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LXXVII. 

1791. szept . l. Kissáros. 

A kissárosi unitárius egyház temploma és templomkas
télya kijavittatásához Thorotzkay Mihálytól vasat kér. 

, 

Méltósiogos U r és MéltósiLgos Asszony, 

Jó Méltóságos Urunk és Asszonyunk! 

Még l '199-ben fundál tatott és l 6f.l5-ben megújítta
tott kissárosi templomuuknak fundHm entumai és kőfalai 
nagyon megbomolvim és romolvitn , s o mián szintén 
beléjáruatatlanságra is jutván, ezelőtt. n ehán y ('szten
dőkk el , nagyon m e:; bomlott és romlado"ot t kasté
lyu l1k ot pedig a múlt ősszel jó I stennek segedelme 
á ltal rész szeréllt eeelesiá nk , r ész szer éllt különös ma· 
g unk költségeillkkel megépítvén és ÚjítVáll, ft szük
ség kéllszerít, hogy megírt templol1lunkat új fedél 
alá, új gerendákra, szar vazatokra és zsenclely alá " e
gyük , rnelyne k haladéka ká.ros és veszedelmes; kas
t élyunkhoz ragadott egyik kűbástyitt feljebb magasz
taljuk, ezt is új szar vazat és fedél alá. vegyük, amint
hogy ács és kőmíves pallérok kal m egnézetvén és el
intéztet"én. felvetették és ítélték a költséget a g;,-a· 
log míveseken és vectmitzáso kon kívül 1000 Rh. forin
tokra; nevezetesen, a "lsat intézték 10 mázsára, Mint
bogy pedig eeclesiimk az irt nevezetes költségek mián 
a fimdusból kifog)7ott, az ecclesia tagjai pedig az el
múlt szük időkben nagyon meggyeugílltenek, úgy bogy 
azon szükséges költséget m aguuk tehetségünkböl ki-

Pótolni elé"telenek va"yunk uO'yancsak ameunyu'e - o o J m 

l· ó I stenünk seaét seO"étségünket ezen szent végre meg " , " 
nem vonju l" Bátorkodtnnk a niéltósú,gos Í1rL oz és ,"S>I' 

D 
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szonyhoz ezen levelünk áltat a lázatoson folyomodnl, 
kér vén a lázatos bizodalulllmal, egy k evés vassal ecc
legiánkot meg;cgéllen i méltóztasoanak, mely gratiájo
kat a. lu é ltóságos úrnak és asszony nak ő l'ö kösün lneg
bidá ljuk, a Jllint most is örökös t iszteletlel maradtunk 
a méltósagos úrnak és a méltóságos asszonynak , 

K is-Sáros, l a Septem bris 1791. 

• 
a lázatos szolgái és az Urban Atyjafiai : 
a /cis -sá'ros'i l!nit(wi(t ecclpsüL /cözönségesen. 

Czf>I/.: Méltóságos ~L'h oroezkó Sz. Györgyi T/wrocz
kai .lfiltdly úl'l1ak és néhai 1/wl'Oczkai jiprencz úr méltó
f.:úgos ,j"z rp,f/,II/~1pk, stb. 

7horoczkó Sz_ Gyö,·gy. 
~ . ~~ 
."" O. IUl::;::;. 

L XXVIII. 

1792. jún. 15. Lörinczfalva. 
• 

Felsömagyarsuki Suki László temetési meghivója. 
, 

Méltóságos Sógor Uram! 

E világi minden dolgok, hogy magok végekre sie
tök s elenyészendők légyenek, b izonyítják a m inden
napi példák Erre mutat közelebbröl az ezen nemes 
hazában sok századoktól fogva fennállott' Suki törzsö
kös nemes fami liának , a f1tlágon Felső-Magyar-Suki 
'8uh László ked ves u ram-bátyám, hat h etekig tartott 
súlyos nyavaly iLi után, ezen sok nevezetes változások
kal bűvös 17()2-dik esztendőben, Bőjtmás hava ll-dik 
n apjára virradó éj ezakának n égy fl; öt órit.i között, életé-



131 

nek 51-dik esztendejében történt szomorú halála által 
esett elenyészése_ 

Kinek is meghidegedott tetemei utols') tisztessége 
megadattatását, kedves atyámfia i val s jó nraimmal 
e l ő re voltmegegyezesböl, határoztam ezen folyó 17D<l-dik 
esztendőben követk ezü Sz. Jakab hava első napján 
reggeli kilencz ómkor, Kolosváratt, az unitária ecclc
sia Belső-Közép-utczában (igyf) lev'J isteni tis"telet helyén 
kczcbtni, s két lu,lotti tanítátiokkal véghezvitetni. 

Mely is hogyannál nagyobb illendüséggellehes
sen . a mlgs sógor urat, keclves néném-asszonnyal azon 
végre, a lll egnm-czett helyen és üdőben megjelenni, , 
a lázatoson kérem és kívánván, hogy az Uristen nlin-
den szomorú I'áltozásoktól híven védelmezze, maradok 
a nllgs sógor II ralunak, 

Lőrintzfalva, 15-dik Juny, 1792, 
alázatos szolgálój a., atyjafia 

P. Horváth SusánncL 

Czim .- Méltóságos T. Sz. Györgyi 
l1ranmak, stb. 

Gy. o. 

LXXIX. 

1792 decz. 12. elót!. 

'1oJ'oczkcti Jl!lihcíly 
Sz. Kocsánl. 

A tordamegyei unitárius ok kérése a hivatalokra történö 
jelöléseknél a vallások eg)'enjogúságát sértö mellőzteté-

sük ügyében. , 

Méltóságos L. Báró, Főispány Ú r! és Tekintetes 
Nemes közönséges Gyülés! 

Mind a L eopoldinulll Diploma, mind hazánk tör-. . ' vénye, kegyelmes fejedelmeink s országunk vegezesm 
n" 
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rectifientor·commissarills közűlünk c3ak egy is nin
csen, ezen gyü lés alkalmatosságával szolgabil'ó et 
rectificatol'-cormnissarillsokot, ft minthogy nagyságod 
és a nemes vármegye 17!JO-be, májusba, 1792. ugyan 
májusba tartott közönséges gylllésekben affiditltak, 
illendö számmal beiktatni, ezen alá?atos kérésünket 
penig per exteusum magok jegyzökönyvekbe béíratni, 
és a eandidatióval együtt a Felséges királyi Gubemi1l111 
á ltal a Felséges udvarho? felküldeni, n ékünk penig ió 
válaszok mellett kiadni n e terheltessenek, maradván 
nagyságodnak és a tkts nemes közönséges gyülésnek, 

,Llázatos szolgái, A tyjafiai, a nemes 'l'orda vár
megyében lóvő l1nitáriusok, kik jelen vadnak ma.gok 
és a jelen nem lévőknek is képekben: 
Szent.Kircíllyi József Komjátszegi l stHín 
Sz.·IÚ1'(íll!li A?Ulrcís Veres János 

• 

Alsó Járai Pcípeú Scínelor Al-1wsi Antell 
i fJ, Pe~)eú Sándor 5mbó Ferencz 
:l. Rcíkosi Fodur 1(Unás Gálfft József 
Scírcli Si/nén G!}örgy Szekel!} János 
Sz. Jslcáni Gál Zsigmon,l Székely .lieb·ton 
l szleti l,zlai J.tclÍn Ajtani István 
Iszini Scínclor Szigeti Csehi Beím/or 
l(Cíli Nelgy J11iklós Szigeti Józse! 
~ic(gy J6zsef ,['ih'ös Jiárton 
l';üpdzi Bcnimnin Köpe/zi Y. .lIiMI!} 
J';öpetzi .\1. púl Pál J1cí,·ton 
.1bnulbcínya i Kagy Jlihcíl!} Cs~)kés Bolclizsár 

Székely Istvein 
, 

Gcit ~ eZd",. 
Hdtán: Pl'. 12·a D ecembl'is, 1792. A méltóságos 

1. báró föi:,;pálly úrhoz és a tkt:;; nenles rrol'Cl a. VÚl'lllcgye 
közönséges gyüléséhez, . - alázatos instantiáj ok a nu-
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mes 'Tord" ,'iLl'megyében lakó ós bébíró l111 itarinsolmak 
közönségesen . 

S. o. okl. 

LXK,"C, 

1792, decz, 14, Iszló , 

Az iszlói unitárius egyház a magyarósi reformátusoktól 
temploma megújhására ajándekúl fákat ker. 

Ajánljuk n1Índenkori kész szolgálatunkat magya, 
r ósi venera.bilis ret. ecclcsia tagjai I\:egyell1leteknek, 

Végsü roml adozásra hanyatlott templom unk at 
megújítHni kív,mván , na gyobb fúj ai t hi s7.em az itt 
vJ,ló enlükbül p ótolhatjnk, de ger endák s sZil l'úfákn ak 
való fiatfll ok do lg:,b61 nagyon s:dí kölködiink, Minthogy 

, 
pedig kegyelmeteket s Ill egy<\ jeke t m egiddotta az U l' 
hasznos szú,las el'dő ,re l , bőv,éges sugit rf" kk a l, tehát 
bíztat vim Sz, Lukács o,'angelista amaz igéi evange, 
li U III ft nak tizenegyediJ-, része , negy veneg'yed ik vCl":;ébcll : 

1c\ mivel büvölköcltök , adjatok a lami zsn át, folyam ud, 
tnnk mi is ebbeli s':iik ségünkbe az ott lévü re fol'mata 
;j,llyaszentcgy házhoz és tagja.ihoz és k érjül" hogy az 
I sten li ilzi1hoz mutatni szokott j ótéteményeket n e 
vonják meg tőlünk is, h anem a nnak sziLuára llé hán~' 
gCl'endána.k és szal'úfúnak való fákat a.dni ne terhel, 
tessenek, 111 cgtekin tvén azt, hogy nen1 nlagáno~ enlbc l' 
segítségére, han em templom számára esnék a j ótéte, 
lnóny. I-la., kik pedig netalál1tá rn va,gy egy, vagy l11ás 
tekintetből ell enk eznén ek k él'ésünk be tö!t,ésében: iga, 
zitjuk azoluü az Apostolok cselekecl et éröl írott k önyv 
i izeclik l'ész"" harmincznegyedik és hal'luinczötödik 
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y 1'80 i1'0, hol " " imt ik: l!'elll y itviLII podig I úto ,' "" ö 
:-;zú júl , llHlI llln : Bi zollll yal 111 0 0 ' S11l 61'1 001, IlO'Y Y J\ ' 111 b. 
:-iy.c lll(~ I .vv;\.Jogatu az J:..;te ll : han 1\1 minden .Il \lll zút.t-'6g. 
IJon. :1 kl !ö li ütct és iu'a.z 'ógot (~:;o l k::;zik , koll I l1 ote~ 

n ő ki . I ~s SZO lI t J a kab a posto l k ü~ün "ógo, lov I,," ek 
IlH'j:.~ac1 i k 1'6:-3:1.0, kilonczedik varsó!'0, Il ol így Hzól : 11HI 

podig ti~() ," é l yt viLlogf.\ttok, bií n t ",cl k ""hll<. I ágyu· 
lI uk hok igy ilT a, .IlJind azollú,lhd , ha zen IHo:;taui 
kórÓs ülIk "' 'gvottette t ik i ~, 1I1inll c Il " ,"go l (\ rI {l~ n61kiílt 
l'ogj llk :;~o ll vod"i , I,a ]J 'llig j6tÓtOll lÓ Il .)'okot Jllutn,tJ ilk, 
Jlli jR Wli'lnk ki to lh tökben vitizo ll t go l"i Id vilnjuk ú:; 
ügy:-:lzol'slllind Hz ívo' III g k ö:;zŰJl ó.' Ollk 11I UJl utt lll Ogy Ilk 
j ogyzü ko" yvól",) 1l örök ml ókol!.oti íl b6ímLni fogj " 1,
Vúrvú,j) jú vÚJatitiza.kaL, a jo't,lllja. 'Zo lg;'llal'd:'l,C ]\.00',)' 111 10-
tc].ulck ó' ct :;:!.. Jűel siána,k, 

.1 'l!.16, 14·ik D c III bri s, 1702. 
!IZ Isz/a,i Ullit(~r i(t ]i)n·/cs ia . 

ClíJ/l: il J//{/[J!JW'ósi boc~ [ílotcs comlJ//ll titásltak <ld a~ · 

sék becsülettol. 
] , O. III iSB. 

.1 'X7vXI J J. .L).. ..(. . • 

, 1793. jan. 16. Berekeresztúr. 

Belényesi György levele lszlai Sándornak. 

Keclvoij '<igor Uram! 

Milld ddig Jl om t ucl6sithatárn kedves sógor u ra
""tt", kiv iLll t fill, i r;'" o t v,dó progross ll "O I1, r' l , do d>lt 
c ito , ti i dat be ll. A k",döbb el illl'd t lj '·tÚ ll lov,\" Mng.Y iI-

I' Ó~OJl , a II Ollw g iurn letétúlek alka,llll ato~~ú,g'ú.vu. l , rol s 
l' lll bor ki<·1 l(ö~l ölto ", >IZ úr, s6g r umJU Őt! az 00016-

• 
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sia írásban tett kérésiket, sőt tel is olvastam . . a.nnak 
alkalmatosságával igértenck nro 20 Rzálat, az akkor 
ott meg nem j elent személyekre nézve pedig a falu 
nótárjusa ].:a~zénól lJ agy ván az instantiát, fogadása sze
rént, falógyülésében az elmaradottakkal is közölvén, 
nem von ták m eg a jótéteményt, a minthogy a3 ígé
ret szerént (34 szálra ment a.z sza.rúták ~s gerendák 
száma., melyről való specificatiót in acclusu küldem is. 
E felett magam is egy pál' fát jó sz ívvel adok ugyan 
magyarósi erdömből ; melyeknek vecturáztatásokban 
sem a magyarósiak, sem én nem succurálhatunk, mivel 
a.z egész télen magoknak sem tudtak tat taJ<aritani, sem 
lna,gok szükségekl'e, senl adósságokban. Én is magalll 
részérő l a vectllrában nem szoJgltlhatok, ökröt n em 
tartván, magam szük"égel11rc sem provideálhatok ; az 
adós>Lim p edig ökrötlene k ; hanem más módot ebbe 
nem gondolhatvá n , bi7.0nyos jó embereit két szánn al 
oda küld vé n , a.zok, vagy az i gérő gazdák levágván, 
egy·két na.p a fillúba mind bétakarithatják s consequen· 
t el' sógor uraméknak feles e111berci lévén, m ég azok 
mellé lehet kapni segítséget Vadadball, Búzahá.zán, 
Sz. Mill"tonban é" Cs ikfa lvában >LZ unitárius atyafiak 
között; egyszersmind aztán lehetne elvitetni , clöre a 
fák bétakaritásakor megintézvén , hány "zan, vagy 
$zeké J" viheti el. Ezek felett: ha elegendük nem le u
nének a fak és ha még tudhaLom, T'orboszlól)fw is j ó 
szivvel elmegyek s szép kérésemre, tudom, ott is le het 
nyemi valamit. Vajki jó lenne, ha sógor uram mag't 
ne111 sajnállaná annyi üdöt nyerni magának, hogy j elen 
lehetne Magyaróson, a fáknak oda bÁtakaritásokko J"; 
hamarább és fris"e bben esnék a dolog. Hátha némelyek 
magok is béhoznák a faluban magok igéretek et; ezt 
j a. ~· allanúJ.n is a tiógOl' úrnak, ha a vico-szercda,i s~é lo'c 
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menetele nem akadályoztatn á, melynek terminllsát 
épen n em tudhatom, h anem csak zúgását hallom. Scm 
jelentést, vagy parannsolatot iránta mé" eddi" n em . o o 
vettem , De a sógor uram bizonyosodott azon v. szék 
terminusáról, kérem m éltóztassék tudósitani ; eddigelé 
jó eleve elj ött azon v, szék terminusáról a r endelet, 
vagy parancsolat, m ost peLli g 11em jött, Az lll'akat, 
kedves sógor uraimékat az ifjú fLszszonnyal egyetem. 
ben midőn fe leségemmel együtt a lázatoson tisztelnük, 
á llallelóúl maradtam k eel vus sógo r uramnak , 

B .·K eresztúr, 1 c: . J anum'ii , J 793. 
igazszí vű alázatos szolgája 

Belényesi (Jyörgy, 
Czím: Spectabili domin o dom ino :lle.cCt"clro Iszlni 

dc eaclem etc Iszló. 

Aj ánlom keel \'es sógor uraim éknak Káli T i t. ).'((gy 
~liklós és ifj . N((gy József l1l'améknak ezen levelemnek 
iszlai sokaelalmazó ember ek által leendő m egkülelését. 
E felett kérem m éltóztassék ezen ember által genuine 
tuelósitani a szer eda i v. szé k tenninnsáróI, mert csak 
zúgását hallom, ele semm i parancsúlatot n em JáttauL 
Keelvesen veszem, Belényesi György, 

I. o. miss. 

LXXXII, 

1793. márcz. 18. T orda. 

Sárdi István levele Thorotzkay Mihálynak. 

:JIéltóságos Ú r I régebben közelebbröl, most pedig 
távoljabbl'ól is j ó Patl'onus Uram! 

I mé ezen levelemet megviv0 eddig vo lt kedves 
szolgatársam mal' két esztendöktöl fogva a tordai 
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nemes unitária eccle8iában, innen tisztességes kilépése 
után áll a mlgs úr külső szolgálatjára, kit én a mint 
még előre is bátol'kodtam a mlgs úmak mindfln tekén
tetben l'eccOl11mendálni, úgy most is ajánlok kegyes 
úri g ratiájában, úgy I'eméllem, hogy a mlgs úmál 
léjendő szolgálatja nem lészen sem én nékem qua r ec
cOl11mendatol'nak, sem a mlgs úl'nak, qu"- l,rincipali
sának kárára, s gyalázatllnkra, kit ha méltó:>,tatik az 
úr maga kezeih ez szoktatni, Teméllem kp,vánt czéljitt 
bonne elérbeti_ Isten adja, bogy mind az úrnak, mind 
a sZ01gának lehessen egyik a másikban teljes con-, 
tentuma_ Ugy tuclom, hogy a mlgs úmak a, múlt 
esztendőben ig jó borai termettek Hunyad vánnegyében, 
melyekkel néhai üdők en a folföldeket is "idámította 
pénzért a maga r endén s ingyen az hol illett_ Melyre 
nézve en is bátorkoclom a mlgs urat azoll instálni, 
hogy fe lhoza.tott, vagy bozat",ncló boraiból a javában 
mélt6ztassék az úr, ha csak egy darabbal is, engemet, 
árának kifizetése mellett részeltetni, mellyel nem 
egyébre volna ozélozá,som, mert magam italát oly 
erős borokkal nelu kívánom kipótolni, hanem osak 
arra, hogy a múlt esztendőn, mind szlíkön, mind gyen
gén termett borunk ból asztalomat tartván, fordúlna 
azon feljlil val,,-mi, a mivel azt a mit kell vala disstl'á
háluom, ha annyéra lett volna, pótolhatnám ; és ebben 
ha nékem Kotsárdl'ól méltóztatik az úr defel'á.lni, alá
zatoson megköszönöm és tudósítását elvál'ván, Kotsál'
don azonnal ti sztelni fogom, addig is ma,radván amlgs 
as>;szony és hoz:<átal'tozandó kedveseinek alázatos tisz
teletek mellett a m1gs úl'llak, 

TOl·dá.n, 18_ Martii 7D3 . 
alázatos s/_olgája 

SánZi Istvdn, ID_ p . 
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lao 
Cdm: Illustriss imo domino, domino .11ichaeli Torotzk(ú 

de T. Sz. György etc. 

(}"mszúda. 
S. o. miss. 

LXXXIII. 

1794. apr 16. Kolozsvar. 

Lázár István püspök ünnepi ajánlólevele Thorotzkay 
Mihálynak*), Ürmösi József legátus deák részere . 

• 
Méltóságos F öcurator Ur! 

Nagyon sajnálva értettem a méltósagos úrnak 
• 

új onnan történt betegségét, melyböl az Uristentü l gyó-
gyulást s ezaltal a méltóságos úrnak s méltóság s egész 
úri bá.zának s keclvescinek megörveneleztetését s ü el
vességes illneplést szívemböl kívánok' )IIely inneplésre 
nézve kibocs'.tottam [a] méltósá.gos úrhoz s tölem tisz
teltetett méltósagos úri báz[ahoz) i'nnősi József neve--
zetü eleakcmkat, oly r e[ménységgel], hogy az altala 
lehetsp.ges belső szolgálat(ot . . . enelöl szent innepeken 
végh ez vigye a m[éltósagos úr par)ancsolatja. szerént. 
Azért is aj ': nlváll őlt a méltósa)gos úr szokott kegyes
ségében, mély tisztelett[el] maraeltam a ",éJtósagos 

• 

Föcurator Urnak, 
K olosvart, l S·elik aprilis, 17!l4. 

S. o. 'miss. 

"') A levél boritck,jfl cl\'es7.E>tt. 

alázatos szolgá.ja 
L<Í:uír l st"<Ín, m. p. 
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LXXXIV. 

1796. jún. 28. 

Láz ~ r Istvan püspök levele Thorotzkay Mihá lynak."') 

• 
Mél tóságos lTöc1ll'ator Ur! 

Nagytiszteletií jó mlgs UralT! I 

Vú laszló levejét a I11lgs úrnak alit.z~ioson t i,?,· 
teh 'én, s~:ina son él' tettem annak fog labtjából tel' ltes 
t'oglalatoss:tgait : ellenbun pedig örvendeni fogom,. 
hogyha azok zsin'tti kö:>:tins8ges gyLí lekezeti.inkben va ló 
menetuiében, vagyis először azon gylílekezetben s abból 
" bOl'vizl'e menni feltett igyekezetében a mlgs úrnak 
hathatós akadályok nem léendenek, t udván aztat, mcly 
igen szük"éges volna a mlgs úr ezen igyekezeténeJ.: 
tüké letes ítbetése, mind közünségünk l'ész iről, enllek 
mosLani környlílállásaihoz k épest; mihd pedig a mlgs 
úr lmga tu lajdon egésségél'e nézve. Örvendez tetett, 
Jl1egva1l0U1 a mlgs úr azon :ielentése is, melyet ,t 
mester leányisko labeli examenj e iránt tenni Jn é ltóz
ta.tott, a minéll1üt én js valójában óhaj tanám több 
meóter atyafiak felül is v-Gnni. Szíves köszünését a 
mlgs ú]'D<tk az enyim"k velem együtt alázatos t isz
telettGl viszony itjit k, egyező sz í.vcsséggel óhajtván egé"z 
mlgs úri házána.k mindenekben teljes é 'O tökéletes 
megörvencleztettetését . Azonban pedig állandóan va.· 
gyok a 111·lgs föctll'atol' úrnak, 

Kolosvárt, 28. Junii , 1796. 

S. o. miss . 

"') A lovél borítékJa I".lveszett. 

a,lázato::i igaz szo lg~lji:1. 

[ ,([.ldl' i stvrin, n l . p. 
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LXXXV. 

(797. jan. 30. Ko(ozsvár. 

Lázár István püspök levele Iszlai Istvánnak. 

Spectabilis Domine, Domine mihi dilectissim e! 

Szeretettel t iszteltem a tkts úr h ozzám utasított 
levelét ; de igen betflges á lla.potomban, mely sokakba n 
volt akadályomra. Ugya.ncsak valR-min t ennek elötte, 
úgy mostan is voltam szorga.hnatosk odással az iránt. 
hogy az úr czélj át secuDdálhassam, de bizony eddig. 
le n abban Jll6d n om volt; arról bizonyos lehet a7. úr, 
bogy ha lehet adnunk vala kinek, egy is a7, Ú m itI 
ol sőbb n em lészen. Egy h elyre volna r eménységünk. 
hogya capitali st kifizetnék, mely ha úgy lészen , én 
a.z urat azonual tudósitom. Azonban szives köszön· 
téssel t isztelvén a mlgs i fjú aszszony t s egész úri há · 
'lát, va.gyük álland6úl pra<!titulatae spectabili domi· 
nationi vestraG, 

dc 

Claudiop oli , 30. Januarii , 1797. 

Cd m: Sppctab i li 
eadem etc. 

I. o. miss. 

humillimus servus 
Stelj" . Láz(Í? ', m. p. 

domino, domino Stpp)/{mo L~zlai 
182M. 

LXXXVI. 

(797. jú!. 3(. Torda. 

Balla J ózsel levele IszIai Istvánnak és Sándornak. 

'l' ekint etcs Urak, nékem igenj ó T. Patronus Uraim! 
'f sztelettel "ettem a tks uraknak hozzám útas;· 

tani méltóztatott lev eleket, m elyre az én n ehéz kör · 
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ny(íJállásaimhoz képest így válaszolhatok : Én a syno
dale szent consistOl'illlU r endelésének mindenkor nún
denekben engedelmeskedni kötelességemnek tartom 
és ennélfog,a az isz:ai tiszteletes ecclesi ában lé\-ü 
papi szolgálattól magamat el nem Yonbalom ; de mint
hogy vacantiában való 'cettet ése lll után azon kellett 
igyekezn elll , hogy élelemre valót kore8sek magamnak 
ti hozzámtartozóimnak, azért r ész szerént BiLgyonban, 
rész szerént pedig D ombón vettett3m , s a míg azokot 
bó nem t~lkaríttatom, kasban lévő törökbúzámat le nem 
veretem s több ki sem ü'luttó bajaimat Ilem igazítom: 
a tekintetes uraknál való megjelenésre terminust n em 
tehetel" Igyekezem mindazonáltal, ha. otta,n-ottan elé
fordú ló betegségem engedi, menWl hamarább megj e
lenni ; addig penig bátorkodom jelenteui , hogy én sze
kér iránt nem fogok a tks uraknak alka lmatlankodni 
és rnivel a feleségem két flacskánknak r ész szel'ént 
taníttatásokért r ész szerént O')'óO')'íttatásokért 'l'ordán , " " 
marad, nékem penig még Dombón lévő filles porté-
káimnak s kevés gabonámnak Tordára leendő áJta'! 
költöztetésekért és egyéb okokért ottan-ottan Iszlóból 
Domból'a., onnét Tordára keHetik útaznom, azért az 
iszlai papnak járandó szokott fizetést nem kívánha
tom, hanem egyedl\! a tks urak kegy0s gratiájokra 
bízom magamat, esak azt insláJv:' n , hogy mikor ott 
mulato k nekem s lovamnak eledelem lehessen, midőn 
a tks uraknak kedveseit t isztelném maradtam a te
kintetes lu'aknak, 

TOl'dán, 31-a Julii, 1797, alázatos szolgája 
Ball" Jó"se); m, p, 

e-ilii, külön bOl'itékon: T ekintetes Iszlai .zú la; lsl -
niu é~ SrímltJr u1'aknak stb. h !/ó, 

, ' 
• . O. HIl~ 
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LXXXVII. 

1798. febr. 2. Kolozsvar. 

Pá key József levele Iszlai Istvánnak. 

'l'ekintetes Urak lalá,:mtolsan tis7.telendŐ jó Uraim! 

Tis7.teltem leveleket a tkts uraknak, és acceLl;\,l
ván a föconsistoriumnak favom s a v. bágyoni eccle
siának is consensusa tiszteletes Ball" uram mellett tett 
intercessiójok foganatos lőn a tkls uralmak. Isten 
segélj e a tUs urakot más szegény legény mellett 
téendö pártfogásra is. Engemet a tkts urak méltóz
tassana k ezután is parancsolatjokkalmegtalálni; szíve
sen szolgálok, amiben erőm engedi. Consoláltatott pedig 
tiszteletes Balla uram atyja m ellé káplányúl a bágyoni 
ecclesi ában lött rendeltetésével. Helyében a tkts 
urakkoz rendeltetett vadadi cantor Sz. G1Jörgyi József 
ő kegyelme lévitának, kinek kötelességűl tétetett taní
tani is. Szegény Iszla'i György mellett ír a consisto
rium a héten a Guberniumba, bíztatni kell tehát, ne 
hogy megtántor0djék. Ezek után maradok a tekinte
tes uraknak , 

Kolosv. 2-dik Februarii, az 1798-dik esztendőben 

alázatos szolgája 

Pdktfj Pdkéy J6zsef; m. pr. 
profes[sor.] 

Czím. 'l'ekintetes IszI ai Iszlw, Islvdn úrnak stb. 
Iszl6. 

J. o ln ss. 



• 

144 

LXXXVIII. 

1798. decz. 22. Nyaradgalfalva. 

Szentiványi László marosszéki alkirálybiró rendelete az 
iszlói falusbiráknak es esküdteknek az iszIc: iregi unitá·· 
rius templom e!!opott mennyezet-deszkainak ügyeben. 

Iszlai tkt~ Iszlwi Sándor úr refe rá lj a, hogya rógi 
uni tarium templ omnak festéke, menye7.etdcszkáinak 
nagyobb r észét, úgy a t isz telt úrnak házától is n émely 
portékákot ,'alak ik gonoszúl elloptanak volna, melyre 
nézve commitUtltatik az iszlai h1l1gens falusi birákna k 
és hiteseknt'k, hogy vévén ezen írásomat, töstént fe l
kelni és mind az ellopat.ott menyezet desz káit, mincl 
pedig egyéb házi portékáit Iszlai uraknak há7,ról
házra szorgalm ato~an és egész igyekezettel felk eresni 
tartsák fJlulhatatlan kötelessé~eknek snb poena eon
stitutionis és akár találjanak meg valamit azon elor
zott portékák közül , akár ne, engemet tuclósíttani el 
ne Jllulassák ; úgy arról is, ha vala ki n etalám a bírá
kot maga házához a keresés végett be nem bocsáttaná 
s ennélfogva magát a portékáknak nálht lé téről gya
nússá tenné. I sz lai mak magok togják a bírá knak az 
elveszett házbeli javaik iránt a speeifieatiót általacIni. 

Ny_ Gálfalva" 22·a X-bris, 1798. 

l, o. miss. 

Szent-ivlÍni László, m. p . 
v. k. bi ró. 
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LXXXIX. 

1799. nov. 10. Kolozsvár. 

Lázár István püspök levele Iszlaí Istvánnak . 

• 
T ekintetes Ul', nékem tkts j ó Uram! 

• 

Szeretettel vettem l eveléből a tekintetes úrnak, 
órtvón azon' czélj á t , mely szer ént nevezetesebben na· 
gyobb (Il-fiA. jobb móddal foly tatlmtó taníttatására való 
intézéssel az i$zlai n emes ecclesiában a pa,pi hiv;).tall'a, 
a.z úrfi ta.nitására alkalmatos i(jú papot, még pedig ha 
talúltatnék itteni kollegyiomunkhan olyas ifjú, t ehát 
praecise deákot Jd.vimna általarn rendeltettetni. Ehez 
Lépest én végét várván az itteni rövid szünetnek, kí
vántam meglenni az iránt a próbát koilegyiomunkban, 
vajj on .I ehessen·e abban a deák ok közülolyast találni, 
aki a professorok ítélet e szer ént alkalmatos lévén mind 
a papi hi vata l vitelére, s mind az úrfiai haszonnal 
való tanításo kra, önként , erőltetés n éllcm vállalja azon 
' pár tát ? Még p edig ezen próbaté telben kívántam neve
zetesen használni, az én ítélet em szerén t egy papságra 
szándékozó s készülö i fjúra nézve, azt a legnagyob
ban mozdítható okot is ho O'}' az úrfinak tanításáért , '" 
" tkts úr tól kés7. asztal offer ál tati k 6s így ennélfogva 
(ami különben egy ifjú taní tónak a .I egtedwsebb gondja 
volna) nem k"lletik aITól gondolk odnia s gondoskodo 
n ia, mit kell essék ebéden s mit vacsorán ennie, hanem 
p7.tet legkisebb gondoskodás nélklíl, még pcllig igen 
ti RdesRógesell conseqna lh atván, az eg6"7. papi bért 
0gyúb 'végckre mcggy tíjth cti s hasznosan fOJ'ditha.~ja 
a mag», papi hiva.tal; tárgyail'ft a készü letet az úrfi 
tanítása mellett leo'J' ob b móddal meO'teheti ; de mégis , o o 

JO 
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az első deáktól fogva inclusive a negyvenedikig IS 
egyet se lehet talá lnom, aki az fljánlott spártát elfo
gadja, 1:10St indnaltakat pedig arra r endelni , ha szinte 
va.1amelyik gorombáúl ajánlaná is arra magát, vala
mely teJántd·ből épen nem leh etn e, j ó lelkiisméret 
szeréllt. Melyekhez k épesi én az úrfi Ílaszonnal s elő

menetellel lehető tanittatásilra való tek intet.ből , min
denekn6k el őtte eztet javallanám a tHs úrnak , bogy 
nagyobb úrfiát bocsássa ki maga úri házától valamelyik 
j ó t anítóboz müholyben , a melyik t. i. leginkább fog 
az úrnak tetszeni a milyennek én a közel valóság te
kintetéből tarthatom keresztúri gymnasiumunkat ; any-

• 
nyi val is inkább a. midőn ezen gymnasium rectorát s 
professorát tudom lenni egy igen értelm esen tanítani 
tudónak, fl kitől és a kinek suspeciiój a alatt egy j ó 
indúlatJ"1 privatus praeceptortól annyira vitettethetik 
az úrficska, hogy ha őtet az úr maga h ázánál három 
esztendőkben még tanittatja is akármelyik s akár
milyen pappal, azon cgész üdő alatt nem mégyen 
annyira, mint amott egy esztendő alatt, s mégis fun 
damentoma is tanúlásának jobban készíttetik a gym
nasinmban, mintsem a háznál leh etséges. Egy szóval, 
ha az úrfi á t igazán szer eti s jövendőbeli boldogságát 
tan íttatás itItal eszközülni kívánj a., én ajánlom a mind
járt írtam möd Rzcrént való taníttatást; annyiva l is 
inkább ped ig, minthogy aztat gondolni t eljességgel 
funda11l entomosan nem lehet, hogy iszlai papnak egy 
jól kéRzií lt deák ot lehessen kapni, a kire kedves lu·fiát 
mind a.jó erkölcsökben s mind a fundam entomos tan ú
lásban bátran lehessen bízni a manuducáltatása végett. 
Hogyha ped ig ezen ón intimatllln om nem fog ·a tkts 
úma k t0t szen i, én j obbnak tartanám a sz. lá,zla; 
lim gcnR mestert bírnia alTa a tkts Ilmak, J1 0gy az iszlói 
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papságra magát resolválj a úgy, hogy az úrfiait is a 
parochiilli s há.zhoz maga mellé végye, csak ebédre jár-

. ván onna.n véle fel a. tkts úrhoz R v::csol'ára, a mikor 
flZ idö kÖl'lly íilállásai engednek. Ezen mester atyafit 
Hz6rt merem bátran aji\lllalli, hogy én tanolásabeli tehet
Régére nézve olyannak tartom, a milyent ma egyenesen 
a collegiumból egyet se találunk, a ki az iszlai sp á l'
til.t önként vállalja. H ogyha pedig ezen mester atyafit 
arra vennie a tkts úrna k nem lehet, ezen történetben 
ncm látom módját, hogy hogy l eh es~en az iszlói pap
"tgbeli ürességet a. föconsistorium elött kipótolni , ha
ncm akkor egybegy lilvén mindenünnen a differentiák , 
talillnnk módot a papság kipóto lására.. Melyekhez 
képest méltóztassék a tHs úr v,\lasztást t enni a meg
írtam planlllll0k közül s engelll czen választás felől 

bizonyossá tenn i levele által, melyet várvá.n, midön 
egész úri há7.iIt sz íves k öszöntéssel t isztelném, áll an
elMI vagyok a t kts úrnak, 

Kolosvártt, JO ·elik 9-bris, 1799. 

C:im: Specta.bi I i 
cl", cadem, etc. 

J. C' . mi ,, ~. 

szíves tisztelöj e s szolgája 
f-fÍZú,' 7s/lIán , 111. p. 

domino, ,Iomin" Slepha?1O I 'Z/a; 
l.~z/Ó. 

• 
XC. 

1799. dect. IS. Kolozsvar. 

Lazár Istvan püspök levele Símén Györgynek. 

Specia.b ili" ac ll'ragnifke Domine, Domino Jnil,i 
:-; ingnlariteJ' Co1 cnc1i ~s il1l e ! 

Szeretette l t i.zt,,1 ","n hQzzú,II1 éR rep. con. isto
l'inlllunkhoz utasított levelét a. tkts úrnak, azta t e lUai 

] 0' 
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napon közöltem a tit. consistoriummal és ez meg is 
íratta mnga válaszát ezen alkfdmatosság által a tkts 
úrnak úgy, min t a kollegyiomnnk kass7.ájánnk bi7.tos~, 
vagyis adm ini stmtora, foltévén abb 'Ln, mi ként légyen 
lI1egköttecve a föronsjstol'iulH végezcsülél fogva , u 
tkts úr kérésének teljesíthetésére nézve. l;~n közöltcm 
... tkt, úr levelét t kts 8,cnl iJ; rini Sáll1nel úrra l is, kő · 

7.iil tem m 19~ tűen ra tor Hor,.,itI/ Ferencz ú rral is, épen 
Zsnkra küldvén le in copiis tegnap ; el e a tkts mak 
se voxolhattak egyebet, mint a mit canc'elli sta Be/Iii 
nramna k qua currentis mensi, külclött levélben meg
írtnnk vala a föconsistorium végezésénél fogva. Melyek
bez képest, ha a fóeonsistcriumnak idejéig, mely 25·a 
et seq Ll entibn s .Iannarii anni hltnri 1800. i tten Kolos· 
várt tartntik, nem találkoznék senki is, aki az egész 
summ át hetégye, s a .i Ószágot a szerén t általvégye, 
akkoná lellet A th ts úrnak mngának is személyesen 
megjelenni a fűcons i storium ban, melyben fog is hí vat· 
tatn; mlgs tií eurntor HonrUJ, Ferencz úr levele által 
és annal, nlk alm atosságával egyenesen tel:jeszthetni 
mostani kérését R föronsistorinl1l ()lciben, melynek 
vagyon anti vititsa ana, 110gy maga ezelőtti végzését, 
ha a kömyíí litllá~ok cngeelcndik, megvál toztassa s 
annál fogva az ú r kérésének cleferáljon ; úgy mind· 
azoníLltal , hógy .;sak maga a capitali s maradj on tenn ; 
el e hogy <17. intc ,.e~ éR k öltség is kapitali súl forclíttas · 
sók , " té l.i CS Ichdetlen , a salari ssal r estanti ában l é vő 

!()les S7.ÚmÚ jiu· tesek l11iitn. Kii lönben azt is nehezcll 
hinn ém} hogy a ln l g~ ox cqnnta aRzRzony sokáig cn
gedj\' ha~znú,lni va l al~ -iJl 0k azon jószágot. ~eovábuú 

(l~nI\ n(;k j f·lc·l1 t c" f.j(· IlH'll ett, midőn <-I 1111gi=oi 'i fJ "I a s ?: -

HZ 0 1\ ." t i ~ mi·ly ti H:d ü l('ttt~ l l{ii i"zijntc'm , HITn l ( 'O Il !-l tcl1ltC L' 
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praetit11 1 ~tftc spectabili s ~c l11agnificae c1omill:üionis 
VC:::i trao, 

Cluud iopoli , L'Hl , S-bris, 17DD. 

ob liga.tj s~ il1lu:; tierVUti 

/"Ueph . Ld.uir lll. p. 

Cúllt, külün bor itékon : Spectabi li ae magll ifico 
domin o Georgio SiJnén de Sárd , etc. 

lícírd. 
S. o. mi.ss. 

XCI. 

1800. jún. 4. Alsóilosva. 

Simén György meghivója az alsóboldogasszonylalvi 
zsínatra . 

• 
Tekintetes Ur! 

El einknek a sz. egyház i dolgok igazitásitl'a bizott 
j ó rende szel'ént, esztendönkét [ketszer] esni szokott 
generale, közönséges consistoriumunk vagy zsinati 
gyülésiiuk eze.n most folyó esztendö Sz. Iván 11>1\'a 
28-dik na.pján ületetni az Kel'e:;ztúl'-fiú:;zéki megyék 
között abóboldogasHzony ta.l" j megyébe határozta tott, 
s hová lllost i ti közöllsógünkl10k dolgai jga~gatására 

• 
(\7. ura.t is bizoclahnason llÍvonl ~ Hzan gyökerezett 
l'elllenységgel ;:1" tk tti úrnak, 

A. Ilosva, 'l·clik Junii, 1800. 
l,öteles szolgáJa 

]J. Horváth FereltCz, 111, p, 
föcmatol'. 

Czím: rl"kts úrnak Saill'di 8úJUJn U!Jó"J',f/lj úl'lli:l,k, ::itb . 
Hivat"lliól . O. i,,". X.irlÍ1lI· 

S. 0 , miss. 
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