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LXI. I 

, 

1786. jan. 25. Kolozsvar. 

Sepsiszentkirályi Agh István unitárius püspök temetesi . 
meghivója. 

, 

Méltóságos Ul', 
nékem nagy tisztelettel említendő , 

patronus Uram ! 

A mult, sok szomorú változásokkal telj es ó-esztcll
döböl ez mostan folyó újesztendöre való kicvezé
semmel, midőn r eméllel1l vala vigasztaltatásomat, 
imé csakhamar ezen esztendőnek kezdete lőn szomo· 
rúságimnak és bánatimnak is kezdete, mivel szemeim
nek gyönyörlíségétő, kiben szüntel en gyönyörküdöm 
vala" mcgfos7.tattam, s annak továbbra vili ó littilsiLcól el-
7.<1rattattam_ Az én k oronám, ki vala tejem ékesség e, 
ki mindenek e lött tündöklik, ragyog vala, én mell ő
lem eh'ontatott, amidiln édes, keclves térj em, néhai 
uagy emlékezetü S, Sz_ Királyi tisdeletes .dgh l stvlÍn 
mam velem eseudesen töltött h ilzassági Jlapjainak 
23-d ik, életéne k penig 77-dik esz tendej ében a szomorú 
haJál álta l ezen holnapuak 21-dik napján, délutáni 

-
5, és 6_ órák között a szabacloson uralkodó bölcs Ul' 
istennek sz_ tetszéséből, mint valami csendes álom 
által kimulván, elk öltözött; hagyván énnékem és két 
gyenn ekeinek igen szomorú keserlíséget, A kinek is 
m al' csak meghidegedett tetemeinek utolsó t isztesség
tétele, az elsőbbeknek tetszéséből határoztato t t a 
mostan közelebbröl jövö Böjtelö-hava 5-dik napjáJlak 
. dél elötti 10 óráJ ára_ Amikorra a méltóságos úr ma.ga 
llleg jelenését a méltóságos úrasszonnyal együtt sZOJllorú 
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szívvel instálom. Mely szomorú jelentésem mellett. 
midőn továbbra is magamat tapasztn,lt úri g ratiájába 
ajánlanám, maradtam 

• 
a :Méltóságos Urnak 
Kolo~várott, Boldog-Asszony havá',ak 25-dik nap

jún 1786. 
meg,,,omorodott alázatos ~zolgálúja: 

.drv(t Almdsi SusfÍ:nnct. 

G:dlll: Méltóságos T. Sz. Györgyi 'Ihorolz/wi Mihál!} 
úrnak, stb. 

Kolsd·rd. 
S. o. miss . 

LXII. 

1786. márcz. 23. Szentg<ricze. 

Id. Kozma Mihály levele Iszlai Sámuelnek. 

Spect abllis Domine, .domi ne mihi colendissime! 

Elvettem t. Kőrispataki úrtól azt a rég í funda· 
tionalis .vagy collationalis levelet ; de úgy tudom, a
mint a visitatión is eléforgo tt, hogy recens testa' 
inelltalis levele is van néhai t. talám I szlai József 
uramnak valami rétről. E felöl kérdém t. Kőri spataki . . . 
uramat. miért nem hozta Ic; d c azt mondá; hogy ' a 
dékánynál nicsen, hancm amint a dékán/ r eferálta 
az uraknál vagyon. Azt is bevárom pénteken ; n e
hogy valami rossz következzék eltitkolásából ; mert 
tudom, hogy vagyon, és el nem hallgathatom. Ha 
pedig a Guberniumba s consequcnter aKama rára 
megyen, mint a parancsolat tartj a , úgy is elÓkérik ; 
talán resentiálják is. Maga kell pedig mo originál, 
hogy vidiroaztathassam. 



, 
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E mellett panaszképen ílja cédnlájában a t . 
uram fia Sámuel, miképen ök valami jószágot vettek, 
hogy ott megtelepedj enek, melyre én is onszoltam 
öket a' mult visitatiókor, de az urak épen obstitlnak 
odatelepedéseknek. Ez mikép en légyen, épen nom 
concooperálh atom, holott az uraknak kellene <tbban 
ügyekezni, hogy az a k icsin ecclé$ia szapor odnél< , s hogy 
lehessen az , hogy ezzel ellenke·/.zenok ; mldy az occ
lés iáboz s v<tllásUllkhoz való ideg enségllok bizollyos 
jele. Vagy nem tudom , mi titkos okból szármu zha t ik 
ez, h<t igaz; hi szem P ertini!x /Joni/a.s vincit HInlos . illeg 
a gonosz kt',vaszt iti könnyebb kenyérrel, mint ke r
getéssel szeliditeni ; török monclás: Hi, ellenséged csak 
akkora is mint eg!f han!lyn, ele/éintok közzé szri1J!liÍljiul. 
Hadd telepedjenek Bzegények, hn <tk<trna k, hi tizClll 
úgy ha marébb lehet a czélt elérni, 1lI0!ynck módjit t 
m ost nem lehet J1I egejteni. Sapienti sa tis! lu roliquo 
me f<tvo rÍ commendans sum 

Spectabi!is D. Vestl'ae • 

Sz. Gerieze,. 23 . ~Iartii 1786. 

P. s. A papyrosból 
d<ttion<tli s levélirás . 

• 

Servus humilimus 
jJ1'ichael senex ·J(OZH/i! , m. pr. 

epen kifogyatott a sok fun-

P. s. Nem tudhatom mi az oka, hogy Isz lóból 
,épen semmiféle collecta nem akar j önni ; vagy t<tlán 
'VéO'sö kiszáradásra indult <t kútfö? Senlluit n em ho-. to . 

zott t. Körispataki uram a Guberniulll parancsolatja 
mellett publicalt göttingai templom épi ttetésére. Talán 
ő kegyelme nem j ár el a maga hiva talabaJl , vagv mi 
dolog. Aminapi co'llectában ' sem administrált ő !w 
gyeIme I szlóból semmit is, talán n em is Jelent,ette az 
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uraknak, holOLt "tekintetes úrnak kellene er officiu 
(t,bba.n unulkitsllak l enni , hogya counlluni til!'iUnk épen 
ne fogyna el 

C<íll! : SpeeLabi li domino domino Scll l!l,eli IszlcLi de 
ea i:iClll , ccc lesial'll111 ill c irc lllo ll aru::ie ns i unitario l'Ulll 
in' peetorulll euratorum alteri , etc. 

Iszló. 
1. o. mis" . 

LXIII. • 

1786. apr 12. Kolozsvar. 

Lázár István püspök levele IszIai Sámuelnek"') 

8peetabilis Domine, 
Domine mihi (1i~tincta vencratione colcndissime ! 
Szintén elközeli tvén Isten kegyelmessegebő l azon 

lllisvéti szent iImepnapok , melyekbeil a mi j ó ltevő , 
I stenünknek szent fia , az Ur J ezus Kristus halálá ban, 
ti a h:Jálból volt dicsőséges feltámasztásában hozzáuk 
ll1egmutatott nagy szereteteről a vég re rendeltetetett 
különös isteni t iszteletnek végbenviteléyel szoktunk 
há,láclatosságunk bizonyítására emlékezni ; azon isteui 
tiszteletnek s szolgálatna k a tekintetes úr parancso· 
latja szerént maga úri .házáná l leendő végben v ite· 
I ~re, hivatalombéli kötelességem aztat kivánván , ki· 
küldöttem ezen levelemet praesentáló cleákunkat, ugy· 
mint Koronke, Mójzes nevezetü ifpt, ];ívánván telj es 
szívemből a tekintetes úrnak s tekintetes szép úri 
házának azon szent innepi napokra l eendő békessé
ges felv irradit~okat, s azoknak üdvességes elfvlyásá"al 
s sokaknak recUl'su"sával való meg örvendeztetéseket ! 

Emellett kivántam eztet is j elenteni , hogy én 

* ·A levél borítékja elveszett. , 
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a teKintetes úrnak mind maga ' hozzám ' utasított két 
rendbéli leveleiböl s mind közelebbről kedves fiától 
iR az elmult farsitngí napokban, papja változtatása 
i1'ant ér tett akara ~iát két versben is és most már har
madikszor megirni tiszteletes diaecesaneus esperest 
Kozma Mihály uramnak el nem mulattam ; de mind 
eddig a quinde11aIis sedria által 113m adatott fel ezen 
diffel'entia a repI'. consistoriumnak ; hanem szintén az
esetre érkezett levelében megirta tiszt, esperest uram 
a consistorillmnak a tekintetes urak ezen akaratJo
kat, al1n ectáh'an azon leveléhez in accluso azon leve
Iet is, mely az iszI ai dékán Demete'r Zsigmond ö ke
gyelme subscriptiója alatt irat- Lt tit, tiszteletetes 
esperes t uramnak, És e szerént már e mái na,pon lé- ' 
szen consistoriali s confluxu sunk, ~ annak alkalmatos
ságával előfordul ezpn dolog, is, és reménlem hogy 
per transpositionem fog orvosoltatni a malum, De, 
hogy máskepen ol'vosoltassék, az épen lehetetlen rno
rali ter, tudnia illik a felséges rendelé~ekre nézve. 
melyek ell en cselekednie a consitoriumnak, sőt még 

, ' 
csak gondolnia is, n em lehet, se másoknak, En mea 
opini0ue, melyet ti szteletes esperest uramnak is in 
privato közlettem vala n em régiben levelem által, 
jónak itéln ém az mostan AdOljánb61 Nyomátra szol
gáló ti szteletes papot Tszlóra tenni, s az iszlait Nyo
mátra ; mivel azon pa,p atyafit tudom bizonyoson igen 
szelid jámbor s j ó lelkli embernek, a mennyi ben re f
lectalok danki 'állapotjára; actor is j ó, ha szinte nin
csen is eminens tudománya ; de talám az iszlai ee c
lés ia ü; gyengécske, ~ az elninensebb tudoluányú pa
pokkal , kik ex " Ll jobbacsk'l ecclesiában vagynak ne.111 
lehetne t.ranspoBi liot tonni, Ezek tekintetes úi' áZ én 
\'élekec1 ésim, me lyeknek j elentésével a tekintetes úr 
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sz íves "ffocti<\jáb'Ül ajá.nlott, sum 'consbtnt1 venemtione 
practit. gpcctab ili R domini. . 

Cluncl iopoli , 12. Aprili , 1780. 

I. o. mi~s. 

• LXIV . 

hnmill tll H1R R(:)I'Vn s 

81/) } )JUlI/71 s L,i.-:d r 

'1786. ápr, 19 Szentgeríeze. 

Id. Kozma Mihály levele lszlai Sámuelnek. 

Specta.b ilis Domin e, domine mihi colend'iHsimo ! 

A tokintete úr p ro,-" .tol'ice élcse n kiclolgozott 
levelél'o való ro l'l ex iómnak megjelentését edd ig hn.
las:i\tván, épen ' llll111 atn i n III akartam . A jÓRzág cLol
ga l'ól, ha a.7, "Il' egy ál'k nst irn a, i:::: , lH;l,gyobb vjlagos· 
ságút n0 111 s;:iiltl e elmémben an n t'tI , millt. amelyet vel
tem mostapiLba,n ott fl szomszédball való jhl'ásolllban . 
LásR,\k ;t.", nmk, mort kevés ha.szon fl, lólokn ek az 
egesz vll hgot .megnyol'ni js; el e a. vjlú,g Inostani fa
ciese is volo\',1 épen m ORt atlat,ja. ol jÓRz,ígomat. 

Nem c1 iHplJtálom azt iR, hogy a7. Úl ' legi t i 1111'1 R 

vagy il'l'i.tllH obs i.·tens; azt ' tllc10111 bizonIlyai , hogy 
'Ium, (mU/f ) (),tlrl'lU' !t'!lili/lwlJI, (~ .'j l 'inlf'rnr> L1u 'i:-; fiO/li/tIIt ; ,',gy 
IiLtO I11 nyomil.t a 'Kl'i stUR leg lto ·"w.bl! p l'(\dil,útió j,\
bnn . .De i.gaz ez 'az ege'z (0 testn.1\1011 to II I i tii rvl'")'úk
bell is. 

Az Óll n el\1 várt bel ső iclegeJ1"ég met a. m i \I ózi, 
"nnuk óp n l!i7.oll )'ta.la,n ÓR kiil önÖR <.:o l\(·ÜpLII ,ból 
H1.Ú,l'lllazott jolo az ÓH leve l om, l-l abban It'·vö ;";í'.:'ll ltlr

kU lu ; uo ebbHI ón iH :1.y.t .Il ÓZOIIl ki , Illi lit oJo\1on tü · 



111 

körből: hogy ha lszlóba.n mind ;degenség az, ami az 
eUlbcrllek kévánsághral, indnlativa.J, és a vi lilgi con~ 

ceptussa l meg 110m egJ"0z: tehát úgy a Kristus min
den tÖl'\'énye ideg enség, mert az amazok kal épen 
ellen kezik. 

A dimoveáltatásnak nyilvánvaló 
nyil vá,n és 11 0 m sub r osa, sőt annak 
vala j elen teni: hogy tudiana.k volna 
08 ingyen ne ügJ"ekeztenek volna. 

példás okait, 
idej ében kell 
ahoz ta.rtozni , 

Az hdládatlanság utálatos " étek ; rle, ha ez min
deuütt végső lll úgvottotést érdemel, soha senki az 
Isten színét meg nom látja. Nom kellene ponig a.z 
embemek az kegyelmes Isteunél keményebbnek lenni; 
ha csak azér t i, a mi I'an. Ja c. I . 23. 

D e azt 'om lehet háláda tosságna.k 1H'\'ezni , mi-
, 

dőn sok e,z tendükig maga. zsoldj án , kenyor én ,itéz-
k edő szol!!'a csnfos3n vettetik el: anná.l is inkább: 

' .. 

mert Pa/r)' nnI! por/ab il 'ÍI! equ./l.llI filioJ'/!/lt a.z I sten to
rumú n. lIrcgbúnta ,"olt egy király az ifif\k tanacsát. 
J n 1'01 iquo sum 

specta bilis domatiCinis vestrae 
Sz. Geri czf' , 19 Aprilis 1786. 

• 

servus hl1111ilinlus 
llliclw pl srne:v Koz/1la . 

P. s 'l'alá.\11 helyesebben és a.z ecclesiának és az 
1..11"Cl k na k is na CYYO bb tl sztesspgérc esn ék mr.en chnlove-

0 " . ':l 
:11t"túst di ff C' l'id n i addig: nlíg az vi lág aR 1111 II l cn 
statnsok mostani fa ciese a. maga helyében állott 

l . l l l " a"ok lll'rei lenO'<'-vo na : llH?l't cl mll1t a (O go..: elS ,~ h 

dezn C'k . ) sL: lón ,ü ;: kÜl(lllÖR papja nenl l é~zen: .n:eg .fo~· 
számunk kcve.cdni De ubi nihil valeo. I bI mh" 
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volo; kivált, ha az tiszta gondolat IR balra magyar áz 
tatik. Replicat nem várok . 

• 

Czím: Spec tabili domino -domino Swnueli I szliti de 
eadem, eté. ccclesiai"um in circlllo Marusensi Unita
rim'um inspectori alteri, ect. 

Iszl6 . 
r. o. miss. • 

LXV. 

1786. aug_ 27. Szent-gerkze. 

Kozma Mihály esperes levele Iszlai Sámuelnek. 

Teluntetes Urak! 
A synodus dispositióját tudom; R nom mint pri

vatus ember, hanem mint esperes t, consistor és a de
terminatiónak manutentoriL irom candide az ura k
nak, hogy a constitutio és ordillatio nem csak a pap 
részére, ha.nem az ecclesiára is néz, éH csak az egyik 
felét forga tni , n evetésre ml·ltó dolog. Azért. az urak 
a dispositio szerént, és az István úrfi egész synodus
nak kiadott igérete szerént bívják meg az oda ren
delt papot és midön az jövöben lészen, akkor meg
jelentvén t. Körispataki mamnak , ökegyelmo mindjárt 
az házat odaengedi, egyebit is a parochiában az oda
jött pappal igazítbatják a mint tet szik ; de addig 
én parancsoltam. hogy a parochiát üresen ne hagyja, 
a cultust félbe n e hagyja., hanem maga hivatalát cse
lekedje. Most i s azt irtam ökegyelmének _. 

A mi a kihányásról való conceptust ill eti, azon 
kivül, hogy az enormis ausus lenn e, az ell en protes
tolok solemniter, senki azt eszte Jenlil ne cselekedje; 
mert ha mi rossz consequentiája lészen, oka ki lészen? 



lI:1 ezen levelem ell"n KolosviuT61 :1Z :1 r:1cultás j ő, 

hogy hú.nyják k .. i az 'V'a.k , osztú,n é n nem szólok 1'1 0:1. 

zúja., elo add ig ]lom javallolll. Ezt nenl hmnis, ]I ancm 

iga.z I.élokk :.d, ex o f'fj c i0 jl'oJ:lI ; hogy az llra.ka,t morti. 

fi citljil.k, alig Ilih ctcl1l . Aparochi ,. d ispos iti6j:1, :1bball • 
zsellér szaJlítast-l" 11 8 111 az urakó, van annak inspcc 
tora. van praelatll l'a, az igazítja; cn ugyi:ln a ross? 
con scqll enti it1'a útat scn kinck n cmac1ok. Aztca nd i el c i rOm 
(17. llJ'akuak , hogy ha velelll pl'obúlnúk, nem l~ ót ha,· 
n em töb b ÚrflHk, a.zt az pal'asztokh oz illő ausust: soha 
több p"pot. h n em húnna v a.lam elyi k; dc bizony en
gem se ha lálig, m ert erre nincs activ itúsa. senkin ek . 
Ez o lyan poten ti", h ogyha azzal é l "'th, ki el leJ10: 
" i1l/ ri ?,PJHllr'rp {iN'!: talá m a mi t tal iti ö n ) lésZ!"1. 

'Vagyok a.z llraknak, 
Sz. Gel'icze, 27. A ug ll st i, 1786. 

jg a2 lc1k Lí szolgf:lja 
'KOZl>!ct Jllihcí/!I, 

espemst. 

P . s. Az mak le velét és an a lett üzen válaszo
Illat az h éten el kü ldöm K olosvitl'l'a. 

• 

, (}?Ím: 'r ck in te te,; I szIai l~7.la i Scí?JIwl ú rn ak, stb . 
{,izlrf. 

I. o. miss. 

LXVI. 

1787. jun 13 . K olozsvár. 

Lázár Istvan püspök levele Thorotzkay Mihálynak-

TlIustri ssi mo D omine, 

Domine mihi "'r atiose hu mi li meg uO colenc1 iss i me. 
" A ff~l ségcs kÜ'ályi Gubern in mnak consisto.l' ill ll :l1nk-

hoz, snb S-va pl'aof'cn t is mensi::.: J ll ll ii , il lllllqnc CHr-
• 8 
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rentÍs et Nro 5353, emanált.atott decret.llmát, in advo
ln ta trans]atione latin;:'!, alázatosan kivantu1l1 comrnl1-
nicálni a méltóságos úrra l, mely bül méltóztatik meglátni 
a mlgs, úr miképpen és mi okból r esolvúltatott s 
düllloRtrá ltatott légyen egyik regius co mi ssal' illSúl, D, 
Sz. Mártollban pro J 6·a bujus mensis inclicaltatott 
gen erali s synodnsnnkban. Melyhez képest én is biva· 
talom beli kötelességem szcrin t alázatosan kércm a 
mlgs urat azon, h ogy a nevezett n apon és h elyen 
délu táni három órára megjelenni méltóztassék. Re· 
ménlem ugyan, hogy lészen szerencsém az emlitett 
synoclnsban menő út,amban személyesen tisztelni a 
m éltóságos mat maga méltóságos úri házánál is; 
mindazonáltal, ha ezen szer en csére valam ely tudtomra 
még n em lévő ok n em l'ocsátana, hogy in loco a 
méltóságos urat örvendetes állapotjában tisztelhessem, 
szívemből ólwj tom I Addig is p edig mély tisztelettel 
maradtam, , 

a Méltóságos Urnak 
Clandiopoli , 13·a Junii 1787. 

alázatos szolgtJ,ja 
Stephanus ['cizci7', mp. 

CzÍln: lllust ri ss imo domino domino JllicllCteli TOI'olz· 
kui do 'l'o1'otzkó Sz. Gyürgy ete. Sr, J\otslÍrd. 

Jl ll'lMkld: 53MJ, Consistorio Unitario1'nm! 
,'i qu idem Stephauus Hi'nler p ro comissar io Sy· 

nod i Gell!)]'ftli s in CO lllitatus Kük iiJHí po~sess i o ll o Di· 
tsö Sz. lIfill'ton Die 16·a Jnnii celeb l'Hn dao, Consi· 
storio de cl",to 10·", Maji a. c. pl'opositus, ae a Cnbel'll io 
R egiu den oIH ina.tu.;; ) ob IUl sentlll , qna 111in o t.rnitur, 
v a Lotuclinern, .l!l'a,efatunl n1UIlUS in se su scipc l'ű n on 
posse 1'otnle1'i t, alillmque sibi , Mieh",eJem viclelice t 



'1 01'oIAwi in p 08sessiooe Kotsárd ex islentem pro Obel111do 
isth oc muncrc a se propositum , ; uhstitni ol'aYcl'it; 
hac dc 0<l n ~a lIon dubitubat (fnbel'l1inl11 quoque .Re
g itl L11 pl'<lc la u chttn111 Micha e lc l11 'I. orolzkai pro comIlIi ;. 
sari o m ention<ltac S,)'llocl i Genor>]'] i" in praefato dic 
ce lebera nclae deno/ll i U ;) re. 

Snpe r cllin s quidem dcnol1linatione , prouti im
p etrant i n otil"Jcatio ll ecessaria j a m mittitl1l', ita Coo
ti"to l'i o qlloqLle eade m p l'acsonti bu:> n ota reclditur . . E 
Regio NL PI'. 'l'rans i.lvan iao G Llbe l'l1i o C ibinii. Di e 
8-va Junii , .l 787. 

DC/eid d" I "ojnC/" m. p. 
1. o. mi ss. SCCI'tÜarj Ll :-5. 

LXVII, 

'787. aug. 22. Szenl-Geriete. 

Kozma Mihály esperes levele Iszlai Istvánnak 
es Sándornak. 

. 

Sp ecta,biles Domin; , mihi eolondi s:>im i! 

Igen "ietö és szo ros parall(:solatja é rk ezvén il F. 
k. Unbel'niumn a k t , Püspök urnnkb oz, onnan noz
zitm tegnapi Ilapon super eo, h ogy minÉlmű excessu
"okk a.l vádo ltatott 'l . Küri"palaki Mihály umm és fiai 
i;, a:<okat sine mora adja fel t. püspök 11mnk. Azort, 
h ogy e bben fogyatkozás n e légyen, kegyelmete k .ni nd
járt az pal'tiali sban béadott instantiát és J'elatol'i át 
küldj e k ezem bon , hogy é n is ],üld busse ll1 t , püspök 
III 'ul1knak, a,v. ű kcgj'olnlc paraD csol;dja :-:;zor in t. Ebbeu 
!ngy;ltk o:.:-; ;'\ :-{ ne 1cgycn, annúl i:-i inkúbu, hogy a :::ZOl'iIlL 

h' 
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fog igazodni jobban az iszlaí papsiLg dolga. Ín reliquo sum 
f.:pcc tabililllll do minat.ionum vcShal'Un1

J 

Sz. Geri cze, 22. Aug. 1787. 

C.ím: S pectabiJibus dominis 
r ll".1"(/1/(lro /.,zlaúlis de I szló etc. 

I. o. miss. 

LXVIII. 

servus humillirnLls 
111ich"el S . Kozma 
ar(' hidiaconus. 

dominiR Slpphano c t 
rszlú. 

1788. május. 23. Szeplak. 

P. Horváth Ferencz fögondnok meghivía Thorotzkay 
Mihályt az 1783. íúnius 21-i várfalvi zsinatra. 

Spectabilis ac magnifi ce domine' 

Az]1'. k . g nbel'niuTl1 engedeIméből ezen esztendő

ben generali s synoclnsnnk lészen az n em es Kolos
viumegye n,ranyosi c irc nlnsúban, rál'/ét/od", 21·dik Juni i. 
Gyengélkedő stalnsllnk ú!Japotjúnak gyiLmolgatási'l'a 
J1IindenkOl', ,10 ki" iLlt most szükséges egyben vetett 
v:,l1 okl",,1 elé ;'''lanLlnk: kérem is az nrat bizodalmo· 
Ron az irt tern ,inns r,.,. küz inkbe elj őni n o terhcItessék. 
(~ni o rnn1 5 prospC' l'ita.tis voto JlJi:1.nCQ . 

Rl'ccta.bi.l is cl. vcs tme. 
P. R. Tr ng011l a sszonyt s ked veseic1 et feleségemmel 

0gy i"l tt <ltynrisúgoRa n köszön Wm s kÖI-ot lek ez le vélrül. 
f~pcn ki fogy tn III l11 0s L " Z j)npirosb61, d e m egó.r tccl ny. 
dolgut bclül0. 

Snéplal~ J 2;;-a. NInji , anno 1788 . 
Serv us obli gatj ssimm~ 

! rJ'{W('/S('/fS !J~ lIurnílh, Jll . pr. 
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CzílJ!, külön borítékon : Spectabili ac magni fi co 
domino, clOlnino lllichacli 1orotzkai, de T. Sz. György ctc. 

Ex officio. 
Sz. Kotsánl. 

s o. miss. 

LXIX. 

1789. jún . 27. Szentgericze. 

Id. Kozma Mihály levele lszlai ISlvánnak és Sándornak. 

Spectabiles d omini , dOluini mihi colendissimi ! 

1'ekintetes Sil Hén György és Mc!r6thi István urak 
assecura tioj ára a gen erale consistOl'ium ha rll1ad' zor is 
rendel t papot az urakna k I szlóban, ezen levl31emet 
mutató Sz. Leiszlai Miklós nevU atyafit ; hogy igy az 
iszlai edd ig élt ecclesia éppen meg ne ha lj on az urak 
ki sebbsóg ér e, nevezetesen p edig, hogy az eddig is ide
t artozott atyafia k és kivált képpen a mostanában lett 
régeni atyafl ak ból á lló gyülekezet consolálta ssék. C0111-
mendálom azért az uraknak bátron ; a maga hívata 
lá t végben viszi. A mi acljunctussit illeti, a nagyobb 
leánya, minthogy eddig is szolgá latban vol t, ezntán is 
atyjával nem fog maradni és igy csak a felesége és 
cgy leán yk iLja lészen . Ell n em ohstál az ll ra.k azon 
j ótéteményének , m elyet eddig llsllál tak s most is szán
clékj okban vagyon , hogy az pap aS7.taloknál légyen ; 
mer t a papné az h iLznál lévő dolgot igazítja és a bból 
Jw d vetlensége scm származik. Kérem azért az ll ra.kat 
igazi tsák úgy ezen dolgot, hogy cl consistO l'lum is 
ha rma cb "or is n e j átszódtattassék , ezen Marosszék 
gy ümölese is ne perieJi tálódjék . Melyre nézvo mo.t 
nékie szándékj okat elszáJlíttatása iránt megjelenteni , 
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llli hez tartsa Il1U.giLt, ln óltóztu S:3;1nak, Szolgálatra yaló 
eleven ember, lészen benne az uraknak contentnma, 
melyet midőn én is k évánok. Snm ad nlteriol'a 

Spectab ilium dominationum vestrarum 
Sz. Gerieze, 27 . Junii j 789. 

Ser vus humillimus 
Jliichael S. Kozln(~, m. p. 

P. s. Az elöttem esméretlen ifjú a szszon t orfi ciese 
t isztelem. 

(JÚ",.- Spectab ilibus domini" Stepluuw ct rlle.cunü/'o 
l sz/r Ú dc cadcm, etc. 

], Q, III i::;::;, 

• 
LXX. 

1789. aug. 25. Bécs. 

Nagy ZsignJOnd levele Thorotzkay Mihálynak. 
, 

Méltóságos Fő ClImto l' Ur , n ékem Gratio81ls Pat· 
l'onus 'Umm I 

ElegHt veszteglettem eddig, ideje már egyszer, 
hogy feléb redj el;, s it mltgs úrhoz való a lázatos köte· 
lességemnek teljesítését tovább ne ltala sszalll; Gien 
eddig való késcdclm em riH csak könnyebben ellgede]· 
met nyerek, ele h a mégis tO\'i,bb hallgatnék, nem 
tudom micsoda orczával boesi,tanitm le\'ele lllet a mIg:, 
úr ü}cj be, Clul1 y jyal js jlll;;;ább, hogy múr k cUö:; köte-

1c::;:..;óggel tar tozom a rnlg:; úrhoz: e.fJ/likl.'/-1 nl int olyan 
gratiosus patro ll us urumhoz, a .Jó uek csak egycdiíl 
k ü:;~ön h ctelll mái' mintegy tíz o:3ztcnc1öktö l fogva túp
l;'.! la t i,sO ll1at, a tu dom illl yok tanu lása mellett vol t 

, 
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maradb atásomat, sőt ezutáni egé.lz életemet is, ameny
nylben erre a mlgs lll' sok r endbéli kegyeR j ótétemé
nyei ál tal vete ttem funda men tumot: a másikka,l mint 
bölcs elöljárómboz, akinek a közelebbröl volt Synodus
ban fö curatori hivatalra lött választását, amely nagy 
szívbéli örömömre értettem, éppen oly nagy szívbéli 

, 
buzgósággal kívánom is, hogy az Uristen a mlO's úr 

'" élet ét h osszas iclöl(['e nyújtsa , nyomorúlt statusunknak 
igazgatására, s abban a szeg ény gyámoltalanoknak, 
akik közzé magamot is számlálom, gyámolításokra, 

, 

En a költségemböl kifogyván, elvégeztem vala 
magamban, h ogy az öszön haza menj ek s meg is írt~,m 
v ala 17-dik Julii ezen szándékomat tiszteletes püspök 
mamnak , de tiszteletes püspök uram azzal bíztata, 
hogy csak kerül számomra annyi költség, amellyel 
m ég a télen ille fel m ara dhassak_ E szerént azért még 
az idén haza n em m égyek ; h a h aza kelletett volna is 
mennem , a ddig n em indúltam volna, amig a méltósá
g os úrnak indulásom idej ét meg n em Írtam volna , 
h ogy lm a m éltóságos úr va lamit ad effeetua,ndum, 
n ékem parancsolni m éltóztatot t volna, annak telj es í
tője leb ettem volna, Ha méltóztatik a m éltóságos úr 
ide fenn létemben n ékem valami iránt parancsolni , 
innen ri tka h ónap, hogy K olosvárra bizonyos alkal
matosság n e menne s én az álta,] örömest kivánok a 
mIgs úr paroncsolatjú,nak teIj es ltiij e lenni, Nevezete
sen tudom azt, hogy egy pinczetokra volt a mIg:; 
úrnak súiksége; i tt olcsón lehetne szerezni, s CS/kl 
]sák kolosvári kel'eskedötöl, a ki most szeptemberbe 
fog felj öni, le lehetne küldeni, 

Semmi új sággal a 1111gs úrnak udvarolni n om 
tudo k, ll1Cl't a 1\1agyal' l s:.uril' úgy g oudoiolU, J11inclent 
ki szokott l, aricsálni, hanem alázatoson tisztelvéu a 
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ullgs úrnak cge::>z nl lg:-; úri búzát. ajitnlolll lllagamat 
to'\"ábbra is cl 1111gs úr kegyes g l'atiájába. s l1H\.l'ac1ok 

B étsben, 26-cIik augustllsban, 1789 . , 
A ll1 éltósúgos U rnak 

• 

a lazatos szo lgája 
NetfJ[J Si[JlIiOll(l, 111 . pr . 

C,rm. kül ön boritékon : • r . H -ien. Illllstri ss imo "e' 

magnifico domino, domino Jlic/uwli 'l 'oro/:keti do T orotzkó 
Sz. György etc. 

pc r Dudam, Debretzen . 
a Sz. Györgyi uram húzáuál, 

S. o. miSi". 

LXXI. 

B elsö · Magyar· u tczaban , 

Claucliopoli. 

1789. szept. 15. Kolozsvár. 

Vigh Mihály level~ Simen Györgynek. 
, , 

Edes AIéI tóságos U )' ! 

• 

Eppen 13. hujus " ettem egy le\eJet az anyúmtól. 
nwlyben a hazamenctelre oly e rősen onszoltatom, hogy 
ha haza nmn Ol Ollne k lS. mt'gis luiné l haOlCll'ább a[ ... J 

al kalm}1tosRúgú"'al haza I ... . . 1 és okk or éllIlékcnl :;euki 
szolgúllli ncm t udna. mert ezen levél böJ. ,ett te rh es 
k C::lcríbég elllct a le , óllcl együtt C0111U1Unicáh-án mind 
tiszte lendö püspök. mind pedig professor Púkci urLlIlk
]inl. a hazameneteit t eljességgel javallók. söt hogy el se 
111úlatnálll .arra o llszo]únak: Úlllbú r PH azt is elég 11at
hal0san el őbe~zé l é lll, mely nagy az lll cllettem tcend ü 
hh-séget igért légyen a lll lg s a :::; zszony; dc erre is csak 
aLt fc lelék , hogy j obban és hamarébb szolg itIhaL a 
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• 
mlgs aszszony is, ha énj elen leszek. En miclön a mlgs 
aszszon)dlOz volt szerencsénk n em ach'ertidtam, hon'), . o . 

a~ obestcl' önagysú.gúlJak aZOll practcnsi oj~Lt ) 111 0 1)' 820-

rént n égy férfiat praetenc1al "j ószágról, lehetne eliti , 
tingválni. D e igenis lehet, mivel a tiszttartó testvé
rünk anyjáról semmi j ószá.gunk n em maraclott; ,v.ért 
a mely vagyon, arról há.nnan vagjunk, ezekbű l egy 
most katona .. a Jnits iti minél hamarabb annak ",dó le.-

• 

szen , egyet p edi g el boesiltani t<1rtoznak . amely ugY'ln 
jó fill1dam entulll. 1\lcgvall om inkább m ennék ma, ti 

koporsóba, min t sell1 ezen én mellcUo l1l CSip 2gű ki,t 
galambocskáktól elvá lj am, s h a va lami niódon (l Ima, 
rad nék töllü k, ebbeli bánatom zá nm koporsóm ba. D c 

, 

most ngyan esak j ó gondviselés a latt maradnak és kü' 
lönösen igér té l;: gondviselésökot mind rt. püspök , mind 
t. professor urunk , mi.g én szabacJúll.atnék. Ir mollot
t em püspök 1ll'unl, i8 egy j ó fogana.tos lel'elet, mol.I'órt 
a. mlgs urat is instálom, esedezvén egyszersmind azon 
is, hogy llléltóztatnék a mlgs úr bél11en etelell11'e egy 
lovat adni, melyekben való gratiáját, ha m eg n em tud
nám is hálá lni a mlgs úrnak, n om lenne eltitk olva 
ama szegény árvák kal, a milyen ón vagyok , j óltévőköt 
j obb k ezében h ordozó na gy I stennól : m elyekre midön 
holnap , vugy holnaputilll alúzato'<lJl vid nszát iJlst itl
yún ch 'á 1'11 Ú ITI , a. ln lgs aszs~onyt pedig tisztelvén ill ~L

za tos tisztolotemlllcl maradtam a mlgs úrnak , 
Sign<ltu m Cl audiopoli , 1780. Dio j 5'" 7-bl'Ís 

h oltomig hiv t i,ztelü szolg,\j'1 
Vigl! 11lihcíly, 1'. Le1'olo1'll 111 , 

P. S . I smét instálom a mlgs urat, ne halassza 
nókem teendő resollltióját egy nap i" mivel pcricn, 
iutn Otit in mom. 1I1éltóztassék egy ezigim), id ud eJlge' 
met t lldósitani . 
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edI/! .' Illustrissimo ac 
Georgio Simén de Sáárd 

magni fi co domin o, domino 

S. o. miss. 
Gy. SZ. Kiníl!} . 

LXXII. 

1789. decz. 24. (Kövend.) 

Bartók János levele Thorotzkay Mihálynak. 
• 

:Méltóságos Fö Cura tor U l', nékem kegyes Pat· 
)'on U:-;OD1 ! 

• 
Vettem a mlgs úr levelét s?Íves szer etettel , mely. 

ből látom, hogy a mlgs úr h ív szer etettel viseltetvén 
szent l'elig ión khoz, nem könnyen szen vedi a h ivek 
gyülekezetitöl való különlétét, azér t pro r enata pm·an· 
cs ol a mlgs föcurato!' úr a z iránt, hogy rendelnék egy 
papot, pro sacri s adminis trandis in diem dominica m 
s. nativitatis domini n ostri J esll Christi. De minthogy 
igya körmünkre égni h agy tuk a gyer tyát, senki t a 
maga ecclésiáj abeli functiójától el nem foghato lL De 
min thogy a mlgs föcur ator úr parancsol, más moda· 
li tást nem talá lhatok , l1anem I sten azt engedvén él" 
n ünk, ba magam kedvetlenségére a mlgs l1l'a kna k 
nem lészek , jó szivvel elmégyek , de úgy, h ogyelső · 

hen a magam kezére s gondviselésére bizatott nya]. 
nak pénteken j ó reggel satisfaciálok, sz. úri"acsoni.t, 
administralni fogok ; onnan megmRnekedvén, ottan 
útnak indulok, leereszkedem I sten segedelméböl nagy· 
sá.gtokhoz, h a oly idökol.' il rkezhetném, még azon nap, 
ha csak estve is élhetnénk szent communióval, ha 
pedig akkor nenl érkezünk, sZOlubatra fog maradni , 
mivel non est modus rem ali ter expec1iendi. Mely 
csekély ér telm em j elentése mellett, midön a llllgs urat 

• 
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szép úri házával cgy" tembe békességgel látni ké"án
::Jánl, vagyok és 111araduk, míg Isten éle temnek ked 
vez, a lnlgs úl'nak, 

Datum , anno 1789. die 24. X -br is. 

alázatos szolgaja 
Bartók János, m. p. _ 

k övend i praedikatOl'. 

P. S. A 1;11gs nszszonyt ked vcs ad bacl'cnsei vcI egye
temben az Ul'istc l1 é ltesse; üdvösségcs sz. kar !tCSOl1\'i 
innepl és t engedjen é l'l1ie s eltölteni c, szivbül úhajtj't 
mmd az iró, m ind u felesp.ge. Amcn. 

L'<ím.- A m él tósilgos úrnak , Thol'otzkai 'lhorotzk"y 
Jlihcíl!} úl'l1n k , az c rd ély i II nitaria sz. ccc.lúk érdem cs 
fOcl1l'atorúnuk · stb. 

Kotseinl. 
S. 0, miss , 

LXXIII. 

1791 jan. 18. Bágyon . 

Balla Imre levele Thorotzkay Mihálynak . 

• 
.:I1éltósá.gos Föcnrator U r ! 

Egy örvendctes hirt h allottam csak most a mult 
napokban, hogy ln]gs l oroukai Zsuzsánna, kisasszolly 
i'é rjboz mell t Jf. B arls(,i Hci?idoJ' úrboz. Min t hogy ma
galTl 1:-3 örülök azon, kivúlt képpCll : hogy a l..:i :5t.l::i$%ony 
megma.radott szeut vallá.su nk ball , mdyben (l'eméllcJfl) 
Jn cg is fog 111 a l'a c1n i, n eUI akartaIn ebbeli öl'ÖmÖlllct 

eltitkolni , han e m ímé ezen levélben accludál t darab 
papiro"on contcstáltam czen új házasoknak t iszte let
l6t lc\uet. Hallván azért, hogy a 1111gB fCicuratol' úr 

, 
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Kolosvárra menendő , kaptam ezen alkalm atossáO"on. 
Kikél'enl a.zért a, IDIg ::> úrtól, hogy ezen tisztess:gtö. 
telemet m éltóztassék kezébe adni a mlgs ifjúasszony
nak, ki azt fogja communi cálni mlgs kedves félj ével 
is. :,Ielyet midőn instálok, maradtam a mlo's úrna k o , 

Bágyon, 18. Jan. 179 i. 

aláza tos szolgája a Cxtusban 
Balla hm'e, bágyoni unit. pal'ochus. 

Cdln : I1lusstri ss imo domino, domino, Jliclweli 10-
roc;;kctJj de eadem etc. Ibi , ubi. 

s. o. miss. 

LXXIV. 

1791. jun. 9. Kolozsvár. 

Thorotzkay Mihály meghivója az 1791 
viselö tanácsi gyűlésre. 

• • • 
[UOIU S 16-i kép' 

• • 
Méltóságos Főcurator Ur, az U rban ked'·es 

Atyánkfia! 

Az eeelesiastie<t cl eplltata commi ssióban felohil"
tat\'án III ai na.pon azon g ra\7alninák, anll:üyeket cze ~ l 

commissió maga coneinnál t; eoneluclúltatott, hogy ezen 
g ravaminákat minden vallásbéli eonsistoriuUlok vegyék 
ki oly " éggel in copii s, hogy azokat 111 egfontolvú,ll, 
tegyék meg a magok l'eflexiójokat azok aránt, s a 
következendő pénteken, úgy mint 17-a Juni i a. c. tar
tandó úl'szággyülésére nyújtsák bé minden IH11adék 
nélkül. Ehhez képest azért szentséges vallásunkhoz 
huzgó inclulatjára kéretteti\; atyafiságosan a mél tósú
O'Os fÜClll'atOl' úr, rn éltóztassók ezen lnindj ál' t .fennobb 
'" megírt dolognak igazítása végett mához egy hét, úgy-
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mint l G·a Ju nii a. c. r eggeli hót Ól'akol' taJ't.anclú c ll· 

f-ilfitol' iúlis rr \iÍí léSii nkJ'O, ic1(\ J(olofo;vú,l'l'a, lllin(lpll bizoli )" 
~J • 

11)' a l I11 co' jelolllli. l i~ cO ll sist . I'Cp l'acH. C la,nd. di o 9·:J 
• 0 , 

J .. . I ~ ' ) I 111111 , anll l . I .. 

]~ ~ tnl.l1 a,t ll Úl I e l' 
'/0'<1'1'/111111. I )úl;,'!! ri c ead em 

geHo/'a li ti C:onsis tOL' ii OL'd . ,jlll'. 
n otal'inm Re j)l'ose'llt Ve l' 

A e t l1 a ,ri II Ill. 

Cd//(,: Spoeta bili ac .I1u1.g llifi co dOll1ino, dom in o 
Ni,.h (!,.l,; 'I/",/'olz!.:(lV cic T. S;". György ott :. 

LXXV. 

1791 aug , 22 Göttingen. 

Nagy Z"igmond levele Thorotzkay Mihálynak . 

• 
Meltósúgos FűnLl ráto L' Ur' nekem igen k egyos 

Patl'onus Ur ;],11l ! 
, 

A z II oskola i esztend ei 111 s>l intén o'lenycsz nek 
ezekn ek (li csűségcsebb , cl e lcgt r,he 'ebb 1'65z6b0 1 is, 
melyet id egen OL's>lág k on tö ltöttem, már usak egy njj· 
nyi vagyon ],át /'a" H a te hát ö rvend az ]J3JÓg, mi cli)n 
hosszas cs nyomor ,',ságos l' a ·jókáv.ú sa után csend os r ov· 
partját l'özel lemli s>lcmlo.l:i , <w"gy He m ,n61tán öl' Ve!' cl
h etek·ó 6n i" i' Ü/'vendhetek bizOl1yit1'a és ez n ártat
Inn öröJllcm " " niL!. kil11ondkttatlamLbb, m iH61 bizo" yo
sabb ;"Z, ]Iogy O:lcn ogús~ idö ala.tt volt 8Z01'on(:sólll a. 
IIdgH l'Il 'b; lIl "gy olyalI kogyc~ falltOl'omat tis~tO l! lO IIl , 

:IJ killpk rnC'gRz ('1116H J1('r!dí l való j útóLOll1tjllyui .IllJlk iíl 



• 

• 

minden igyekezetem haszontalan lott volna. Monnyi 
jót ne !ll ,·ettelll én a lnlgs úrtól még ódcs haz~\mb:ln 

.l éteniben o MIInyi kegyességeit nem lapasztaltam. " 
mlgs úrnak hazinnból lett kij övctdell1 ntán i;? Valú· 
jábn,n tnpaszt,1101l1, hogj a tenyes nap nem rsn.k akkor 
érezteti a·z ii melcgségét az emberrel, mik or az ember
hez köze l vagyon, hanen1 nkko r legink ább, a. mik or 
"ttól messze cltá\'ozott ; mivel távoll étemben is a 1111gs 
lll' ne mcsa,l; m:1 ga nem szün t meg vé.1 e m j óllenni , ha
nelll e fe lett 1,lIilld " Vell, CO lIsistorjl1ll1ban pártol1l at 
fogni, mind p edig másokat seg ilytotésem re fel indíta ni 
kegyesell méltúztatott. Menny ivel nom üu·tozom hút 
én a mlgs lirnak? bizonyi,ra sokkal ; s ezért is (mint
h ogy egyebet nom telletek ; mer t mit adhatna a sem mi 
a valóságn a,k ?) r égen felír tam én a mlgs lÍr emléke
zetét eltörölhetetlenül az én szívembe. Megrothadnak 

. az én tetemeim , porrá változnak belsiir észei m, eloszol
nak a sírból az én testem r omlandó épületének marad
\7ányai ; de az én háládatos8ágom és tiszteletem, mely
lyel a mlgs úrh oz tar tozom, soh a örökké el nem oszol
hat ;. ső t ha az én testemnek closzlattatása után az 
én ha.mva.im érezhetnének, azok is a földnek több pOl·ai 
k özött beszédet tennének el'l'ő l. 

Ezen egy esedezésemet bátol'koa olll még a mlgs 
úrhoz egész alá.zatossilggal n yllj talli , hogy méltóztas
sék a mlgs úr engemet ennek utúnna is .okszo l' ta
pasztalt kegyes"' geben megtal'talli , hadd legyon kinek 
szitrnyai ala.tt kezdhessem, s holtom napjáig bivell i" 
foly t il tb assam aZOIl majd elkezdendö szolgál" to Illat, 
IlIolyet feljö-;otolem l1t'\1I a rDlgs urak nókom delo
J'úlui és a Jn lyre, hogy ma.gamat jobban kész it be"
:-<(' 111 C'omlll llllitú ~ lll\k részérő l is SCgitSl'gg'C" IOllni IJ J(~ I · 

lúv.t. .. ~ tt:ll.;,. 1-:v.I , ha, a, Ill.l gS (l l't6 t kil1'yul' l lOÜH ll l Ö I"Ü 111 · 
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mel vállaimra vészem azon terhet, melynck súlyos 
I'olta neal kcvéssé r ettent; örölUmel fogom aztatm incl 
végig hordozni , s i g~'e keze ll1 mindenkor I11 cgbizonyi
tani , hogy én változhatatlanúl vagyok a mlgs úrnak 

Göttingában, augustnsnak 22-clikén, 17!l1. 

• a lázatos szolgája 
Na gy Sigmoncl, m. t. k. 

Czfm, külön bOl'ítékon: dp Golti-l~flae. l\.[onsieur Mon
sieU!' ~fich el 'Ihm'otdmi soigneur de T or otzku Sz , György, 
premi er curatcUl' , el cs Eglises Unitaircs el e l ... ] Grande 
Principeante de 'l'r ansilvan[ ... ] 

Franco_ 
Nürnber'" 

'" Vienne en Autri clJe 
Clausenbourg . 

s. o. miss. 
-

LXXVI. 

liel[vinczl ' 
Székepy-Kotsárd], 

en [ ... l 

1791. aug. 22 , Göttingen. 

Nagy Zsigmond levele Thorotzkay Lajosnak. 

Méltóságos Ú rti ! 

B étsb en eltöl töttem két ei;z:endöt, itt. Göttin-
• l . 

g~lban is lnál' egyet; de 11légsenl nénl etesec ett ugy 
meg a vé rcm, hogy inkább ösz tönözne az itt va,ló 
maradásra, mintsem az hazam cllctelre; csak indulok 
hát, ha Isten élctcmnek kedvez, októbernek 4-clik nap
ján haza felé s úgy szánuékoztam, hogy októbel'l1ek 
25-clik napj a tájan Bétsben legyel .. Ha valamit l,m-an-
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csol a- mtgs úrfi , bogy Bétsben számlu'a vásál'olj ak es 
111aganullal Kolosvill'J'a lcvig:, enl, C7.t igen nagy örönl
nH~] 111egcselekszem, csakhogy bátorkodom a llllgs lu'fit 
azon instalni , hogy méltóztassék az erre szükséges 
pénz iránt is paran csolni , mert nekem bizony, a mint 
ezt a mlgs úrfi is gondolhatja, alig lészen annyi pén
?em is, melyel <lZ útiköl tséget béérhessem. Az én s?iLl
lásom Bétsben lészen: In der Leopo1clstadt, in dem abgeb
rennten Hause, no. 356, im l .-ten 8tocke. rHa) méltózta
tik a mlgs ÚI}] valami iránt parar::csolni , mél [tózta ss~) I;: 

hozzám küldendő levelét ezen irt helyre ntasita[n i.] 
• 

En B étsben J11n latn i fogo k két·hár om hetet s azalatt 
eligazithatom azt is, ami iránt a mlgs úrfi parancsolni 
fog. A mlgs úrnak se indulásom napjil.t, sem pedig 
azt, hogy mikortájba fogok Bétsben lenni, nem irtam 
meg; instalom tehát az lll'fit, méltóztassék a mlgs 
úrnak esztet megjelenteni és egyszersmind azt is, hoviL 
kellessék a nékem küldendő levelet Bétsben útas itan i, 
hogyh a a mlgs úr is, vagy pedig a m lgs aszszony 
valami iránt parancsolni méltóztatnak , hadd vebessem 
és telj esithessem fogyatkozás nélkül a mlgs m ak 
parancsolatját. Alázatoson tisztelvén a mlgs aszszony t 
és a mlgs kisasszonyt . . Maradok a mlgs lll'finak , 

Göttingában , aug usztllsnak 22-dikén, 1791. 

Q,fm.' Mél t6sagos 
I~ajo.'; ú]'unn k. 

K Q. 
• 

II"~S. 

'l'orotzkó 
• 

alázatos szolgáj a 

Nagy SirJ1nond, t . m. k . • 

Sz. György i '[o/'o!:t!,:cú 
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