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XCII. 

1801. jún. 24. Iszló. 

Iszlai István és Sándor levele Lázár István püspöknek. 

Főtisztelendő Püspök Urunk! 

Nem régiben még egy levelünk által tanáltuk vala 
meg tisztelendő püspök urunkat, melyben instaltullk 
vala t. papunk fa eultatioj a iránt, mely szerén t commn
niot oszthasson, melyre semmi választ mindezideig nem 
nyervén, most újabban is kételen itettün k alk a lm at
lank odn i s egyszersmind inRtalni: mél ,óztassék rüli sz· 

• 

telendü pütipö k urunk az irt szent végre t'acultidni, 
megtekintvén azt, hogy az i tten közelebbről tartott 
parcialisban dicséretesen procedalt, e mellett t,lr tozó 
kötelossége szerén t a sz. zsinatra is kétiz vo lna ellllenni, 
ha állapot jának bajos kümyülá llásai enged nék. Ugy" ni s 
telesége még a télen meghalálozván, neveletlen két 
gyermekeit oly messze földre menetele s ottan Illula· 
tása alatt kinek hadhatná gondviselése alatt, nincsen; 
nemkülönben házát ti házi javait pnsztulójál'a hadni 
mindenekelő tt lehetetlennek láttatik, de alkalma,tos
ságot is itt, ha volna is módja készpénzzel togadni, 
nem tudna, mi sem adhatunk , mert fl gy8rm 0kek 
után vadnak T ordára. Hanem jövendőbe egyátaljába 
közelebb es ik a zs inat s akkor kötelességét megjele
nésével el nem mulat ja, addig pedig instidllnk alá
zatosan, méltó"Lassek [őtisztelendij úmak tacu ltitln i 
communio osztásl'a, k ik al<izatos titizLelet mellett va
gy unk, 

l!'ötis"t. püspök urunkna,k alázatos szolgái 
1.';zla i r.'iflJd'JI (~-; Sándo}'. 

Iszló, 20f-ÜL Junii , 180 l. 
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Czím: Fő tisz te lendő L(ízá,' István úrnak az erdély. 
oJ'sz1Ígi llnitá!'iusok nagyél'demlí püspökjének, titb . 

• 

1. o. miss . 
rl 1'kOS . • 

XCIII. 

1801. júl. 10. körül. Kolotsvár. 

Gyergyai Mihály koll. pénztáros felszólitasa P. Horvath 
Ferencznéhez.*) 
, 

Méltóságos Uraszszony ! Nékem jó Méltóságos 
Aszszonyom! 

Kötelességem szerint ezelőtt küldött levelemben 
is j elentettem, hogy a néhai mlgB Horváti! Miklósné 
úraszszony halálával a mlgs asszonyra általszállotL 
2000 mfol'int capitalisnak intflrese az eltölt április boI. 
napnak 21·kén :&40 mforintokra nevekedtellek, melyet 
a mlgs aszszony az osztozás all,almatossiLgával mag!m\ 
vállalt vaja, nékünk pedig terhes költsegeillk vannak , 
nevezetesen a kollégiom új onan elkezdett építése, 
melyet a hinn heverő l'estans intel'ese k be nem jöve· 
tele mia, kölcsön, interesl'G felvett pénzzel is kelletik 
vinni. Megtekintvén tehát a mlgs aszszony is terhes 
környülállásainkat s a megí!'t !'estans intel'e. t kezem 
alá haladék nélkül beküldeni ne terheltessék, hogy 
én is a consisto!'ium vég~zése s nékem kiadatott pa· 
l'ancsolatj a szerint ne kételeníthessem törvényesen 
mind a capitalisnak, s mind a l'estans interesllck fel · 
vétele iránt pl'ocedálhatnom ; mely azt tartja, valaki 
esztendií és h iLl'om hónapok a latt ali inte!'ost bé nem 

*) V. ö. Lázál' István püsptsk alá.bb jelzett elismervenyét. 
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Hzeti olyan clebito l'okon H, ca.pi tali s inte L'osól'cl ogy iH,t 
fel vétetn i ol ne Irllll atis :I.Ill , h,t különben cselekecJnélll 
a. magHIlI "ból megfizetni taJ' to2o m Mindezekro nézvo 
újra. instálol1l a. J'nlgs aszszony t, hogy ozoket elkerül
jük , amogllevezett interest kczem alá békü lden i cl 
n e I11nlassa, meJy kórésem m ell ett va.gyok , 

a ln]gs aszszonynn k 
a lázatos szolgája 

(Jyerg!Jcú ] f i!uí!!/, m , p, 
coll egii pcreeptor, 

A levlQ vége'n: L cízál' l·l uci1/, püspök sn.játkczíi elismel'vénye 
az említett 2000 mfrt. nt ,ín j áró 240 mfrtról, nlelyet 2 évi 
kamItt fejében Horv,ilI, F el'encznétö l útvett : hlaros-Y ilsÚl'helyt, 
kOl. j "Jins lQ·én. 

S. o. mis::: . 
• 

XCIV. 

1802. ja ll. 14. Kolozsvár. 

Körmöcú János levele Sim én Györgynek.*) 
, 

• 
i\Iéltóságos Ur! Gratios Ll s PatronLls Ura m I 

Jio/nos Dáv id soni ol'l1nk a rá n t a m é ltósflgos úl'Il"k 
111a ga kill yi ta,tkoztnti'l,:5ú .. t tl. litza.tosou k öshö nö ll1 , 111eg i$ 
etilllére lll a. hoz"ill l1 boctiáblll i m cJtóztatott h)\'clcben 
hjadoLt úknk r(lnt()s~án'át és azok mell ett is ki tetszü ." 

j ó~zív ii ségót ( I U1 ' It ÚH~l gOS Ú('BHk . )lúr ugyancsak H 

gc I ll' l'il It· 1..'~1I1 8 i ~Lo l.'illm ;'\Ital ViJlLJ ll lOJlllyjb o ll ::Hlj) C' l' r'l 1-

lnt"l C'?; H dolog. lIIi ,, <' 1 ií kirc lIl I"ltetctl ki""oJY" losi 
nlt'stfll'lI ek .... l'O ,, !d idülI cl is 11I égyCll ó::; \lIl1 ó.lfog n\ 
ta lún Il lOg::;zabadúl. 1 ;~1l IlI Hga lll i ~) ll Olll .l 0vÚJl bizonyos 
kil'oucl lü'thot,i·:-;o iln'lll t ('::;;l k Ú"'V ht'ltoL'k odtnlll vel la í l'ni , n , 

tj :) ul,\, l'l, It;\\l;e'llt ,I, ht lu',)' t:i no t i tl do co, hogy már pap, 

ta lún III l'g "l l\ll f»,('ILIII l.' t i k , dC' lll :'! !' nvtlln litú .... t <:üll ~(\q ll; 'i1 L 

-
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s talún még: jubG. Azonball , ha h::t bo I'ga,lll i t:.l,l~tlll~l!.\l 

cHi llk a JlIóltósilgu::; Úl' ~d ta l ajiutlott lllű lt0s úg:u:-; Daniel 
ul'akhoz. foly t\.l II O dó scgodelc lluncl js. Az a~::i i gnált ~ü r

té::;t a 111éltósúgos Úl' g l'at i,\iá,ból prncl"Ccltui ~1argita i 

lÍr bókiildöUo: alá zatoson k ö::;zönülll a. lnül tó-;;'lgO::) úr 
gl'ati elj ú,t. ri genera.l e con::; ititoriul1ll'a az idegenek 
köziil csupú.u p l'ocm ato l' Nagy filil,,\,ly úr, mint Gidtli 
úr személyetie jelent meg : a", etipCl'estek közül &olg((, 
j.colllz. X OUí!8, (;';(I(d,.; éti B alc'ú mam. Di t"fe l'cnt ia kevés 
volt. Sebe Júno" nnuu f.-ráko" i pap 10\' C, helyébe ren
deltetett araclenl ita Jlodor Lit,;zl0 ur<llIl. A. eatisilt illctií 
do logban e lön lL hatúroz,b, hogy a status Im'clele i 
l'egestn\lta ssanak l Jákei JÚllOti profcsso r, Sag!J Zsig
mond és últala m, s nzntá,n dolgoztassék ki a statUti 
aüti vus es passi Vl1S. r:rj sztelell1 a.lúzatosa II i:\. Inél tóságos 
ass;lOnyt és kisasszony t foletiégomme l együtt" a ki az 
új csztenclöt \"iszont szerencséltetvón. g mtiáj'Lban aján
lott, alázatos tisztelettel vagyok, 

a méltósá,gos ú1'Ilak, alúzatos szolgúja 
K Örlnö!ú János, ilL p. 

Kolosvár, 14-cl ik jannúl', 1802 . 
P. S. i\llgs H OI"I"álfl Mikl ós éti n/ini"l Elek úrfiék 

fri Sti0n vagynak es t isztelik C:). 111 é ltósú,gos urakat. 
s. o. mis:;, 

XC\'. 

1302 . febr. 11. Kolozsvar, 

Bartha Mózes levele Thorotzkay Mihálynak.") 

Méitóságos Föcmátol' LÍ r! Igen kegyes j ó Mél
tóságos Uram! 

)[inémli nagy !'jcbct e jtett az ~lil1denbatóna.k keze 
ezen n Cll1C:-; Ila~úban lóvő unitárius statnsLlnk pol iti

"') A levél bol'itekja el"(:szett. 
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('ll ., i to~ j ó Jl ! IllMl t)7. tntik II ml ,Q'~ r~i(, lIl'ú,tol' \'1\' II ti :-<í'.t0-
1L' llcl ti (, Ol l ~ i s j (l l' i lllllllnk ;\ Illlg~ úl'h ni': I U il l úzal n~ tild I"· 

~ it (~~lÍ bó l 'ig 11 k Og'yO~(.' 1l 1 do 1l }/,t, t"nd Olll L' l'l'l·kl' I\Y :-:ZU, 

Illl) I'Ú :-li1ggn l, 11 \{~g'Ó l'to l\i , II gy H ~t i ~ min Ildi I'UndlI IL" 

, lik l ól et,1 l" " "ll ll IÜI,,,l; ókk ol, Ill el 'okot l il iülIk 011''' ' 
glll l tu/ ott l kcth ' ~ és igon ilH SZ.1\ O::l .l' t ° I'l)!'o l'osso l'n n k 
II l, I' II i ti ,zt01 1'8 I Wi /'i ,J ú>:scI' Ú1' eddi '" tnlli tott, tovll bbi 
til \lit ú ~a il' l~ll t. )iiz t, to lll~ t szii k ::i0g~sn űk HI llo- íl 'lti :; HIl

l1 i1 k n l \"; l s:\~ú 1'ó l i\, 1l\lg~ l'll 'n n l.: III g:-\xO llluro 16 s~i\'~ t 

tel'lw llli II II II , IMolll , II nllclI' ,m\,1' " ZO li k II t Öl' k ~ll · 

nÜllk , hUK" ~ZUH\'Dd c l' t" :-\o bii llk t \'H ltlhogy S \'nlflki,'c!, 
ll" (I pell II lll.z,\j " lI em Ill ' Sll lll ó\',, 1 i" mon. cl lI,ost Icll . 
!'tII Ion i ~, b/\I'e,:",k köz Ii tii \' ol l'\'OSO ljllk , >:n t:'1I1 1':\, pc· 
nig Ilm"imOllo ku"" it.siink I)!llbe l'ok t" II, I, ik,' c iIl ' tÓ I) , 
\' ól t loll I',UIO"/\'llkbl elövollos,Onk , L1'l'Y hHII /l t ik ll, 

Illilgyi lI'Ül'S!I. :' g i diH otn. 1l1 :\:ill S oloit" ' I Ü:-:~ I 'O l li d lls~ t' l\.1 ik , 
Ilzén H Illi nt mont/j ,\k, !Jugy /lddig " \· .. dt llZÚSllk II 
III 1,)'0 1; b "l;llr.ll ll k Il ozntt ~ltn.i ,l j ll J.'i sdi Li0kn,\1 ti 

di J'c, t,iókn,\ l pJ'óbti lt l1 ssllnnk nl llo ' s oszh\n p ost pl" 
bill\) rli A.o t./l li t l' cm)()ni sál tA " ~nn ll k, E o'v b $110 \1 l ből , 

1l1I'1LSO ll' , ho.- y ll,indcn I; ' I'dl'$ Hln.tt \' 11 10 dolguk nllg,\' 
lir.ok blln I' Il I;Y.l\<1,I; , ~\ l i llbul'Ilinlll In,kh ely ir/\n t is II 

dolog, :) .kik nok I·Wy'l'll kpllott lIleg lol'dnllli 111/\'1' \H C'g-

I l'úl'cltll L o:; fl, kil'{),1 Ji fll I ti l\\l' nól Vall')' IH) , IHiv:ioda killl c, . ~ o . 
Halo lJ ol n IOC"'IHl fl'vo bb k ÚI" :·".) ll'td" klixO · t~ Vii!.!') \.J tl . .A ?l l' o o. ~ ~ . 

i ~ bo~~ó lik , hogy újl'H húbo l'llll k I Ú~!l.u ll /I pl'tl ::o\::HI ::i:-iHI 1 

rsy üt t. l"og'\llI. uz"t,ú,n /I I'I'HI\ (,?.i i'lkklll H d,dgnli, ti. kik· 
Il ,)k ll. III. Il. bnrknsú kH lI k I"gy hirloli k II 11I11 :-lz k n 11I:;z 
U:-j:-: iBt.UIl SO, lston t lHlj H, hu')'y J Ú~~ I lll i.ntl l t'iZ ~ }\[o::;t .Id ll · 
dnk k ól. új" \got II , ll l. Il lU·dilwt ős l l ·eli ka l , Allg ll,' 
tillu " il '~ \'1\'l\u,I.: t)iI'Y l v,d ú" I. l\ ~ uYoüWt,liokuL ~ l t l'l'gilH i "'. 
tll ':\ 1l1 (\gy ( '~o lll ú bHIl Hliull c,J \'i t,j ,n VL) I t. . 1\ 1\) llOk\\ ll tlk ~ 

J 1\ i \I ti l'n I HI) ~ fH:(' I Pf' i fl ~ I i (' ti li' r~ ~ t. 11 d i (l :-:; \I ::;l rtH I on $0 k 1l II k 



kótya-vetyéztetése contr:tmandalta tott, melybü l azt 
akmják némelyek kihozni, hogy az eltöröltetett ;zel'
zetek visszaáll i tta.t.nának , mely az újságok szerén t a 
pl'aenlontraensisekl'e, c'ystercit~l kra. és benecli ctinu:iokl'a 
nézve (kiknek j ószágai k jöveclelm e egy millióra a.lkal
Jnasü1 t feln'legyp.n) nlál' !11eg is eSf}tt. F elc::-iégclll, fiam , 
vöm, leányom a méltóságos ura t s " clem együ tt a 
I11éltósú gos a,szszollyt é:-; ki sasz8zo11yt a,lúzato:;an ti ::;z;--telik , a m éltósú,gos LÍI' t isz tele téhez rcmcnlem lészen 
szerencsem .J-a Mmtii , mely hogy el se múlj ék, ha
csak 'a méltúságos úr egészsége veszeclelmeztctcse nél
kül kij öhet házától , óhajt.va k évilllj ,t Jele való k ÖZÜJl

ségünk, de ugy:ll1c::; ak 11lögÚ,t CL vcszccl elmlluek 1Iú 

exponálja a lJleltósi.gos Úl' , :'Iagamat kegyességében 
alázatosan a jt.nlván ül'ökös t iszte lettel vagyok a 

m el tóságos jocurator \lma k, 

K olosvár , 17-a Fehl'uarii , 1802. 

a lázatos ~zolgúja 
• • 

Barthet ll1ojses, m, p, 

S . 
. O. UlI SS . 

XCVI. 

1802. márc:. 2. Torda. 

Bordi 
, 

József levele SL,én Gyorg ynek, 

Kedves Méltóságos Úr, né kem igen jóakaró Pat-
l'onus Uram! . 

Mely szon:ol'ú hírt mond e;'c;, nehány renclből á lló 
levelem: mert neJ11 tudom újság lészen-é, vagy nem 

• 
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ez II le" elcmbc Z;\I'atott S7.otllo rú törtcnet. h OITy tud-o, 

nia illik tj:,ztelctcs l'dk .. i J uzóct' professo r lIl'lInk reb-
rl1Úriti~úllHk 20·dik llUpjcl ll kiköltözött az elük küzü l. 

_-\ mlgs úrfía kröl ~okat n ell1 irhatok. miyc l egész
sl'o'ük friss '· ... un·on: de n-iltoZÓl'C1 jgen na!!)' szük~é("1'ük o ~ w ~ ~ • o 

Yagyon . lllert l ... }nikllek erősen clszakndtanak. 
~~ mlgs iu' a min Icveli bE' láto l1l , parancsolt Sz , ~ 

K il'úl}l'H egy fél Vé liC1 szih'a felől : do luég seHllni lnó
dOll bé n cm udtnk hozatlli, scm fát n em tudunk 
hozatn i" eollegiumba, holott m iII' m ind \l1 egn~Ltck, 

csak az úrfiak "agynak hátn\ , $ e lll pedig a gazda 
HSZSZ nYilak BOIU akar búz[~t hozni , a .ga zda aszszou" 

" .... os 

perl ig fenyege t. hogy pénzeu vett kcuycrrel uem tart. 
E zckuc:k jelen tése mellett tisztel vén , mamdta m 

cl lnlg::-: ru'nak, 

Torda, 2-da Martii , anno I '02, 

aláza to:; szolgúja 
Bordi .rú,csel: • 

" . ""nm: ~~z úrna k m éJtósitgo' Sárdi Siméll G!Jürml 
ill'nak stb. 

J,t fl t Ille III el ke.J 
< ' "'. o. m iSS. 

XCVII. 

1802. jun. 28, T oroe,kó , 

A zsinati fötanács felsz ólitása S imen hinoshoz a föta 
nácsi gyüle,eken való megjelenesre. 

)[élLósagos " l'. n ékün k az L'rban igen ked \'e~ 
~-\.tYálll, fia! • 

FÜ(·Ull~i!5túr.iulullnknak e lllOs tcUÜ közöuseges zsi 

nati gyLUés alkalmato sagával tOl'otzkai eklézsiánkball 
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mái napon tartott ülésében vizsgáló!'a vétetvén, ba, 
volnána.k·é n, l, iil sö l'endböl · minden környólwi nkben 
e l ógsége~ szám lll al fŐcol1s i st.ol'i nmnnk r enc1szeront való 
tagjai? azok kö7.lil Valónak lenni tnlá ltn,tott " ml gR 
I'''' is, Melyot ezennel oly atyafi ságos bizodalommal 
ki">lIltnnk a 1111gs I',,'na,k tuttára, adn i, hogy l'eqlli rál· 
tntvim ma.ga. idejében elő re, közöns6glink R eklézsi>m k 
iigycs-bajos dolgainak igazítása aránt va. ló taná.csko
zús végett az o ztenclőnként r endszerént kétszer t,w· 
tu tn i szokott f, joonsis tol'i nmunk gy Utóseiben megj elenni 
JRtenünkh ez s vaUásunkho!i\ tartozó bnzgó kötolessé'· 
gón ek fogja ta.rtani, rrovilboá i..JJ anc1óú l. 11larac1ttl'1lk 

a mJgs úrnak, 
Kö lt az · unitariull1 föeonsisto rinmból, 
'l'orotzk6n , jl'l11illS z8-clikún, 1802 , 

, 
a7, "Urbau szerető atyafiai 

l ,cí,zá?' Jslli!Ín, m, p, 
praeses, 

NafJY z.~i.lJm01ul, lll, k, 
gen e!:aJi .'notarill s, 

Czílll: T1l nst l' i",·,illln Llom ino .//lfl.nwi Sim,:" el e Sh,ru, ett,. 
. h'.t {JIJici/} , SrÍ/fr.! . 

S ' • . O. mH;~. 

XCVIII, 

1802, nov, 2. Torda , 

V, Szász Mózes levele Iszlai Sándornak. 
, 

) 'f élt' sh.gos Ur fi ! 

Tal'to7.ú l~ötohlssógr.mlnek o~mól'Cln Jllinrl 011 1011 · tÜ~ 
úta,kon , lnÓdo).;:oll <.l ln l g~-: ú l'fil1 07. v0n...:6 I dvRÓg01110t 

kiny il atkoztatn i, 'l'lld olll is egyszCI'S lllin c1, hogy .I gna.-
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gyübb kedvességet tal á lok a míg nem mindennel köz- o 
ellue-Iü ttutú"okk a l, melyc k ne vc ti'> ajakak közül Ctie
pegtetik a J0gfill Olnabb igazságoka t, a minODllí ez is, 
melyet, egy t it kos könyvben tek in tett barátomtó l új
silgban nye r vc1n , eredeti mivoltá ba n }l, mlgs Ílrfina k 
a lilzatoson aj imlok ily r enddel : 

"Egy kor kérd i a kis galamb-fiú az anny á tól : 
ugyan anyám, mire nézve nevezteti I, a sa ti madara k 
kirá lyána k ~ a7. Ő nagyságára nézve-é? Nemcsak , fe
.lel az öreg gala mb, hanem sebes te kin tés re és éles 
nézésére nézve, mellyel rt legnagyob b felbök ből is ki
látja a tengerben úszká ló halacskáka t, utolj ára nagy 
erej ére és mindent okos előre való ellátására nézve. 
Ezek, úgy-é szép tulajd onságok ? de e7.eknek minden 
érdeme ket megmucskol,j a az, hogy megöli a nál~,ná l 

kisebb madara kat, -- mert litdd-é ez a kirá lyokna k 
cz iw erek " 

E zek mely szentségtörő szók légyen ek egy na.gyra 
vágyó cboleri án ak meghódolt j ob bágyna k aja kai kö
zött, magok ból kinézb etni, de tudom én azt, bogy 
nem Arg nsra bíztam ezen féltő marhá k ű ri zeté t. Va,jha 

llJég eddig itimeret len dolgot írha ttam voln a it t .) )) a 
1l1lgs úrüna k. Mihelyt az írilsra bűvebb i dőm lészen 
egy bizonyos R urirna k létével, egy k ii!önös meg
gyónást is togok aj ánlani , amely az olvasást min
denek felett érdemli . Ezek j elen tése mellett, mi,]ön 
a lúzatosan t isztelné.lTI , maradtam a mlgs ürfillak, 

'rLlOrdáll, 2-d ik D-bris, 1802. 
alázatos hiv szolgája. 

V'<?"q.'lCtsi Szúsz Móze" m . p . 
Gzím : A'7. ,"tina k, isz lói mél tóságos I, z((fi ..." ",,(01· 

úJ:ti11ak stb. .Iszló, 
1. o. miss. 
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XCIX. 

1803. aug. 15. Kolozsvár . .' 
Lázár István püspök levele P. Horváth Ferencznének. 

lI1. élt(l~ágos ARz~zony, nék eu Méltó~:ágos.ió ARZ' 

szonyoll1 ! 

Épen n em lehet kétségben hoznom, hogy a mlgs 
aszszony bölcsen ne emlékezn ék a maga és mlgs félje, 
mlgs Széplaki P. Hon/citi, Ferencz úr között 1,,,,5 házas
sági szövetségre n ézve F. Sukon esett megbékéllü
désröl, az én és tek. Bcu·tha Mózes úr, mindkét r ész
ről arbitrált regiusok subscriptiónkra és pecsétink 
alatt a fennebb mult 1799-dik esztendűhen, Boldog
asszony havának 21-dik napján költ compositionalis 
levélnek a tiszt. mlgs urat és a mlgs aszszony t a 
köztök levő házassági szö,-etség kölcsönös kötelessé
geire nézve egyaránt kötelező hét pOlltjaira, s ezeket 
követő bérekesztésire Azért is én azon compositionalis 
levél egész foglalatjinak előadásával, a mlgs aszszony
nak alkalmatlan lenni nem kívánom , hanmTI az abban 
fimdáltatott hivatalbeli kötelességemnél fogva ezennel 
tudtára adom a mlgs aszszonynak tiszt. mlgs félje 
előmbe nemcsak szóval, hanem levele által is teljesz· 
tett panaszai t, s azok orvosoltatására velem közlött 
elintézése szerént való requisitióját következendőkben, 
tudnia illi k : 

l·mo kőzönségesen is állatja aztat a tit. mIg. 
úr, hogy a mlgs aszszony azon nevezett compositio
nalisnak a mlgR aszszony t k ötelező minden pontja.it 
nemcsak egyszer s kétszer, hanem sokszoroz va is 



Jnind ell ta l'tóz k o rl ~n''; ll Ó1kiil VaklllOl'üííl m og:-iz.egt(\ vo ln a, 
e mellet t p edig ilyen á ll atáHa n y ilv ,\nos itilsárn 

2- do kinevezto :1 t i t. tnlgR úr H mlgs H.szszony~ 

n ak holmi tettei t is, pl'a etendá lvána,zo kat az emli tett 
cOlllposi t iona. lis p ontjai e ll en valukn;]k , ft D1illé lllüek t. i. 

a) h ogy a mlgs USZSZOlJ y CI. m aga és t it . 111l gs 
félj e k özött az l S0J -eli k esúendöben karácson 11 :wa 
IIrtJ'mucliká.n Wrv{)nyesen köl t cont ractus sz "ént a
ma.ga el .-sz. -m árt oni .ié. zágitl, tit.. mlgs l'óJ'j é ll ek bi\'
toka .. il II. bocsátván mil1l1ll dclig, mig abból t1. t it .. 
1111gs úr egé8zen kikeresheti s veheti mlon pénzb(' li 
Sll lll l11il,t, nle]yct cl, lldgs i..1 szs~ony j 6s7.ú,ga. il'a. a 'tllH g a, 

és testvéri közt a z e lött lefolyt eli v isio szer ént h á rom
lott adóssúgok kifi 7.et ósúrü D zsuki j ószág p l'oventnsú.· 
ból akkol' a el o t t, a. mi dőn azon aclósságvkéJ't s>lin tén 
a.z execntió k ihozattc'üása esn é k s a z e7.által o l;oz:1ndó 
költségn ek ell,erlíll ,eté'se végett idegen eket i.- ldn id t 
a 1111gs aszs7-o!)y e mlite t t d itsŐ , s7.,·m itrton i j ósz:'i gú,va l 
ltJ'endában va.ló ki vételé \' e l, ,; mégis " ml g,; aszszo lI ,)' 
ezen maga lekötésének még eszten de·i..,. SC II1 vo tt IlI eg
úJlój:t, ha nem ,tZ írt j ószágba minc1j :',.rt. n.>I " Isli esz· 
tendőben vak mer öen bészáll ván, "nnak 111 i ncl c lI fö l" 
j övedelmét m agáh oz vctte, s aztat n om az Ir t CO II 

t ractu s ál tal l-mt ál'oztatott végrc, n em is ,t t it. m ig" 
.-". c:o nsel1 ,'nssa, L, an em csupán m aga t Il lajdon tet.H7,I'~n 

szel" n t k ároson k ö.l !;ötte, egyszel'sm ind ped ig n. ron deH 
gazdaságot is felettébb !;á!'Oson a kadid )'olün, éH il y" , 
tén cselekedeteivel n emcsak a .I< özelebbl'ij I c lld il.ol t 
kötelezii levél bell toglal ta tott togadiLR'ti t, hall n, Inog' 
rontutta , Fi á ltnJ hágta ogj'szO I'Rl1l ind LL lonn Ill og ll nV t ' ~ 

7-ett ('omposit iollali sna.k is lI, in do n pO ll tjait. I)" {'zol; 
cH JI (' s(,lckfJdt" a>lt. is, 

b) Jl ogy :.!jún ('onJJ:'o:ij t iolla li :-; J{o J ú~o uL;'! !! .i8, Illilld-



ezt, mind Isten s hmm törvényiből s er6s esküvéssel 
teLt (ogndi~s ibó l folyó házaRsági köte lességeit semmi
nek úIJib'ÚIl, a tit. mlgs nrnt mint hit,es féJj ét nem 
('sak egy versben, mind enkor pedig h i~zálHd, pusztiti~

si,,-al s sokfe le károknak okozási~va.l hitetlenül el
hagyta , nevezetesen pedig: 

c) hogy i lyetén cselekedetét a mlgs aszszony nyíl
"únossú tdto akkoron, amiclün közelebbről mind ma
gúnak , mind familiájának, mind gyermekónek örökös 
gj'Hlitzatdára és megfordíthatatlan kárára a tit. mlgs 
mat csak a szomszéd faluban való menetele színe 
alatt volt csalfás búcsuzással hagyv án el, magával a 
tit. mlgs úrtól nemzetett leányát álútakon, falukról 
falukra minda.ddig bordozta, mig végre minden rurén 
és egyezésén ld.vü l a mlgs tlmak, mint édes atyjának 
az f.)lTűl közelebbről ezen folyó 1803-dik esztendőben 
májusnak i·dik na.pján 3105. ::;zám alatt költ f. k. 
Gnbel'l1ium kegyes elecretumának ellenére, é" így tör
vénytelenü l félj hez is aelta, amint mindezeket a mlgs 
úr másoknak hirhozásokból igen keservesen értette. 

Ilyetén panaszainak p edig orvcsoltatilsa végett 
ragaszkodv,\ n ,t tit. mlgs ÚJ' a lenn megneveztetett 
compositi ona li . 7·dik pontja foglalatj ához, tehát asze- . 
J'ént én hozzám, min t ezen táJ'O'vban mindkM részről 

o.! 

arbitJ'áJt iti-.!ö-bil'óhoz egy aelmonitOl'ia citatoria in-
strlletiót is küldött ily kérelemmel , hogy két regiuso
I,ot r endelnék ki, a kik azon instl'uctióval a mlgs 
aszszony ellen procodálnána.k. Mely kérését a tit. 
mlgs ú1'l1ak jóllehet egyáltaljában megtagadnom lehe
tetlen légyen; minda.zcnáltal a.z elött, hogyazta.t tel
j esiteném, a. mIg" aszszony ellen előm"en telj esztett 
panaszt, cStlpitll hi vata.lombéli nemes kötelességnél 
rogv a k.í vántanl a milll1jál't nlogÍl't pontok szorént 

II 
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clhil ctvén m cgiJ'l11, vagy im t.ni , hogy a tükepénz felét 
lJ;ZOIl j'()S k ürn y li!állitRa i miatt 'lehete tlen elküldeni e, 
hanem hová h ama rébhi clkü ld hetését eszközleni el 
n em l11ula tja nagys,lgod. E ze n dolog felő l instálom 
nagyságodat, n eh ogy a levélvívü követ vala.m it észre 
vágyon , külölllben Illegeshetnék , hogy az édes anyám 
n eheztelesét m aganu'a vonnául. Méltóságos úri h á'.át 
mély alázatos. ággal t isztel vén , közelebb i inneplését 
és az i805- i k új esztendőt fo rró óhajtással szer en csél
t.etvén , tapasztalt kegyességebe aj ánlott áll anc16ú l 
vagyok nagyságodna k, 

alá zatos szolg ája 
K OZlnct Ger,qely, m. k. 

Sz. Geri tze, deez. 22-én , 1804. 

U. i. Ezen egy pár l'lvélnek m egtartása , ha n agy
ságodnak a.lka lma.t1 an ságot nem szerezn e, a lTa aláza 
tosan bittorl,odnám instálni. 

(}zhn.- Méltóságos 'lhorotzkai Kldm úrasszonynak, 
n. 1111gs Sárdi Siu /.Ifn György úr ár va, özve9yének, stb . 

A~plclII.mtelkp1/ . 
c ' . ...... o. miSs. 

CI. 

J805. márcz. 25. Dicsőszentmárton. 

lsz lai !szlai István nleghiyója az 1805. junius 29. és 
következő napjain tartott kissolymosi zsinatra . 

• 

l\ fé lt0Ritgns U r ! 
N Olll C~ k üzön ~l\günk tOrll OR ügyoinok oliút;'lsa fo; 

:-;p boi l\ C'k 0 1' ''1):-\ ];'15<1 vógett CR?,toll(l ükón t t<-1 l' ta tni szokott 

zsin ati kÖ:lön~égos gy iíléRÜ llk ezen osztcnd öl'c n ó7. vo 
11° 
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• 

a közelebbről következő június 29-ikére és 
. , 

az azt kö-
ve tü egy nól1úny napokra, a nenlC::; l,eresztúl'fi -szúl;;i 
kis· solymosi ecclésiimkbau lévén indi eitltatv 'L, ezen 
m iJldjitrt elllIi tett zsinati gyLílésünk idej6t 6" hülyét 
hivatalbéli kötelességemnél fogvn kív imtam a Jl1lg~ 

úrnak j elenteni és egyszersmind az ebben lééndü sze
mélyes megjelenésre atyafiságoson kérni. 

Bölcsen tudja a mlgs úr, hogy lL közönség bol
dogsága és j ólléte az egyes tagok J,ölcsönös fimldozá
sá.nak gyümölcse, a kicsin dolgok is az egyesült erü 
által nagyokká nevekednek, a terhek sokasága s n e
hézsége az egyben vetett vállakon elenyészik. Az 
ezen következő zsinati gyü lésünkben eléfordúlandó 
tárgyak közül kettő igen nevezetes, t . i. az elsü egy 
föcuratornak választása, a második eléfordulandó ne
vezetes tárgy a minden per ceptoralis ratióknak újabbi 
revisió, s közönségünk, vagyis fővebb iskoláink Cun
datiojám nézve mind az activus, mind a passi I' U S 

cassae status kinyomozása. Mindenik ezen említett 
két pontok közül nagyon fontos és statusunk boldog
sá.gitm nagy befolyitssal vagyon. Meglehet, hogy a 
kömylilállitsok az említett pontokon kivül sz lilhetnek 
más több nevezetes tárgyokot is. Melyek szerén t ké· 
rem atyafiságoson, hogy azon I sten dicsőségére, kö
zönség;:nk boldogságára tartandó zs inati gy LiIésünkben 
kiJzönsegi.lllkhez vonzó szeretetéből személyesen meg
j elenni n e terheltessék. Egyébaránt szokott t isztelettel 
maradok a mlgs úrnak, 

alázatos szolgáj a 
Id6s. Dd7úel Elpk , m. p. 

D. Sz. j\[árLon , 20-eli k Maj i , 1800. 

A 1llP!l/tÍró oljún: MJg~ J.~Ela i l s/vrín " m ak. 
I. o. miss. 



!65 

CU, 

1805, máj , 28, Kolozsvár. 

Iszlai István levele szülöinek. 

b: d "es at~'á Ill·uram és édes aS:l.szony·anyám! 

Ezcn becsületes deú któl kl "'\11 tam egészségelll s 
idlapllwlll t'ellil t udósítást telllli, amely 1ll0$t I stenne', 
húlú, mind a két részröl j ó ,-agyon, m ely bez hasonlót 
"h'únok edo:; atvúm 'lll'Hmékna k is, ~Io~t úJ' sáo'ba eOT e· . o O~ , 
het n elll írl,,\ tok, han em csa k a zt, hogy Aldoz6esö· 
törtök n Um "a lo pén teken a secunda,nia nagy cere· 
lllOll iú,',d s Illnzsikaszo\'al l,iment a zöld crdőbe j ó 
reg'ge l, ott. mnlat.tunk , tim ezoltunk s harmincz gm'ast 
COll ferú ltn ll k a~ ebód esillúlású ra , 111 illd közünségcsen , 
melynek m egadása " égett alúz,ttason Íllstálom éde, 
,nyá.u\·mallHi kat. hog," ll1éltóztassanak il deáktól 
lllcgküldell i, Illc lyet cl\'ill'l'án , "agyak édcs atyiull ' 
uram ékna k , eugedelmes fiak 

l s.dai Is/edit, 
K olosI'árt, anno l óOó, di e 28·"a ~LI.i i, 

Cilll: S pectabili a c gen er oso cl. domino SÜ'lJl!allo 

l s.lai de ea dem gel:iitol'i meo ete. 
I. o. miss. Iszló . 

• 

cnI. 
1805, júl. 4. elöt!, Iszló , 

Iszlai Iszlai István az unitárius egyházi képviselötanácstól 
az iszlói egyházból eltávozott pap hely~re deák kirendelését 
kéri, s annak javadalmazására asztalánol étke:::ést ajánl. 

'l'i sztelendő F öconsistol'ium! 
Minden kétség en kivül t ud,'a vagyon a 'l'isztel endő 

Főc0nsistol'inBl előtt, hogy az iszlói ecclesiából a pap 

, 
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más ecclesiába,n r endeltetett légyen. AlTa n ézve, hogy 
az istenitisztelet folytatásában a változás kor fogyat. 
kozás n e légyen, mostan méltóztassék az elrendelte
tett tiszteletes pap helyében egy déák nak oda való 
r endeltetése irán ~ r endelést annyival is inkább t enni, 
h ogy a papi változás előtt, a szükséges r endeléseket 
én is elő re megtehessem. Az eddig való papi bér 
mellé mostan újra ajánlom azt, hogy 1-\,Z oda rende· 
lendő déáknak, míg az megházasodik, magam aszta
lomnál intertentiót adok ; óhajtotó r ende 'ésát el viLrvún, 
teljes t isztelettel vagyok, 

a 1'iszt. Főconsistoriumnak 

aláza,tos s7.olgája 
Iszlc~i l stvein, m. p. 

Czím:: A 'l'i szlielendő Unitarium, Föconsisloritunlwz bizodal
mas és alázatos kérése : Isz lai Iszlai Istvánnak ~ zil' ánt, hogy az 
iszlói ekklésiából elrendeltetett pap helyébe egy d,'ák rendeltessék. 

T'CílCLSZ: 32 -1805. 

Az iszlai ekklésiabéli lévitának , T ób Zsigmond ő 
kimének a szen t ·ábrahá mi okklésiabéli kántoJ'ságra lett 
rencldtetése ezennel újíttatva s teJj esíttetésben való 
vétele m eghatároztatva lévén , h elyébe az iszlói ckkl ó
siabéli papságra k ' los vári k oJlegyioJllunkból, ha ta lá l
tath,ttik , cléák fog r cnclcltetni. Az ullitariull1 tOeo n, is
to riumból, K is-Soly mosban , júlillsnak 4·elik napjitn , a,;" 

l S05-clik esztendőben. 

l . o. mis~ 

Ki adta , :>lag!J ZsigJJtond, m, p, 
generalis notari ue, 
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Ol V. 

1805. aug. 20. Kolozsvár. 

p , Horváth Miklós levele Simén Jánosnak . 
• 

Méltóságos Föstrásamestel' Ur! K e lves Uram bátyám! 

Tudva vagyon uram-bá.tyám elött, h ogy ft közelebbi Ki s-Soly
moson tartatott synodalis gyülés alkalmatosságával, azon rt stá
tnsunk boldogítására intéztetett oly nevezetes fllndatioban , úgy_ 
mint az idevaló fö collegil1munkbéli ötödik professori statiónak 
felállítására, és egy akadernizánsnak minden három e s ztendők 
alatt k111sö országokon léjendö készületére tétetett ajánlás arúnt 
olyatén végzés hozatott vala, mely szerént az itten, Kolosváratt, 
contiullntive tarta tni szokott consistoriumunkban az említett 
fundationalis ajánlásról ol contractusok készíttetnének el és a 
fundatoroknak sllbscriptio és pecsétlés v égett kü ldettetnének el. 
Ezen végzésnél fogva tehát mái napon consistoriális gyillés 
tnrtatván, I'éám bízatot t , hogy azokat rt fundatoI' atyánkfiai nak 
fi. felIll említett v égre kiküldeném ; valamint annak okáért e mái 
napon minden fllndatol' a tyánkfiaira nézve t elj esíttettem : úgy 
ezen ide rekesztet t contl'uctust uram-b {~tyámnak oly atyafisúgos 
kéréssel kivántam k ezéhez szolgáltatn i, hogy azt snbscl'ibúlni , 
meg pecsételni és ezen expressusnak vi st:>zaadni méltóztassék. 

Jóllehet pedig az is tudva v agyon uram-bátyám elött, hogy 
ú 7. on f'undatió mely dicsőséges végekre intéztetett, alTa tnclni 
illik, hogy abból az ötödik pl'otessol'i s tatió itten lévö föcolle
ginmunk mellett felálHttassék, mely v égre sub titulo salarii et 
t;ensus quartil'iali s 0000 m. forintoknnk illteresse kivántatik és 
amennyivel a rész ~ zerént eddig elététetett fundatió (mely már 
a nyolczezer forintok at meghaladta,) rész szerént pedig czutiln 
ll um kétlett r cmén ségünk szerént tétetendő ajánlás a fellnebb 
jegyzett 6 ezer forintokat meghaladja, annak Íntercsse fordít · 
t atisék egy a.kadémizá.u s számára. Kötelességem lett volna mind
llzúltal ezúttal azon pontokat is a fundatorokllak s azok között 
ul'am-báty úmnnk értésére adni, melyek ezen fUlld atiónak cz6Jj itt 
t38 l'egu]atióját tökéll etesen magokba foglalják, minthvgy e ~Cll 
pontokat magába a contl'actusba környü'állásosan beiktatni he-
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ly e::;nek nem talált.atott, de mivel múi napon tartatott consisto
rialis gyülésünk ben azon pontokat megál lí ta n i időnk nemjútott, 
ezen okból, azokat nem is közölhetem, azonban bizonyossil 
tészem uram-bátyámat arról, hogy amit mOl:it elmulattam, nem
so kára teljestteni fogom . H anem mivel, mnint tapasztaltam, 
velem együtt minden atyánkfiainak szívén fekszik az, hogy rt. 

statnsnnk péuzeiről készen Mvö és Ki s-Solymol:iun elő is mu
tattatott számadások minél hamal'ébb megviz::;g;'tlta::;srlllak ~ s 

titatusunk cass{Ljim nk valósá.gos állapotja vilúgosll i'lgra lluzatLa ::; 

sék, melyet már 80k esztcndöktöl fogv;;, anllyira úhnjtnnk; b:hút 
ezon tárgyat kell etett miHdeJH:kll él elöbb l1wllkúh:l. velllli, llli

JlckuUtIl lHI, pedig eztet elvégeihetjük, azonnal a küzulel;lJi 1'. .11-

da.tiorÓJi l:i a l'cgulatio pontj ait (melyeket mLu' mngam }Ü'd ÖIlV:lüH 

llagyobbára ki is dulgo;üam) cOlltistori aJiter meg fog jllJ{ {tllít;lHi 

s fU;ldationali s könyviinkbe béi k tatui Js legottall lniudnybj ok
};:a1 az. arról t étetendö pl'otocollátiút magam közleIli el n~lll mu
latom, oJy véggel, hogy · a fundatol'ok megfudhassú k, Uli formóll 
fordíttatik eZe)l fuudatio statnslluknak boldogítására ? 

Továbbá sz ükseges nek l~t· am ezen új fundatioró l a követ
kezendö j elentésemct múi napon mindenik fundator flty {whfiit
nak megtenni, t . i közönségE.'sen az az akaratja mindnyc'tjunk
nak, hogy ezen fundatio a legbizonyosabb légyen, és nhhoz nem 
csak a fnndatorok éltében , hanem annak utánna is soha semmi 
legkisebb kétség' ne fél'h essen, mert statusnnkat valamely szín· 
lett ajánlással megcsnlni telj ~sségge l nem ('z(:lnnk. Bizonyos 
tovább{L az is, hogyastátusu nknak az ~dta lnn k tútetúl.t flllld<1-
tioban valamíg mü, akik ezen di csőséges fUlldatori n evezetet 
nyertü k, életben ló:-;zünk, bizonyos fllnclnl:ifL léjcn d, s annak 
es?tcndönk ént illető censussát csalhatatlallú 1 és mnga idej ébeJl 
bé~zol gált/atjuk. Ily mcggyözödésse] lévén magam is czen fun 
datio dolgának első kezdetétől fogva mind eddig, úgy gondo l
lwdtam vn la, hogy stntusunknnk az ezen jele ",árt cont nctnsban 
megúHítatott módda! tétetett fundatioban tökéletcsc ll ::;ecuritússa 
vagyon, Sőt önö n lllagunkra nézve most js Igy ítélek, hanom 
vajjon ".:-ízhatunk, e a successorainkhan is éppen oly csal hatatJall 
bi~onyossággal, mint önön magunkba? Én ugyan s uccessorai llk
nak jó indu!a~jokat kétségbe hozn i nem kivánom, do azt se 
taga.dhatom , hogy khetet lenrtiek nem tal'tllatom, hogy iele hitt
l'p,bb valame lyi li közülök, ha l/ltm'l, }logyezen terütöl mcgmeJle-
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kerlhetik, aztat muuk idódul is nem prób{dja; ki,'ált midön :lZ is 
megtörtéllhetö j hogy statusnokból kil épjen s már feltévén azt 
a ked v-etl en kö, etkezést, hogy ezen mü dicsőséges czélunk eHen 
statusnnk vilJamelyikünkllek kötelezö ajánl:is,át elveszesse; mi. 
némü romlása köyetk ezzék ebból statn~l1nknak s mely gya láz at
ta l illet.tetnék hOltlluk utc'm a mü tll.bjdon emlékezetünk i:'i! 
K iki közül!ünk általbUhatja és érezheti, éH részemröl \'almníg 
eúr<.'tnr. legkisebb nynghéltatlansá~ra. ,'n.tó okom maradna is {"Cllll, 

a koporsómba <:seud csen nem száUhatlll~k . E ltl1ék azért '::i több 
id t.'j in'u I hmó cOll s idL~l'atiok lIak nlegtlmwlilSi1. a1'l":\ birt cugC IIlN. 
húgy az ál:alalll tétetett nj illllilst béf Zc::;SCUl, aminr..hog.{ fi..·ll:!:. 
le is tettelu, Ult5g pedig uly lU<l g'lUl y .U tazhatatlan (' Itökéllt::ié ~ 

yel: hu!!'y a mil::; idét i:i Ull:g az idl:n és 11 (' 111 su kúra bétizolgid
tas.sa. -t1 . S cm kételk t:(h·Ul, hogy fundatúr-tár :iaim a f ell ll Írt kör
llyuláll[l.st méltó tigyel clllblJ ,"évén, tlC'1ll fOb1ák::lz én l"eflexiuruat 
helYLelclUlek e::i lUéfll) h Cl ll em iukább azt lllagok is jóváhngJui 
méltóztatllak. Ezen bizodalommal telút valamint a több funda
tor-társaimat mai napon hasonlólag megkértem: úgy bátorku
dom uram bátyámat iJ atyafíságoson arra kér ni . hogy ajánl.isát 
ügyekezzék még ezútta l bészolgitltatni_ Ezell cselekedetüul.:kel 
megnyerjük azt elsöbben: hogy másoknak, ha még önö n fdc 
kezeteink között i. talál tatnának olyanok, akik ezen aján lásuuk. 
ról oly balúl gondolkodnimak, hogy talán azzal mü több !iu·mát, 
mint valóságot kí\*ántunk csináln i és hogy az Ígéretnél nehezebb 
fog lenni a megadás ama mond ás szerént : Pr mi ss iiol diT"es tlni ~ 
llbet esse potes t.. Az ily foru1<l.n gondolkozókat mondom ('z{dt~1 
Demcsak meg:izégyenÍthetnök _ hanem sz[~okat is bédugnók. 
D e megnyerjük mindenek felett az t; ami [egi nkúbb szÍT"ünköll 
fekszik, ho~y statusunkuak a lJlŰ fllndatiónkban tökélete!) srcU

ritássa lészen, ha pedig ez után valamelyiknck a fundatorok 
közül pénzrc lészen szü.ksécye a cassánkból p"raeferenter adatik_ o , 

Hogy h a tehát u l'am -bátyámnak most elöre is tetszenék az 
ajánlott sammát k észpénzül letelllli; az a fenn írt tekintetböl 
örömmel elfogadtatik. 

Végezetre még arra is kérem uram-bátyámat, hogy ha a 
<.:api tálist eZli.ttal béadni nem tetszenék, tehát nz interest ezell 
elsö esztendöre ugyanezen e),.-pressusnak általadni és a con
tractusra maga neve után réá írni méltóztassék, hogy ezen 
adósságért egy esztendőre competal6 interest bészolgáltatt3, így 

• 
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osztán quietantia arról ezúttal nem kívántatik. Ezután pedia 
mindenkor quietantia fog adatni Minthogy pedig ezen fUHdati: 
nak jövedelme oly czélra intéztetett, nevezetesen az akadémi
zánsra nézve, hogy ann ak felindulásakor pénzt kell adni kezébe, 
s annak ntánna is mindenkor elöre felküldeni és erészben fogyat
kO?ás annyival is :nkább egyszer se lehet, mivel a felküldeudö 
ifjú k Jlsö országon költség nélkül magán nem segíthetvén, 
nyomorúságot látni kényteleníttettnék, s amiatt maga készíté
sébe akad ályoztatn~k , következésképpen a ezél, melyre ielk ül
detett, egyátaljában el nem érettetnék: t ehát elöre is bátorkodom 
ajánlani u l'am~b átyámnak, hogy az interest mindenkor antici
pata, ozaz a eontractns esztendejének kezdetével bészolgáltatn i 
méltóztassék, moly annyival szükségesebb, hogy az akadémizáns 
mindenkor a diligenti ának, úgy mint júnins hónapnak végén 
az akkor tartatni szokott finale examen után fog kiválasztatn i 
és j úlinsban, amidön szoktak a B étsbó j álÓ idevaló kereskedök 
indúlni, ezekkel felküldetni . 

• 
En már elöre is örvendek azon, hogy valamint uram-bá-

tyám statusnnk bo' dogítására maga ajánlásával örökös nevet 
szerzett magának, úgy ennek utánna is mind fllndatOl'i ! öte
lességének örvendező készséggel eleget fog tenni, mind pedig 
egyebekbel1 is statusuuk közjavára törekedni meg nem szünik. 
Melyek után megkülömböztetett tisztelettel maradtam, 

mlgs kedves uram-bátyámnak, 
K olosvár, 20·dik Aug. 1805 

alázatos szol gÚJ ft. 
P Hm'vlith V i/,lós. 

Gúm, külön bori~ékon : Súrdi méltóságos 8inu:n .Trino . .; úr
lIak stb. 

H ivata lbOl. 8 ,ini. 

S . 
. O. lUIS!!. . 
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cv. 

1805. szept. 19 . .. : ) 

V. Szász Mózes levele IszIaí Sándornak. 

19-' Septembris, -- 805.[ .. . J 
• 

Méltósilgos Urfi! 

Valami késüre ll10gérük uz iszlói tit. papnak kirendel
tet0sét. Vadadi fiú , (Jj vétei Etek. Jl1l'atusi és publi co pme
ceptori embo r \" olt ]1:'lnnk, _. ezen tek intetbiiI nékünk 
Iszlóban még igen jó. Nótil ja, tanúlása ama legjobb, ez 
több, mint közön séges. Temperamentuma s ennél fogva 
terll1 észetbéli indll latja bajosocska ; hamar és ],önnyen 
felboszontható. Kevélység s egyéb afféle ifiúi esi l
longúst kivárió éretlenség nincs benno. E rkölcse feeld
hetl en volt ná.lun k , cic honores, seu oftlcii g radus mntant 
moros. Gazduság, lllunL1Szeretós, úgy tartom, moglesz 
benne. - A tudomá.nyi fogásokball nagyon doglllati
eus. A v ilági felCogásoha nézve közönségesen . mi 
még scholastiell sok vagyunk . Mindezeket együttvévén, 
úgy ta.rtom, jó r eménységgel lehetünk. Akim oneteiét 
u dolognak tuclni, nincs roánk bizva. Én a mlgs 
lll'il b,t nózve megolégedést, az elddésiál'a nózve p~dig 
ópülést kivánok. Az, hol a pap hibázik, helyrehozzu 
H. lllestor va.gy inkitbb ká.utol'. A csel'oszllyolllagokut 
irltal H cltnk , dc Sznt"vni umt "zemólycsen ezúttal n0m 
talitltuk meg, eZl1t'l.1l többet arról. A mlgs úrfi 
kozdet és végezet n élkül való cl'Í tioco-cauinus nevU 
könyvónek mása mosütn éppen előttem vagyon, ezen 
nóv alatt: Henri ci COl'1lelii Agrjppue declamatio de 
incertitndiue ot vunitate scient iarum. - Abból elől 

*) Keltezés helye kjszakudt. 
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oda vagyon két caput s az harmadiknak eleje, hát,,! 
peclig tíz caput s azonkív ül a clall su1 a, úgy tetszik , 
ezen bátulról ki szakc, cltak a legszebbek, ll: 111 : Theo· 
logia , öcholasti ca, inte rpraetati va, et p roph et ica, nom 
k üliim b : de " orbo D ei - a köny \" et igy \" égzi be .. -

I nte l' divos H uHog HOll carpit l\IOlllU::i 

Ill tel' J-Ieron::; mon.str,t C}u;lcqnc il1:'"cdatu l' Hel'cnle :-; 
J lItl~r :O acm!)ll~::; P lnta irascitur ol11 ll ibns nmbri ::; 
Jntcr P lli losoplws l'iclet omni;) lJ cHlucritl1 s 
(Jull tn l doflet cnnd n lh·raclit,n::i 
Ne$t.: it quacqne Pil'l'hias 
Et :-:ci r c ::;c putnt om nin Ari~toh· le::; 

CUll Le I11Uir. cllllcta D iogL'IlC.::i - - múr ll'l IJfi l -

~u l1 i s hiú pal'cit A grippa 
COlltemnit, ~ci t) nescit, defl et. l'idet. irascitul', ill ~ ectatur 

[cm'pit orn ni~ 
Ipse solns Philosophu::;, D a.emoll; Heros, D eus ct omnia. 

Egyébar án t a lázatos ti sztelet tel maradtam, 
a mlgs ú r finak , 

a láza tos szolgaj a 
VCtr[jy((si Szász Mózes. 

Czím: Az úrfi nak I szlói mélt6sagos Is.rlrú Sándor 
údi 'lak stb . 

Iszlóbrt?! . 
I . o. miss. 

CVI. 

1807. má j. U. Kolozsvár. 

Sipos Miklós levele Iszlai Sándornak . 

Kedves T ekintetes 
• 

UJ' I N6kCll1 tekiu totcs jó 
Patl'onus Ul'anl ! 

Ctiel<ély levelem által biLtoJ'k odolll a tcl,, " totes úr· 
nak lld",noln i és abban afelő l , ami t a húsvé ti ottlétem· 
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ben beszélgettünk volt, emlék ezetét felébreszteni, tudni 
i llik az úrnak k <; vetkczendö pl'aeceptorok fel ő l. Önnön 
tapaiiztaULsok b61 érzik a;;;t , ma "ok szül ék, tudja a 
tekin tetes úr is, mennyibe kel'ülj ön ezen mái szükség éH 
drágaság ~Lltal karak téri záltatot t időb en agyenn ek 
n evelés és taní ttat~Ls; t udha tj a azt is; hogy mindazon 
sok költség, mely8t mag zatai k tök életesedések elé
mozdí t~Lsára t éS'jll,,; k iL gondu;; szülék , ki csinnek tet,zik , 
li a erkölcseI ós tudománynyal ék eskednek. D e pnnek 
fundamen tnma vagyon a jó erkö lcsű és tanulású tunító-, 
ban . Ugy vagyon, erkö lcs és t udomány k ívántatik 
meg a tan ító ban , m er t hijában mondj a a t án czmeister, 
hogy ki felé tartsam iL lába mat, ha ö úgy j ál' mind 
a lúd ; hij ában pinmgatj a a r á k leányát, bogy egye-

. n esen j á rj on, ha m;l ga visszafelé mász. Erre n ézve 3n 
megbi 7.0nyosod ván afeliíl, h ogy az eddi g volt praecep
torok az úrfia knak kolosvári papna k candidatus, 
aj ánlok egy mind erkölcseire, mind p edig tudomá
nyára n ézve speciális i fj at t , i. 6ilvester GyÖl'gyÖt, re
mélvén, h ogy jó kinéz és em j ó véget is fog érni. Aki 
midőn a méltóságos urak ot alázatosan tisztelném, ma
gamot boldog ünnepi napok kivánásával gratiájába 
ajállanám, maradtam a tek, úrnak , 

K olosvár , ll-a Maj i, 180'7. 

alázatos szolgája 

SijJos Miklós m, p. 

G,ím: Iszlói tekin tetes l szl(á Sándor úrna k stb. 
I szl6. 

r. o . miz.;s . 
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