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1757. majus 18. Nyarádszenttaszló. 

Kaali Kun Farkas biztosító levele Markodi Zsuzsa részére. 

Szentlil szlai Mú'-/,odi Zsigmond leiLnya Mál'kod i 
ZsnzBánna, lll ostani csetiél't. és pal'ázna súgú órt én vc
Icm Tit. Siml!n!J Oyürgy uram interpositinja mell ett ab 
offi ~io conveni id t é~ plenarie excontcntá lt, úgy mind· 
az:iltal, hogy az ecclésiának ri tns~i tizel'iu t Istenét s 
a hí veke t m egküvesse. Magam pedig ezen mo:; tani 
v6tkéért se ma,ga személyét, sem p ed ig szül eit hábor· 
gatn i .lemondok. lIfely szerint a fa!úsbiráknak is boz· 
zilja semmi kerese tek ne légyen. 

Sig natuIll Nyárádszentlászló, 18. May - 757. 
Nnn FCt1'kas, m, p, 

S. o. 01;:1, 

XXIn, 

1758. jan. 25. K olozsvár. 

Az u nitárius fötanács megköszöni Sárdi Simen György
nek a kolozsvári kollégium számára küldött adomanyát. 

K olosvára tt, 2ó , JannaJ'ii 17(58, 

'l',," ún t etes nékünk bizodalnHl8 j ó Urunk I , 
J\ z Urban kedves Atyánkfia! 

.Jú l1l'unkllak, kegyelmednek t. l'hilippovit • . Li, sz ló 
0:;pel'est Atyú nldin. id La! a kolo:;v" ri tallll ló societas 
BZÚ lllHI'<1 k üld r tett HCltab ili s sumlll ~l~ ja, ada k ozÚRiLt sc iJ i
ect dll<:atos dCCOll l pOl'cipi ál tuk és a s('hoJúk ~ZÚ ll1 úl'a 
j i" ',,i szol,ott cleLnosyúnak pel'coptol'ú-J1ak, llem:wtes 
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~hd,2'l'.fJ FUl'(.! !1cZ Ü I\:cgycIlllénok bé i ~ ac1a.ttul.::, kínek 
is " lTú] qui e tantii'jitt t. fspero,t 7Jhili.ppovii:s iH)'únk
fia, jó l1l'llnkuak kegyelmodnek bóv jsz i. 

I(ÖShÖllj ük lninyáj an , kik tizegén y cOlnn11111ltátiunk 
lIlcgmaruc1i1 si.t sze retjül; , ilyen szép sU lUll1áju devotio
jil t; I sten továbura is Mdásival "Zel'esse kegyelmedet, 
hogy Istenéhez és ecelésiújához való dovotioj ábó l talál
jon minden kol' h nnnan adakozzék. , 

)le llyel az Uristen olt.almában ajúnljuk t . jó urun-
kat kegyellnedet és maradunk tovitbbra is 

'1'. jó Urunkna k, 

C,1'))t : 
lll'unknak 

'l'ekéntetes 
stb, 

, 

, 
jóakarói és Cl'" Urban Atyjafia i 

az Generetl" COl18islur;wn ta!)j"i . 
nemzetes í:Jrí-rcli í:Jó"én G!)ör!)?! 

í)cirdo" . 

XXIV, 

1759. júl. 5. Kolozsvár. 

Horváth Rebeka Szentábrahámi L. Mihály püspök 
házánál elhelyezett ládái tartalmának leltára. 

Anllo 1 7ő!). dic 5-ta J ll l.ii. Mélté,silgos Suki L ;bzló, 
~[anl'el Sil nmcl és Maurel István urak j;é ré,ekn, és 
k ivcJn súo'okra n é hai l1u/'l)(ilh llebeka a:-; ~zollyna k , néJt ai b , 

t. püspök s.tent J!bmhcími Mihi.!y uram hú"ún;d depo
nált két lild"it f"elny ilván , egy Id i s pee;ét alatt lóvő 
Ska,tll lyú,cskát is telb o"l : ViL ~1 pra.cli it. JJuurd István l'ti 
il'l iú S/tki L" ,,, ló úrfi, úgy t . prolossol' Púl(fi Béniá mi" 
1I1'am0k pl'ae"entúij okball, talilltattanak azokban az 
a liJ,bb spccificált pOl' téki,k és bOn1ll1101<. 

I 



• 

• 

fiS 

1· 111 o. A zöld lrídáhan. 
l·lllo. A li~d a fiaban két kri stá.ly pob,,/' , egyik 

talpas, középszel'lí; ll1ú sik virflgos, nagyocska, kerek 
111ets:<ósek kel czi fl'ázott. 

2·do. K öntös·ti sztító , közönséges formál'~, cs inált 
ecset. 

3·tio. Egy pa l' .ió n~gyságú virúgüson szőtt, nem 
igen , iseltes szünyeg. 

4·to. Egy fek<: te vi r::I.gos bársony szoknya., h[ro lH 
r end ezüstös prémmel, egy ver<es fejtövei szütt ken· 
clOben a pr0.111 szójj én béta.lmrva. 

5·to . Egy virilgos veres kamnka, szoknya, öt rend 
súr!;" ezü, t prémmel, fejéres varrású kendőbeH a prém· 
j ún bétakarva, hasonló vállal ec1gyii tt, vas kapocs raj ta. 

(j·to. E gy paplan, a kerületin zöld tafota, a kö· 
zcpin S"I rga. fej ércs, v i rá gos materia. 

7·mo. A sztalk eszkc\l1őnek való virá.gos lengyel 
gyolcs, a ],ét " égin tentával vm~ ilyen j egy: iLi. iratil<. 

8· vo. Egy fel, d e selyemmel fejéresen varott lepedő . 
• • \) ·mo. Egy darab a,bl'osznak való VIrágos lengyel 

gyol cs, a két végére ilyen j egyet írtunk: AA .. 
10·mo. Más leperlö, mindkét vége fekete tielyem

mel val'l'ott. 
ll-mG. Ha,rmadik lepec1ö, hasonló a, 8·dik nU1110 

]'IIS alatt valóho/'. 
12·clo. Négy pál'llahaly gyolcsból, ketteje feketo 

ti(' lyemn1el Iej éresun varrott, ketteje fekete 8olyoulllleJ. 
I :;-tio. K 6t leporlö gyolcsbM, zöld selyemmel \'i1'lI

gOti01\ \' aroU, II a S' ) JÜÓ zöl d selyemmel va l'l'ott ], ét 
pill'Jlahaly . 

.l.J.-to . .I \: ét gyok s kendö, tekete selyemmel \'HITott. 
] ÍJ - t o . 'I~g'y cb ra.b bors ·h ínl úti as~ ta. l k o::;~k en ünok. 

\"i l l Ó k ö;/, be-]-\ 0zbc lllcgJJa,gyott l'Otitokkal ol v úJ asz t va, 
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lG-to. I smét a~7.b l " c.zkonő , s;'o,hos rosloklm l, fla 
ralJo l.;: ra tiZÜVO, a I ll il:·.;J1 ,'I l v il.:::itug nbi)aetika. 

1.7 )lIO, [-rossz!'! il s:;;tnll'i.\, valú :;úl lo:j abru'::lz . 

H~~\·o . J~gy dil l'ao llÚ l'0 11l l, 'llll ül\c k való vo res éti 
kek I'cj tüvcl ::)t'ljtÚ tiUll szütt "Ú tiZOll. 

I a'lIlo l~gy \"01'00 toj lü " c l "al' l'utt konc1cn ilszon . 
20·m o. :lUs, ver o:; és ké k lejtü vel varrott •• 

SZVti~· . 

"útizon k en dü . 
• 

2 1-1110 . J~ét :3Zü :;z; - v~ll s zo n kollcl ü! kék toj tüvcl szüve 
22-el o . H" r o ll\ csop ií t illlgyú l' Wl' lii, dur va. 
23-tl o. Egy dUl'va suj tá :::;o~oll \'orcs ós ké k 

vol "'UTOtt keml ij. 
24-to . Egy f~i é l' ('zórn;'Lv;d a bla,ko:iOll varott 

szan kO Jl clü . 

tej tü · 

.cl s!.-at"l!JlÍ/Jrfll. Nb. E zen ok'ltll I.)'" t tettük bé " 
ZÖ III hid",b'1ll. 

l-mo 1~ <)'v J'Mók o'yö l1""\'ös I)úrb \ . OJ O . OJ _ l 

Jiu 'ok kal , m olyck I,özi"d ll:'o k zJl <l k CI 

gyöngy oda vagyon. 

t iZOllh ill'Orn bog
tct C'j é böl j Mélo 

2-elo , Vállra ,",-dó, I;igyóloj es ezüst kapcsok ; m o 

42 , ielest n egyvenk ét dm'ab , 
0-t io. 'ri t . ~-Ltul'o l S':LlIluol ll l'a rn út tal t it. h zl l1i 

Uik16s és Szath ll1 i1ri L i" zlú 1I1':l1l\ óknak kiilcl ö t t Jc \' óJ. 
ltem : t it. Szathm úri L üsz1 ó ós Iszla i ll ra mék recog
njtion úlissok , hogy, ezen tika l lllyú,t l'elbo n tvúll :-~ cl. t(!s· 

till1l r.mtlllnot ll1 oo' k cl'csvcn j:-;111ét in tacto IH-l,g)' tú,k Illn · CI' ,-" 

gak p ecsét je k a la tt (ti m ü i, "'ZOli puc,ét. aLat tnl idtllk). 
Né ha i titizt. püsp ö k Szon t Abl'a hilm i ~ I i llit.l y maJII i , 
a(lj ioiú,lja" h ogy pl'a uti t. l "zla i és Szatlnnicri ll l'a \ll ó k 

O" ska l ul yáb('[ SUll ll lli t l, i n e m \' ott ek , Ite lll: Néha i 
-' lon 'út h Hc boka asszony signntnJ'új H, In ik ot adutt oda 
ti mik \'o lüd_~ lléhai Sándor l\::tÚ l'tJ t i t . D all ie l E eH'llCzllé 
úgy Horváth Jfe l'encznó as::;zony llal is. 
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4-to. Ezen skatulyában volt engy más kisebb 
skatulya f0l1a11al békötvG, melyben találtattanak 1., 
Egy nyakravaló aranynyal színlett ezüst láncz. 2., Hat 
aranyos zomá,l1czos boglárok, tetejekben eclgy-ec1gy 
j ófele gyöngy. 3., Egy régi mócli arany vagy aranyos 
gyürü , nag-y fej iben oclgy r omlott metszett kö. 4., Egy 
nyakm valóra való zominczos szŰ. forma függö, mely
n ek három függö in I,árom jókora nagyságú fejér .jó
féle gyöngy, " közep in a szívnek eclgy jó nagy met
szett vagy faragott rubint. 5., Négy megromlott zo· 
n~ imezos boglárok, csak eclgyilmek t etején vagy tgy 
ki s szem jóféle gyengy. 6., Kés nyelél'ől leesett kis 
kerekdecl ezüst pléh ecske. 

Az Mrös lciüciban. 

.. l-mo. Egy 
2-do. E gy 

varrva. 

s:<ál vonással va,rrott szö S" kendő. 

darab vászon, formák vaclnak reJ ft 

[l·tio. Két jó nagy tükör, egyik tokba vagyon. 
4-to. Négy ezüst pohár, egymásba jarók. 

• 
ó-to. Egy j ó kemény virágos skatulya, sem1111 

olyas por:óka ninc,; benne. . 
ö-to. Kilenc7- ón tál. 
7-mo. Egy jókon t skatulya, ebben 1. , Két pill' 

ki " il\gujj , fekete se lyemmel varrottak. 2" Egy patyo
lat tó szli" ing, fek ete se lyemmel, fej ér reczósen varrot.t. 
5., Két [mtyolat elöl'uha, eclgyik Je kete selymes köté
S~" , a másik fejér kötéssel. 4., Egy a ranynyal varl'ott 
ke:-.izkcnö. Ü., Egy testszin asszony-el11bcl.'nek való se
lyem .:..ív. G. , ggy ;';3 rondből álló veres klári s őv. 

8-vo. ]~gy ret"szes vasas ládában kilencll ón tán-
• gyer. 

D-mo. Egy \' asas bűrös lúclácska zál' alatt. E~ 
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most nem nyittatott ki , hanem pecsótet tettek ritia 
tit. Suki László peeséti vel. 

lO-mo. Egy ruhában valami öszvekötött nprósúg 
portékák. 

l1-mo. Ezen börös ládába,n egy speeificatio arról, 
mik volnaJlfl.k al': emlitett két litditkban. 

J :ely portékáknak regestratiój a, hogy ez S7.eróllt 
ment végben mi általunk illodo praemi~so ment lé
g;, en vógben, a rról fide mediantc attestálunk. 

Sig natum KolosvM, dic ö-t l Julii 17öD. 

N(Lgy Ajtai Nagy Györ.rJ!}, mp. Co Pakej Pakej JózHe!; mp. 
I. o. okI. 

XXV. 

1760. május 12 Alsószentmihályfalva . 

A fehérmegyei és aranyossúki unitárius partialis gyűlés 
tagjainak meghivó le vele T oroczkózsen tgyörgyi Thorotz
kay Mihály és felesége részére a T oroc::kón tartandó 

közz sina tra. 

Illustrissime Domine, 
Domine meo Patrone munificentissime! 

Illustritatem tuam, obsequenter eommune facere 
p raesent,ibus humilibus litcl'i s, o.ffieii debiti duxit S. 
Congregatio nostra PartjaI is, de 1110dcl'nis r OI'UIn c il'
C' ull1stanbis aliqot vBl'bis, quatenlUi R,cverolldissinllls 
Dom inus superintendcns secundum consvetnd inem sta
tus lluitarü S. Genel'alenl Sinodaletn confluxum, non 
::)o]um in nostrae diecaeseos venol'abilern unitarianI 
eeele.jam T Ol'otzko, sed speeifiee in vestl'al'lIm illu· 
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Htrita tllm iam specificatllm possess ionem incli xit in 14-
hun cli onl pl'OXilne ac eclcral1ti s lnell~i :; Junii ti bi dum 
nOti ex illcUlnbentia. nostra, comparcbilnus, tn énn illu
~ tJ·jtate lll CllDl illustl'j :-"sim a d Olnina hcro ina ut COl 11-
membra fid ei et vocationis nostm e, Rimulque praeilttac-

• tiLe diec:1C30os meopatronul11 officiose in vitamus tctl11 
persona li , qllé:lnl s8cundu111 ÜllHlhllJl gE'.ncl'ositat e nl e ffec
ti nt pr[l cson tia_ N unc au tcm dum ad datum t ermi flU tn 

d dein ccps ves tras illllstritates Deo, ot oiu s in Christo 
DOlllino g ratia e l'ccolnrncndalllus, luanClllUS 

Vostmrl1ll1 Illll stritat1ll11 
DHt. 1760 12-mo Maji 

In Domino Servitol'es 
s_ p ll rtialis Cong l'egationis Unitari ao comm embl'a 

in inolyto oomitatu C:,rol.-Albensi , 
'I'ordensi ot serle A ranyas. 

In S . Partiali nostra A. Sz. }lihitlyfalvionsi. 
Gál!!: lllustl'issimo Domino , domino 111ich,wli de 

Toroczko Patrono nostro singulariter respectanclo etc. 
T. Sz. György . 

B orítékon, Thorotzkcty Mihály kezével: 
P erceptae die 21-ma Maji. Veltem jó szívvel. 
S. o. mi ss 

XXVI. 

'762. márez. 3 . Kolozsvár, 

Agh István püspök levele Thorotzkay Ferencznek. 

KolosvA-rat.t 3. :Murtii , í 7G2. 
Méltóságos Ur, n ékem singnlm·is jó U ram 

Ur Kri sztnsban igen k edves A tymáfia ! 

• cs az. 

• 
Levelemet megac16 s"ováti becsületos if jó 

Arou a.tyánldla igyekezvén udvari szolgálatja 
Orbói, 
által 
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llJagát segijteni , kére 0ngcnlet , hogy leveleu1 :Lltal ah 
Urna k udvarolván, insin uálván szándékát, melyet mi· 
dön praesentibus alázatoson mívelel;, k é rem <17. Ura.t, 
lIogyhcl" vagy maga nJéltóságos házánál ha~zllát vc
hetné ezen ifjúna k, "agy máslulYá, kivalt lllaga édes 
fiaihoz commendálhat,ná, l1l éltóztassék az Ú r reflixio-

, 

ban venni. n1·indcnnemü s~olgú.httra, akár inasi, ak ,'u' 
lovaslegényi, akár tiszttartói hivatalra, ső t a mire hol 
egyszer, hol másszor kívántatik mindenre obligálj<1 
magát nyavalyás. A Méltó:;itgos Asszonyt és minden 
lll. adhaercnseit minden jóknak kivanás{wal ti:;ztelvén 
feleségemlll el együtt és ezzel a. Mtgs Unlt, ~,z I sten, 
)H'-]; oltalmában aj imlván, vagyok 

• 
<1 Méltóságos Urnak 

k ész köteles szolgája. 
S. Sz. K irályi Agit l , t ll<Ín , 111. pr. 

CzíJn: Méltóságos úrnak TOl'otzkai '[lJ/ 'ote/mi Fe
rencz uramnak , stb. 

S. o. llli ~s. 

XXVII. 

1767. jan. 28. Toroczkószentgyörgy. 

Uzoni Fosztó István iidvözlö verse Thorotzkay Károly 
• nevenapJra. 

l\ [ost sem 'Va.] erius, sem Pirosl;a napja 
Ellllémet s pennamat arra fel n em kapja, 
H ogy verseket üjon Méltóságtok papja 
n e m ég sem alha,tik tovább nyelvem csapja, 

Mert luár nemcsa.k hárnwn tésznek bizolJ)'sllgot 
jVfária, J(o/kibúl vett kisas~zonyságot 

3su;;:sá'l'la, J(/áráva/ nyert atyafiságot 



Hogy öszvébb szoritsa tágúlt sógorságot. 
Hát J(áro/y mit csinál ? Érte neve napját. 

E költötte fel most Méltóságtok papját, 
Csakbogy el vesztte vel'startó k alapj át 
Szintén elfelejti meni (!) quantitását. 

De hadd jáljon az is! azzal nem gondolhat 
Károlynak sok nevenapjail'ól szólhat 
Aktu·ki is abból ád a mihez nyúlhat 
A ki mászni sem tud, a meg sem botolhat. 

Örülök, hogy e nap renddel úgy jődögel 
H ogy az atyafiság arra. mind nő dögeI 
A ki lassan-lassan mind csak erdöldögel 
V égre erdő helyén búzát is mél'degel. 

Jó volt a reménység, ha a hüt vezette 
Ha esökönt is néha, de ri tkán vesztette 
Leptiben kantálj át addig er esztette 
Miglen vár t madarát ked vén feresztette 

.161 tészi hát Xároly, hogy Holkiket várj a 
s T estvéljei előtt napját előljál'j a 

Apró patakok ból lesz nagy vizek álja 
A prósiLg l'ügyökbül az üdőnek nY{l.Ij a . 

Az atyafiság igen szép korona 
Mint arany fogakból l'akodott borona 
Nem táborra való bunyáta katona 
A lapos tarsolynak hamar fogy vagyona . 

• 
Uj abb-új abb élés áldott kamarából 

Nem szedetik elü pus7.ta hurub,\ból 
Erdőt nem neveznek egy á l'Vtlll nőtt fából 
Zászlós tábor épül sok t rupp, sok g lédú ból 

J ól visz i a zászlót X círo/y udí elöl 
Nem kel'eskedem most imi tt, amott belől 
Nem merek távozni messzél'e e mellől 
Megállok e mellett Xáro/y úrfi fe:öl. 



ElsŐ gyémánt g yanán t e szép k oronában 
É lj en J(ároly atyj afia i számában , 
8 0k boldog esztendők el őfolyásában 

L égyen HZ Isten nek gazdag áldásába. 
E léustól' fogva m eunyi urak voltak 

A zok mennyi felé széjj el kiágoltak 
Sok Ilraságokra te lj ecItek, ha.toltak 
K in cs, v irtus, hírné" ve l bírván, mig meg holtú: 

J(ároly atyja, anny i ága.k nak gy iJ kér légy 
Szen t fényt Cár oly á l tal lil,mili á cl ban t égy 
Föt" sz ive t, kezek et, s , Ll, t . hozzája v égy 
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K incs, v irtus, hí rné vvel s nli nclen jókka'! e ll óg)'. 
1767 28. J anuf1l·jj in 1' , Sz. György p er manus 

D omin ici F . Uzoni Pate r vovet Stepbanu~ , m . p r. 
S. o. okJ. 

XXVIII. 

1769. dect. 19. Kolozsvár. 

Agh István püspök ·Ievele Isz:aí Istvánnak, Sámuelnek és 
Míklósnak, 

Kolosvára tt, ll). D ecembris 1709, 

'l'ek éntetes Urak , n ék em külön ös j ó Ura im, az 
Urb an igen k eclves ayám fiai! 

É rtettem p er ter t ias quar tasque p (. , . , . ), bogy 
az ú rak n em sajnálnák becsületes deiLkink közLiI 
innepekre egyet a ccept' ln i; bátorkodtam azért leve
lemet meg'Lcl6 cl eúkunkat ezutta l az lll'a khoz bocsá
tani ; ki vú.nolll hogy Ilu tg a. kötelességet úgy, a 1l1jn t 
jllil;: toh CRSC. S7. i.1ksógck vagyon ~yava}yásoknak az 
:! l1Ibcl'ségcs emberekkel való hely cR társn.lkoclás l'H, ha 

I E lcus Ad dIJ es: II 'l'h o l'o tzkf~y a k X III . s ztl ~ adi crdóly i vllj dn ösc. 
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miben deficiálnak és illendőképen magok at nem vi · 
selhetik , ne tnlaj donít sák az Urak a nem ak a.r ásnak, 
ha.nem annak. hogy keveset járván s k elvén olyan 
emberek között, nem szerezhetenek ma.goknak a co ll· 
vers,üiókban megkívántató magok a.lkalmazta.tásra 
va ló capacitást. Isten engedj e az uralmak mind a sz. 
innepeket elémi és tölteni le ll<i örömmel s mind 
gyakor innepek r ecursussival többekkel is örvendez· 
tesse, kívánom és vagyok az ura.knak 

k ész köteles szolgája 
S. Sz. Ki'rá/yi AgI! Istv(in, mpr. 

superint endens. 

(,}(m: Spectabilibus dominis, c10minis StejJI/Ctno, 
Swnueli et Nicola o Isz/ai etc. 

[Isz]ló 
I. o. miss. 

XXI X. 

1770. jún. 20. Enlaka. 

P. Horváth Boldizsár fögondnok adakozásra felszólitó 
levele Iszlai István és K. Nagy Zsigmond marosszéki 
unitárius egyh. felügyelö gondnokokhoz, az unitárius 

püspök megerösitésének 300 frt. költségére. 

Spectabi lp.s a c Gen erosi Domiui! 
D omini mihi Colendissimi! 

Minémíi kegyelmes pa.l'ancsola~ia. érkezett di cső· 

ségesen ol'!=;zágló fel Rég es királyunknak a mtgs khá· 
Iyi guberJ~inl11 itItal szents('ges vallásunkkon l évő t isz t. 
curatol'H,tuRboz és conRistoriuluhoz, O:t;ün levelemben 
béza,rt mtgs királyi gubel'nium kegyelmes COllllUissio· 

• 
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j ából jó uraimék meglátha~j ák, hogy t. i. tiszteletes 
püspök urun knak hivatalj itt ad confirmandum ö felsé
g ének su bm ittáljuk , lIlely confirmatiónak taxiJjára feles 
költség k ívántatik , úgy mint Eh. f. 300, id est há
romszáz némét forintok. Júl tudják pedig Kegyelme
tek, bogy szegény commun itásun knak telj ességgel semmi 
fundussa nincsen , amelyből ezen szübéges költségün
ket kipótolhatnók ; azt is bölcsen általlátha~ják Kegyel. 
metek , hogy ezen felséges kirMyi parancsolatot elmu
latni nem bátorságos, nem is lehet, mert ha elmulat
nók, a mostani tisztele tes superintendensünlmek n.ll1c
tiója suspendá,ltatnék, másnak p edig ennek utánna 
való választása m eg n em engedtetnék , sö t még talán 
(kitöl I sten ()ltalmazzon) közönséges öszvegy ülése is 
venerabili s clerusunknak m egtiltatnék , és' így ecele
siáink bajainak igazgatása senkitől nem lévén , minde
nek r endetlenül fü lynimak ; sőt ennekuUmna ' akármi
némü panaszaink is ő felségétöl rnéltán m eg nem hall
gattatbatnának. Melyre nézve meggondolván Kegyel
metek , s az K egyelmetek inspeetiój a alatt való diae
cesisben lévő t isztelete., nemesi, papi r endek és ecelé
si ák , miném ü k egyelmességét mutatni k évánja. ö fel
sége szentséges vallúsunkhoz, kik azt gondoljuk va.la , 
hogy talán emlékezet sincs szent vallásnnkról az ö 
felsége l, irályi s)\éke elütt, remélvén , hogy ennekutánna 
I sten ö felsége r ajtunk könyörülvén a királyi felség
nek szívét hozzánk való könyöriil etességre a.nná! is 
inki1bb hajtja, e7,en Ö felség") kegyelmes parancsolat
ját a]á,zatof; cngcdeltnességgel vévén, ezen Rzü kséges 

költségre ki·j;i ma" n. tehetsége szerin t látható l;épen 
adakozzék , hogy látván I sten ö szent felsége is a mil 
kész jóinc1ulatullkat, továbbm is a királyi felségnek 
szivét hozzánk való könyörületességre indítsa. 
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ElTe nézve ezen levelem mellett jó uraimék azon 
venerabili s diaecesisnek tiszteletes ordinarius notarius
sát, vagy ba őkegyelme valami októl impediáltatnék, 
más tiszteletes érdemes atyafit a Kegyelmet.ek inspec
tiója alatt va ló diaecesisben lé vő tiszteletes nomes
ségh ez ós ti szteletes papi r endhez s másokhoz is, a 
kikb ez illik, adjungálván ő kegyelme mellé egy be
csül et es nemes a,tyánkfiát, exmittá.lja. Kik is ezen 
szükségre való adakozásra minden eket intvén, bcvá 
hamarébb, kiki a mit jó lelkii smerete szerint "éván 
adni, co rradáljana k. M:eglátha~ják pedig ökegye ,mek, 
hogy némelyek ezen ő felsége kegyelmességét nagy 
örömmel vévén, mely n evezetesen kévántak adakozni 
ezen szükségr e. Az ecclesiák i$ magok közönséges cas
sáj okból ezen szükségre n evezetes summát adni ügye
kezzenek, el se mulassák, melyet is kegyelmetek prll
dentiájára bizol" Ha mit kegyelmetek corradálbat, 
egy bizonyo$ ember által t . püspök uram kezébe kül
deni ne terheltessenek, ne hogy a késedelem miá va
lami fogyatkozásunk történj ék; tudósítván engemet is 
mind a summáról, ,rund annak elküldésérő l. I sten ö 
szent felsége segélj e K egyelmeteket minuen jóra és 
midőn K egyelmetek szorgalmatosságokban teljes r e
ménységgel vagyok cum voto omnigcnae prospnriüt
tis const anter persi ~to spectabilium ac generosum D o
minationuUl vest1'arllUl. 

Datum Enlaka, e generali Synodo die 20. Junii 1770. 

obligatissimus servus 
BaltlwscíT P. HOI-vcUh, supremus Cllrator. 

Jlcís kéuI'{: P _ s. A collecto1' atyafiaknak ő ke
gyelrn eknek legyen cathaloguRa, bova. ki mit ád , con
fOl'ál pro' fide dign i tate in fu t llram ratiouem bei rattassék. 
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1sm"t ".,cis kézzel: Ezen accludalt comnússio copiáját 
>1,7. collector commnnicálja " benefactorokkal. 

C:tíl/l.: Spectabilibl" ac gcncroRis dominis, dominis 
81'11"([1/.0 hz/ai ,Ie ('ad"m, Si,qi-'1"undo Nagy ele Kál; I. sedis 
Sicl1licali R Manls ccclesiarull1 Unitariarull1 inspectori
bus etc. 

I. o. miss. 

xxx. 
• • 

1771. jan. 23. Kolozsvár. 

Marosi Márton levele Iszlai Istvánnak, Sámuelnek es 
Miklósnak. 

'l'ekéntetes Urak, 
n ékem g ratiosus j6 Patronus Uraim! 

Ha.llottam réám való neltézkedéseket a tekéntetes 
• 

uralma.k, azért, bogy a.z At., Jimos uram fia velem 
kijött Kolosvárra. Az úgy esett, hogy én által j övén 
Vadadban, Hegeclits uramhoz bété r tem, ha levelet küld 
a fíainak, és il kegyeltnc azt mondá nékcm, hogy cgy 
gyermcket a nagyobbik fíánn,k mClldikánsllak hozza k , 
el. En nem is kérdeztem, hogy ki légycn, hanem 
appromittál~m magam, bogy jó szívvel cselekszem; 
annak utánna. lnikor 111cgtud tanl iSj III ég lTI eg se tud
t;~ln gondolni, hogy azért reám luegharagunnának az 
urak; mivel azt kivehetik a scholltból mikor fog 
tetszeni a t. ura.lmak. Mindazonáltal, nékem úgy 
referált!,k, hogy jobb lett volna, ha soh" az t. nrak
hoz 1l01n nlC11tclll volna 1 bogy úgy fclhábol'ítottam ; 
de lnagamat nom o:=;nlórOlll épen olyan b iínösnűk; a 
mibon p enig vétettelll, alT;)] követem a, t. lll'nkc t . 

• 
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Nagy Sigmond uram is nagyon nehezkedik , hogy 
Gyö"gV László uram egy gyerm eket recommendáh 'im 
nékem, kihoztam és t . püspök uramra akart, vagy 
akar is írni, hogy mértem megpróbálni, hogy kihoz
zam ; nihil ad me; ha haragszik, tndom igazmondá-, 
som ért haragszik. En t. püspök uramnak is megtu. 
dok az iránt felelni. Caeterum, midön a T ekéntetes 
Urakot I st ennek olta.lmában ajánlanám, vagyok 
a Tekéntet es Ura.knak 

K olosvár, 23~ J anuarii, 1771. 

szegény szolgáj ok 
Marosi Má,·ton. 

Czím : Spectabilibus a c magnificis, dominis, dominis 
Stl'phano, Sámueli et Nico/an Iszlai de eadAill, Sedis 
siclllicalis Marus ,; ma l js usses~oribus, etc. 

Iszló. 
l . o. mi::;s. 

XX XI. 

1772. jan. 14. Szentgericze 

Kozma Mihály levele Thorotzkay Mihálynak. 

Illllstri ssim e Domine ! 

Domine mihi Colendissime ! 

Ezen levelemet conficlen ter csak az Úr lelkének 
irom. Lévén az én hallgatómnak, Gdlnak elleneE] va· 
",ami l'anCUl'a, a~ Sá'ros'i fíak lJ1a.gold1oz ka pcsol ván, 
alkall1la.int mocskolócltanak álta la, a lévén utolsó 



SI 

pl'aot en~ i ~j ok, hogy n, székből disponáltatnúm ln ás 
diecoesisben j eddig is ez volt szegényeknek az h itvá.n 
eszek. Igaz, hogy én már a széJire jöttem Maros
széknek, soha vissza nem kévánok menni ; alkalmasint 
jól is Ia.ktam véle; ha menni kell csak a.z szüIettem-

• 
fülde felé czél0znék. A7.ért felelj en az Mlgs Ur érettem 
az oda ki való sok cofusiókban ha valami spárta 
lenne, j ócska, talám csak kinyomulnék innen . Megijed
tem volt tavaly Bágyontól, de ha t udtam volna, hogy ' 
K énosincik se szolgálok, mas képen iga"<Ítottam volna. 
Ha közelebb volnék, t alám csa k abban ügyekezném, 
hogy sz. györgyi pap lennék ; hiszem talám már vál
tozott amaz dolog: Egy próféta sem kedves stb. H a 

• 
most nem lát az Ur r ést, továbbrá is recommendálom 

• 
maga m az Urnak, mert úgy Ul utatják a constellátiók, 
hog" nem fogom Marosszék en tem etése mct kévánn i. 
Midőn a Móltóságos i ~j u asszonyt cum ut rinque ad
jUllctis r cvereálom, SU ill penes mei obligatu m 

Illustriss imi D omini 

Sz. Gel'iczén . 14. J a nual·ji 772. 

SOl'\'US Illunilimus 
J li('!t ,w! Ko.?mci m. pl'. 

Czím: Illnstri ssimo domino, dOll1 ino .1Jic/weli To

"ocz/",i, de T. Sz. György etc. 

T(olosed,·t. 

A le.,.él !tálrín: Ha a Mlgos úr bonn nem lenne, 
n o sajnálja t . úr ozon levelet II LOrd"i sclioJitbnn Koz
l1lanak küldeni , a ki Illeg BlUa a J}[J g~ 111'11<.11 .. , 

:-3 , o, III S.;; , 



XXXII. 

1772. jún. 21. Iszló. 

K ere~telly József minden ingatlan örökségét az iszlói 
unitárius egyháznak hagyja. 

Mü Kövendi Kövendi Sigmond és Vadadi Jiilep Péter, 
lLindketten uemes )farusszéknek hitös assessorai és 
Ravai .Marasi Márton, mindhárman, possessionatus ne
mes emberek etc. az alább írandó dologban kézbé
adással f"gott regillsok adgyuk tudtára mindenelmek , 
a kiknek illik mostaniaknak és j övendőbéli eknek , 

quod in hoc anno pl'aesenti 1772. die vero 21-IDa 
mensis Junii, midőn volnánk nemes Marusszókbell, 
Iszlóban Iszla i tktes, nemzet es Iszlwi I stván, Simlllel 
és Mikló" uraimék n emes lakó udvarhilzolmál, jőve 

mi előnkben személye szerént memol'ált iszlói nem
zetes vitézlő K eresleIly József' ő kegyelme már öreg
ségre hanyotlott nőte l en legény, a ki is j elenté mii 
előttünk és oret enus fa.teálá, hogy ilmbár ezen irt 
fllluban Iszióban született cs nevekedett az nni taria 
l'elig ión ; azt tartotta, a.zt tartja máig is, holtig t,u"tani 
is ldvúnja, mindazonáltal egyedli l, minden segitség 
nélküllév en, azelütt is, úgy nl 0~tan is a.7.0n iszI ai 
unitária eccleHiilnak tör,ényesen tartozó kötelességit 
i" ne m praestúlh atta, signanter a papnak bért suha 
nem adhatott, a mely á ll annuatim 3 kalongya búzi.,. 
ból és 3 kal ono·"a zabbó] melyeket anullatim p raes-

t> .J '. 

tidni kellett volna; t emplom és parochia körül nOI11 
~cg ít.h ctett, bc b.'gcs úl1 a.potja. is a.kadályozvitn : ezután 

• •• 
pen'ig eze kn ek proteRta,ti ójál'a inká.bb n eln 1smel'l ma· 
gát elégségesnek. Ezeket azért magábau megfontolván 
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és Istenllez való buzgósi,gát s l'elíg í"jához való köte
lességí t meggondol ván, önként, maga szabad jóakarat
tyúiJúl senkinek n em kénszer.ítéséből ép és j ózan el
móvel hagyá, köté és testaJá az emlitett unitál'ia 
ccclésiának itt I sz lóban lévő lakó örökségecskéit, rajta 
lévő házzal edgyütt, a melyn ek vicinussa napkelet 
fel ő l M. Kaálban lakó I szlai T . Kerestelly P éter uram 
benn való j ószága, napnyugo tról az Küs-Illyében lakó 
Kaáli Nagy fiaké, ezen kívül lévő és ehez tartozandó 
darabocRka szilvással, a melynek vicinussa napkelet 
felő l ugyan a most emlitett T. K erestelly Péter uram, 
napnyugott felől a néha i n emzetes vitézlő K f'resteIIy 
István posteritássi j ósz'~go k, úgy a Kerestelly I stván 
posteritássi jószágokon lévő pajtának és csitrnek Ö 

kegyelmét illetö harmad harrnad (igy kétszer !) részét, 
hasonl óképpen la kó j ószágához tartozandó béjárót és 
udv31·t maga r ész" szerén t, közös l,',vón az atyafiak
ka I, nemkülömben a denotált isz la i mindkétfelé for
duló lmtárokban l évő minden névvel nevczendő appcr
ti ncntii,t, ÖO h atvan m. t'orintok ig; ily conditióval, 
hogya még htcn életét nyuj tya, addig mindczen 
bcnllvaló haIységccsk éket, mind a külső appertinell
t iákot maga Iszlai Kel'estelly J ózsef mam birhassa és 
uralhassa, holta után pellig Ű kegyelmének az Írt 
iszl,\i unitari tL ecclésia immediate manucapiálja és 
mindaddig bírhassa, használhassa valameddig a vérei 
cdgyütt vagy valamelyik azok közül a testal11entaria 
Slll11l11át az írt unitál'ia ecclésiának simul et semel 
deponálj ák ; ezt is hozzá tévén Kerestelly József Ul'am, 
hogy holta t.öl'ténvén akárbolott, az iszlai pap ha 
I'eqllil'áltatik, minden fizetés n élkül eltemetni tartozzék. 

:Mely dolog es önkélltvaló testg,mental'ia disposi
t io mü elöttünk a fenn megil't mód szeréllt lévén és 
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lnen vón véghez, Inü is írtuk lueg fide nostra lne
diallte, szokot t p ocsétünkkel és snbscrip t iónkkal corro
borál ván , pro fntmo testimOllio k iadtuk. Datum, actum 
anno et die locoque n t supr a_ 

Coneota per n os, l'egii s_ 

Kövendi Sigmod, mp . 
11IM'osi 

L o. ok I. 

Vwladi Jiülep P éter, 
Már ton, mp . 

XXXIII . 
• 

1774. marcz. 31. Torda. 

mp . 

Nagy Mihály tordai rektor a jánló levele Ferentzi Ferencz 
számára Thorotzkay l%hályhoz . 

• 
:Nj ól tósúgo:; U l' ! 

Nék om jó patrollll s ura m! 

Láto k ","ami tan í.tván.l'0kat, k ik m esterektöl k ér
dik: H ol akmja, hogy l11egkészítsék az h úsvéti bi,
rúnyt. ? K iknek m osterek azt poron csolta: Menj enek 
a \'ál'o ~ b an egy cJ11bcrhcz és rflonc1ják nel..:i, a. 1118ster 
mondja: Az én i,l!im !.'lizel vagyon .. te nálad észem meg az 
l1lísvéti bárányt. Midőn ezen levelemet m egadó p erentzi 
Fcrencz n evezetü becsllletes tan ítványom magában 
ezen k órdóst lfontollgatná, mondám n ékio: Menj en ol 
a m éltóságos ú rho" és készítse el az húsvéti bárányt. 
:Ma az húsvéti bitránynak elkészítése áll , a J esus 
Christus kesorves kósz szenvedésének , halálának, s 
hal iÜú.ból v"ló fGlt iLmadásitn ak és ezeknek ha sznainak, 
l \. lll. " Z hai iiI tói, bün tii l, öJ'dögLü l "S polwltó l ""l ó 
l~l ":;:"1L.ClbadúliJ.:,nuk Inél!"!'j el1l Legcté::;e ben é:s il, C lll 'j ::J tn s-
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hoz illő SZen t életben. Midőn azé rt megnevezett ta
nítványom ezen munká ban fOl'golóduék, ötet a mél
tósDgos úr kegyességébeu ajánlom, és kérem, hogy 
gyengeségét fe l n em tudni, különben eshetö fogy at
kozá.sáról parancsolni a m éltóságos úr méltóztassék . 
Továbbá midőn a méltóságos urat alázatoson tiszte
l em, idvességes inneplést kévánok és magamot szere
tetiben ajánlom, vagyok a m éltóságos úrnak 

T orda, 3 1. Martii 1774. 
a lázatos szolgája 

Nng!J J!j ihcily, m. p. 
edI/!: M élt6sag os 1' . Sz. Györg yi 'Ioroczkcú Jiihály 

úrnak stb . 
G!J. Sz. Király. 

S 
. 

. o. miss . 

XXXIV. 

1775 apr. 6. Koloz,var. 

Vida Mihály levele Thorotzkay Mihálynak. 

K olosvá rott, G-ü, Aprilis j 775. 

lII éltóságos Ú r ! 
Méltósi'gos drága j ó Patron us és Fautor, Ura m! 

Magam tartozó kötelességem "zerén t kéviLn tam 
igen alázatosan udvarolni a Méltóságos Úrnak levelem 
által és n evezetesen a Károly ú rfi állapotjiLról, tanu
lásban való profectusit l'ól és j ó magam compositiój á ról 
rövid tudósitást tenni a Méltóságos Úrnak, mint mél
tóságos édes a ttyának . Megvalloru valósággal, hogy 
nékem nincsen semmi nevezetes panaszom, se tanulása 
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iránt, se pedig nlagaviselése és engedetlensége il'ánt ; 
mer t minde7.ckbell még eddig dicséretesen viselte 
magá t az úrfi ; és ügyflk ezem ezután is egész szorgalo 
ma tossággal azon lenni, hogy a tanulásban felettébb 
meg ne r esWlj ön és jó magaviselet.ivel is magát mind 
sz üntelen ékesitsc, frissítse, hogy így mind a Méltó· 

, 
ságos Ur , méltósitgos édes atyja elött, mind minden 
méltóságos lll·i a tyjafiai elöt t, mind mindenek elött, 
kedvessé tehesse magát o szerettesse, Mely szerént 
igen aláza tosa n kérem a 'Méltós::lgos Urat, méltóztassék 
ebben m éltósugos eJ es atyai intését az úrfin úji tani , 
Logy ha szin tén a tavaszi üdőnek kelleIlle tes volta 
csaloga.tja is a gyakor excUl'siókra; mincbzonáltnl n o 
abu tá!lj on \' ('10 , mor t a. gyakor mezön és vál' körül 
",dó sótúl ás nem el űmenctelt , hanem hátl'amaradúst 
szokott okozni a (::wul ásban és ha szintén te l'ia ,'agyon 
is, mindazálta l a feri án is igen haszllos" lI gyakorul· 
l13 t ja nékI, nóha magá t a j ó omtol'ius kc',nyv cknek 
oh 'usásában , és a szép deák stylll snak tan ulás,í ban, 
azért nO lll ill i) LL t'eri iJ,ban is a t a nnlilsr61 cgószen cl· 
felejtkezni. To \'úbbá midön a méltóságos nrat, III él· 
tósiI gos asszonyt és egész méltós<igos úri bázút núll' 
den ],: évánatos j úl.: nak szíves ké vánásás al s~í vcsen 

t isz tcln t: !U s Ilw ga mHt továbbra is a méltóságos úr, 
nak 111élt6súgos {uj g ratiúj ú.ban alázatosan ajánlanánl , 

• 
"agyok és maraduk a MéltóBágos Umak , mint Mtgs 
drága j ó F autor ura mnak 

igen alúzil.tos szegény szolgája s alLll1ll1Llssa 
Vidc, 111iJuily, pl'. 

(lzi", : I lI l1stl' iOisimo, dom ino dOlnin o 111icltael-i 101'0cz
krú dc T Ol'o czkó Sz. György etc. 

S. o . m i::;::; , 
Gyéres Sz . Jéi"cí!,1J. 
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