyék, én is megszo lgálom. l~zzel I stennek ajún
lom Kglmedet s ma.r adok, 

Kglmed jóakarója, szolgája 

9. 4. J. 18. 8. 12. 3. 14, IG. G. 20. 17. 3. 12. 

(rf. Br/hlen 8rímu.el. ) 

Keszej uramnak írtam egy le\-elet, Kglmedet 
kércm adgya meg es szerezzen vá laszt is. 

18. 3. l a. 3. 20. 10. (Teremi,) anno 1701. 15 x-bris 
A levél alj án: 
Respondí 28 x -bris 1701. 

T. S. o. miss. 

VII. 

1715_ júl. 31. Kolozsvár. 

Szentkereszti András levele Teleki Sándor grófnak. 

Mél tósagos Gróf I 

Nekem nagy, jó Uram! 

Az lImak 17 praesenti s költ levelét vöttenl a li,,
zatoson , nlelyböl igen Szol11ol'úan értom az úrnak nagy 
:3zc1'en csótLenséget; ntindazonáltal örülök anllak , 110g)' 
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a na,gy szerencsétlenségben oly szerencsés volt a caSllS. 
Úgy hj,t0111 az fav ori tásábHn js sokszor luogcsalatko-
7. ik az elube!'. l{íváu o l11 sz ivoson, Isten ö szent ~-'o l 

sége őrizze 1110g az ul'at mindenfelü szomol'ú CH,S U
,oHó]. 

A mi az kömivest illeti, én post l'eclitum m cnm 
mingyá l'ást pl'oponáltam neki az mnnkát, de n om 
lM.tatott kedvénck lenni , mel't a szel'elem biLntotta 
szintén és 1110g akart házasuIni) a lnintllogy meg is 
házasodott; '/lw,,1 j!0di!J (lZ uni/cáic, lengIjel ecclésicín,,].; csi
nd/ eg!) tplJl,p{omof, innnú,l' auc1ig, Ulíg azt el nenl végz i) 
más munkához nem foghat, hanem ha az jövö nyá-
1'0 11 , talán a.kkol'l'a sem lészen késő. Ezzel kivánolll 
és levelem ta,lálj,l az urat in integra l'estitu t ione S,tn-

• 

itati" maradván a,7, lUég éle k a Méltóságos Umak, 

a litzatos szolgáj a 

Colosvál' , [JI. Julii 1715. 

ijJúi Sz.-Kel'eszti Audl'cís. 

U. 1'. 2146. 

VIII. 

1721. július IB. Kolozsvár. 

Simon Mihály, Daniel Ferencz és Péter, Balogh Zsig
mond és Sándor Gergely levele Szentiványi Sámuelhez 
es Iszlai Istvánhoz az egyház javára adandó segítség 

tárgyában. 

Ajánlj uk I, egy ol l11 oteknek, lD int kedves jóaka,J'ó 
urainknak s aty~Lnldü\'inak köteles szolgálatllnkat! 

~1ostani k Ö7.Önti80'eS Ol'szá,o' l1..Il k g,Y íilése alatt Isten 
" ti o 
O Felsége mutatván ulkalmatosságo t , h egy az kik 



12 

az gy íUé" alatt jelen lehettünk, ecclési ánk á llapot j a
ról egymás között szólhatnánk (melyért I stennek Ö 
Felség ének gzent neve clücsöittessók) és considcl'ál VÚ/ll, 

hogy nen1 mindenkor van alkalLllatosság lluk az con· 
fluxn sl'it, az kik j elen voltunk, látván ecclcsiánknak 
nagy megfogyatkozásitt s r em élvén , hogyha az I st.en 
dicsősége müllett való buzgóságra felindulunk, hten 
" O F elsége orczájának világosságát ránk fordítJa és 

jó igyekezetünket elősegéli , az maga szcnt n evénck 
di csőségére, és megfogyatkozott ecclesiánknak hasz
nára. Ily jó reménség alatt I stenünknek igazgatúsit
ból fordítottuk ehnénket a.lTit, hogy a.z ki ket I sten 
közü!link életben m egtart, esztendőnként Istentő l mu
tatott jovainkb ól 'lZ közőnséges ecclesia i sz iikségre, 
szabad j ó akara tunk szerén t való istenes inllulatnnk
ból valamit conferáljunk, az mely b ől az ecclesiio,ban 
nünc1 az; tanitóknak s 111i11d az tanu lóknak va La.mi 
consola,t ioia l'eduncliLlj on. Mely kegyes szándéknnknak , 
hogy jobb progressussa lehessen , r eméljük , hogy min
elen hitbéli atyánkfiai, kik I stent és az mi Urunk J esus 
Chri stust szeretik és szent vallásunkhoz az igaz bnzg6-
ságga.l vi seltetnek, tehetségek szűrint concuridni n em 
sajnálják, clhivén bizonyosan a.z mit ezc\,! súikségre 
adnak , sza,bad akarat sZ81'ént v aló alaulj zsnálkocl ású l 
Isten előtt keelves áldozat lészen, i< i ha bllmn s iLld ásá
hul kinek-kinek ,nag a szükségére kipótolni "f.;: inck a~t, 

a.zmit az I sten di csőségének tmj esztésére czé loz6 eccle
siai sziikségre Istentől vött j ovaiból decerpid . IJI endő 
itt kinok-kin ek Dlaga j ó ]e.lkij snl Ól'otibcn bésy.ú'Hani cs 
jól ll1oggondolni az e vangeli Lllll i vjlágosság ból szár
luazott sz. tud0111a.nynak tenuészoti szerónt, nút ké
"ánj on k eresztóny i kötelessége ilyen dologban, moly 
czóloz ugyanezen az Isten dli csösCgÓ1'8 és az occlo.sia 
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JiÖZÖllSégcs l laszn~tl'a, n etu valarni haszonta.lan hi· 
ságl'i:l., JTlclyl'o l ia Hwgunk cselekedotit jól llloggon
doljuk, az testi indulatoknak és kóvánsiÍ,goknak szol
gúlatjál'a adván ll1agunkat, többet szoktun k veszte
getn i, mintsem isteni bnzgóságból az ecclesi"i dolgok
nak promotiojára. és az evangeliUIni igazságnak ter
jesztÓsére. 

Ezen j ó feltételnek és szándéknak azért isteni 
félelemmel és buzgósággal való szorgalmatos gondját 
és előmozdítását kegyelmetek ker esztényi kötelessé
gére ielen való a.tyil.l1kfia.inak megegyezett tetszésé
böl concrodal tuk, kérvén és intvén kegyelmetoket nagy 
atyafiságos szeretettel , sőt kényszerít vén igaz keresz
tényi kötelességére, hogy az acclnclal t li stában spe
cificalt hitbéli atyánkfiai t megtalálván, mind szép 
szóval, mind hathatós in téssel emlékeztcsse k m'eszté
ni tisztirc r stenéhez Christusához való szeretetre és 
buzgóságra. s az ecclesiához, kinek tagjai vagynnk, 
i llendő kötelességére és indítsa fel, hogy szabad aka
rat szerén t esztendőnként valamit az kitöl értékéhez 
képest mit lehet az ecclés iai közönséges szükségr o 
annuatim confo rálni ne saj nálj á k ; specificalvim neve 
utill1, ki mi t co nt"erálhat prollloneálvim, hogy az ki mit 
c,;elekec1hetik , jó inc1úlatból ós hi ttel cselekedj e, m61-t 
így az I ;tonnek áldását bizonyosan érettc várhatja. 
]<;zon [i stitban ,;pecifi calt atyánkfiain ki vül penig töb
beket is kiknek K egyelmetek az j ótéteményre hajla.n
dóságokat és tehetsógeket veheti eszében és tudhatja, 
adjnngálnl jgyekezzék, az ki csak egy tOl'inttai con
clll'állmt is ltlllluatim ezen szükségr e, Isten előtt jutal
mát el nem veszti. Egy szóval IsteJlt hí ván segítsé
gül,lninclcn alkalmatossággal légyen 111unkás J~og'yel
metek bClinc, hogy cz.cn közönséges eccle$iaj szükségre 
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való j ótétemény és adakozás minél nagyobb 'T' úrték
ben lohes,cll, vétethcssék jó l'onc1bcJl és lllic"ocb prvg
ressussal proceclitlbat kegyelm etek, ot.tan-ott illl i "f(l1'

Jnálj on s az mjt congoralhat ol'ga qlli.tantiarn tnl.Jl ::i· 

ponálja, "C" úlc< János atyánkf-h kezében, cOll1lllnnical
van 111 pal'ibll S, ki ll1il' c co.mpl'01111111ttálj a Ft II n llatln I 

. lllilgá.t. } ).7. nl int pedig az szükség igen urgcl1s, úgy 
nlcg j::; I..: é vánja: hogy igen sorio és 1l, jllél nagyobb 
szorga lma tossággal lohet p I'OC Ul'á lja kegyelmetek. 
;I:re lyet az min t. ail kogyelmotek k or esztényi jóil1l1n
laLjátó l és az eccle"iidlOZ ",d ó kötclcss6gektül ige" 
szíveslJn l'eJnénlünl, C::i várunk , úgy I ::;tcn oLtalm:'Lball 

",jál ván kegyel mc teke t, 
Ill<Jl 'acLlln!{ kegyoltL1ctekne,k 
Da t ulll ](o losvá.r 18 . .Tulii ' A nn o 1721. 

Ihmi"{ I!ereucz n1 . pr. 
J)(!'!tú,t Péter m. pr. 

j ó ,d", ró s:t.olgái s a.tyjafiai 
::JimúlI, .l/i/"U!) n1. pl'. 

,<jámlor (;crqpi!) m. pr. 
Bolo!1 X<i!/}I/ond n1. p r. 

.-1 (elszólít(ís aUcin: Szpntiníui .'ldl/wel és .lszi"i IstrlÍ!! 
Ill'anl éknak. 

J. o. miss. (Cse!l:ély eltéL'éssel l , K. 1\[, -X 11. . 272.) 

I X . 

1721. körül. 

Az unitárillsok kerese az erde!yi országgyűles elnökehez 
es rendeihez az iránt, hogy a Désfalvi S imon Mihály 
ha!áL,va! megüresedett guberniumi tanácsosság unitárius 

maradhasson . 

,I é ltóságo" PraesicleJl s Ur, 
az húro lll nCl1l zctbij[ it!ló T eki" tetes J\ emes Sta t,,,;o k, 
nel\.üJl k jó lIl'aink . 

I 1<, ::U. X LI. 274 . JflllilC) VII fl. 
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:Nc tnla:jd onitsa Nagyságtok, KegyelInotek véte~ 

kli l, ho,g')' ey, Luo ti tanl a,lkaI I11H,tos~ú,ggal ezen ~dazatut' 

trlClIlorialéllk ~Lltal két.cLoníttctünk az I lóltóscí g o:-; Statu
:-so knak l'epraesentú.lni: lui nthogy kegyelJn c.; urunk 
l) F elsége az méltóságos gllbern iuluba.n lo"ü Yi.H.: antiid,
II il k J'cstaul'>l tioja jJ'ú,nt kegyelm esen ll1eltúztatutt 
l'('tioh 'ú Ill i és p;.uancso]ni: pro hic et nunc lévén eU', 

JlI óltósilgos gubel'uil1mba. esett \'acantia 'U,Z 111Ü 1'6-

::;züllkl'ül: azon vacalltianak SUpplC111entllJ11ÚrH c~Jn di

did ,mdó s:w l11 elyek il' iLll t való jus is láttatik a,l'ra ezé
lúz ni , ele cu.ius vi cc agitul'. iHe ly szcl'ént, ha ];i con
s iclol'álja az né ll ai 1'11' SiHwn ,1lihúl!J unLnl rés>.én ",,16 
\"ilCant iú.t" kótségben nCIl1 llozbatja., quod llc nostra 
Vil'O n on agatul'. Mely ilycn mé'ltó jussunk is fun
c1i1ltatott éel cs hazán k fUll ela lllentiLlis tön -é n vón az 

" 
uni ón , pCl' quam ,t;lt eaclitqllc 'l'ransil "ani", m elyet 
is ü F els"ge s,"entséges cli plomajitval r"rlfil' lll idt és 
mincl az A l vill cziana He~olLl tioval, s mind 'IImakLltánna 
cg,i'n éh illl y rendbeli k egyelmes sallc ti ol<kéll stabili áIt; 
legközclebb az 11108t,ln i m éltósiLc;08 GLlbCl'Ilinlll és "z 
méltóságos 'J'itbla fClá ll itit.sának ", lkalm" toss~gil val az 
~~lll diclR tio klla k mM,hod llssát j Ll "ta j Ll ra pat riae kém:tnca 
Ü .I<'elsúgo obscrvidtatni , Ha tovább akarnIlk lépni, mind 
az I sten, mind az tCI'mesze t töl'\' ényoben találllnk 
fÍln cl am Oll tu ma t em I i tctt j IlSS un kn ak ti ta b i li mell tllmil,ra. 

Az lstcnnek tÖl'vónyébcn illwl S"n cti Spi ri t Il s ap"d 
'Malacilianl. Nll mqnid non pater UIlU:; Oln lliulll 1ustl'll m: 

nUlIlqnic1 110n D e ll s nilu s t'J'cC:I\' it HO::;? qna.l'e ergo 

c1 o:;p icit L1 nns qlll:;que fi:atl'Űlll Sl1u rn, viola.ns pactulll 

patrllm nostl'OI'llm. Az tCl'lnés>let törvénye is az lsten 
törvényú vel cdgyütt felebariLtllnk szoretetit (lllint) az 
magllllkét dictálja. 

).Ijnr,bogy azort kogyelrnos urunk Ő Folsége a.z 
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hazában levő nógy rcC'cpta rcli g ioka.t Jl1agok .i n ~ sok

ban , pl'i v ilcgiu1110kbal1, üldlll t uJ11 0kban ncquC\li te r ~ilcro 
sancto diploma te cOll fil'malta és nekün k is az több .. 
L'e lig iokka.l együ tt az O Febége úz; haza s:/oolgálatjáL' CL 
accessnst, engedni méltóztatott: 

r"stálullk alázatosan , süt kén szeri tjü k az méltó-.. 
sú.gos Sta tnsokat az uni óra, az haza törvényére és O 
F elsége szen t diplomi,i ra, mellyel hazánk tör vénye 
roborilltatott, vegye Nagyságtok , K egyelmetek iötenes 
cO ll , icle l'iI,tiobnn, hogy az m61t.óshgos Gll bel'11ill ll1ban 
l evő lll ostani vacanti a az Il lí í l' é::;zii nkrűl vagyon és 
nZOll vacantia nak snpp lementllmú,l'a való jus l1l ii nket 
clipl omatice cO ll cerniLl : kih ezképest mélt0zta.ssék Nagy-.. 
silgtok kegyelmes u runktó l O F ebégéLöl confil'llIidt 
kegyelmes l'esolll tioj i szel'ént ilZ mií l'elig iónkból val6 
személyeket jn sup1 0nlűntnnl vacan tia.c canc1icVdu i és .. 
017. mél tóságos Gllbe l'uilll11 á lta l Ü Felségének illell clö 
l'ecommenc101t iova.l alázatosan pl'aesentá ltatn i, kegyel
mes llrlmk O F elsége k egyelmcs l'escrip lllma és in ten
ti oja szel:én t , mely i ,,; az mostnni .m éltósügos Guber
ni,l Ill fel idlásiw al jött vo lt, tali,ltatván mii kö:<ü lünk 
i" ad s illliles vacall t ias ct Hli a officia capa" ct aptns 
ozemélyckj h a a:< ap t i tudot és c',pH citast lle lll cs,~k az 

." 
kiilsü, hallcm be l ső qlla li tasok m kell ertell i és il"- O 
.~\:l ségo szolgillatj án ak II elycscn va l ó fo I y tatüsú m , 

, 

Es igy, nüdün a~ ll1Ól t,6súgo::; Stn.tll SO k. ez iránt 
kévilll nnk ln li nck ünk j Llencl ű pc1.troei nl ull llllil l Dti ~U::i ::; j 
titcntiávat lenni , vidoL'cntl1l' s uas v icos a~'c l'o. j [ü jti ez -
il'únt hozzá.nk lucgmuta.tancló reflexiójút iL Illóltósúgo$ 
Sta,tnsokuak l'lgyckczzük aláza tosan dClllOl"cid ni . 

A lVr élt6si'lg0S 8tiltll sokll ak 
alú7.otas s7.o1gái: 

111i ll dellj!.,. Ilatiobó! éti re ll dből \"aló 
lllli~al'i cl. roli g io beli ek közöntiego::;oJl . 
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Al'iliil: 1-\ Z l\Ié ltóságo::; Plaes i,Ions Urhoz, és az e l' 
,lél} i j,Mo lll .Il cl1l "ctböl álló MéJtósúgos Stalusokboz 

a.litzatos Dlc n.l01'ia li ssa, 
milldeni k natio b01 és rcndbül !dtr) un itarin, religiobe
Ji ekllck közönsógescn . 

S. o. ok I. 

X. 

1723. decz 13. Kolozsvár. 

Felszólítás Szentiványi Sámue:hez cs bzJai Istvánhoz 
a kolozsvári unitárius iskola tanulóinak segélyezese 

ügyében . 

K edves 
• 

Atyimkfia i az Urban! 

)Iindenütt Kigyelmetek k özött nyilván vagyon 
az K olozsváratt tanúló i fjuság mint kételenített volt 
az szükségn ek miatta az scholát el hagyni és Kigyel
metek k özLi! is sokakat r equirálni ; m ely ifjuság is 
j óllehet ugyan visszajött tanuló h elyére, de suosisten
tiilra yaló k öltsége nem lévén , félő hogy el ne oszol
jan ];özönsógesen, ecclésiáinknak nagy romlásokm. Ml; 
azér t, kik itt vol tunk, magunkat megerőltetvén, valami 
km-eset szám olna és intertentiojokra egymáson extra
ol'din arie szedtünk, de mind restantiájok feles lévén, 
mind az jövendő subsistentiiLjokra fundus nem lévón , 
tetszett, hogy mind az pel'ceptorakot, mind több 
atyánkfíait r equirálnók, k éruök ós intenők : emlék ez
zenek meg I sten dlicsőségére és h azánk s abban l évő 

ecelésiáink h asznára nevekedő ifjuságról és mint ki
ki szn.badOti ió tetszéséből s Istenh ez va.ló buzgóságá
ból igérte jó akarati át subscl'Íptiója által, telj esitsen 

2 
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111 eg ; Jnár szintén cxpü'{ll t H·zon terminus) lnelyre kel· 
lett volna pnwsta lni os admini,;tl'álni , Istentől böveb· 
ben vésú l\:cgyclmetúk jntalmát, é" jöv e. ndőbcn 1': e· 
gyeimetek gycrmeki i ,; fogja ]\:egyolmetek kCl'esztényi 
aclakozásának hasznát ól'zeni. Ne ln parancsolás szel'ént 
lrunk , ha,ne.1l1 sok atyafiak szorga ilna"tossúgoknak pél
diJjokból indittatv,m ügyck ezzék Kigyelmetek , hogy az 
Chl'istll shoz való szel'elmeknek tisztasúga bizonyos 
légyen mindeneknél 2 Kor. 8. w. 8. Kiki mint elgon. 
dolta vol t sz ivében , cselek edj ék úg y , nem szomorú· 
silgból. vagy millt k én szerítésbö l 2 K ol'. 9. w. 7. 
j\Jp,lyre az minden j ó ügyekezetek et segi llö és mi nden 
jóknak kiosztoga tó I sten", szent lelke id tal scgilj e 
J\: igyelmetel, ct szí vünkből k éviLJJjnk. 

Akmjnk ezt is l\:igyclJn e teknck é rtése re adni , 
hogy n éha i nJl31tóö<igos J'll' Ii;inoll JIi/uil!! urunk nlC'g· 
hatvan, egyenlő akaratból ,·MH sztattuk az Úl'l1a k 
(l í'J C'séségére a (Imi II i stm l andó k ö I bégn ek i ns r ecto]'i llak 
lckéntctes n Ülll>octcs lJnniel p acI' 6s /úín Js/ni" ked ve.s 
fL ty illl kfí ai t, l<iknck di spositiójokho>o tart villl Kigyel· 
lJ1 0tek c~ lI tán lllagokat, a lUj t I{ igycLlll ctcknek fOgllil k 
iu,;iuua.lni k ereszt ényi és aty;lf'i n i kötelessége "zerén t 
ügyekezze Kigyolllletek effectl1álni. I sten e l ő t t k 0c1vcs 
dolgot cselek szik K igyelmetek. 1fü p edig maradunk 
Kigyelmeteknck , 

K olosvár 15. x· b ris 1725. 
• 

igazi a,tyjafiai az Ul' Christnsban : 

Az nni tari a l'cligióból 
j elenlevő atyafiak közön ségescn . 

Uz/lJt: 'rekinte tos nenlzetes S~ent-Iváni Sámuel 
f:;zlai J:.Jt/:ú//1, lll'a nl !,:' knak stb. 

1. o. u1iss. 

• es 
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