
XXXV. 

1775 jún. 9. Kolozwar. 

Thorotzkay Károly levele atyjához, Thol'<l \7.kay 
Mihályhoz. 

Claudiopoli, die 9 . .Jnnii A. 17i5. 

Illustrissime domino gonito1' 
a me venerande colende ! 

Quoni am san cb synodus celebJ'anda venit in 
ecclesia T01'otzko Sz. György die 17-ma .Junii ann i CUl'-

1'cntis iliusü'issimi ,10mini genitOl'is grata erat intentio 
ct voluntas me quoque co a uferendi, in quem finem 
m e praeöente eliöpoöit io illustrissimi domini genitOl'is 
ha ec emt, ut cum c]al'i :;simo redor e, s i l'CChl sin e 
paritati :; me quoqu e capcre posset facultas cxeuneli 
perJll itteret.ur, quam 1'el1. ubi cla riss imo rectori elecIa
ra"ent, dixit: Redam öille clal'itatis ill O nullo modo 
posso capc1'e, velle enim se dixit seoulll abc\uoe1'e 
"Iterum elarissimorull1 clal'i ssimam consortem n ec v 
G. cl CJctr :cem qua occasi one exclusus, no intentio tUIll 
ill"" trissi mi genitori:;, tum mea in synodum abcundi 
f, ustretul'. l!'iliali cum obSel'Valltia. enixe exero digno
tm d. Gcnitol' aliquum mihi occH:;ionem öuppeditam 
pracdisponere. In rcliquo fili,dem obseq II i Ol'llln Il1 corUlll 
promptitudinem olfcrent persevero. 

Ill. D omini Geni tOl'is 
fi lius obscquiosissimuö 
Cm'olus 'lho'rotzk"i, mp. 

CzÍJ".' Ilhlstl'issimo domino clOluino J1icluteli Torot"'"i 
,le 'loroczkó Szent G!/ür!/!/ etc. 

S . 
. O. Ull88. 

G!1ér~s Sz. l{inil/l' 



s 

1775. júl. 23. Köln . 

Lázár Istvan levele Bágyoni Váró Mózes ügyvédnek. 

Colon iában, júlill snak 23-ik napján , Inö. 

~'ekéntetes Urak , 

Nékem érdemem felett V<lló g mtiosus 

patrOlltU, U ralnl ! 

Hogy ezen levelem is <t tokéntetes urabLt, s ked
ves úri házokat ő r vendetes állapotban tisztelhesse tel
j es szívemből óhaj tom I 

• 
En htenllp.k h áh. elvégeztem már holl,llldiai Clll' -

::i II so III , :; clél'tCll1 sok betege::;kedésci nl után a véget, 
melyre igyekez tom : II cl II oly medium idtal ugyan, a 
Illi numii\'ol tCltetV,1ll ",da: ugyanis a dissertatiomat, 
melyet pro publica c1efensio lle k észítek val a., c l n em 
"ógezhetém az sok egészségtelenség mia tt. Ha j ól 
cndékozem. én " te kóntctes uraknak n to b ó le ,'elem 
Illeg l'vb rllariusna k eloje táján kü lllö,ttCUl va la, ÍlTán 
"bban igyekez~tcll1 rü l s á llClpotoruról; ele lllindenek
elütte azon levelem a tekéntdes umk hoz megérkezett 
volna, allnak előtte, úgy mint febr llariusnak l S-dik 
napján cngmu a nyavalyák annyira nlogköl'nyekcztck 
vala, hogy megmaradásom fe lől milldnyiljon, j, ik <1 

házllú,l voltallak, s látogatáso l11L'u, j öttenek, k étsége::;
kcdllének; ugyancsak a nya.valya súlyosan rajtanl 
nem "okáig uralkodott, min tegy 8-dik vagy kilencze
dik llal) kezclettem felkcleo-etni' minclalOonáltal azon o , 

nyava.lyákb6 1 egé~zen ki 11 0111 gy6gyúlha.ttanl , su t 
júniusnak másoclik hetében újra lebetegecltem vala, 



tartvún rajtam usque ad lS-um eíusdem mens is Junii, 
a sú lyos nyavalya ; Inál' ekkor ha lnégis lTICg nem 
fordú lhattam volna, én magam is kezdek, yah gun
clolkczni azon, hogy talán a Tekintetes Urak ,',hajtott 
tekintetekhez többször szerencsém nem lészcn; de 
tetszctt Isten ö szent felségének meghallgatni k érésem 
és megenyhíteni fájdalmaim ; azért is a nevezett lla
pon, lS-va Jnnii j6 barátim s nevezetesen professoroll1 
AllC<1nancl, tanácsok szerént, magam resolváltam alTa, 
hogy csak thesis eket készitenék a publica clefensiol'a, 
melyeket ex universac pbilosopbiae variis capitibus 
nr. 100. öszveszeclvén még júniusnak utols 6 napján 
defendaltam is publi ce, Istennek hála nem reméllett 
na.gy aplausussal. Ezeknek nyomtatása a cledicati6val 
és praefatioval együtt m ent 3 árkosra. Nyomtattat
talI} pedig 300 exemplitrokat, s mégis kevés volt, "gy 
hogy hatot kezem között alig maraszthaték m eg. 
Marasz thattam vala m eg 100 exemplarokat, de a 
defcnsio után annyi volt a kérö, bogya mindennek 
nem is adhattam légyen. Dedicáltam pedig azokat, 
két l,"jchti professoraimnak, ti szt. Oosterbaan uram
nak, a remonstránsok első professorának, és a tekin
tete' uraknak. Nékem még ll·ma Maji irta vala t. 
püspök úr, hogy 200 forintokat számomra küldendő 

és azokat várnám meg Lejdában; én eleget vitrám 
magam k«rommal , s m égis m eg nem érkezék. Ha 
toébb v«rtam volna, úgy el is költettem volna mig el
érkezett \'olna, igy is nagy részét elköltettem, s csak
nem pénz nélkül kell vala meginc1ulnom, ha Visso
",üi llS uramnak nálom 10 aranya nem lett v61na 
(melyeket gyöngy v«sárlásra küldött volt; de az 
drága lévén a vásár elmaradt) azok mellé t. professor 
Oo"terhaan adott 8 a.ranyokat, melyeket Bécsböl kel-
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le tik m egkülcl cnem n, t. prof'cRsorJl:1I" s (\ s7.c rónt in 
clúltmn .íl y lt OS5zÚ útnak, 111ég pedig a mi legkcsel've. 
sebb, csa k egycdlíl ke lJ etik ú tilZl10m, e lnJ nradván 
lllinc1en túrsaságtól a pén~núk Y~lI ' úsa .Il liatt ; elo az 
I sten igy is gondot vi,ol . ] ndúltml1 pedig 'l'raiectum
ból, ezen hón ap nak IS·d ik IHlpjún , reggeli S órakor , 
az nap j ól 8u peráltam gyenge egó.szségemlwz képest 
IL 87.e kcr0zó, t ; de m il" nap de ln t im a föf'ájil s erüsen 
m egkörnyé kezet t vala; llgyancsa.l; éj fé l utáu kezdett 
lnegszünni , 1,tHön bcJl lllÓl' c~a k gondo1l"oztanl vala 
reggel leszá ll ani a szck("rrül; dc megszll llvén conti
nn,tl ta Jll az út.,zást, és 20-dik Jll lii délesLi G. Óra titj

ban é rk eztelll Illeg ide Colon iilball, itten ped ig mú la 
t"k még h olnap délesti i 'I, ór il ig, akkor pedig p ostilll 
indúlok, m(,]yct foga ttam ki iVIogll ll t ia,ig, az hOI'á gall 
dolom megérk ezünk cs iitör tök ön. Onnan m egyo k U l
JlI áball , mivel a k Öllyveim et oel" cxpecl ia!tottam egy 
amst.clodumi expeditor Mta l, s 0 >0 az oka, Ila gy Ulm a 
felé kell etik az egyenes útból ki térni, hogy azza l :1 
lll~rcato l'l'al, kihez va.gynak köny vciill eli rigál va, a. 
vocturáról contrabál jilk, és onnan való lekLildésérú 
J.:öny veilllnek őtet k é lj elll; l1gya..n i ~ lnagaJlJ ottan H6m 
lnulatbato k addig, rn íg k Öllyveilu od <L lnegól'k ezue k ; 
mivel k ésén indithattalll e l a.zokat Ho lla ncliú.ból 
betegesk edésom miatt, úgy mint júni llsllak lltolsó 
hot iben , már p edig hozzák öket a RhéllUSOll viz 
ollen óben kalmár-haj ón , a mely minth ogy terh es , 
k és(jre szokottt érkezni a lassan való j á rás miatt · 
:Mely szerént U lmába k önyvei III lega.lább is augusz
tasnak csak a végén érkeznek 111 eg, s 11lóg úgy lehet 
késő bb,.", és én addig U lmában 11e " Jlllllatlmtok, nem 
lévén költségem , hanem jó r endben hagyván könyvcim 
állapot j át, onnan egyen esen mégyek Bécsbe, az hová 
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l'eménlem aug usztusnak második h etiben , ba csak vu
lmni obstacululll n em impeclial,. m egér'kezh etem. Kér
tom t. piispök m amot azon e mai napon ö kegyeJmé· 
II ,,?, d irígált levelemben , hogy tenne olyan cli spositiót, 
a mely ~zerén t a mi t számomra, küldeni elszántak ö 
kegyelmek, a.ztat talil,llI assam Bécsben megérkezéscm
kol'. Ha tekin tetetes u rak is va.1 ami irán t fognak leve
lek á ltal n ékem parancsoln i, méltóztassana k levelet csak 
adressa n élkü l kül rl en i Bécsben ; és én oda megérkez
vén aztat szorgalmatoson megker esem a postán. Né
kem Bécsben sz li kségesképen mulatn olll kell mindad
dig, m íg könyveim oda m egérlulznek , hogy azoknak 
baját. a hannine:iladon eligazítsam, s a veetu rát is ot
tan ki fizessem, és mihelyt e:ileken által eshetem, én 
szándékozom legottan egyenesen indúlni K olosválTa . 
A Helvetiában való meneteltül engem elzárt a gyenge 
egészség, és nevezetesen a köl tsógtfllenség, melyet 
okozott az hosszas betegeskedés. Eztet ha j ó emb er eim 
nem lettenek' volna, nem is állhatt am volna ki a köl t
ségre nézve; de az I sten , m indeddig r eám csudálat o-

• 

son gondot v iselt, s szükségeim reménységem felett 
k ipótol ta. É n a confessióllkat is pünköst hetiben nj ra 
l;inyomtattattam , idest 200. exemplarokat , lnelyeket 
mind is elosztogattam, ötvent hagytam vala meg oly 
gondolkozással , h ogy Helvetiába vigyem, s ámbárgyenge 
egészséggel lágyc]:;. is, de ha pénzem 1110gérkezi k vala., 
valahogy csak elfordú ltam volna Helvotiában, tudván 
az ott an való állapoto t ; de már attól végkép en el
estem.Azt örömmel jelen thet em a tekéntete8 urakna.k , 
hogy h a. tíz esztnnclűk múlva a.z én commendatióm 
mal jövend kÖ7.fdi.ink ,'aJa.ki Hollandiában , kcrlv0s ló
szen, ezt {!ll végh e:il vi ttem t. professor Oostel'baa,1l 
Úr elő tt, a k i tűl s kedves háziLtól elóg nebezen villám 
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meg júliusnak 13.-dik ·napján, estveli 9. óra. tájban, 
mind magától s mind háza népétől csókolássa l s si
rással. Én soha magamban olyas offertiót, mint azon 
órában, nem ére7.tem, látván azon áldott jó háznak 
hozzám való sZÍvességeket s jó indúlatj okat, az Isten 
áldja meg őket ! Irt a tiS7.t. professor levelet t. püs
pök uramnak, melyet én magam levelemben zárva el 
is küldék. A tekéntetes ura kat is ugyan szivesen tisz
telteti, s arról, hogy levelet nem Írt nagyon követteti ; 
de bizony magam lá tám sok foglalatosságai t azon ál
dott j ó embernek, mivel induló félben volt egész há
zanépestől Freisiaban nyaralni , s e mi<in, ámbár volt 
szándéka, hogy a tekéntetes uraknak is it jan, nem Ír
hatott. Nékem iteratis viri bus meghagyta, hogy a 
tekéntetes urak elött mentett légyen ezúttal ; nem 
különben aztat is, miként érkezhet em meg , hogy meg
it jam mind maga s mind az asszony ugyan meghagy
ták. A freisiai j ó uraimtól p ed ig csak levelem álta l 
bucsúztam el. Most t.öbbekkel a tekéntetes urakat 
nem t erhelem, h anem magam a t ekéntetes urak szí· 
vességekben egész alázatossággal aján lván maradok 
a tekéntetes uraknak 

alázatos szegény szolgája 
Lúzci1' Istvátn , lll . k. i. 

P. s. Én minda7.on llllgs és tkts. jó patrolllls 
uraimról , valak ik a TUs Urak előtt rólam emlékezni 
méltóztatnak , egész alázatoss ·iggal emlékezem. A te
kéntetes urak kedves úri házoknak is vagyok aláza
\ 08 tisztelőj e ! 

Czí"" külön bOl·ftóko".- Monsieur MonsiOlu' ilIoise 
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Wciró de B ci.r;,ijon Avoca t ci c la Grande Principante de 
!a 'l'3onRylvanie pe l' ,Vienn e (en Austri che) 

Buda (, Sz. B enedek. 
N. Enyed. en Tran sylvanie . 

.Ll bor itélc hcit(ín : Accep tati 21-~ Aug usti. 
s. o. miss 

XXXVII. 

1775. szept. 13. Kolozsvár. 

Agh István püspök levele Thorotzkay Mihálynak. 

K olosváratt, 13. Septembris - 775. 
, 

Méltóság os U r , nekem j ó m. uram s fau torom ! 

A M. T Ol'otzkai József úr fiát elfogadnók ; de 
félünk, ha nem lészen elégség es feleségem, azon kívül 
is meszszecske vagyon ezen alkalmatosság olyan gyer
meknek. Sok deákoL nem is t arthatunk ; munkálódunk 
közelebbről , hogy szállása lehessen és 30ttentiót reája 
tenni el nem mulat om. 

Az apáczák nem igirik szolgálatj okat szüret előtt, 
azért várakoznunk kelletik. Carolus tanitványunk nem 
ak:uja magát a t anulásban erőltet.ni , én sem bátor
kodom keményen sürgetni; el nem mulat om mindazon
által cse lekedni a mi t lehet, de a m. úr engemet nem 
emlí tvén ÍJj a meg, hogy a leczkéket ne vesztegelj e, s 
a k atonákkal ne bal'átkozzék. F eleségem a m. Lll'at, 
velem együtt a m. asszonyt ti szteli én pedig vagyok 
a lll. urnak 

alázatos szolgája 
S. Sz. K i'l'l:ílyi AgI< I stv(ín, m . pl'. 



Czbn : A lllonsieur, lTI onsienJ' 111ichne[ 'lol'otzkai ele 
l oroczko, etc. 

Ü G. Sz: K iníly, 
S. o. miss. 

XXXVIII. 

1776. decz. 2. Bágyon. 

Uzoni Fosztó Istvan levele Thorotzkay Mihalynak. 

A 
aj ánljuk! 

Bágyon , 2. X-bri s 177G. 
, 

Mélt6ságos Um 'tk a láz Lt o' kö,zünetli nl;et 

Azon dolog ról, másod ik levelet , ma vettem a mlgs 
úrnak, a mikor épen 'rorotzk6.l'a Í11dúlni sz ~nl dék oztam, 

azért , hogy a múlt szolllbaton, felküld vén feleségemet, 
" vas árának ldtanulású,ra; és 7 susták körli l ta.lit lta 
és a. még nálanl nehezen lncgtal'togatott 20 al'allyak
l,a] vasat venn i al<arék , hogy il sógorom gG pénzivel tö
lem hnza vivén n t élen , 12 forintom lenne, mivel a mos
tan huzamoson rajtam ' I úkvű sulyos nya va.Jyámban alTa, 
és házan1 és s7.ükségérc, 1'nl11dell czelőtt kcresett pél1 -
zem én tí\l em oda let t, tavaly i ldr vallásom kezd vé n 
azt :1 fordúlt szerenesúm et. Ezt azér t h istori zálálll chi 
a nl1gs urnak , h ogy a bból ü; lnegcsmélje, ft mIg:; nr
nak j ó szívvel mindenkor foly tatott szolgálatoma t, 
hogy a.ddig csökönteni nem kívún Oln; s n0111 is C'sü
k i."l n t('1 ITI , valamíg vaJUlni tehe tségemet érze n .. Én azért 
111ost iR ogész felkús7.li lt ~zú.ndék omot v iRsznjú,l' tatúm, 
és il l~l'istll Rnak ama. pal'an cRolatJ a szel'ont: Date 
n ihil rZ" bitantes, azan még nálam Lalá lta tott20 aranyokat, 
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• 

csak a llllg, Ur engemet találó levele mell Gtt, az hoz. 
ziLln küldött, legénynek Szász Andrásnak, pecsét alatt 
a kezéhez adtam, ő előtte rakván bé, hogy lássa. 

R ecognitio kell pedig az aranyaknak külörnbözü 
minémüségekért. Mert vagyon 

két slIprin, mely :.l0 forint és az ö felsége 
a uctioj a raj ta lévén azon fe lett G susták dr 72 

Tizenhárom kör",ücú arany, m elyen felül való 
négy-negy péllzhez, az egy"'gy susták augmen-
tUlll járulván, ott is van két. forint nyolcz pénz 208 

Egy kcírolyvá,.i amnyon van dr 12 
• 

E s igy az auctio az aranyokon 292 
Azért szükséges erről a recognitio, m ert elfelejti 

ah ember , mi váloru m onét"k voltak és nem is mind
járt épen aféléket szerezhet vissza, de ha lehet a ranyak 

• 
légyenek , és a illlgs U ma k Írása szerén t, ka ve!gy legfel-
iebb háTom holnapi tenninitsig a kölcsön kiildésben lévén 
visszabocsáttassanak in aeqni valen te, vagy egészen ara· 
nyokúl, vagy majori saltell parte a ranyúl. 

A Mlgs Úrnak kedves ifiasszonyá.t és virágzó 
gyermek eit köszönt ük, egy ütt feleségemm el alázatos 

szolgája 
l.ízoni ]iC Istvcín, lll. k . i . 

Magamnak a 111. úr levelire é pen ezt ass igná ltaLll : 

Adtam két sufrin t, tészen 30 " 72 
XIII . 1 ' tizen három K . B arany G7 " 08 
E gy károlyvári aranyat 

F. s. 

5 12 
" 

Oún : A il[éltóságos Ú rnak Mlgs Toroczkai ll l i luUJJ 
,ime!" Htb. 

Gy. Sz. Kin íly . 
s. o. w iss. 

ó 
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XXXIX. 

1777. decz. 14. Kolozsvár. 

Al:"h István püspök levele Iszlai Sámuelnek . 
• 

Kolosvárott, 14. X-bris 1777 . 
• 

Tekéntetes Ur, nékem különösjó Uram s Fautorom ! 

De dato I"zlo 10 IX-bris a. e. levelét az Urnak 
vettem szívességgel s örvendek, bogy abból értem az 
Uraknak az irt Kovátsi Uram testamentoma iránt való 
reménségeket ; de ellenben ezek ahhoz bíznak, hogy 
doeeálhatják, hogy azon testamentolll fictum ís gyanít
ják, hogy György József uram csinálta ; melyet nem 
gondolunk ugyan; de ha doceálhatják igen gyaláza
tos dolog lészen és káros, és mikor együtt beszélget
tünk is erre czéloztam ; ' melyre senki nem tud jobban 
felelni inter acmizos mint ö kegyelme. E mellett ezt 

• 
is jelentem mind az Urnak, mind az Ur által t . N('gy 
Zsigmond és József uraiméknak ujra, de dato Cibini i 
17. Nov. a fel. királyi Gllbcl'niumtól penes seriam inter
venti negletw' ,-ep" ehensionem parancsolatot vettem, hogy 
Oriyi:nalis quoque obligatio debiti Ozdiani 'inomisse Gul!ernio 
submittatw', melyre 10-ma X-bris resolv:ütam, hogy már 
azon obligatiot kiküldenünk nem szükséges; mert kész 
a commnnitá~mnk az Ozdianus sllccessoroknak azon 
debitllmat condonálni és azokat, a. kiket illik kifizetni. 
De lllégis nen1 ín-tana azon orjginalt 'r. &. Jí:inilyi 1l1'<1 m 
által ha kivánni fogja a Guberniulu, lnegmutatni . 

In reliqllo midőn ma.gamat továbbra is ta.pas7-talt 
folzel'etetiben aján laná.-u, vagyok az Úrnak 

alázatos régi szolgi0a 
S. Sz. Királyi Agh Islrdn, m . p. 
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Cd",: Tek éntetes Íletl1zdc~ l szlai Sámuel uram· 
n a k stb. 

Iszl6. 
I. o. miss. 

XL. 

J778. marcz. 5. Kolozsvár. 

Agh István püspök leve 'e Thorotzkay Mihálynak, 

Kolosvál'ot t 5. Martii 1778 . 

• 
Méltóságos Ur, nekem kiilönös jó Uram és Fan· 

torom! 

Vülc! Mihály seni Ol'unkat a kaknaság k ötelessége 
a lól kinyel'vén má r j ó idej e, hogy kötelességem szerént 
ecclesiáb,tn tenni szándékoztam ; mostanig mégis go· 
nosz emberek miatt véghez nem vi hettem. Most adta 
elő magát a ven erabilis torotzkai ecclesia szüksége 
mester iránt ; de oda is mást kívánnak , "kit. sok okokra 
n ézve nem adhatok. A mint gyaní tom a "eniort elgya· 
lá.zták, aka.rok perseverálni , ped ig h ogy ö kegyelmét 
ideig oda tegyük ; dc a m élLósúgos Ú r is mé ltóztassék 
engemet segíj teni, cO ll1ll1endál V'1n azon j ó legényt azon 
ccclésiállak, a minth ogy am . Ur egész lll. úri házá· 
val ismeri is igen jó!. Midön azért ezen matél'iában 
a m. Ur succursussát óhaj tom, a m. asszonyt és lll . 

úri há."iIt t isztelem s magamat , scholilllkat tapasztalt 
• 

szel'etetiben ajánlom vagyok ,t méltóságos Urnak 

alázatos régi szolgája 

H. 8z.·kin;l!!i Agit István, m . pr. 
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• 

Ohn.' A Monsieul' MonRienl' _i1-f 'iclw el 1m·ocz"rr ; do 
TOl'oczkó-Sz.- György etc. 

S. o. miss. 
' (' S I"'{ (f T, - Z . - U Ta y. 

XLI. 

1778. okt, 13. Kolozsvár. 

Márkos György levele Thorotzkay Mihálynak . 
• 

Claudiopoli, lil-tia 8-bris anno 177'6. 

lllustrissime Domine, 
D omine mihi et P atron e Gratiose Colendissime! 

A méltóság os úr 4-ik Octobris nék em írni méltóz
t a tott levelét e mái n apon a lázatosan t iszteltem, mely
b öl értvén ~ méltóságos úrnak, egy ben e moratum 
membrumullknak , a méltóságos urnak udvarlására le· 
hetö,.kiküldettetése iránt t ett p aran cso la tját, ezen Máté 
Elek n evezetü deák a tyánkfiát , alkalmasn ak ítéltem, 
s t iszteletes püspök uram hírével s consensussából el 
is küldöttem , kit is a mgs úrak úri g ra tiájokban 
alázat oson aj ánlok. Dicsérj e meg maga magát, én egyéb 
di cséretirc n em teJj eszk edem; han em eddigelé egy 
becsületes s jóra menen dö ifjúnak ismertem. Vaj ha, 
a méltóságos m almái is úgy viselné magát, h ogy egész 
contentumok lehette (!) a méltóságos Ura knak, maga
viseletiben ! 

A sz. Clerust köszöntettem a méltóságos ura k szo
vával ; mindnyilj an egészsegesek (tiszt elet es L ázár ura· 
mon kh'ül , ki is a flifájá.sal baj oskodik ualTnaCUHlptól 
fogva) és t isztelik a Mgs U rakat. 

A kis Miklós úrfi is a fejét fáj tatta mostanság s az 
ilgyba hc\'crészett Gg)' nohány nap miatta ;de mM most 
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csendesedett" fájdalma s az ágyból is felkölt, ki is 
csókolja k ezeit a m éltóságos uraknak s a kis La'os 
lU'fit kü16nösen köszönti, és vig szüretet s a. mell~tt 
jó tanú/ást kiván az urfill ak, úgy ft kisassztmynak is. 

In rehquo expertis f"<woribus et tutelari gratiae 
commendatus constanter perem o 

Illustritatis vestrae 

Czim: Spcctabili ac 
JlidUteli TO'roczk(ú etc. 

< . 
>.,;. o. ru 1."S. 

• • servorum illlnlffiUS 
Georgitts Mcirkos, m. pr. 

lIagnifieo· Domino Domin) 

G .-Sz.-Király . 

XLII. 

1779. ápr. 28. Abrudbánya. 

Mikó Lörincz levele Thorotzkai Mihálynak . 

• 
Méltósúgo,; Ur, n ékem régi jó U ram! 

PraesulIlalt<tm mind r égi ismcretségünk, mind s6-
gOl'ságos relatiobéli confident iab6 l a MIgs U rnnk prae
scnti.bu s a lka lll1atlankodll i <tlazatos kérelmem ll1 ellett 
a" i rant, hogy bagyon i k evós oeconoll1iank ban szii
k ösó k lóvén szénatermő h ely dolgából, midön felesé
gem clei a ltal impignoralt"tott egy darabocska r étecs
két tmlnán!;: lenni l'ész szerint a Mlgs Urak, r ész sze· 
r int Gál J 6zsef úr birtoka a latt a bágyoni törökbúzas 
kert végin, ennek remissioja iránt magft a feleségem 
atyaliságosan requirálta elsőbben praetitt. Gál ur~t, 
ki midőn a Mlgs UITa is r elegált volna, a Mlgs. Ur 
birájához is annak rendi szerint praemittáltatta a meg-

• 



, 

70 

kémí ltató admonitiot, de ennek alkalmatosságával Gál 
úr a,zt is emlí tvén , hogy Sz. György-napj a elött bizo
nyos praefig áJ t üdiível lenni kelletnek t ar t ja a eon
tr aetust az- megkéná ltatást , mely is (midőn nem t ud
tuk " oln a azon extraOl'diu arius terminust) most Sz. 
György-n apkor esett m eg, s abból az okból a remi s
siot is lehetne tartó'Itatni ; arra n ézve alázatosan ké
rem a Mlgs. Urat, hogyha szintén post ejuslllodi ter
mInum tör tén t is benne a megkénáltatás , mivel a dolog 
valóságfLban semmi kár s praejudicium abból nem sub· 
versal s magunk is ilyen messze való nehéz helyrő l 

has7.ontalan ülradságot n eh ezen tehetünk minden apró-
, 

ság casusokra , mél tózta ssRk a Mlgs Ur azon r em éllett 
gmtiosit;\,sát hozzúnk m egmuta tni , mely szerint le va 
tis levaJHli s, ,L r 8(ecsk ét r e.mittalni ne dcncgil.ij a . lm 
csekélységem recip rocallli n em engedi i8, legaliLbb kü
lönös köszön ettel vesszük , a 1.1lgs Umak r eflexiojitt. 
A bánházianull10k irá nt irtam a volt sógor élmaK, hogy 
mi vel a min t experial tam csak prop ter defeetnm com , 
pulsariaru l11 a bjudi caltat tak , most az új t abulari s in
str uctiok tarb'tsa szerint azon fogyatkozás in jure nem 
ten c[yún , j ó volna novum gratiosum mellett helyr e
hozni , csak a levelek cléker ülnén ek és az atyafi ak cor 
responden ter lennének , melyet a MlgR Urn ak is alá 
zatosan insi nuálni kéván tam. A mi templombQli elol
gun k meg mind a püspök úr ő excellentiaja halasztása 
alatt hever , ameeldig lehet a mint látjuk ol is h alaszt
j á k ; be(Lti possidentes. A Mlgs asszonyt feleségemmel 
egy ütt al ázatosan t isztelj ük. Továbbra a Mlgs Urnak 
tapasztal t favo rában ajimlott vagyok , 

• 
A Ml gs Urnak 

A: lrlldb imY<le, '28-V<1 Aprili s - 779. " lá zatos s"olgája 
Jlikó Lörinl'.?, nl. }J. 
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Cd", : Speda bi li ac l1lagni fico Domino Domino 
N 'ichaeli Ihm·ot. kai de T. Sz. György etc. 

S. o. miss. B ágyon . 

XLIII. 

1780. jun. 26. Bölön. 

Uzoni Fosztó Istvan özvegyé nek, Kandal Juditnak levele 
Thorotzkay Mihályhoz . 

• 
Méltóságos Ur, 

igen k egyes P atronus Ur am! 
Alázatosan engedeimet kérek az Ur tól alkalmat

lans>Í goll1róL Sok szükségeimtől kén yszerittetvén nem 
mulathattam el, hogy ne búsitsam az Urat azon az 
Urnál'deponáltatott summának inter esse iránt. Az elein-

• 
tén az Urnál val ó j áráso ll1 alkalmatosságával kezem-

, 
ben ?dja vala az Ur , ha nem resistaltanak volna, mos-
tan idehaza járván a n agyobb fiam , atyafiságoson úgy 
egyeztünk , hogy ez az pén z, mely az Urnál vagyon 
en yim legyen, mely dolog bizonyságára magával irat-, 
tam levelet. Instálok az Urnak egész alázatossággal, 
méltóz,tassók nyomorúlt árva ügyemet megtekinteni , 
és aZ0 11 18 fl Ol'. k Cziben szolgáIta tn i minél hamarább 
a fi amnak , D omokosnak , Tordán~, hogy ő nékem b,é
küldhesse. H a méltóztatl le ezt a j ót cselekedn i az Ur 
Istentől is jutalmat vészi, én is meghálálni el nem 
mú latom. Ezek után I sten olta lmában aj á nl ván a 
méltóságos urat, úri házával együ tt ma.radtam a mél-, 
t óságos U mak 

Da t ul11 Bölön, 2G. J unii, 1780. 
alázatos szolgálój a 

Kandal Jud,it 
özvegy Uzoni F , h tvánné, ill , p. 
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Czím: Méltóságos 'lorotzkai 'lorotzkai Jfi/uUy úrnak stb. 

Gyéres Sz. Kin íly. 

A levél h,itán: Én intrascriptus adom ezen testi
moniálisomat az iránt, hogy anno 1780. 23 Julii mlgs. 
lm'olzkai Mihály úrtól három esztendökre való interest 
flor. 18 dr 36 percipiáltam Dominicu~ Uzoni studens 
tagatus Tordensis. 

Coram me a ltera studente togato Sigismundo 
Na.'!!), m. pr. 

S. o. miss. 

XLIV. 

1781. febr. 23. Kolozsvar. 

Lázár István levele Thorotzkay Mihálynak . 
• 

Méltóságus UJ' , 
Gratio~u s Patronll s Uram! , 

A méltóBi~gos úr leve/é.t ós a,z .abban specificált 
bort a mlgs úr gri~tiitjábó l alilzatos t isz te le tte l s kö
szönettel elvettem : m inden hiba n élkül jött, JlI indaz 
S mind pedig az urfiak számokra klildött hordó bor 
ti Cl< épen kellete korán is esett; mert több egy 
hetinél, mióta mind én administrá.ltam szá.mokra bort, 
a milycn nékem volt, tudnia illik kolosvári új bort 
s épen az estve én is azt kezdettem illIlya, elfogy ván 
minden ó-borom; de látom az új is csak elcsúsz, ha 
nincs más. A szegény Nag!)ot csak leli móg a hideg, már 
minden napi"á változott. Az az egy szorencséj e, hogy 
n em b ánik véle keményen s fö fajás n élkül vagyon. 
Laj o" úrfinak pedig 1:; tonnek hít/á se lTImi baja ne l1l 

, 
vo lt : !05 111 0St ~ iJ\ cs . U.i s~gunk Istennok hú,lá. vagyon ; 
lIli"d l. 2·d u. j,'ubl'lI a rii ebéd e löt t egy ki ; Jeúny l.lnk 
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szül etett ti épen ma kereBzt0 ltetik. A hlé ltósilgOS Urat 
beteges telcséo'crn , s vel e nl egyben a.ln l ~s ifjú nSSZOl1yt 

.i~ a lá ultosan tiszteli , én pedig " hléltóo'lgos Öl' 
gratiaJaban a jánlott örökös t is"te lettel idlancl0ú l Illa. 
radtam rt nlóltósúgos Urnak, 

J\olosvár t, ~3- ik Pebruari; , 78, . 

Alázatos szolgája 
Lázár I stván, m. p . 

C':'im : Illustrissi illO Domino, D omino Michaeli '10-
roc:kni de 'l'oroczk0 Sz. György etc. 

~ . 
" . O. lllISS. 

Székely-KotsiÍnl. 

XLV. 

1781. jun. 12. (Bölön?) ") 

Uzoni Fosztó István özvegyének, B. Kandal Juditnak 
levele Thorotzkay Mihályhoz. 

A júulúm mil1llcnkori kesz engedelmességgel ,",dó 
• 

kész köteles szoJgáhüomot a. Meltósá.gos ma k ! 

1, e(1,-e8 dn\ga j ó meltóságos uram! 

J ó eml ekezetibell leh et a méltóságos úrna k, hogy 
miJ<o roll a tel ben azon k m'és p éllzemllek megadása 
\"égett, kiküldöttem volt a test\" ér·bil tyil mot a, méltó· 
scígos úrhoz az hátnlll1araclott részlll ek Ill egadását 
moston!"á tel'millá Ita ,'011. a méltósilgos úr . . mely re 
nezye 111Ível mostan senl én magalU sok apró ál'v .. l iJn 
mint!. sem az test,-é r bát Y III II J-Colldol P étor sok bajai 
miatt ki nem meh et! ünk, biztam azon mélt.ósilgos 
úrnál lévö penzemnek behozását tiszte lcles szolg" 

") L. fellnebb a XLIII . sZ. Jevel t'< t. 
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Pap (!) II l"an)l'a. ",fcly :::zcn:ll t kl'l'em pgé:-;z aIÚ7.illo::;;.:.úg
gal a lnéltósftgo~ urat, 111 óltóztassék ll10stan a, te r
minatio szer én t ö keo')'e lmének kezében aelni azon b. 

kevés p énzemet, n e k éntelenittessem többszö r kifúraclni 
• 

erette, me ly e bbeli k egyes g rátiájáért az Ur I sten is 
megáldjn. a mélt6s~gos mat, és én is midőn kegyes 
gl'átiájút a 111éltó!:iágos Úl'lHlk alázatosan cIvárnául, 

• 
és :lZ UI' Istennek szent ,q;ondvise lésébcn njánlmlúm 
:s~ép úri házával egyelcInben, \"agyok. 0:-; luaraclok a 

• 
~[ é lt6ságos U mak 

1781 . Dic 12. Junii 

(',z/III: ~J óltú:->úgus 
1\(1].;:, sth. 

S. O. 1I11~ l;. 

(llúzHt()~ f'7.o1gálój<l: 
0zn :g"\" 'Czoni i . . Ls t/'(íJtIt~ :. 

~ . 
Bölöni I,an,7al Judit . 

TOl'uLzki! i '[ 0)'0121 .. " , .lfi/aUII • 
1I\"-

A n/sdrd , Y. iGi, lIb i. 

XLVI. 

1781. nov I. Kolo:svár. 

Az unitiriusok Kepviselő Tanácsának meghivója Thorotz
ka y Mihály reszere az 1781. nov. 5-en tartott főtanácsi ü!esre. 

, 
r,lé1t6ságos Ur, , 

az Urban kedves At y;'1I1 I; fi '1 ! 

A fel;égcs királ'y i G Llbel'lli II III ,,>I új cJ oceneli reg ia. 
nOl'lniLt ol'y parancsolat mellett elk üld "én a t . kolo,
vári Ma.gistratushoz, hogy aztat p"bliealtassa s vi
gyá~zon, hogy 111inden l'eligjo1.:on cl, szo l"ónt folyjon h 
tanítás; az emlitett Magistl'atus k özlötte tiszteldtes 
püspök urunkl,al. ,{,isztelotes püspök urunk p edi g 
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... mili napon cO ll s j ~ lor iá] is gy iílést üHlieá lván, Jncgnéztc 
" R. ConsistOl'i tim II doccndi nonnat ; dc min thogy abban 
oly dolgokat tapaszta l , m elyek szent religiónk el
enyészése nélkül köztünk nem introdllcáltathat6knak 
látsza nak ; nagy lévén pedig ezen objeet lllll , ~s 

olyan . m p,lyen az egész cOllllllunitásllnknak j övendö
béli boldog, vagy boldogtalan sorsa forog : a Consis
torium magát ól hozzá ereszkedni, a m i helyes refle
xi ok pro communi ta te lehetnén ek , aztat többek ité
lete és consensusa nélkül feladni nem meri. De kü
lönben is illendő dolog in r e t am magni moment , az 
hol positivllm r egium r escriptum van de int rodll
cenda nova docendi m ethodo, hogy ha mit abból 
deprecalni és az királyi kegyelemből a mi circum
stantiainkra nézve változtattatni , vagy qualificaltatni 
sza ndéko7.unk, az légyen többeknek consensusokból s 
i tél etekből, m elyre n ézve concludálta ~ R. Consisto
rium, hogy egynéhány kedves atyánkfiait ezirán t 
téj endő végezésre béhivjuk ad 5-tum praesentis men
sis IX-bris ide K olosvál'l'a. K ik között különösön a 
méltóságos urat k ér:i ük alázatosan , méltóztassék a 
megirt napra múlhatatlanul béj őni ; valamint pedig 
bi zonyos a H. ConsistOl'ium a méltóságos Urnak szen t 
r eligojához való szeretetéről , és anuak megmaradha · 
tását minden leh ető útakon mUll kálódni kivánó is
tenes jó indulat járól ; úgy nem kétli, hogy in pme
scripto t.ermino, perieulum lévim az haladásban, bé
j öni mél tóztatik ; azért el is válj a, á llandóul ma
radván 

a Méltósá.gos U ru ak 
Kolosvár, 1. Novembrii 178 l 

az Úrban Atyj i1fiai 
a kolozsvd:ri R . Consislo1'iwn. 

• 
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Czi/JI , küliill Ttorftékol1 : T ll n ~t )' i ss imo cl Cllni no lhHllino 

,llil'haeli loroe.kai de 'l' oroczk ó Sz. György etc. 

JI. j(oc~ cil"ll. 
S. o. m j::;~ . 

XLVII. 

1782. marcz. 10. Becs. 
• 

Markos Gyö.rgy levele az Isz!ai testvéreknek" ) 

B éts, lO-elik Martii 782. 

T ekintetes n ra k 
n é kem jó T ekintetes P. U raim 1 

E legyes új sag aink feleseJl yol nána k, ele lllin thogy 
töh bi r e hizonytalansll gok . ' l több it szá " sza mlékb l el -
11allgHtvú n, azt a ln i lll úr pu b lj cL1 1l1 nl ~1 lett valósftg 
ezen eéeln lámhoz zár va küldö m, mely bő l alkal masill t 
k i leh et n ézni , ha én n em irom is, mi lé~D'en ma a 
kiil öl11bség (\' '' gy is IlIibcn légyen a. do log) l, fölel i te l
ség é:-; szontség k Ö7,ö tt : k i azt is, nli okon k ivi-í llja 

egy ik f(5 a nl :-l si kat hova. ha,l1ltu'áhh k ÖSZÜJ.ttClIi , IIlÚl' 

k C:;7,cn is V HU az ndvHl'ban cl. párt Jl C1 11 OSln e l'Ö p a.
Iota. Ném olyek a zt beszéli k, hogy 23-dik , m i,"ok, hogy 
20·clik p ra escuti8 okvetetl en it t lesz ö szen tsége, mely 
ha, úgy IÓS 7. 0 11 . nékünk a.vag y csak <-l Z i ~ HZOl'ü ll 

c:;énk l'c lesz, ha lú tandjuk, kivcH t, Il l i nek n Ulna. nUl l' 

" rossia i princzet is látha.t tok . 

• 

A toleran t ia , mely eddig Erdély be is e lhatott, itt 
is pn blicitl tatot t; egyik " alli, s olya n, min t a más. 
Egymá~t érik , úgy j Öllek k i nyom tatásban a, változás 

*) A levél borétékj ll. elvesze tt, 

• 



77 

j elei. Kinek ez a titulusa : was ist del' Pabst? mi a 
pápa 9 Kinek ez: Vorstellungen an den Pabst Pius eler 
VI. Hatodik Pius pápához való elmélkedés. Egyet ne. 
veznek Regulc""isole Q>'dojánale, mást apácále 7clastronuinak 
s. a . t. Mindezek mire lésznek és mi lesz kimenete· 
lek, egészen által nem láthatjuk ; ugyancsak úgy tet· 
szik, igen roszra nem mutatnak, melyet abból gya· 
nítok, hogy az említett munkácskák (melyeket a t. 
urakkal közleni, ha az helynek messzesége engedné, 
örömest kívánnék és a melyek mind az udvar híré· 
vel jövének ki,) mind a józan okosságon fundálód· 
nak, s kivált az egyik a többi között azon vagyon s 

, 

azt hozza napfényr e, hogy jó volna a populét a j ó· 
zan okossághoz szoktatni és nem tr aditiokból , hanem 
világos okokból eszére ac1ni: Mi a, jó, mi a '·088Z, . mi a 
'Vétele 8 mi az étele . stb. 

Egész re formatio j ött ki az udvartól az iránt is, 
hogy ha ki kérését akalj á nyujtani ö felsége eleibe, 
hogy s mint kellj en azt kezdeni, folytatni és végezni, 
A compellatio csak ez : Eú,-e MaJe8tüt! Ezután követ· 
I,ezik a dolog mentől r Övidebben lehet, ugy, hogy ha 
csak egy a dolog, melyflt kér valaki, két, három 
l'endbe tegye ki ; ha p. többféle, vagy motivumokat , 
akar említeni , azokat elöl kezdve mindannyiszor s 
numerizálva fontosan kell kitenni. Alája ellt kell imi 
bal fel ől a fracturán egy kicsinnel belől kczél az 
utolsó renclllez : ,Vien , vagy N. d'ie n. mensis t . ann i . , . 
s jobb Jelől alább az instal1s a maga nevlt lIP ; a 
császárt itt egy szóval se említse. Kivülről ezt kell 
irni : An seine MaJestiil n. n. niede?' ő. Regierungsmth . . 
(mintl,oo-)' m <ÍO' déákul nem jött ki) s ez alá a k é1'6s· 
neh Sl11~májátkell feljc,gyezni, t. i. i)1it kél' ° meddig? 
etc. 1)0 so].~ volna nTinden uj ítást lllCgíl'l1OlU, annak: 

, 
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, 

idejében szájjal kívánom, ha élek, a t. ul'&,kkal köz· 
leni , addig is maradtam állandóúl 

a Tekintetes Uralmak 
alázatos szolgája 

Márko s Gyö'·gy. 

P. s. Ha valami iránt tetszenék parancsolni a 
Tekintetes Uraknak velem, v~gy tetszéseket mikről 

kívánnának inkább érteni velem közleni kivánnák , 
méltóztasRanak küldendő levele.ket csak a pORtlmL 
tenni, ottan meg togom tanálni, minthogy különben 
is gyakran kell leveleit, hol Representativum Con"is· 
t oriumnak, hol máR patrónus uraimnak és j óakaróim· 
nak ottan keresnem . Különben szálláson vagyok 
hinn Leopoldstadtban mo 2114. Collega uram is itten 
vagyon, tiszteli a T ekintetes Urakat ; mindk etten 
egészséggel vagyunk . 

• 

I. o. miss. 

XLVIII. 

1782. ápr. 18. Kolozsvár. 

Lázár István levele egyik !szlainak. *) 
• • 

'l'ekm tetes Ur , 
nékem különös tiszteletreméltó nagy j ó Uram I 

A tekintetes ur 3-ik currentis mensis A prilis da
tált szomorú levelét vévén alázatos t isztelettel, annak 
tenO\'át közl ettem azokkal, a kiket il letett, és mind-

• • 
nya~an meg,egyezett akarattal kívánjuk telje3íteni a 
Tekintetes Urnak azon t isztelt Jeveléböl fia iránt j elen . 

*) A levél borítékja e1vcs ;.: ett. 
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tett akaratj á t s kívánságát, és én eztet effectuálván, 
min thogy a közelebbröl mnlt vasárnapig a rajtam lévő 
c0l11ll111ni tás llnkat concernaló sok publica expeditiók 
mián telj es lehetetlen volt, Akkor magamhoz hivatván 
a 'l'ekintetes Úr első szüiöttét, amint Isten tudnom adta 
a szerént placidissime elsőben repl'eh endálván azokról, 
a mik hallottak felőle , nem külömben szép szókkal 
in tettem maga olyas viselésére, mely által , minden 
ellene volt vádak meghamissittassanak és ilyen leg
alább is egy óráig tartott véle való intő beszédeimre 
megvallom, bizony örömmel tapasztaltam azokat ajele
ket benne, melyekből concludálhattam jó reménység
gel , hogy meg ne csalassam azokban, a melyeket ez-, 
elő tti levelemben a T ekintetes Urnak iránta pro futuro 
lehető megvigasztaltatására írni bátorkodtam vala; 
mivel n em csak fogadta maga megjobbitását; sőt meg
ismer vén s m eg vallván, hogy sokakban nem jól csele-, 
kedett, kért maga is azon, bogy levelem által az Urnak 
mellette irnék , s azon kérném, hogy engedjen a Tekin
tetes Úr nékie üdőt annak ezen esztendői oskolai éle
tében lehető megbizonyitására, hogy ő magát egészen , 
megjobbitotta, Halván tudnia illik a Tekintetes Ur tő-
lem előtte telolvastatott tisztelt leveléből, hogya Tekin
tetes ur által az ő oskolai élete csak három vagy négy 
hetek h atárai közé szorittatott légyen! Melyre én ü 
nékie togadám , hogy ha bátol'ság ossá tészen engem 
maga 8 7.01'08 aj ánlásaival a j óra az iránt, hogy az 
edd io- vol t tál'sasá o-nak eO'vszeribo eO'észen véget vét o o O J o 
és a leczkéket szorgalmatoson j árván legkisebb excos-
sust is nem cselekeszik, t ehát úgy én is igenis kí vá
vánok el sőbben is meo-írásával az ö magaviselése iránt 

'" " t már is lett cOJ'l'ectiónak a Tekintetes Urnak vJgasz a-
lúsán, lenni mostani iránta va ló szomorúságában ; és 

---------------------' 
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másodszor azon is a Tekintetes Urat kérni , hogy az ö 
itten l eh ető l1laradásának megírt terminusát az ö elöt
tem tett fogadása szerint való jó czélj ának elérésére 
nyujtani méltbztatnék. Mely szerén t bátorkodom is ezen 
ö kérésének j elentése mellett insinualni a 'l'ekintetcs 
Úrnak, hogy lUea tenui opinione, jónak t etszik , ha a 

• • 

Tekintetes Ur által secundáltatlk első szülötte ezen 
kérése, az ő itten lehető maradása t erminussának hala
dásá val. Táplá l ugyanis az eddig valóknak szemléléséböl 
származott az a reménség, mely szerént nemcsak szí
nesnek, hanem valóságosnak ítéljem az ő maga meg
jobbítására előttem tett fogadá sát; hogyha pedig 

• 
tetszeni fog a T ekintetes Urnak is ezen én csekély 
opiniomon megnyugodni, kivánok én i:; továbbra is 
iránta szoros vigyázással :i kivá ltképen való atten
tioval lenni és mihelyt legelső excessusút látandanám, 

• 
aztat a T ekin tetes Urnak jelenteni el nem múlatom . 

• 
Igaz az a T ek intetes U r tisztelt levelének tenora "ze-
ri nt, hogy ő t bizony a t:\'rsaság rontotta meg a mél
tóságos }If"urer István úr fiával együtt; mer t ez is 
mind a közelebbről múlt esztendöig oly jámborul vi
selte magát, hogy legkisebb követői is benne se erk öl
csire se tanulásra nézve nem volt; de mind ez s miud 
a Tekintetes úr nagyobb fia oly társaságban elegyed <3-
nek, a mely szülte irántok a mostani malumat. Már 
ll1"u" er urfit is haza menni még húsvét innepe elött 
kényszerítette méltóságos édes atyja igen súlyos beteg
sége; a többitől pedig, kik még itten vadnak, a Tekin-

• 
tetes Ur emlitett fia fogadása szerént a mint eddig 
kezdette elvonni magát, r eménlem, hogy ezután is azon 
fogadásának megálJój a lészen és e szerént mostani 
iránta lett szomorittatásában a 'rokintetes Úrnak, örömr e 
változhatik minden haladék nélk ült_ Melyet szívem 

• • 
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s~el:ént óhaj tok is, és a tekintetes i,,' kedves úri test
verenek rólnllk va ló lll eO"em' ékezése' t ' l' o"s .. t ' 't . o ' :..J, ~, ... , zon cse a 
tekmtetcs nrat a lázatoson tisztelo" I' edves t'ele ' .. . " \. segenl-
mel egyntt hason ló S?lves h.iszön téssel viszontagalv ill1 , 
a tekmtetcs úr grati aj áhan aj ánlott örökös t isztelettel 
maradtam 

a tekintetes úrnak 
Kolosvárt, 1S,dik ápril is, 1782, 

, 

19az szolgája. 
T,ázlÍ'J' JRtl! (Ín . 

Q , 
u . o. lll l ::;S. 

XLIX, 

1782, május IS , Ó-Torda, 

Kozma Mihály, tordai rector ünnepi ajánlólevele 
Thorotzkay Mihálynak, Koncz Pál, legátus deák részére, 

Méltóságos U r , 
n ék em igen g ra tiosus pat ronus uram' 

H a el törölhetetle!} betükkel, örök emlékezetre 
megiratott s a k övet ésre fennhagyatott amaz kegyes 
Abdiásnak dicséretre m éltó cselek edete, mely szerént 
száz p rófétákat, ötyenenkén t barlangokban rej tege t
vén , kenyérrel és ví zzel táplá lta: nem kisebb tekén
tetre, s magasztalásra m éltó kegyes pa tronl1s uraink
nak és pat ron á inknak a próféták fi a ihoz, szegény 
déáki társaságunk eselédeihez azon n agy és az lsten' 
végezés szerént js, örök jutalnlat váró szel'ete tek, J11C' . 

Iyet ele itöl fogván kimntattak , s ma is láthatóképen 
bizony itnH k. E zen adakozó szorotethez bíy.ván annak-

, , ' t " "]e'l tós!wo;; ura t okaert, k or eseJrI .Ill e g ]TI US an JS a JL .. 1::1 ' 
G 
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ezen Koncz Pál nevü tanitvlmyomnak ' képében, azon 
kegyesség lnunkájú,nak elvételére, a ki t is az úrnak 
tapasztalt g ratiájában ajánlok. Magam pedig midőn 
a következendő szent innepek et szeren cséltetném, és 
kedves úri házát alázatoson, és tartozó köteles3éggel 
tisztelném, mély tiszteletem mellett maradok -

a m éltóságos úrnak 
Ó-Torda, 15·a Maji. 1782. 

alázatos szolgáj a 
·ifj . Kozma. MiM/y 

az ó-tordai unit. sch ola rectora. 

CzÍ1n: Illnshissimo a c mf1.guifico dOlnino Michaeli 
1h01'otzkcú de 'l'horotzk o Sz. György et c. 

Sz. Kotsrínl. 
S. o. miss. 

L. 

1782 . május 17. Kolozsvár. 

Lázár István levele Thorotzkai Mihálynak. 

Jllustrissime Donune ! 
Domine mihi sing nlariter Colendissime ! 

Csak most t ér vén meg én is m ég egyszel' a7. ha
lill kapújit.bó l: igen r öviden teh etem j elenvaló levelem 
által kötö lességemet, elsőbben is a n,éltóságos úrnak 
és méltóságos ifjú asszonynak s minden úri k edve· 
seikl1 0k szo j'en CS;3::5 és Cld vességes pünköstiünneplé~ek
nek k h 'á nitsiLba n, melyet kedves feleségelll mel együtt 
".",ívesen óh"jtunk I ElI1ellett j elentem a méltóságos 
Urnak, Il ogy él. pi a fllndatióknak conscriptiója. igen 
::i :z.oJ'otian, rnár baL'llla.clszol' js pal'ancsoltatvá.n, a to-
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i'oczi,ai ecclesiánaí, propria inrlllstria tett fllndatióit 
nlaga. kívánta. a Repraesentativu111 Consistol'iu111 COll 
scribálni , bébivatván e végre egyik dékány t másod
magával, ;; minthogy a conseriptiónak több neve 
zetes ru bri caj i között 'ezek is sing u;ariter parancsol
tattak, hogy mi a capitair ? Az k inél , vagy kiknél va
gyon elocálva'? A nna k esztendei interesse mi 9 Az in· 
terest fizetik-e, vagy n em etc. T ehát e7.en kérdések 
szerént a tit. ecclesia a mél"tóságos urat is' nominan· 
ter emlitette alwk között, a kiknél vagyon elocálv a 
kevés pénzücskéje ez ecclesiának. Elsőbben i ti fela d-

• 
ván a méltóságos Ul'l1á l lévő capitalisnak sum máját ' 
annak annnale inter ;lsuri umát éti aztat is in si mul a 
fennebb nlingyárt emlitett r u bri ca szerént, bogyan· 

• 
nak interessét a. méltóságos U r ab anno 1780. nem 
fizette és így l1litr cHlik esztendej e, hogy az in tel'esse 

• 

nem cUl'ualt vagy nem praestaItatott. ~Iint l lOgy pedig 
ezen conseriptio e],;őbben ugyan a Gubel'niumban 
adatik bé, de onnan, amin t a jele k mutatják ő felsége 
eleiben is felhat; tehát j6 ,olna, mea quidem op inione, 
ha a l1l éltóságoti úlTa nézve clmaJ'adhatna consigna
tiója a.nnak, hogy ab anno 1780. r esta l interessi\'cl; 
mer t hten tudja Inil'e conscri bál tatna k ezek. Azt tud
jul;, mert magnuk látjuk, hogy iu xta r escriptum S uae 
Maiestati s SaeratisRima e abbin<.: l1em lesz szabad 
privatusoknak kiadn i az efféle fi.mdatiókból capitalisL' 
hanem a communi s cassaban bévészik , " onnan inte
l' ese~i k. I-Ia kiván a 111éltóságos úr nUl,ga igazítani \'a
lanlit az e lJllitett dologra nézve, lllég szeredáig nálnllk 
lészen a tabella, s adclIg, vagyi s az előtt egy két na
pig lehet mód az igazításban ; ele azután késő lészen. 
Az úl'f.i csl,a lnegillt recedl vált vaJa. a nYHva lyá,ban 
azon na.pokban, melyekben én a l1léltóságos úr leve-
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lét az abban specifil,ált pénzzel vettem vata, úgy, 
hogy mi .ll ck el őtte a borbély s,,( mi,l';]' küldött, II R . 
forintokat ú.ltalauhnttam volna, Inál' annH,k"lütte újra. 
úOTban ej'tetett ",da a nyavalya á ltal , de ham;],l' é l-
ÖJ' ., 

vén a kmá""l , csak egy hétig tart.ott rajta, a",eddig 
elég :;zOl'galmatoson viselte gondját, ql1<mtum ad cn
ran) Szikszai uraln, nlind ennap kétszer lC:Ltogatván In og 
az úr/'it az én száU'\somon. Egy hét utá ll pedig az 
úrfi frissen meggyógyult és azoltától fogva fl'issen s 
elég szép sz.ínben vagyon. Továbbá a mél~óságos úr 
o'ratiaj áball ajánlott öl'ökös tisztelettel maradtam, 
o . 

a Méltóságos Urnak , 
Clauc1iopoli 17-30 Maji. 1782, humilimus servus 

Stepluinus Lázá?', m. p. 

Kivül: Illustrissimo dOlnino dOJnino JlIicluwli 'lo
?'otz/,;cú de ,!'orotzkó Sz. György etc. 

Sz. Kotsdnl. 
S. O. miss. 

LI. 

1782. okt, 12. Kolozsvár. 

A! unitáriusok képviselő tanácsa Thorotzkay Mihálynak. 

M61tósúgos U r, 
• 

nékünk az Urban igen keuves ,tlt.yánldía I 

l rozzúnl, útHsí tani n em terh eltetett viLlaszleveló
bűl a. l nó l t:,ós'~gos úl' nak, az tndva .levő dclcgati ól'a 
va.ló l'cf;olll tiojút nagy öl'ömn101 él'tvén, ll á laacló sz iv
Y ('I l kÖfií!;('mjük. Iga z ngyan , hogy azon cl oJagatio.uak 
obj ectwlIil. ll crn ki <;s iu ) rninda~~ollúJ tal az abban J)l Cg. 
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I{{n'ántató 111unka CUm omni plcll ituclino itten ÚO'\ " 
0 -

clkészittetik, hogy az c1elegationak o,;ak annak illendö 
l'cpracsc lltatioja körü l l<\szen fogla latossága. Al'ra pe
dig Dlindcn cirC' LUTIstantiáink lllcgfol1tolása után a. 
méltósiÍgo,; úrnak jelenlétét találtuk min d illenüűllek, 

mind egyHzcl'smind szükségosnek 1 ~ 1 kik mo~tall is 
einlénket. a lnélt6~ú.gos uran állandóulluegnyngtatvál1, 
illendő t isztelettel azon kéljük, méltóztassék t ióztele
tes Balor; lfitt'ton úrral addig is. míg a méltóságos ÚI ' 

szüretj él'e leinclldna egyetérteni ti dolgait úgy ]~ormá

nyozni , neh0i!-'Y az fogy,.tkozás m iatt ~ zegény com· 
Il1unitásunk dolga veszec1elmeztettessék. 'l'ovábbá a , 
szent UI' Istennek oltalmában ajánlván a méltóságos 
urat állh atatosan vagyunk 

, 
a nféltósáo'os Urnak " , 
Kolosvár , 12. Octobris 1'782. 

az Urban szorető atyjafiai 
({,Z Unitar. R ep . ConsisloJ'iwn. 

Cd!!!: Illust ri ssimo domino domino Jliclweli l oJ'ocz
kai dc 'l'oroczkó Szen t György ote. 

8z. [(ols(iJ'd. 
S. o. miss. 

LII. 

1782. nov. 13. Kolozsvár. 

Lazar Istvan levele egyik Iszlainak.") 

1~ekintetes Úr, 
nék em különös t iszteletre méltó, drága jó m a m! 

Nem lehetett nem örvendenem, s szíves t isztelet
tel nem tisztelnem a tekin toetes úrnak de dato: I szlo 9-a 
IX-bris 1782. hozzám bOf)sáütni méltóztlttott levelét 

* A levél borLtékja elveszott. 
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ér tvón alllHtk rendi ből n emcs<tk , sőt valósággal .i, ta. 
pasztaiván azon én l'cménységemnek, melytől indit. 
tatván 4-ta 7-bris datált levelemet a tek in tetes 
úrhoz utosítan i bátorkodtam vala, a teki ntetes úr ked
'""::; fiána k ll1o"talli hoz>.ánk lett kij övetelében bótel . 
j escdését. Me ly iránt előre vol t jó reménységem velem 
al<tat is c"elekedtette vala, hogyha szinte a tekintetes 
úl'l1ak (ti mint m indjárt tisztelt levelében irja) l klandi 

• 
O!)ÖlfJ!) ő kegyelmétől nékem k üldött levelét m ind e 
mái napig se vette m légyen is, mindazonáltal ct llloly 
proviöiot locus iránt a tekintetes úr k edvos h a szá
mim, még in Septembri volt helyek felosztása a lkal· 
matosságával tettem, aztat mostanig is m('g n e v iLl· 
toztatnilln , mely provisio szerint a tekin tetes úr ked
ves fJána k épen al< Ü maga t ul aJdon ki ván:;ágáhoo< 
képest a seniori húz ban lévő má:;odik helylyel esett 
consolit.ltatása. Kit is hogy fL sz. Isten tÜ\'ább ra á l
landó egészséggel szer essell, s a tisztessége~ tudomá
nyoknak tanolásill'u úgy segéljen, hogya tekintetes 
úr i.i az én intill1atiomra lett mostani c:;elekedetét 
bolm meg ne bán lla88a, ső t ellenben ] chessell ab b61 
~7, úrna.k töké letes m egvígasztal tatúsa, telj es sz ivem· 
biíl óhajtom ! Egyszersmind pedig kerl ves fel eségom 
is ,"elem ei;y ütt mind a tekintetes úrnak, s mind 
keel ves Ú ri test \'{irének, tek intetes Iszlai Miklós ú m a k, 
szives köszöntésekben rólunk s kedveseinkröl lett 
megcmlékezósekot h itI ú clatossúggal ti hasonló sz ives 
ti'>otelettel ViSl<Olltagolj" , Én peélig tovúbbrá ib " te · 
b ntetes úr szives affectioiban ajilnlott, örökös t iszte· 
lettel marucltam a tekintetes úrnak 

K olos\'úrt, 13·cl ik Novembris, ~ 782. 
alá~ato~ igaz szolgája 

J. o. miss. Lázdr Js/vii", m . p. 
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